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OŚWIADCZENIE ZESPOŁU PROJEKTANTÓW 
 

(zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) 

 

 

 

 

Oświadczam, że projekt budowlany wymiany okien w budynku 

administracyjno-biurowym Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Oddział  

w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10-16 w zakresie projektu architektury został 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Projektant: 

 

mgr inż. arch. Juliusz Dowgwiłłowicz - Nowicki 

 

 

 

 

 

Sprawdzający 

 

mgr inż. arch. Jacek Wiśniewski 

 

 

 

 

Bydgoszcz, 17. 12. 2019r. 
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OPIS TECHNICZNY 

 
do projektu budowlanego, architektonicznego wymiany okien w piwnicy i na II 

piętrze budynki administracyjno-biurowego Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy 

Oddział w Toruniu przy ul. A. Mickiewicza 10-16.  

Budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście. 

 

1.0 KARTA INFORMACYJNA 
1.1 Obiekt: 

Budynek administracyjno-biurowy Urzędu  

Statystycznego w Bydgoszczy Oddział w Toruniu ul. A. Mickiewicza 10-16  

 

1.2 Inwestor: 

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3 

 

1.3 Jednostka autorska:  

Zakład Projektowania i Nadzoru „EFEKT-BUD”  

Antoni Cieśla, 85-540 Bydgoszcz, ul. Średnia 62 

 

1.4 Obszar oddziaływania:  

Budynek znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków Miasta 

Torunia. „Historyczny układ urbanistyczny Bydgoskiego Przedmieścia. 

Decyzja z dnia 25. 07. 2011r., nr A/1596.  

Zgodnie z definicją ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

( Dz.U. z 2013 r poz. 1409), obszar oddziaływania projektowanej wymiany 

okien obejmuje wyłącznie działki nr 187, 192/1, 190, 196 w obrębie 0013 j. 

ew. Toruń 

2.1 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany okien w elewacjach 

zewnętrznych w budynku administracyjno-biurowym przy ul. A. Mickiewicza 10-

16 w Toruniu – tj. w części budynku zajmowanej przez Urząd Statystyczny w 

Bydgoszczy, Oddział w Toruniu. 

 w piwnicy - w pomieszczeniu gospodarczym nr 4 oraz archiwum nr 6, 

 częściowo na II piętrze (pomieszczenia nr 301, 302, 303, 304, 323, 324, 

325,  

 326, 327 oraz części komunikacji, 
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2.2 Opis stanu istniejącego. 

Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i wszelkie działania 

ingerujące w jego formę architektoniczną wymagają uzgodnienia za służbami 

konserwacji zabytków. Budynek jest użytkowany przez kilku użytkowników. 

W znajdujących się na parterze, I i IV piętrze pomieszczeniach okna zostały 

wymienione.  

Pomieszczenia biurowe Urzędu Statystycznego znajdują się na II piętrze 

zajmowanego budynku, pomieszczenie gospodarcze oraz archiwum – w piwnicy.  

 

 

W pomieszczeniach w godzinach urzędowania od godz. 7.00 do 15.00 odbywa się 

praca, co utrudnia wymianę okien. Wykonawca będzie zobowiązany do 

zachowania szczególnej ostrożności podczas demontażu i montażu okien. 

Zamawiający nie posiada zaplecza dla potrzeb wykonawcy robót. Istnieje jednak 

możliwość czasowego wykorzystania garażu wbudowanego w kondygnację 

piwniczną budynku na zaplecze socjalne oraz składanie materiałów i narzędzi. 

2.3 Zakres prac przewidzianych projektem 

Pełen zakres robót związanych z wymianą okien, ujęty w przedmiarach 

przedstawia się następująco: 

 wykucie z muru starych okien 23 sztuk w tym jedno przeszklenie na 

korytarzu 

 wykucie starych podokienników wewnętrznych, drewnianych 

 demontaż starych, blaszanych parapetów zewnętrznych 

 skucie starych tynków na ościeżach wewnętrznych 

 skucie starych, poluzowanych podczas demontaży okien tynków na 

ościeżach  

 zewnętrznych 

 montaż nowych okien 23 sztuk w tym jedno przeszklenie na korytarzu 

 montaż parapetów wewnętrznych z tworzywa sztucznego 

 naklejenie płyt gipsowo-kartonowych na ościeżach wewnętrznych(w 

miejsce starych tynków) 

 montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej 

 naprawa ubytków uszkodzonych tynków na ościeżach zewnętrznych 

 malowanie dwukrotne farbą (kolorystycznie dopasowaną do istniejącej) 

ościeży  

 wewnętrznych i zewnętrznych 

 wywóz i utylizacja gruzu budowlanego, utylizacja okien z demontażu 
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Dokładny zakres prac należy określić w oparciu o wizję lokalną na miejscu 

realizacji przedmiotu projektu. 

2.4 Parametry przewidzianych do montażu okien. 

Projektowane okna muszą pod względem technicznym i wizualnym być 

dostosowane do okien istniejących, wymienionych wcześniej. Wszystkie wymiary 

okien należy zdjąć w naturze. Zgodnie z założeniami inwestora nie przewiduje się 

zamiany kolorystyki elewacji. 

Parametry okien projektowanych: 

 okna drewniane, klejone w systemie DJ 68 lub tożsamym pod względem 

konstrukcji i trwałości, o parametrach nie gorszych od proponowanego 

systemu 

 okna z mikrowentylacją, okucia okienne wysokiej klasy R/U 

 szyba okienna zespolona 4/16 Ar/4 TSPlus,  

 izolacyjność szyby Umax szyby=0.90 W/m2K 

 Izolacyjność całego okna kondygnacji nadziemnej Umax okna=1.10 W/m2K 

 Izolacyjność całego okna piwnic Umax okna=1.60 W/m2K 

 kolor ram okiennych - biały 

 sposób otwierania okien skrzydeł pokazano na schematach okien –  

Rys nr 7 

 parapety wewnętrzne z PCV komorowe o szerokości 30 cm, białe 

 parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,75 mm i szer. 25 

cm w kolorze parapetów istniejących (wymienionych) 

 

Dopuszczalne jest zastosowanie w oknach O1 i O2 słupka pionowego stałego. 

 

Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia wykonawca ma obowiązek wszystkie 

wymiary okien zdjąć z natury. 

 

2.5 Etapowanie inwestycji 

Ze względu na możliwości finansowe, inwestor przewiduje wymianę okien w 

dwóch etapach, przedstawionych poniżej oraz na rysunkach (rzutach i 

elewacjach) 

etap I: wymiana 14 okien w pomieszczeniach biurowo – administracyjnych na II 

piętrze na elewacji południowej 

etap II: wymiana 3 okien w piwnicy, wymiana pozostałych okien w komunikacji 

wraz z przeszkleniem – w sumie 9 okien 
 

Opracował: 

Juliusz Dowgwiłłowicz-Nowicki 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA      

I OCHRONY ZDROWIA 

 

 
 

dla inwestycji: 

 

 

WYMIANA OKIEN W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO – BIUROWYM 

URZĘDU STATYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY ODDZIAŁ W TORUNIU 
 

 

Adres inwestycji:  87-100 Toruń, ul. A. Mickiewicza 10-16 

 

 

 

Inwestor:  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

 ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz 

 

 

 

 

 

Data:    05. 12. 2019r. 

Stanowisko Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis 

Projektant mgr inż. arch. Juliusz 

Dowgwiłłowicz - Nowicki 

615/74/Bg  
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 

 

 

 

 

1. Strona tytułowa 

2. Spis zawartości opracowania 

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

dla inwestycji polegającej na wymianie okien w budynku 

administracyjno – biurowym Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy 

Oddział w Toruniu 

 

 

 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Projekt budowlany opracowany dla przedmiotowej inwestycji 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (znowelizowana) (Dz. U. z 2003 r. 

nr 80, poz 718.  rozdz. 3, art. 20.1., pkt 1b); dotycząca podstawowych obowiązków 

projektanta przy opracowywaniu projektu w zakresie informacji dla planu bioz i art. 

21a. 1. O obowiązkach kierownika budowy przy sporządzaniu tego planu. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dnia 19 marca 2003 r. nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie MSW w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. NR 92 poz. 351) 

- Normy i inne przepisy związane przedmiotowo z niniejszym opracowaniem. 
 

2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja projektanta dotycząca 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą wykonawca robót uwzględni przy realizacji zadania 

inwestycyjnego polegającego na częściowej wymianie okien w piwnicy i na II piętrze budynku 

administracyjno-biurowego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 

Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jest wymagane 

Ustawą Prawo Budowlane rozdz. 3 art. 20.1, pkt. 1b  

W części opisowej podano ogólne informacje dotyczące: 

- zakresu robót dla całego zamierzenia oraz kolejności ich realizacji, 

- elementów zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenia 

- przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, z 

określeniem skali i rodzajów zagrożeń oraz miejsca ich wystąpienia 

- wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, 

- informacji o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót, 
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- podstawowych zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót, 

- wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych, 

- miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentacji technicznej 

stosowanych maszyn i urządzeń. 
 

 

3.0 ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI 

Zakres inwestycji obejmuje: 

- częściową wymianę okien w piwnicy i na II piętrze budynku administracyjno-

biurowego prowadzoną w trakcie użytkowania budynku przez pracowników 

administracyjnych. 

Kolejność wykonywania robót budowlanych na palcu budowy powinna być następująca: 

- roboty przygotowawcze obejmujące przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia 

prac (zabezpieczenie podłóg, ścian i mebli pozostających w pomieszczeniach), 

ogrodzenie terenu przy ścianach w których wymieniane będą okna itp. 

- wykucie z muru starych okien 23 sztuk w tym jedno przeszklenie w korytarzu 

- wykucie starych podokienników wewnętrznych, drewnianych 

 - demontaż starych , blaszanych parapetów zewnętrznych 

- skucie starych tynków na ościeżach wewnętrznych 

- skucie starych, poluzowanych podczas demontaży okien tynków na ościeżach 

wewnętrznych 

- montaż nowych okien 23 sztuk w tym jedno przeszklenie w korytarzu 

- montaż parapetów wewnętrznych z tworzywa sztucznego 

- naklejenie płyt gips.-karton na ościeżach wewnętrznych(w miejsce starych tynków) 

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej 

- naprawa ubytków uszkodzonych tynków na ościeżach zewnętrznych 

- malowanie dwukrotne farbą ościeży wewnętrznych i zewnętrznych 

- wywóz gruzu budowlanego 

- porządkowanie pomieszczeń 

Po realizacji robót należy zlikwidować plac budowy, usunąć ogrodzenia i zabezpieczenia, 

uporządkować wykorzystywane czasowo tereny. 
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4.0PODSTAWOWE WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ORGANIZACJI PROWADZENIA 

ROBÓT 

 
Przy wykonywaniu prac konieczne jest bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. 

obowiązujących na budowie. 

Do rozpoczęcia robót niezbędne jest spełnienie następujących warunków zabezpieczających 

prawidłowy front robót: 

 

- umowa na wykonanie robót budowlanych oraz uzgodniony projekt organizacji tych 

robót (jeśli wymagany), 

- pozwolenie na budowę oraz przekazanie wykonawcy robót Dziennika Budowy wraz z 

wpisem Inspektora Nadzoru, 

- protokolarne przekazanie placu budowy wykonawcy oraz przeszkolenie pracowników 

wykonawcy w zakresie szczegółowych przepisów, w tym BHP i P.POŻ., wszystkie 

szkolenia powinny być zarejestrowane i potwierdzone podpisem uczestnika szkolenia, 

- zapoznanie pracowników wykonawcy z dokumentacją techniczną, z zakresem robót 

oraz kolejnością ich wykonania, 

- uzgodnienia pomiędzy wykonawcą a inwestorem, dotyczące punktów poboru energii 

elektrycznej i wody, 

- zabezpieczenie, w porozumieniu z inwestorem, ewentualnych obiektów i urządzeń 

znajdujących się w strefie niebezpiecznej przed skutkami prowadzenia robót na 

wysokości, 

- uzgodnienia dotyczące organizacji układu komunikacyjnego. 

Po przejęciu terenu budowy od Inwestora (protokolarnie) wykonawca robót przystąpi do ich 

zagospodarowania. W ramach zagospodarowania terenu robót należy: 

- wygrodzić strefy montażowe i niebezpieczne o promieniu R min. = 6,0 m w miejscach, 

gdzie istnieje możliwość upadku z wysokości przedmiotów lub elementów konstrukcji, 

wykonać zadaszenie ochronne nad dojściami do stanowisk pracy, jeżeli muszą one 

prowadzić przez strefę niebezpieczną. Granice stref oznaczyć w widoczny sposób, 

stosując tablice ostrzegawcze, a w miarę potrzeby pulsujące czerwone światła. 

- wykorzystać istniejący punkt poboru energii elektrycznej oraz poboru wody dla 

potrzeb budowy, 

- zorganizować stanowiska ze sprzętem p.poż. i ustalić lokalizację hydrantów, które 

mogą być wykorzystane w przypadku zagrożenia pożarowego, 

- przygotować miejsca składowania materiałów masowych i prefabrykatów, 

- zapewnić zaplecze socjalne, 

- oświetlić, w porozumieniu z Inwestorem, stanowiska pracy i obszar robót. 
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5.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
 

Ze względu na charakter prac i miejsce ich wykonywania (prace będą wykonywane wewnątrz 

budynku i na elewacjach), jedynym, istniejącym elementem zagospodarowania terenu 

stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest bliskość chodnika w 

stosunku do elewacji budynku. W strefie 6 m od ścian zewnętrznych budynku, w miejscach 

prowadzenia wymiany okien należy teren oznaczyć i wygrodzić, uniemożliwiając dostęp w 

strefę osobom nieupoważnionym. 

 

6.0 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
 

Generalnie specyfika prowadzonych prac nie stwarza szczególnych zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Elementami mogącymi stworzyć zagrożenia są: 

- praca na wysokości 6 – 7 m ponad poziomem terenu, powodująca możliwość upadku 

z wysokości ludzi, sprzętu i materiałów budowlanych – zagrożenie zarówno dla osób 

pracujących na wysokości jak i osób przebywających w strefie zagrożenia na poziomie 

terenu przylegającego do budynku 

- niebezpieczeństwo stłuczenia szyb okiennych podczas demontażu okien istniejących 

oraz transportu i montażu okien projektowanych a w konsekwencji możliwość 

poranienia pracowników. 

 

7.0 INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW 
 

Przed przystąpieniem do robót każdy pracownik musi zostać przeszkolony w zakresie 

przepisów, w tym BHP, P.POŻ., obowiązujących na budowie. Wszystkie szkolenia winny być 

zarejestrowane i potwierdzone podpisem uczestnika szkolenia. 

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy na wysokości jest uzyskanie zaświadczenia 

lekarskiego stwierdzającego możliwość jego pracy na wysokości. 

Do obsługi urządzeń i sprzętu budowlanego dopuszczeni mogą być pracownicy z 

odpowiednimi uprawnieniami. 

Wszyscy pracownicy winni być zaopatrzeni w odzież roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej 

odpowiedni do wykonywanej pracy. 

Kierownik robót zobowiązany jest zapoznać pracowników z dokumentacją budowlaną, z 

zakresem robót oraz kolejnością ich wykonania. 
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8.0 PODSTAWOWE ZASADY I PRZEPISY BHP ORAZ ŚRODKI TECHNICZNE 

ZAPOBIEGAJĄCE ZAGROŻENIOM 

 
 Teren robót powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób 

niepowołanych 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt budowlany powinny mieć DTR, z którymi należy 

zapoznać obsługę. 

 Urządzenia elektryczne należy, przed włączeniem, poddać próbie technicznej. Muszą 

one posiadać system ochrony przed porażeniem. 

 Na terenie budowy, wokół stanowiska p.poż. i rozdzielni elektrycznej nie wolno 

składować żadnych materiałów i sprzętu. 

 Wszystkie prace budowlane, a szczególnie te niebezpieczne prowadzone na 

wysokości oraz przy pomocy ciężkiego sprzętu montażowego muszą być 

nadzorowane przez wyznaczone osoby z odpowiednimi uprawnieniami. 

 Strefę niebezpieczną wygrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. W obszarze tym 

nie wolno organizować stanowisk pracy. 

 Nie wolno zezwalać na przejścia przez strefę niebezpieczną bez zadaszeń ochronnych. 

 Zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest zabronione. 

 Pomosty robocze używanych rusztowań należy systematycznie oczyszczać z 

nagromadzonych odłamków gruzu i innych zanieczyszczeń. 

 Wykonywanie robót w miejscach pozbawionych barierek ochronnych jest możliwe 

pod warunkiem stosowania pasów ochronnych z linkami asekuracyjnymi 

mocowanymi do stałych (pewnych) elementów konstrukcji. 

 Montaż stosownych rusztowań systemowych wykonać ściśle wg dokumentacji 

technicznej. Rusztowanie powinno być odebrane z wpisem do dziennika budowy i 

poddawane okresowej kontroli. Muszą one być uziemione i posiadać instalację 

odgromową. 

 Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z PB oraz projektem 

organizacji robót (jeśli wymagany) uzgodnionym z odpowiednimi służbami Inwestora. 

 

 Przy wykonywaniu robót stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

 Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

 wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
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9.0 ORGANIZACJA BIURA BUDOWY 

 
Dokumentację budowy przechowywać należy w pomieszczeniu biura budowy. Nadzór nad 

kompletnością dokumentacji projektowej, dokumentacji szkoleń i instruktażu pracowników 

oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń 

technicznych sprawuje kierownik budowy oraz w razie jego nieobecności, upoważniona 

przez niego osoba. Dokumentacja ta musi być udostępniana Inspektorowi Nadzoru, 

Projektantowi oraz na życzenie Inspektorom z Państwowej Inspekcji Pracy w czasie czynności 

kontrolnych na budowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juliusz Dowgwiłłowicz-Nowicki 
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