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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  

BUDOWLANEGO ARCHITEKTONICZNEGO 

 

1.      Informacje  ogólne  
 

1.1. Przedmiot i cel opracowania 

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego architektonicznego przebudowy - modernizacji 

pomieszczeń w siedzibie głównej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. 

Celem opracowania niniejszej dokumentacji jest otrzymanie pozwolenia na budowę na prace 

budowlane w budynku. 

1.2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę części pomieszczeń w parterze spichlerza "Duża 

Dąbrowa" - głównej siedziby NMM w Gdańsku , w tym: 

-  pomieszczeń dawnej restauracji i pomieszczeń socjalnych dla pracowników muzeum 

na nowe pomieszczenia biurowe, socjalne oraz aneks dla zwiedzających dostępny od stro-

ny hallu głównego; 

-  pomieszczenia biurowo - magazynowego na dwa odrębne pomieszczenia biurowe i 

magazynowe; 

-  toalet ogólnodostępnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych; 

- wydzielenie z holu głównego wiatrołapu przy wyjściu bocznym. 

1.3. Podstawa opracowania 

- Zlecenie Inwestora; 

- Inwentaryzacja obiektu - materiał przekazany przez Inwestora; 

- Koncepcja przebudowy - modernizacji toalet oraz pomieszczeń dawnej restauracji na  

  parterze w spichlerzu "Duża Dąbrowa" z 2016 r. autorstwa arch. Małgorzaty Kowal

 skiej - koncepcja zatwierdzona przez Dyrektora NMM w Gdańsku 

- Projekt budowlany pt. "Roboty budowlane polegające na przebudowie instalacji hy-

 drantów przeciwpożarowych, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z podświetleniem 

 znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz wymiana wybra-

 nych drzwi zwykłych na drzwi o izolacyjności ogniowej EI 60 w spichlerzach "Duża  Dą-

browa" i "Mała Dąbrowa" Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku przy ul.  Ołowianka 

9-13" opracowany przez APP PURE A Tomasz Bobras w grudniu 2011 r. 

-  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku 

(spichlerze Panna, Miedź, Oliwski, Duża i Mała Dąbrowa  

 - Gdańsk, Ołowianka 9-13 - opracowanie z grudnia 2014 r. 

- Bieżące ustalenia z Inwestorem; 

- Wizja lokalna 

- obowiązujące Przepisy i Normy. 

1.4. Inwestor 

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk 

1.5. Lokalizacja 

ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk 

w dawnym spichlerzu "Duża Dąbrowa" 

[Gdańsk Śródmieście, obręb 99, nr działki 3, 4 i 5] 
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2. Plan zagospodarowania terenu 
2.1.  Przedmiotem inwestycji są prace przebudowy (modernizacji) części pomieszczeń w parterze 

istniejącego budynku (spichlerza "Duża Dąbrowa") - siedziby Narodowego Muzeum Mor-

skiego w Gdańsku przy  ul. Ołowianka 9-13. 

2.2.  Istniejący stan zagospodarowania działki   

 Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działkach nr 3, 4 i 5, obręb 99, Gdańsk Śród-

mieście. 

 Działki zabudowane są spichlerzami "Mała i Duża Dąbrowa" z lat 90-tych XX w. 

 Działki nie ogrodzone, zlokalizowane przy nabrzeżu Motławy. Brak zieleni wysokiej.  

 Projekt nie przewiduje zmian w istniejącym stanie zagospodarowania działki, poza 

zmianą układu schodów zewnętrznych przy wyjściu ewakuacyjnym od strony zachod-

niej 

2.3.  Działki uzbrojone. 

         Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejące sieci. 

2.4.  Z działek istnieje zjazd na drogę publiczną  

 Projekt nie przewiduje zmian w istniejącym układzie drogowym.  

2.5.  Przedmiotowy budynek leży na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego nr 1103 (Uchwała RMG Nr V/83/99 z dn. 28.01.1999r.) opublikowanego w 

Dz. U. Woj. Pom. Nr 45 , poz. 181 dn. 17.05 1999 r. - karta terenu 14, strefa nr 51 

 Teren objęty ochroną konserwatorską - Decyzja WRN dla całego Śródmieścia z dnia 

11.10.1947r. Nr Rej. 8/IV Zarządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994r.                                  

 Przedmiotowy budynek (spichrz "Mała i Duża Dąbrowa") nie jest wpisany do rejestru za-

bytków Województwa Pomorskiego 

2.6.   Przedmiotowy teren nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej. 

2.7.  Nie przewiduje się wpływu na środowisko podczas prowadzenia prac. 

2.8. Z uwagi na zakres i charakter prac obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach 

działki. 

 

3. Stan istniejący obiektu  

Siedziba Główna Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku mieści się w kompleksie bu-

dynków przy ul. Ołowianka 9-13.  

Spichlerze „Mała i Duża Dąbrowa” zbudowano w latach 90-tych XX w. Połączone są z za-

bytkowymi spichlerzami „Panna”, „Miedź”. „Oliwski” hallem głównym w jeden kompleks budyn-

ków Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.  

Spichlerze "Duża Dąbrowa" i "Mała Dąbrowa" tworzą budynek o trzech kondygnacjach nad-

ziemnych, przeznaczony głównie na cele administracyjne NMM. Na parterze znajdują się biura, 

magazyn biblioteczny, pomieszczenia warsztatowe, węzeł cieplny, pomieszczenia garażowe. Na I 

piętrze znajdują się biura Dyrekcji NMM, Dział Administracyjny, archiwum, magazyn druków i 

wydawnictw oraz sala konferencyjna. Na II piętrze znajdują się biura pracowników merytorycz-

nych, czytelnia oraz biura Działu Finansowo-księgowego.  

Hol wejściowy stanowi łącznik pomiędzy spichlerzami, w którym usytuowano kasę, szatnię, 

portiernię, pomieszczenia sanitarne, salę restauracyjną, punkt sprzedaży pamiątek oraz galerię ko-

munikacyjną łączącą przez schody budynek biurowy ze spichlerzami na poziomie parteru, I i II 

piętra. Obsługę komunikacyjną w części administracyjnej stanowią  dwie klatki schodowe, oraz 1 

winda. 

Ze względu na brak zainteresowania potencjalnych najemców, od kilku lat pomieszczenia re-

stauracyjne nie są wykorzystywane. W ubiegłym roku w budynku została wymieniona drewniana 
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stolarka okienna, co w znaczący sposób poprawiło komfort termiczny spichlerzy „Mała i Duża Dą-

browa”. 

3.1. Dane liczbowe obiektu  

- Powierzchnia użytkowa 

 spichrze Panna, Miedź, Oliwski oraz holu głównego - 5.841,0 m
2
 

 spichrze Dużej Dąbrowy i Małej Dąbrowy - 2636,90 m
2
 

- Kubatura 13.147,00 m
3
 

 

 
3.2. Dane liczbowe powierzchni do przebudowy - modernizacji 

 

L.p. Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

[m
2
] 

1 B-0.06 (141) WC męski 20,84 

2 B-0.07 (142) WC damski 16,54 

3 B-0.08 Restauracja - Sala konsumpcyjna z barem 88,89 

4 B-0.09 (112) Zaplecze restauracji 11,89 

5 B-0.10  Magazyn 3,22 

6 B-0.11 Magazyn 5,39 

7 B-0.12 Magazyn 8,39 

8 B-0.13 Zmywalnia 5,1 

9 B-0.14 Kuchnia 17,31 

10 B-0.15 WC  4,14 

11 B-0.15 WC męski 8,72 

12 B-0.32 (125) WC damski 3,96 

13 B-0.36 (130) Dział marketingu 20,70 

  RAZEM 215,09 

Wysokość istniejących pomieszczeń do stropu zasadniczego 3,35 m  

Wysokość pomieszczeń do sufitów podwieszonych 3,13 m. 

 

3.3. Konstrukcja budynku 

Nowy budynek tzw. „Malej i Dużej Dąbrowy” wraz z holem jest wykonany w oparciu  o kon-

strukcję mieszaną, tj. żelbetową i stalową, zabezpieczoną farbami ognioochronnymi i antykorozyj-
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nymi. Na słupach oparte są płyty stropowe żelbetowe o grubości od 18 do 24 cm.  Konstrukcja 

ścian zewnętrznych  z gazobetonu, ocieplone wełną mineralną i pokryte od zewnątrz cegłą licowa-

ną, ze spoinami.  Ściany działowe z cegły pełnej ceramicznej o grubości 12 i 25cm, z gazobetonu o 

grubości 12 i 24 cm. Konstrukcja dachów z płyt żelbetowych korytkowych opartych o murki z ce-

gły lub płyta żelbetowa ułożona na konstrukcji stalowej (dotyczy holu). Skośne części dachu wyko-

nane z drewna zabezpieczonego przeciwogniowo. Pokrycie dachu z blachy miedzianej.  

Skrajne wymiary liniowe w rzucie poziomym spichlerzy "Mała i Duża Dąbrowa" wynoszą 

46,80 x 30,50 m. 
 

3.4. Instalacje budynku 

Budynki są ogrzewane centralnie systemem wodnym, zasilane z węzła cieplnego znajdujące-

go się w budynku biurowym, w części warsztatowej. W budynkach znajdują się instalacje: elek-

troenergetyczne, ochrony odgromowej, wodne, kanalizacyjne, deszczowe, wentylacji grawitacyjnej 

oraz mechanicznej,  telefonicznej, komputerowej, hydrantów wewnętrznych, systemu sygnalizacji 

pożarowej, systemu kontroli dostępu. 

 

1. Stan faktyczny, standard sieci LAN NMM, 

1.1. Okablowanie i gniazda abonenckie, 

Sieć LAN NMM (okablowanie) składa się z kabla światłowodowego rozprowadzonego do po-

mieszczeń i zakończonego podwójnym gniazdem abonenckim SC/APC.  

 

1.2. Trasy kablowe, 

Kable instalacji prowadzone są w korytach PCV różnych wymiarów z wykorzystaniem starszych, 

istniejących wcześniej tras i koryt. W miejscach trudno dostępnych np. nad sufitem podwieszanym 

w rurkach ochronnych. Przejścia kabli w miejscach będących granicą strefy pożarowej uszczelnione 

są dedykowaną masą Promax. 

 

1.3. Urządzenia aktywne, 

Podstawowe informacje:  

-Pojedynczy Moduł SFP OLT 

-Przełączniki dostępowe ONT wykorzystywane do podłączeń użytkowników  

 

2. Stan istniejący – inst. elektryczna 

Rozdzielnica S12 o natężeniu 50A (26kW). 

 

4. Rozwiązania architektoniczno – budowlane. Stan projektowany 

Forma architektoniczna i funkcja ogólna obiektu budowlanego oraz sposób jego dostosowania do 

krajobrazu i otaczającej zabudowy nie ulega zmianie. 

Budynek pełni funkcję Narodowego Muzeum Morskiego i nie ulega ona zmianie.  

 

4.1. Przebudowa (modernizacja) wybranych pomieszczeń parteru 

W ramach planowanej przebudowy zmiany będą obejmować prace polegające na: 

- wydzieleniu z przestrzeni po dawnej restauracji i jej zaplecza aneksu dla zwiedzających oraz 

pomieszczeń administracyjnych – zaplecza socjalnego, biurowego i magazynowego; 

- przystosowanie toalet ogólnodostępnych do obowiązujących przepisów poprzez wydzielenie 

toalety dla osób niepełnosprawnych na poziomie parteru, dostosowanie gabarytów poszczególnych 

pomieszczeń, wykonanie prawidłowych podłączeń do instalacji sanitarnych, ppoż., elektrycznych i 

kontroli dostępu wraz z wykończeniem wnętrz. 
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4.2. Dane liczbowe pomieszczeń przebudowywanych (modernizowanych)  

 

Nr pomiesz-

czenia 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

[m
2
] 

Posadzka 

0.1 Wiatrołap 4,80 istn. płyty granit. 

0.2 Aneks dla zwiedzających 38,50 istn. płyty granit. 

0.3.1 Toaleta damska 14,99 proj. terakota 

0.3.2 Toaleta męska 16,66 proj. terakota 

0.3.3. Toaleta dla niepełnosprawnych 3,85 proj. terakota 

0.3.4 Pomieszczenie porządkowe 2,70 proj. terakota 

0.4 Pokój biurowy 32,08 istn. płyty granit. 

0.5 Magazyn podręczny 8,55 istn. płyty granit. 

0.6 Magazyn podręczny 4,62 istn. płyty granit. 

0.7 Pokój biurowy 19,74 proj.wykładz.dywan. 

0.8 Pokój biurowy 21,53 proj.wykładz.dywan. 

0.9 Korytarz 13,06 istn. płyty granit. 

0.10 Szatnia damska z zapl. sanit. 13,47 proj. terakota 

0.11 Szatnia damska z zapl. sanit. 14,31 proj. terakota 

0.12 Pokój biurowy 13,32 proj.wykładz.dywan. 

0.13 Magazyn 11,81 proj. terakota 

 RAZEM 233,99  

 

Wysokość pomieszczeń do projektowanych sufitów podwieszonych 

- pomieszczeń sanitarnych - 2,60 m 

- pomieszczeń biurowych, magazynków i korytarzy -  3,10 m. 
 

4.3. Zakres planowanych robót 

Całość robót związana z planowanym zamierzeniem zawierać się będzie w obrysie istniejące-

go budynku oraz zmianą układu schodów zewnętrznych przy wyjściu ewakuacyjnym od zachodu.  

W zakresie robót przewidzianych do wykonania przewidziano prace:  

 roboty rozbiórkowe schodów zewnętrznych od strony zachodniej 

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu stolarki drzwiowej 

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu ścianek, przebić, nadproży 

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu posadzek i podłóg - posadzka kamienna w pom. 

dawnej restauracji w całości do zachowania 

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu sufitów podwieszanych  

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu wyposażenia 

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu instalacji elektrycznych  

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu instalacji wodnych i kanalizacyjnych  

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu instalacji c.o.  

 odbudowa schodów zewnętrznych (z zastosowaniem tych samych materiałów) w 

zmienionym układzie jak na rysunku planu i rzutu 

• Roboty murowe (zamurowanie otworu)  

• Roboty żelbetowe w zakresie nowych nadproży, przekuć  

• Montaż nowych ścianek działowych w systemie płyt g-k – w tym ścianka o odporności 

ppoż. EI120 z podwyższoną izolacyjnością akustyczną; 
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• Montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz  przełożenie drzwi p.poż. EI60 zgodnie 

z kierunkiem ewakuacji 

• Montaż przeszkolonego wiatrołapu przy drzwiach wyjściowych na kanał Motławy - wyko-

nanie systemowe 

• Wymiana witryny, przełożenie drzwi zewnętrznych (zmiana kierunku otwierania - na ze-

wnątrz ),  drewno egzotyczne meranti, szklenie szyba antywłamaniowa P4  

• Nowe posadzki i nowe podłogi z płytek  

• Roboty tynkarskie i malarskie  

• Nowe okładziny ścian płytkami  

• Nowe okładziny podłóg - w nowych pomieszczeniach biurowych – wykładzina typu tarkett 

lub równoważna, w pomieszczeniach sanitarnych – terakota; 

• Nowe sufity podwieszane z płyt g-k 

• Montaż wyposażenia, okładzin i elementów wykończenia wnętrz 

• Montaż instalacji elektrycznych, teletechnicznych, p.poż  

• Montaż instalacji c.o.  

• Montaż instalacji wody i kanalizacji 

 

Projektowane ścianki działowe lekkie systemowe: 

1. Ścianki działowe wewnątrz pomieszczeń sanitarnych na konstrukcji stalowej z Profili CW 50 i 

UW50 z pojedynczym poszyciem płytą gipsowo-kartonową wodoodporną grub. 12,5 mm o 

grub. 7,5 cm - np. ściana 3.40.01 RIGIPS - z obustronnym obłożeniem płytkami ceramicznymi 

= łączna grubość 10 cm. 

2.  Ścianki działowe pomiędzy pomieszczeniami biurowymi oraz korytarzami o podwyższonej 

izolacyjności akustycznej min. RA1 62 dB - ściana działowa na konstrukcji z profili CW 100 i 

UW 100 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo - kartonową "akustyczną" grub. 12,5 mm z 

wypełnieniem wełna mineralną - np. ściana 3.40.06 AKU RIGIPS - grubość ścianki systemo-

wej 15 cm. 

3.  Ściana oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności pożarowej REI 120 - ściana dzia-

łowa na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo - karto-

nową grub. 12,5 mm z wypełnieniem wełna mineralną - np. ściana 3.40.04 RIGIPS - grubość 

ścianki systemowej 10 cm + obustronne obłożenie płytkami ceramicznymi = łączna grubość 12 

cm. 

Uwagi: 

Wszystkie narożniki ścian g-k należy wzmocnić stosując systemowe narożniki stalowe do suchej 

zabudowy. Powierzchnię wszystkich ścian należy zagruntować, zaszpachlować i pomalować far-

bami emulsyjnymi matowymi na kolor biały. Wprowadzone projektem elementy wykończenia i 

wyposażenia muszą być co najmniej trudno zapalne.   

 

4.4. Instalacje  

- w zakresie przebudowywanych pomieszczeń instalacje do wymiany na nowe 

1. Założenia względem sieci LAN  

- W pomieszczeniach modernizowanych należy zapewnić możliwość pracy w sieci LAN  

 

2. Instalacja teletechniczna: systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z podsystemem kontroli 

dostępu (SSWiN), telewizji dozorowej (TVD) oraz systemu przyzywowego z toalet (SP) 

Prace będą dotyczyć systemów użytkowanych w obiekcie i wymagane jest zachowanie pełnej 

kompatybilności sprzętowej i programowej z systemami zainstalowanymi.  

2.1. System sygnalizacji włamania i napadu wraz z systemem kontroli dostępu. 
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Rozbudowa SSWiN polega na zainstalowaniu modułu wejść centrali alarmowej czujników 

ruchu, kontaktronów drzwiowych i podłączeniu je do centrali alarmowej. 

 

2.2. System telewizji dozorowej. 

Rozbudowa TVD polega na zainstalowaniu dodatkowych kamer dla nadzoru pomieszczeń 

wraz z zapewnieniem funkcjonalności systemu TVD i SSWiN. 

 

2.3. System przywoławczy z toalety dla niepełnosprawnych. 

Przebudowa systemu przywoławczego polega na zainstalowaniu w toalecie dla niepeł-

nosprawnych  wyłącznika pociągowego obok muszli klozetowej oraz kasownika obok 

drzwi wyjściowych.  

3. Instalacja elektryczna 

Przebudowa instalacji będzie polegać na wymianie istniejącego okablowania, z dostosowaniem 

do nowego układu pomieszczeń i możliwością podłączenia urządzeń pod istniejącą rozdzielnię 

S12. 

 

4.5. Wentylacja  

 Z uwagi na częściową zmianę użytkowania niektórych pomieszczeń w obiekcie oraz zmiany w 

obowiązujących przepisach zaprojektowano dwa oddzielne układy nawiewno - wywiewne z 

odzyskiem ciepła. Szczegóły wg załączonego projektu sanitarnego wentylacji mechanicznej. 

 

5. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego 
Projektowana przebudowa nie ma wpływu na zapotrzebowanie energetyczne budynku. Polega 

na pracach budowlanych, które mają na celu modernizację wnętrz budynku. 

 

6. Charakterystyka ekologiczna  
5.1.  Prowadzone prace nie wpłyną na zmianę zapotrzebowania wody i usuwania ścieków.  

5.2.  Budynek nie emituje zanieczyszczeń gazowych, zapachów.  

5.3.  Prowadzone prace nie wpłyną na ilość wytwarzanych odpadów.  

5.4.  Budynek nie emituje hałasu, wibracji i promieniowania 

5.5.    Prawidłowo prowadzone prace nie skażą gleby wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

7. Geotechniczne warunki posadowienia budynku  
Z uwagi na charakter prac (przebudowa - modernizacja wnętrz w obiekcie istniejącym) nie ma 

potrzeby przeprowadzania badań geologiczno-inżynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warun-

ków posadowienia obiektu budowlanego. 

 

8. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

8.1. Dane podstawowe obiektu 

Na siedzibę Narodowego Muzeum Morskiego przy ul. Ołowianka w Gdańsku 

składają się spichlerze: Panna, Miedź, Oliwski, Duża Dąbrowa i Mała Dąbrowa. 

Adres obiektów: ul. Ołowianka 9-13 w Gdańsku. 

Przeznaczenie obiektów: 

- spichrze Panna, Miedź i Oliwski  to obiekty wystawowe z zespołem muzealiów, 

- spichrze Duża Dąbrowa i Mała Dąbrowa to budynki biurowe, 

- oba zespoły spichrzy połączone są holem wejściowym. 
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Sposób użytkowania - budynek użyteczności publicznej - muzeum, pełniące funkcje wysta-

wiennicze i administracyjno - biurowe. 

Wymiary: 

-  Powierzchnia użytkowa: 

 spichrzy Panna, Miedź, Oliwski oraz holu głównego - 5.841,0 m
2
 

 spichrzy Dużej Dąbrowy i Małej Dąbrowy - 2636,90 m
2
 

- Kubatura 13.147,00 m
3
 

-  Wysokość: 

 spichrzy Panna, Miedź, Oliwski - 22,0 m - budynki średniowysokie (SW) 

 spichrzy Dużej Dąbrowy i Małej Dąbrowy - 11,90 m - budynki niskie (N) 

 holu głównego - 13,34 m - budynek niski (N) 

-   Liczba kondygnacji 

 spichrzy Panna, Miedź, Oliwski - budynki 5-cio kondygnacyjne 

 spichrzy Dużej Dąbrowy i Małej Dąbrowy - budynki 3 kondygnacyjne 

 holu głównego - 13,34 m 
 

8.2. Warunki usytuowania, odległość od obiektów sąsiadujących 

 Budynek stoi nad kanałem Motławy, w najmniejszej odległości 6,8 m. 

 Najmniejsza odległość od obiektu sąsiadującego - 11,6 m. 

 Teren ogrodzony. 

 Brak zieleni wysokiej. 
 

8.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

 W budynku nie będą magazynowane lub przerabiane materiały zdefiniowane jako niebez-

pieczne pożarowo.  

 W budynku występują materiały palne jak: drewno, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne wy-

stroju wnętrz. 

 - bez zmian 

 Wprowadzone projektem meble i wykładziny muszą być trudno zapalne.   

 

8.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

 Dla budynku zakwalifikowanego do ZL nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego. 

 Dla części PM magazyny) obciążenie ogniowe - bez zmian 
 

8.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczbę osób na każdej kondygnacji i w po

 szczególnych pomieszczeniach 

 Budynek Narodowego Muzeum Morskiego zalicza się do: 

 - kategorii ZL I i ZL III zagrożenia ludzi  (pom. wystawowe i administracyjne) 

 - PM (garaż, warsztat, pomieszczenia magazynowe) 

 Przewidywana liczba osób: ok. 60 pracowników i 200 zwiedzających jednorazowo. 

 - bez zmian 

 

8.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

Przyjęta funkcja dla budynków nie przewiduje użytkowania substancji mogących powodować 

występowanie w nim stref zagrożenia wybuchem. 

 - bez zmian 
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8.7. Podział obiektu na strefy pożarowe, oddzielenia pożarowe 

 Obiekt jest podzielony na dwie podstawowe strefy: 

 - część średniowysoka ZL I z wydzielonymi pożarowymi klatkami schodowymi (w bu- 

 dynku, gdzie klatki schodowe są wydzielone, zamknięte drzwiami co najmniej EI 30 i  

 zabezpieczone przed zadymieniem, każda kondygnacja może być uważana za oddzielna 

 strefę) 

 - część niska ZL III 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku niskiego ZL III wynosi 8000  m
2
, 

a dla budynku średniowysokiego (SW) ZL I wynosi 5000 m
2
 - obiekt spełnia w/w wymaga-

nia. - bez zmian 

 

8.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień  

 rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

 Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku  

 - niskiego ZL III - "C",  

 - średniowysokiego (SW) ZL I - "B" 

Wymagane minimalne klasy odporności ogniowej elementów budynku to: 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) 

główna kon-

strukcja nośna 

konstrukcja 

dachu 
strop1) 

ściana ze-

wnętrzna1), 2) 

ściana we-

wnętrzna1) 

przekrycie da-

chu3) 

"B" R 120 R 30 R E I 60 
E I 60 

(o↔ i) 
E I 304) R E 30 

"C" R 60 R 15 R E I 60 
E I 30 

(o↔ i) 
E I 154) R E 15 

Oznaczenia w tabeli: 

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności og-

niowej elementów budynku, 

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

(-) - nie stawia się wymagań. 

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) 

odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli 

otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad naj-

wyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

 

 Spichrze Panna, Miedź, Oliwski oraz hol główny:  

 - konstrukcja główna, słupy, podciągi - min. R120 

 - stropy budynku żelbetowe typu Ackermana - min. REI60 

 - ściany zewnętrzne z cegły pełnej grub. 100 cm i 51 cm - min. RE60 

 - ściany podziału wewnętrznego z cegły pełnej grub. 12÷100 cm - min. EI30 

 - dach pokryty dachówka ceramiczną- min. RE30 

 

  Spichrze Duża Dąbrowa i Mała Dabrowa:  

 - konstrukcja główna stalowa słupowo-belkowa, szkielet żelbetowy - min. R60 

 - stropy płytowe żelbetowe - min. REI60 
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 - ściany zewnętrzne trójwarstwowe, od strony wnętrza gazobeton, od strony elewacji  ce-

gła ceramiczna pełna licowana i spoinowana - min. EI30 

 - ściany działowe z cegły ceramicznej pełnej- min.E15 

 - pokrycie dachowe: wszystkie części skośne oraz pionowe osłony na ścianach  

wewnętrznych pokryte blachą miedzianą - min. E15  

 - bez zmian 

 

8.9. Warunki ewakuacji 

 Wymagana maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym dojściu: dla ZL I-

 10m, dla  ZL III -30 m (w tym max 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej), przy 

 dwóch dojściach dla ZL I- 40 m, dla ZL III - 60 m. 

 Długość dojść dla ZL I spełniona. Najdłuższe dojście dla ZL III przy jednym dojściu  wy-

nosi około 40 m. 

 Wymagana max długość przejścia ewakuacyjnego 40 m - obiekt spełnia w/w warunki. 

 Wymagana min. szerokość poziomych dróg ewakuacji - 1,4m, dla ewakuacji do 20 osób 

 - 1,2m - obiekt spełnia w/w warunki. 

 Wymagana min. wysokość dróg ewakuacji - 2,2m (dopuszczalne - 2m na odcinku drogi 

 ewakuacyjnej nie dłuższym niż 1,5 m) - obiekt spełnia w/w warunki. 

 Przebieg dróg ewakuacyjnych jak w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 

 - bez zmian 

  

8.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 

 Budynek jest wyposażony w instalację odgromową. 

 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany jest przy stanowisku ochrony w holu 

 głównym. 

Przejścia instalacyjne przez ściany oddzielenia pożarowego są zabezpieczone w klasie  od-

porności ogniowej dla danego elementu oddzielenia przeciwpożarowego. 

 W przypadku wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zastosowano odcinające klapy prze-

ciwpożarowe lub obudowano w miejscach przejść przez strefę, której instalacja nie obsługu-

je. Dla urządzeń, których praca jest niezbędna podczas pożaru zapewniono podtrzymanie 

energii -  zasilanie sprzed wyłącznika prądu i z awaryjnego drugiego źródła prądowego. 

 

8.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie  

 Obiekt jest wyposażony w 

 - System Sygnalizacji Pożaru podłączonego do monitoringu PSP; 

 - system nadciśnienia klatek schodowych "białej" i "czarnej"; 

 - instalację oddymiania grawitacyjnego holu; 

 - instalację hydrantów wewnętrznych; 

 - oświetlenie ewakuacyjne; 

 - przeciwpożarowy wyłącznik prądu; 
 

8.12. Wyposażenie w gaśnice 

 Obiekt wyposażono w gaśnice do gaszenia pożarów typu A, Bi C. 

 

8.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

 Budynek wymaga zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 

 dm
3
/s  z co najmniej dwóch hydrantów DN 80. Nominalna wydajność hydrantu przy  ci-
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śnieniu 0,2 MPa - 10 dm
3
/s. Najbliższy hydrant zewnętrzny powinien być zlokalizowa- ny 

od ściany budynku w odległości nie większej niż 75 m i nie mniejszej niż 5 m. Dalszy  w 

odległości do 150 m. 

 Lokalizację hydrantów pokazano na planie sytuacyjnym. 

 

8.14. Drogi pożarowe 

 Drogę pożarową do budynku stanowi istniejąca ul. Ołowianka. 

 Droga ta spełnia niżej wymienione wymagania: 

 - przebiega wzdłuż dłuższego boku budynku; 

- dojście od krawędzi drogi pożarowej do wyjść ewakuacyjnych z budynku nie przekra- cza   

50 m i jest prowadzone dojściem o szerokości niemniejszej niż 1,5m; 

 - minimalna szerokość drogi na całej długości obiektu oraz 10 m przed i za wynosi 4 m, 

 a jej nachylenie podłużne nie przekracza 5%; 

 - droga umożliwia przejazd bez konieczności cofania; 

 - bliższa krawędź drogi pożarowej od ściany budynku jest zawarta w przedziale5÷15 m  ( tu 

5 m), a pomiędzy drogą a ścianą budynku nie występują stałe elementy zagospodarowania 

terenu o wysokości przekraczającej 3 m; 

 - wymagany dopuszczalny nacisk na oś niemniejszy niż 100 kN. 
 

Powyższe istniejące warunki ochrony przeciwpożarowej nie ulegają zmianie.  

 

9.  Uwagi końcowe  
 

9.1. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

9.2. Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać uwag i zaleceń podanych w instrukcjach technicz-

nych materiałów stosowanych firm. 

9.3. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zgodnie  

 Ustawą o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. nr  

 883) dopuszczone są na podstawie deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą technicz-

ną oraz posiadać świadectwa Państwowego Zakładu Higieny, których aktualność należy 

sprawdzić przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie. 

9.4. Z uwagi na prace prowadzone w obiekcie istniejącym mogą wystąpić  sytuacje nie przewidzia-

ne opracowaniem. Wszelkie zmiany należy wyjaśniać z projektantem i uzgadniać z Inwesto-

rem. 

 

 
    Wrzesień 2016 r.   Projektant architektury: 

 

     mgr inż. arch. Małgorzata Waśniewska 
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1.      Przedmiot i cel opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze 

względu na specyfikę projektowanych robót budowlanych i konserwatorskich, stwarzających pod-

czas ich realizacji zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Informacja służy do opracowania, 

przed rozpoczęciem robót budowlanych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, uwzględniają-

cego specyfikę robót i warunki ich prowadzenia. 

Informacja dotyczy robót budowlanych związanych z realizacją prac zgodnie z projekt bu-

dowlanym przebudowy - modernizacji pomieszczeń w siedzibie głównej Narodowego Muzeum 

Morskiego w Gdańsku 

 

2.      Podstawa opracowania 
     -  Umowa z Inwestorem  

     -  Mapa do celów informacyjnych w skali 1:500; 

          -  Inwentaryzacja budowlano w zakresie potrzebnym do opracowania 

          -  Obowiązujące normy, przepisy ogólne i szczegółowe, w tym: 

   -  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08); 

 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji  do-

tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia 

(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10; 

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

 czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 (Dz.U.2003.47.401 z  dnia 2003.03.19); 

 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dzienni- ka 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego  dane doty-

czące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953 z  dnia 2002.07.17). 

 

3.      Zakres robót 
W zakresie prac budowlanych wchodzą następujące prace: 

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu stolarki drzwiowej 

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu ścianek, przebić, nadproży 

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu posadzek i podłóg - posadzka kamienna w pom. 

dawnej restauracji w całości do zachowania 

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu sufitów podwieszanych  

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu wyposażenia 

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu instalacji elektrycznych  

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu instalacji wodnych i kanalizacyjnych  

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu instalacji c.o.  

• Roboty murowe (zamurowanie otworu)  

• Roboty żelbetowe w zakresie nowych nadproży, przekuć  

• Montaż nowych ścianek działowych w systemie płyt g-k – w tym ścianka o odporności 

ppoż. EI120 z podwyższoną izolacyjnością akustyczną; 

• Montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz  przełożenie drzwi p.poż. EI60 zgodnie 

z kierunkiem ewakuacji 

• Montaż przeszkolonego przy drzwiach wyjściowych na kanał Motławy - wykonanie syste-

mowe 

• Nowe posadzki i nowe podłogi z płytek  

• Roboty tynkarskie i malarskie  
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• Nowe okładziny ścian płytkami  

• Nowe okładziny podłóg - w nowych pomieszczeniach biurowych – wykładzina typu tarkett 

lub równoważna, w pomieszczeniach sanitarnych – terakota; 

• Nowe sufity podwieszane z płyt g-k 

• Montaż wyposażenia, okładzin i elementów wykończenia wnętrz 

• Montaż instalacji elektrycznych, teletechnicznych, p.poż  

• Montaż instalacji c.o.  

• Montaż instalacji wody i kanalizacji 

 

4.      Kolejność realizacji 
Kolejność robót budowlanych będzie wynikać z projektu organizacji robót przedstawionego 

do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.  
 

5.     Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 Budynek , w którego parterze prowadzone będę prace budowlane usytuowany jest pomiędzy 

podobnymi budynkami, szeregowo, nad kanałem Motławy. Zespół pięciu spichrzy stanowi 

siedzibę Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.  

Zespół ogrodzony, strzeżony, bez zieleni wysokiej.  

Najbliższy budynek mieszkalny wielorodzinny oddalony jest o 11 m od skrajnego spichrza. 

 

6.      Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

 bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Ze względu na lokalizację budynku, charakter robót, ich organizację i miejsce prowadzenia 

robót istotne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zarówno dla pracowników jak 

mieszkańców) stwarzają prace budowlane: 

- prace wykonywane w istniejącym obiekcie, położonym przy drodze i ciągu komuni-

kacyjnym pieszym i wodnym 

- prace wykonywane w obiekcie użytkowanym 

Stwarzają one istotne zagrożenie: 

-  potrącenia pieszych  

- przygniecenia przez ciężkie elementy budowlane 

-   możliwość porażenia prądem, poparzenia, zatrucia 
 

7.      Elementy zagrożenia podczas realizacji robót  
 W „Planie BiOZ” należy uwzględnić specyfikę robót budowlanych występujących przy re-

alizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, których charakter, organizacja i miej-

sce prowadzenia stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeń-

stwa i zdrowia ludzi. 

Prace budowlane stwarzające szczególne zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- prace demontażowe i rozbiórkowe elementów budowlanych i instalacyjnych w 

obiekcie istniejącym użytkowanym 

- prace montażowe j.w. 

Prowadzenie i wykonywanie powyższych robót może stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi na całym terenie objętym pracami budowlanymi i przez cały czas ich pro-

wadzenia. 

Zagrożenia:  

- ryzyko zawalenia konstrukcji nośnej obiektu budowlanego, 
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- zatrucia lub poparzenia przy pracach konserwatorskich, impregnacyjnych, zabezpie-

czających i malarskich, 

- porażenie prądem, 

Projekt organizacji robót winien przewidywać wydzielenie i oznakowanie miejsca prowa-

dzenia robót, stosownie do rodzaj zagrożenia oraz bezpośredni nadzór nad pracami szcze-

gólnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 

 

8.      Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające występującym  

 zagrożeniom 
Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 

okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, 

bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową 

inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

-  określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie II.3. 

-  szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach pod-

czas realizacji robót zgodnie z punktem II.6. 

- przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia 

lub zdrowia. 

 

Pracodawca jest zobowiązany stosować niezbędne środki profilaktyczne, zmniejszające 

ryzyko wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środ-

ki: 

- Zapewnić przeszkolenie pracowników zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z 

rodzajem występujących robót, 

- Zapewnić ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposób uniemożliwić wejścia na 

ten teren osobom nieupoważnionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za po-

mocą tablic ostrzegawczych albo zapewnienie stałego nadzoru. 

- Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowni-

ków przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodli-

wych dla zdrowia i uciążliwości, 

- Zapewnić pracownikom informacje o istniejących zagrożeniach, przed którymi chro-

nić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach i zasa-

dach ich stosowania. 

- Stosować sygnały bezpieczeństwa ręczne lub komunikaty słowne. 

W szczególności: 

- stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy; 

- zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, 

dostawy i miejsca składowania materiałów rozbiórkowych i budowlanych oraz 

uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowa-

nych); 

- prace przy skrzyżowaniu z sieciami prowadzić pod nadzorem osób odpowiadających 

za dany rodzaj sieci; 

- zleca się, aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał 

dźwiękowy. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 
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Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz 

rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 

 

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów, w tym 

przepisów BHP, a w szczególności: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2016.290 z 

dnia 2016.03.08 z późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: 

Dz.U.2003.169.1650 z dnia 2003.09.29 z późniejszymi zmianami); 

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

czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19 z późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szko-

lenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 z 

dnia 2004.08.18 z późniejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z dnia 2013.01.08 

 z późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U.2001.118.1263 z 

dnia 2001.10.15);  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 270 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz.U.2000.40.470 z 

dnia 2000.05.19);  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 

(Dz.U.2000.26.313 z dnia 2000.04.10 z późniejszymi zmianami);  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac 

wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac 

(Dz.U.2004.200.2047 z dnia 2004.09.14 z późniejszymi zmianami); 

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

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dzien-

nika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953 z 

dnia 2002.07.17 z późniejszymi zmianami); 
  oraz obowiązujących norm w zakresie bezpieczeństwa pracy. 
 

 

 

Wrzesień, 2016 r.    Opracowała: 

 

      mgr inż. arch. Małgorzata Waśniewska 
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Opis techniczny do projektu  

wentylacji mechanicznej  

             

1. Informacje  ogólne  
 

1.1. Przedmiot i cel opracowania 

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego wentylacji mechanicznej przebudowy - moder-

nizacji pomieszczeń w siedzibie głównej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. 

Celem opracowania niniejszej dokumentacji jest otrzymanie pozwolenia na budowę na prace 

remontowe w budynku. 

1.2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej dosto-

sowującej ją do zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń w parterze spichlerza "Du-

ża Dąbrowa" - głównej siedziby NMM w Gdańsku , w tym: 

-  pomieszczeń dawnej restauracji i pomieszczeń socjalnych dla pracowników muzeum 

na nowe pomieszczenia biurowe, socjalne oraz aneks dla zwiedzających dostępny od 

strony hallu głównego; 

-  pomieszczenia biurowo - magazynowego na dwa odrębne pomieszczenia biurowe i 

magazynowe; 

-  toalet ogólnodostępnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych; 

- wydzielenie z holu głównego wiatrołapu przy wyjściu bocznym. 

1.3. Podstawa opracowania 

- Zlecenie Inwestora; 

- Inwentaryzacja obiektu - materiał przekazany przez Inwestora; 

- Projekt architektoniczno- budowlany 

- Projekty archiwalne wentylacji mechanicznej przekazane przez Inwestora  

- Wizja lokalna i inwentaryzacja istniejących instalacji dla potrzeb projektowych 

- Uzgodnienia międzybranżowe 

- Uzgodnienia z Użytkownikiem 

- Obowiązujące normy, wytyczne i przepisy do projektowania 

1.4. Inwestor 

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk 

1.5. Lokalizacja 

ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk 

w dawnym spichlerzu "Duża Dąbrowa" 

[Gdańsk Śródmieście, obręb 99, nr działki 3, 4 i 5] 

  
2. Opis ogólny wentylacji 

 
Ze względu na częściową zmianę użytkowania niektórych pomieszczeń w obiekcie oraz zmian 

w obowiązujących przepisach zaprojektowano dwa oddzielne układy wentylacyjne nawiewno 

wywiewne z odzyskiem ciepła. Ilość powietrza wentylacyjnego w każdym pomieszczeniu oraz 

kubaturę i powierzchnię zebrano w tabeli nr-1. 

Pierwszy układ (N1) obsługiwać będzie pomieszczenia biurowe. Instalację nawiewno 
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wywiewną oparto na zewnętrznej centrali dachowej o wydajności 1079 [m
3
/h] z wymiennikiem

krzyżowym umożliwiającej jego odzysk ze sprawnością katalogową 70%. Centralę 

zlokalizowano na dachu pomieszczeń warsztatowo magazynowych jak na rys 1.  

Przewody rozprowadzono pod stropem pomieszczeń i uzbrojono w zawory powietrzne 

(anemostaty).  

Druga instalacja wentylacja (N2) obsługiwać będzie pomieszczenia sanitarne. Instalację 

nawiewno wywiewną oparto na wewnętrznej centrali o wydajności 645 [m
3
/h] z wymiennikiem

krzyżowym umożliwiającej jego odzysk ze sprawnością katalogową 70%. Centralę 

zlokalizowano w pomieszczeniu gospodarczym nr - 0.3.4. jak na rys 1. Przewody 

rozprowadzono pod stropem pomieszczeń i uzbrojono w zawory powietrzne (anemostaty) 

analogicznie jak w układzie N1. Obie należy uzbroić w automatykę umożliwiającą sterowanie 

ich pracą z pomieszczeń wskazanych przez Inwestora.  

Projektowane przewody wentylacyjne częściowo poprowadzone będą po starej trasie co łączy 

się z koniecznością usunięcia starych instalacji. 

3. Wentylacja nawiewno-wywiewna (N1)

Dachowa centrala nawiewno - wywiewna np: typu BD-MINI prod. VBW lub równow. wyposażona w 

systemowy układ czerpni i wyrzutni dostarczać będzie i usuwać powietrze z pomieszczeń 
użytkowych. Będzie ona wyposażona w elektryczna nagrzewnicę o mocy określonej w przykładowej karcie 

katalogowej centrali VBW lub równw. Centralę należy zamontować na ramie stalowej na dach budynku 

jak na rysunku.  

Instalację wentylacyjną wykonać z rur okrągłych, stalowych, ocynkowanych typu SPIRO. 

Przewody należy prowadzić pod stropem konstrukcyjnym budynku i mocować standardowymi 

uchwytami z przekładka gumową. Do pomieszczeń powietrze dostarczane i usuwane będzie 

zaworami powietrznymi o średnicach jak na rysunkach. Anemostaty montować w stropie 

podwieszonym lub w ścianach pomieszczeń i łączyć z stalowymi przewodami powietrznymi, 

izolowanymi akustycznie elastycznymi przewodami wentylacyjnymi. 

Odcinki instalacji przechodzące przez strefy w budynku o niższej temperaturze należy ocieplić 

izolacją o wsp. przewodności cieplnej λ = 0.035 [W/(m·K)] i grubości 40 [mm]. Na zewnątrz 

budynku przewody ocieplić izolacją jw lecz o grubości 80 [mm] i zabezpieczyć płaszczem z 

ocynkowanej blachy stalowej. 

4. Wentylacja nawiewno-wywiewna (N2)

Dachowa centrala nawiewno - wywiewna np: typu  BO-VESTA - 2 prod. VBW  lub równ. dostarczać 

będzie i usuwać powietrze z pomieszczeń sanitarnych. Będzie ona wyposażona w elektryczna 

nagrzewnicę o mocy określonej w przykładowej karcie katalogowej centrali VBW lub równw. Centralę należy 

zamontować  w pomieszczeniu gospodarczym nr-0.3.4 jak na rysunku.  

Instalację wentylacyjną wykonać z rur okrągłych, stalowych, ocynkowanych typu SPIRO. 

Przewody należy prowadzić pod stropem konstrukcyjnym budynku i mocować standardowymi 

uchwytami z przekładka gumową. Przewody stalowe nawiewno - wywiewne centralki 

wentylacyjnej podłączyć do istniejących murowanych kanałów wentylacyjnych 

zlokalizowanych w stropie pomieszczenia nr-0.2. Przewód nawiewny podłączyć do kanałów o 

wymiarach 14x27 (szt 2), przewód wywiewny do kanałów  o wymiarach 14x20 (2 szt.) i 14x27 
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(szt 1). Połączenie wykonać poprzez indywidualne skrzynki podłączeniowe. Na dachu, na 

zewnątrz budynku do kanałów murowanych należy podłączyć stalowe przewody wentylacyjne 

czerpni i wyrzutni umożliwiającymi spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki z dnia 

12 kwietnia 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami. Do pomieszczeń powietrze dostarczane i 

usuwane będzie zaworami powietrznymi o średnicach jak na rysunkach. Anemostaty montować 

w stropie podwieszonym lub w ścianach pomieszczeń i łączyć z stalowymi przewodami 

powietrznymi, izolowanymi akustycznie elastycznymi przewodami wentylacyjnymi. 

Odcinki instalacji przechodzące przez strefy w budynku o niższej temperaturze należy ocieplić 

izolacją o wsp. przewodności cieplnej λ = 0.035 [W/(m·K)] i grubości 40 [mm].  

5. Użyte materiały

1/ Jako elementy nawiewne należy zastosować zawory powietrzne nawiewne np typu CKT 

(według katalogu Venture Industries) lub równ. i wywiewne typu CKT (według katalogu Venture 

Industries) lub równ. o średnicach jak na załączonych rysunkach. 

2/ Podłączenie zaworów powietrznych do kanałów wentylacyjnych należy wykonać elastycznymi, 

wytłumionymi akustycznie, przewodami wentylacyjnymi np typu AKU COMP A (według 

katalogu Venture Industries)  lub równ. 
3/ Kanały wentylacyjne wykonać z rur wentylacyjnych z blach stalowej ocynkowanej typu SPIRO 

o średnicach jak na rysunkach.

4/ Centralę wentylacyjną dachową układu wentylacyjnego N1 np: typu BD-MINI prod. VBW  

 lub równ. o wydajn. 1079 [m
3
/h] należy uzbroić w wymiennik krzyżowy, filtry i nagrzewnicę

elektryczną o mocy ca. 5.5 kW (dokładna moc wg karty katalog.) 

5/ Centralę wentylacyjną wewnętrzną układu wentylacyjnego N2 np: typu  BO-VESTA - 2 prod. 

VBW  lub równ. o wydajności 645 [m
3
/h] należy uzbroić w wymiennik krzyżowy, filtry i 

nagrzewnicę elektryczną o mocy ca. 3.5 kW (dokładna moc wg karty katalog.) 

6/ Przy przekraczaniu stref ppoż na kanałach wentylacyjnych należy zamontować klapy ppoż o 

odporności ogniowej równej odporności przegrody budowlanej w której będą montowane. 

Klapy należy włączyć w w system ostrzegania ppoż budynku. 
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Tab 1. Zestawienie powierzchni, kubatur i ilości powietrza wentylacyjnego 

przebudowywanych (modernizowanych) pomieszczeń 

Nr 

pomie

szczen

ia 

Nazwa pomieszczenia Powierzch

nia 

[m
2
]

Kubatura 

[m
3
]

Krotność wymian 

[n] 

Ilość 

powietrza 

wenty. N2 

Ilość 

powietrza 

wenty. N1 

0.1 Wiatrołap 4.80 14.88 kratka kontaktowa 

14x14 

0.2 Aneks dla zwiedzających 38.50 119.35 2 239 

0.3.1 Toaleta damska - ubikacje 10.01 26.02 (50x3) 150 
Toaleta damska - umywalnia 6.63 17.24 2 35 

0.3.2 Toaleta męska - ubikacje 7.86 20.44 50x2+2x25=150 150 

Toaleta męska - umywalnia 8.80 20.44 25x2=50 50 

0.3.3. Toaleta dla niepełnosprawnych 3,85 10.01 4 40 

0.3.4 Pomieszczenie gospodarcze 2,70 8.37 3.5 30 

0.4 Pokój biurowy 32,08 99.45 2198.89 200 

0.5 Magazyn podręczny 8,55 26.51 1.5 40 

0.6 Magazyn podręczny 4,62 14.32 1.5 22 

0.7 Pokój biurowy 19.74 61.19 2 122 

0.8 Pokój biurowy 21,53 66.74 2 134 

0.9 Korytarz 13,06 40.48 1.5* 61 

0.10 Szatnia damska - zapl. sanit. 8.43 20.90 40+30 = 70 95 

Szatnia damska 5.04 13.10 4 52 

0.11 Szatnia męska - zapl. sanitarne 8.54 22.20 30+25+40 = 95 95 

Szatnia męska 5.77 15.00 4 60 

0.12 Pokój biurowy 13.32 41.30 2 85 

0.13 Magazyn 11.81 42.52 1.5 64 

RAZEM 233,99 645 1079 

Uwagi: 

 Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia i armatura muszą posiadać Deklarację

właściwości użytkowych, ewentualnie odpowiednie atesty lub aprobaty techniczne.

 Instalację, próby i regulację należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną.

 Modernizacja – przebudowa dotyczy systemów użytkowanych w obiekcie i jako taka powinna 

zapewniać pełną kompatybilność sprzętową i programową z syst. istn. Dlatego też, tam gdzie 

to konieczne, przywołano odpowiednie typy i producentów niezbędnych urządzeń. W 

przypadku możliwości zastosowania sprzętu tylko o odpowiedniej charakterystyce technicznej 

– opisano niezbędne parametry urządzeń i materiałów z przywołaniem typów referencyjnych.
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INFORMACJA DO PLANU 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Nazwa inwestycji:         Przebudowa - modernizacja pomieszczeń  

w siedzibie głównej  

Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku 

Inwestor:       Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku 

Nazwa i adres  Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku 

obiektu budowlanego:   ul. Ołowianka 9-13,  80-751 Gdańsk 

Projektant mgr inż. Włodzimierz Foltyn 

autor informacji:   

Data: wrzesień  2016 r. 
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Informacja  dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r. 

(Dz. U. z dn. 10.07.03 Nr 120 poz. 1126) 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje.

     - instalację wentylacji 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Wszystkie prace odbywać się będą w ramach jednego obiektu budowlanego.

3. Elementy zagospodarowania działki i terenu, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi.

Wszystkie prace wykonywane będą w ramach jednego budynku co może generować za-

grożenia wynikające z nieprzestrzegania wymogów BHiP, oraz brak koordynacji pomiędzy

pracami wykonywanymi w sąsiednich pomieszczeniach (dostawa materiałów, zasilanie w

energię elektryczną, prace na dachu budynku).

4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych

Zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może być upadek z wysokości czy

porażenie prądem.

4.1 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu instalacji wewnątrz budynku. 

a/ uszkodzone lub niewłaściwe rusztowania 

b/ użycie niewłaściwych narzędzi 

c/ brak systemowych zabezpieczeń (kaski, okulary, rękawice, buty itd) 

4.2 Zagrożenia występujące przy prowadzeniu prac na dachu budynku. 

a/ upadek pracownika z dachu spowodowany brak odpowiednich zabezpieczeń (pasy liny 

..) 

b/ nieodpowiednie zabezpieczenie montowanych i transportowanych elementów 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do reali-

zacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót osoby dopuszczające do pracy i nią kierujące

powinny:

a/ zapoznać pracowników ze sposobem przygotowania miejsca pracy 

b/ omówić z pracownikami sposoby wykonania robót 

c/ przeszkolić pracowników w zakresie BiHP 

d/ wskazać występujące zagrożenia 

e/ przedstawić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

f/ określić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 

g/ omówić zasady stosowania przez pracowników środki ochrony indywidualnej oraz wła-

ściwej odzieży i obuwia roboczego 
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6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

6.1 Zagospodarowanie terenu 

Zagospodarowanie terenu prac wykonać należy przed rozpoczęciem robót montażowych, 

co najmniej w zakresie: 

a/ ogrodzenia terenu lub zabezpieczenia terenu przed osobami postronnymi i wyznaczenia 

stref niebezpiecznych 

b/ wykonanie dróg i, wyjść i przejść dla osób postronnych 

c/ doprowadzenie energii elektrycznej w taki sposób aby nie spowodować zagrożenia po-

żarowego lub wybuchowego i chronić pracowników przed porażeniem elektrycznym 

d/ zapewnienie dostępu do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 

e/ zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego 

f/ urządzenia oznaczonych miejsc do składowiska materiałów 

g/ Wyposażyć budowę w sprzęt pożarowy odpowiednio sprawdzany, konserwowany i uzu-

pełniany, zgodnie z wymogami producentów i przepisów przeciw pożarowych. Rodzaj, 

ilość i rozmieszczenie sprzętu powinno być zgodne z wymogami p-poż. 

Obowiązkowo na budowie znajdować się musi apteczka oraz dostęp do telefonów alarmo-

wych. 

6.2 Roboty instalacyjne 

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót należy: 

a/ określić sposoby powiadamiania pracowników o możliwym zagrożeniu np. pożarem oraz 

określić drogę ewakuacji wytyczoną uprzednio trasą 

b/ zapewnić pracownikom stosowny do potrzeb sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony in-

dywidualnej 

c/ wyznaczyć odpowiednie osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi. 

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić, lub 

zapewnić wykonanie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 



niezbędne parametry urządzeń
dopuszczalne rozwiązanie równoważne



niezbędne parametry urządzeń
dopuszczalne rozwiązanie równoważne



niezbędne parametry urządzeń
dopuszczalne rozwiązanie równoważne



CENTRALA KLIMATYZACYJNA BO-VESTA-2  P-A-NE-SB

Nr oferty: 404/16

Pytający: 

Obiekt: NMM Spichlerz Mała Dąbrowa

2016-09-22

NAWIEW WYCIĄG

Wydatek powietrza 660 [m
3
/h] 660 [m

3
/h]

Spręż dyspozycyjny 350 [Pa] 350 [Pa]

Spręż statyczny całkowity 530 [Pa] 529 [Pa]

NAWIEW

Filtr wstępny FD-650x255x20-G4 85 [Pa]

 Wymiennik krzyżowy

Temp./wilg. przed regeneratorem -16 [
O
C] 100 [%]

Temp./wilg. za regeneratorem 14,5 [
O
C] 11 [%]

Sprawność 80 [%]

Odzyskana moc 6,7 [kW]

Opór powietrza 95 [Pa]

Nagrzewnica elektryczna

Temp./wilg. przed nagrzewnicą 9,5 [
O
C]

Temp. za nagrzewnicą 22 [
O
C]

Moc teoretyczna 3 [kW]

Moc zainstalowana 6 [kW]

Kod do zamówienia T6

Sposób regulacji PŁYNNA

Wentylator z silnikiem 

Typ wentylatora

Moc na wale 159 [W]

Prędkość obrotowa 2829 rpm

Sprawność 62,3 [%]

Moc silnika 0,37 [kW]

Natężenie/napięcie prądu 1 /400  [A;V]

Zasilanie przez falownik 230 [V]

Częstotliwość napięcia pracy 50,5 [Hz]

Funkcja falownika  - regulacja sieci
Stopień ochrony silnika IP54

WYCIĄG

Filtr wstępny FD-650x255x20-G4 85 [Pa]

 Wymiennik krzyżowy

Temp./wilg. przed regeneratorem 22 [
O
C] 40 [%]

Temp./wilg. za regeneratorem -0,9 [
O
C] 100 [%]

Opór powietrza 94 [Pa]

promieniowo-osiowy z napędem bezpośrednim

W związku ze stałym rozwojem produktów, producent informuje o możliwości wprowadzania zmian technicznych i elementów 

w wyposażeniu urządzeń bez wcześniejszego powiadamiania. 1

niezbędne parametry urządzeń
dopuszczalne rozwiązanie równoważne



Wentylator z silnikiem 

Typ wentylatora

Moc na wale 159 [W]

Prędkość obrotowa 2829 rpm

Sprawność 62,3 [%]

Moc silnika 0,55 [kW]

Natężenie/napięcie prądu 1,35 /400  [A;V]

Zasilanie przez falownik 230 [V]

Częstotliwość napięcia pracy 50,7 [Hz]

Funkcja falownika  - regulacja sieci
Stopień ochrony silnika IP54

Maksymalny poziom mocy akustycznej suma dB(A) suma dB(A) 

wydatek urządzenia [m3/h] 600 - 900  900 - 1200

ssanie nawiewu 65 67

tłoczenie nawiewu 78 81

otoczenie nawiewu (1m)* 35 36

ssanie wyciągu 65 67

tłoczenie wyciągu 78 81

otoczenie wyciągu (1m)* 35 36

* poziom ciśnienia akustycznego

UWAGI

Odpływ skroplin na bok blisko strony obsługowej urządzenia!

Rozdzielnica montowana na drzwiach centrali b=90 mm

Połączenia elastyczne zespołu wentylatorowego PE 225x225

WYMIARY CENTRALI

BO-VESTA-2 1300 750 850 180

WAGA [kg]Wielkość urządzenia
PE,PW bxh 

[mm]
L [mm]

promieniowo-osiowy z napędem bezpośrednim

H

[mm]

B

[mm]

400x200

W związku ze stałym rozwojem produktów, producent informuje o możliwości wprowadzania zmian technicznych i elementów 

w wyposażeniu urządzeń bez wcześniejszego powiadamiania. 2

niezbędne parametry urządzeń
dopuszczalne rozwiązanie równoważne



Elementy automatyki BO-VESTA-2  A-2-2-2P

Rozdzielnica 1

Sterownik + moduł 1

Siłownik przepustnicy naw 1

Siłownik przepustnicy wyw 1

Siłownik wymiennika krzyż. 1

Presostat filtra 2

Czujnik temp.kanałowy naw+wyw 2

Czujnik temp.kanałowy wym.krzyżowym 1

Czujnik temp.zewn.-kanałowy czerpnia 1

termostat NE + ogranicznik temp. 1

Panel sterujący 1

 - silniki wentylatorów zasilane poprzez falowniki- falowniki w celu wyregulowania sieci,

 - falowniki montowane w centrali,

 - panel sterujacy DEN16-C współpracuje ze sterownikiem zainstalowanym w rozdzielnicy z możliwością:

    wyłączenia, załączenie centrali lub przełączenia w tryb auto, nastawy wymaganych parametrów, inf.o stanach awaryjnych

 - pomiar temp. wnętrza czujnikiem kanałowym na wywiewie,

 - na sterowniku możliwość wyboru czujnika wiodącego (wywiewu lub nawiewu),

 - nagrzewnica elektryczna sterowana płynnie 

 + falownik  (IP20) (nawiew)

 + falownik  (IP20) (wywiew)

DEN16-C

M9104-IGA-1S

M9104-GGA-1S

P233A/F-4 (zakres 40..400Pa)

czujnik na przewodzie 

R12-3

czujnik na przewodzie 

czujnik na przewodzie 

UNIBOX + CHE

M9104-IGA-1S

A-2-2-2P

W związku ze stałym rozwojem produktów, producent informuje o możliwości wprowadzania zmian technicznych i elementów 

w wyposażeniu urządzeń bez wcześniejszego powiadamiania. 3

niezbędne parametry urządzeń
dopuszczalne rozwiązanie równoważne
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