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1.  DANE OGÓLNE 
 
1.1. TEMAT OPRACOWANIA 
 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany związany z przebudową istniejącego 
otworu okiennego na drzwiowy. Przedmiotowy otwór okienny znajduje się na parterze w elewacji 
południowej budynku szpitalnego „B”. 
 
1.2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy niniejszy projekt obejmuje opracowanie projektu 
konstrukcyjnego wykonania przebudowy w/w otworu oraz związanego z nim wyjścia na zewnętrz 
budynku..  
 
1.3. INWESTOR 
 
Inwestorem jest: Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa 
 
1.4. ADRES INWESTYCJI 
 
02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9, Działka nr ew.14 obręb 10536, Jednostka ew. 146505_8 
 
1.5. WARUNKI FORMALNO-PRAWNE 
 
Zlecenie wydane przez Inwestora na wykonanie w/w dokumentacji 
 
1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstawą opracowania jest: 

• Uzgodnienia z Inwestorem,  
• Istniejąca dokumentacja budowlana budynku „B” 
• Polskie Normy i Prawo Budowlane,  
• Obowiązujące akty prawne. 
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2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
2.1 ISTNIEJĄCE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

 
Przedmiotowy budynek „B” Oddziału Neurologii mieści się  na terenie Instytutu Psychiatrii i 
Neurologii przy ul. Sobieskiego 9 w Warszawie, u zbiegu ulic Sobieskiego i Wilanowskiej w 
Warszawie.  Teren jest płaski, o spadkach nie przekraczających 0,5%. Północno-wschodnia część 
terenu zabudowana jest istniejącymi obiektami szpitalnymi. W rejonie południowo-wschodnim  
znajduje się naturalne skupisko zadrzewienia. W północnej części terenu znajdują się obiekty 
usługowo-techniczne i magazynowe. Od strony północno-zachodniej znajduje się budynek 
Psychiatrii Sądowej. 
Istniejąca zabudowa jest rozczłonkowana w formie. Od strony ul. Sobieskiego znajduje się 
dominanta wysokościowa-11 kondygnacyjny budynek administracyjno-laboratoryjny. Pozostałe 
zabudowania są niskie, w większości wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych. 
Na terenie znajdują się: sieci wody ,kanalizacji  sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz drenażu, 
sieć cieplna, sieć gazu ziemnego, sieci kablowe elektryczne, kable teletechniczne. 
Wjazd na teren Instytutu znajduje się od strony ul. Sobieskiego i jest kontrolowany przez portiernie.  
 
Tren planowanej inwestycji nie jest objęty nadzorem Konserwatora Zabytków. 
 
2.2 ISTNIEJĄCY  BUDYNEK  
 
Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany nośne zewnętrzne i 
wewnętrzne murowane, stropy międzypiętrowe gęstożebrowe z wypełnieniem z pustaków DZ-3, 
wieńce żelbetowe wylewane, nadproża żelbetowe wylewane lub prefabrykowane typu „L”, ściany 
wewnętrzne działowe z cegły gr. 12cm. Fundamenty, podciągi i słupy – żelbetowe monolityczne. 
Na stropach ułożono betonowe gładzie wyrównujące i warstwy podłogowe.  
Układ konstrukcyjny budynku jest poprzeczny. Rozstaw podstawowy ram nośnych wynosi 6,00m. 
Wysokość kondygnacji nadziemnych wynosi 296cm (w świetle wykończonych stropów). 
 
Dach obiektu jest wielospadowy kryty papą. Konstrukcja dachu prefabrykowana z żelbetowych płyt 
korytkowych oparta na ścianach ażurowych z cegły. 
 
Budynek posiada klatki schodowe z biegami i spocznikami żelbetowymi. 
 
Budynek został wyposażony min. w instalację wod-kan, elektryczną, teletechniczną, odgromową, 
wentylację grawitacyjną, c.o.. 
 
Obecny stan techniczny budynku jest dobry. Oględziny konstrukcji budynku w miejscu 
projektowanej przebudowy nie wykazują żadnych uszkodzeń ani widocznych ugięć. 
 
Opiniowany budynek w 2009 roku miał wykonany remont połączony z termomodernizacją. 
 
Przedmiotowy budynek szpitalny nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
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3. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH 
 
3.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

 
Układ istniejących dróg i chodników wewnętrznych bez zmian. 
 
Sieci i instalacje podziemne bez zmian. 
 
Miejsca parkingowe bez zmian. 
 
Dostępność dla osób niepełnosprawnych bez zmian. 
 
Tereny zielone bez zmian. Korekcie ulega ilość powierzchni trawnika pod projektowanymi 
schodami (-6,50m2). Powierzchnia działki terenu IPiN 9854m2 w tym powierzchnia terenu 
biologicznie czynna 6548m2. Korekta terenu biologicznie czynnego stanowi poniżej jednego 
promila. 
 
 
3.2  BUDYNEK „B” 
 
Wysokość budynku, powierzchnia użytkowa i kubatura budynku „B” bez zmian. 
 
Strefy pożarowe budynku, drogi ewakuacyjne i warunki ochrony p.poż. bez zmian. 
 
Główne wejścia do budynku oraz wejścia dla niepełnosprawnych bez zmian. 
 
Wewnętrzne instalacje budynku bez zmian. Korekcie ulega położenie istniejącego grzejnika 
znajdującego się obecnie w miejscu projektowanych drzwi. 
 
Charakterystyka energetyczna budynku bez zmian. 
 
Obszar oddziaływania budynku po projektowanej przebudowie bez zmian. 
 
Warunki gruntowe bez mian. 
 
W ramach projektowanej przebudowy projektuje się min: 

• demontaż przedmiotowej istniejącej stolarki okiennej, 
• montaż nadproża drzwiowego, 
• wyburzenie ściany podokiennej znajdującej się poniżej zamontowanego nadproża 

drzwiowego, 
• zamurowanie zbędnej części przedmiotowego otworu okiennego, 
• przesunięcie rewizji rury spustowej, 
• wykonanie nowych schodów wraz z barierkami, 
• uzupełnienie elewacji po zdemontowanym oknie. 
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Projektowane roboty budowlane nie naruszą struktury konstrukcyjnej omawianego budynku 
szpitalnego. 
 
Nadproże: 
Nadproże zaprojektowano z prefabrykowanych elementów żelbetowych typu L19. Pod nadproże 
należy wykonać poduszki betonowe lub przemurować strefę podparcia nadproża trzema warstwami 
cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. 
 
Ściany: 
Ścianę podokienną przeznaczoną do demontażu należy odciąć mechanicznie. Brakujący odcinek 
ściany zewnętrznej po zdemontowanym oknie można wykonać z bloczków gazobetonowych 
odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej. 
Nowy odcinek murowanej ściany od wewnątrz otynkować – np. tynk cementowo wapienny. Od 
zewnątrz wykonać warstwy izolacji termicznej i warstwy elewacyjne wg warstw istniejących na 
ścianie w miejscy projektowanych drzwi. 
 
Schody zewnętrzne: 
Schody zewnętrzne prowadzące z projektowanego otworu drzwiowego na poziom istniejącego 
terenu zaprojektowano wykonać jako terenowe z kostki betonowej. Przed ułożeniem podsypki pod 
schody należy usunąć zalegający w miejscu lokalizacji schodów humus i zdemontować opaskę z 
płyt betonowych. Pod krawężniki i kostkę betonową schodów ułożyć podsypkę piaskową 
stabilizowaną cementem, zagęszczaną mechanicznie. 
 
Balustrada schodów: 
Balustradę schodów zaprojektowano z rur okrągłych ze stali nierdzewnej. Słupki i pochwyt z profili 
RO 48,3x3,2. Listwy kolanowe w trzech rzędach z profili RO 26,9x2,5. Konstrukcję słupków 
należy osadzić w konstrukcji schodów. 
 
Instalacje: 
Istniejącą rewizję w rurze spustowej zewnętrznej należy przenieść powyżej projektowanego 
spocznika schodów. 
Istniejący grzejnik kolidujący z projektowanym otworem drzwiowym należy przenieść na sąsiednią 
ścianę lub przesunąć poza obrys nowych drzwi. 
 
Tolerancje wykonania: 
Dopuszczalne odchyłki dla poszczególnych rodzaju robót (murowych, żelbetowych) należy przyjąć 
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
Dla konstrukcji stalowych dopuszczalne odchyłki należy przyjąć wg PN-B-06200:2000 
 
 
4   INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

 
Realizacja niniejszego przedsięwzięcia może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi przy wykonywaniu następujących prac: 

• wykonywanie robót na wysokości, 
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• roboty wykonywane przy temperaturze poniżej –10oC, 
• wykonywanie robót na terenie czynnego zakładu pracy (szpital). 

 
Zabezpieczenie ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawą z 
dn. 7.07.1994. Prawo Budowlane. 
 
5  UWAGI I ZALECENIA. 
 

• Wszystkie użyte materiały konstrukcyjne powinny być zaopatrzone w atesty lub certyfikaty. 
• Kotwy należy zamontować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę łączników. 
• Pracownicy zatrudnieni przy montażu konstrukcji powinni przejść badania lekarskie i 

przeszkolenie BHP oraz posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i niezbędne środki 
ochrony indywidualnej. 

• Przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji należy zapoznać się z projektami 
branżowymi oraz specyfikacją montażową dostarczonych urządzeń. 

• Wszelkie urządzenia i ich elementy należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta 
tych urządzeń. 

• Prace budowlane prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” i przy zachowaniu 
obowiązujących przepisów BHP. 

 
6  NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE Z TEMATEM OPRACOWANIA. 

 
- PN 82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
- PN 82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
- PN 82/B-02003 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
- PN 90/B-03200 - Konstrukcje stalowe 
- PN-B-03002:2007 - Konstrukcje murowe nie zbrojone. 
- PN / 03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
- Dz.U. Nr 75 z 2002r. – Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z 2002r., w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z 
późniejszymi zmianami. 

 
 
           Opracował:   inż. Bogdan Gadomski 
                                 upr. nr Wa-24/02 
 
 
           Sprawdził:     mgr inż. S. Siegieda 
                                  upr. nr Wa-25/96 
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EKPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO 

CZĘŚCI BUDYNKU PRZEZNACZONEGO 
DO PRZEBUDOWY 

 
PROJEKT  BUDOWLANY   

PRZEBUDOWA OTWORU OKIENNEGO NA DRZWIOWY NA PARTERZE W 
POŁUDNIOWEJ ŚCIANIE ELEWACYJNEJ BUDYNKU „B”  

W  INSTYTUCIE  PSYCHIATRII  I  NEUROLOGII  
PRZY UL. SOBIESKIEGO 9  W  WARSZAWIE  

 
działka nr ew. 14 obręb 10536 

Jednostka ewidencyjna 146505_8, m.st. Warszawa Mokotów 
 KATEGORIA  OBIEKTU  BUDOWLANEGO  XI 

 
Inwestor:  
     
Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa 
 

1. UWAGI OGÓLNE 
 
Zakres opinii obejmuje: 

 
• oględziny budynku w których planowana jest inwestycja, 
• zapoznanie się z istniejącą i projektowaną dokumentacją, 
• ocena stanu technicznego budynku, 
• wnioski i zalecenia. 

 
Przy opracowaniu opinii wykorzystano: 

 
• Istniejącą dokumentację budowlaną budynków. 
• Projektowaną dokumentację budowlaną budynków 
• Inwentaryzację budowlaną sporządzoną na potrzeby opinii. 
• Polskie normy 

 
2. OPIS BUDYNKU 

 
Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany nośne zewnętrzne i 
wewnętrzne murowane, stropy międzypiętrowe gęstożebrowe z wypełnieniem z pustaków 
DZ-3, wieńce żelbetowe wylewane, nadproża żelbetowe wylewane lub prefabrykowane typu 
„L”, ściany wewnętrzne działowe z cegły gr. 12cm. Fundamenty, podciągi i słupy – 
żelbetowe monolityczne. Na stropach ułożono betonowe gładzie wyrównujące i warstwy 
podłogowe.  
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Układ konstrukcyjny budynku jest poprzeczny. Rozstaw podstawowy ram nośnych wynosi 
6,00m. Wysokość kondygnacji nadziemnych wynosi 296cm (w świetle wykończonych 
stropów). 

Dach obiektu jest wielospadowy kryty papą. Konstrukcja dachu prefabrykowana z 
żelbetowych płyt korytkowych oparta na ścianach ażurowych z cegły. 

Budynek posiada klatki schodowe z biegami i spocznikami żelbetowymi. 

Budynek został wyposażony min. w instalację wod-kan, elektryczną, teletechniczną, 
odgromową, wentylację grawitacyjną, c.o.. 

Obecny stan techniczny budynku jest dobry. Oględziny konstrukcji budynku w miejscu 
projektowanej przebudowy nie wykazują żadnych uszkodzeń ani widocznych ugięć. 

Opiniowany budynek w 2009 roku miał wykonany remont połączony z termomodernizacją. 

 

3. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE 
 
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne polegać będzie na przebudowie istniejącego 
otworu okiennego znajdującego się w zewnętrznej południowej ścianie elewacyjnej na 
otwór drzwiowy. 
 
W ramach projektowanej przebudowy projektuje się min: 

• demontaż przedmiotowej istniejącej stolarki okiennej, 
• montaż nadproża drzwiowego, 
• wyburzenie ściany podokiennej znajdującej się poniżej zamontowanego nadproża   

drzwiowego, 
• zamurowanie zbędnej części przedmiotowego otworu okiennego, 
• przesunięcie rewizji rury spustowej, 
• wykonanie nowych schodów wraz z barierkami, 
• uzupełnienie elewacji po zdemontowanym oknie. 

 
4. OCENA STANU KONSTRUKCJI BUDYNKÓW 
 

W miejscu projektowanej przebudowy konstrukcja nośna budynków (fundamenty, ściany, 
stropy, dach) została w pełni wykonana. Konstrukcja nośna ścian zewnętrznych i 
wewnętrznych oraz stropów międzypiętowych bez widocznych śladów zarysowań, spękań i 
ugięć. Podczas oględzin konstrukcji budynku nie stwierdzono zacieków, kałuż na posadzce 
lub zawilgocenia ścian działowych lub zewnętrznych.  

Jakość wykonanej konstrukcji budynku w miejscu projektowanych zmian nie budzi 
zastrzeżeń. 
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5. WNIOSKI I ZALECENIA 
 

Projektowane przebudowa otworu okiennego na drzwiowy nie spowoduje zagrożenia dla 
wytrzymałości istniejącej konstrukcji obiektu. Dopuszczalne wielkości nośności i ugięć 
elementów konstrukcyjnych budynków nie zostaną przekroczone. 

Roboty budowlane należy przeprowadzić ze szczególną starannością i ostrożnością. 
 
Projektowane roboty budowlane nie naruszą struktury konstrukcyjnej omawianego budynku 
szpitalnego. 
 
Zaproponowane w projekcie rozwiązania nie wpłyną ujemnie na stan techniczny obiektu 
budowlanego i nie będą stanowiły zagrożenia dla stateczności istniejących elementów 
konstrukcyjnych. 
 
Wszelkie urządzenia i ich elementy należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta 
tych urządzeń. 
 
Warunki gruntowe po przebudowie nie zmienią się. 
 
Prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” i przy zachowaniu obowiązujących 
przepisów BHP. 

 
 
 Opracował:   inż. Bogdan Gadomski 
                                 upr. nr Wa-24/02 
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OŚWIADCZENIE 
 

projektanta o sporz ądzeniu projektu budowlanego 
zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy  technicznej. 

 
Ja niżej podpisany Bogdan Gadomski nr uprawnień Wa-24/02 będący członkiem Mazowieckiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa (zaświadczenie z MOIIB ważne na dzień sporządzenia projektu – w 
załączniku) 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane  
(tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 
niniejszym oświadczam jako projektant, że projekt budowlany pt. 
                                                                    

„Przebudowa otworu okiennego na drzwiowy na parterze w południowej 
ścianie elewacyjnej budynku „B” w Instytucie  Psychiatrii  i  Neurologii 

przy ul. Sobieskiego 9  w  Warszawie" 
zlokalizowanego w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, działka ew. nr 14, obręb 10536, jednostka ewidencyjna 

146505_8, m.st. Warszawa Mokotów 
 

został wykonany zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 
Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 
 

...................................... 
(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE 
 

sprawdzaj ącego o sporz ądzeniu projektu budowlanego 
zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy  technicznej. 

 
Ja niżej podpisany Stanisław Siegieda nr uprawnień Wa-25/96 będący członkiem Mazowieckiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa (zaświadczenie z MOIIB ważne na dzień sporządzenia projektu – w 
załączniku) 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane  
(tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 
niniejszym oświadczam jako sprawdzający, że projekt budowlany pt. 
                                                                    

„Przebudowa otworu okiennego na drzwiowy na parterze w południowej 
ścianie elewacyjnej budynku „B” w Instytucie  Psychiatrii  i  Neurologii 

przy ul. Sobieskiego 9  w  Warszawie" 
zlokalizowanego w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, działka ew. nr 14, obręb 10536, jednostka ewidencyjna 

146505_8, m.st. Warszawa Mokotów 
 

został wykonany zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 
Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 
 

...................................... 
(podpis) 
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