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1. Spis rysunków 

− Inwentaryzacja rzut parteru     I2 

− Inwentaryzacja rzut I pietra     I3 

− Inwentaryzacja rzut II pietra     I4 

− Inwentaryzacja rzut III pietra    I5 

− Inwentaryzacja rzut IV pietra    I6 

− Inwentaryzacja rzut nadbudowy    I7 

− rzut parteru       A2 

− rzut I pietra       A3 

− rzut II pietra       A4 

− rzut III pietra       A5 

− rzut IV pietra       A6 

− rzut nadbudowy      A7 

− wentylacja szybu windy     A8 
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2. Opis ogólny 

2.1. Przedmiot opracowania  
Remont windy w budynku przy ul. Danusi 4, Gdańsku.,  

2.1. Zakres opracowania 
Zakres opracowania obejmuje projekt  remontu dźwigu osobowego elektrycznego w budynku 
Urzędu Statystycznego ul. Danusi 4, Gdańsk, dz. nr 0042.567 w tym powiększenie otworów 

drzwiowych.  

2.2. Podstawia opracowania 
2.2.1. Załączona ekspertyza techniczna, 
2.2.2. Przekazanej inwentaryzacji przez zamawiającego, 
2.2.3. Dostarczone materiały przez producenta windy. 

 
2.3. Adres inwestycji 

ul. Danusi 4, Gdańsk,  

dz. nr 0042.567 

2.4. Inwestor 

Urząd statystyczny w Gdańsku 

ul. Danusi 4, Gdańsk 

2.5. Opis ogólny 
Opis i stan istniejący przedstawiono w ekspertyzie technicznej. 

2.6. Orientacyjna lokalizacja budynku 

 

Źródło: http://mapa.gdansk.gda.pl/ipg/app/index  
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3. Projekt  

3.1. Uwagi ogólne 
Projekt naprawy remontu polegający na wymianie windy, oraz wymianie drzwi do windy 

oraz powiększeniu otworów drzwiowych na 5 kondygnacjach (bez piwnicy). 

3.2. Podstawowe parametry windy 
 

− Rodzaj dźwigu   osobowy 

− Typ dźwigu    elektryczny z napędem ciernym 

− Udźwig nominalny     630 kg 

− Ilość osób    8 

− Prędkość nominalna   1,0m/s 

− Wysokość podnoszenia   12,4m 

− Ilość przystanków / ilość dojść 5/5 
� (parter, I, II, III, IV piętro bez piwnicy) 

− Kabina 
o Rodzaj kabiny   metalowa 
o Wymiary   1100x1400x2100mm 
o Powierzchnia   1,54 m2 (łącznie z dojściem) 
o Ciężar kabiny   650 kg 

− Drzwi kabiny: automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe 900*2000 mm 

− Drzwi przystankowe: automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe 
900*2000 mm 

− Maszynownia:  
o Położenie   górne, nad szybem 
o Opis dojścia   bezpieczne, z klatki schodowej 

− Szyb 
o obudowa szybu   żelbetowa 
o dostęp do podszybia  drabina zamocowana na ścianie 

podszybia. 

3.3. Wentylacja 
3.3.1. Wentylacja szybu windy 

Szyb windy nie ma wentylacji. 
Wentylacją szybu windy wykonać z przewodów wentylacyjnych DN 224mm 

3.3.1.1. Zakres robót do wykonania: 

− wykonanie otworu w stropie zgodnie z projektem. Uwaga w razie 
napotkania prętów zbrojeniowych wykonać otwór minimalizując ilość 
przecinanego zbrojenia, 

− wykonać otwór w ścianie maszynowni, na wysokości 20 cm pod 
stropem, 

− ułożyć przewody wentylacyjne DN 224mm, 

− zamontować kratki. 
 

3.3.2. Wentylacja maszynowni. 
W  pomieszczeniu maszynowni jest wykonany otwór wentylacyjny ale nie 
spełnia on wymaganych wymogów. Otwór należy powiększyć.  
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3.3.2.1. Zakres robót do wykonania: 

− wykonanie bruzd cegle 1/2c x 1/2c z obu stron muru o długości 0,45m 

− osadzenie ceownika C 80 o długości 0,44m z obu stron, 

− osiatkowanie i zamurowanie bruzd, 

− powiększenie istniejącego otworu wentylacji do wymiarów 36x36cm 

− zamontować kratki. 
 

3.3.3. Wentylacja kabiny windy 
 

W górnej jak i dolnej części kabiny należy wykonać otwory wentylacyjne o powierzchni  nie 

mniej niż 1 % powierzchni używanej kabiny tj 0,0374m2. 

 

3.4. Etapy robót 
1. Zdemontować drzwi windy.(na parterze , I, II, III, IV piętrze) 
2. Zdemontować windę. 
3. Zdemontować elementy maszynowni, 
4. Powiększyć otwory drzwiowe do wymiar 118xc226,Uwaga przed robotami 

rozbiórkowymi zabezpieczyć sąsiednie ściany cieci muru wykonać na mokro 
tak żeby nie powstawał pył. 

5. Wykonać roboty instalacji elektrycznej zgodnie załączonym projektem 
elektrycznym, 

6. Zamontować windę. 
7. Zamontować  drzwi. 
8. Prace wykończeniowe. 
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4. Ekspertyza techniczna 
 

 

Ekspertyza techniczna 
 

 

 

Nazwa i adres inwestycji 

Remont dźwigu osobowego elektrycznego w budynku  

Urzędu Statystycznego ul. Danusi 4,  

Gdańsk, dz. nr 0042.567 

 

Inwestor 

 

Urząd Statystyczny w Gdańsku 

ul. Danusi 4, Gdańsk 

 

Zlecenie 

 

z dnia 15.06.2016r                                                                                                                                      716 

 

 

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PROJ. PODPIS 

Projektant 

konstruktor 

mgr inż. 

Andrzej MAJCHER 

Upr. konstr.-bud. b/o 

POM/0094/POOK/06 

POM/BO/2920/01 

 

 

 

 

 

 

Gdańsk, lipiec 2016  
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4.1. Przedmiot opracowania 
Szyb windowy w budynku przy. ul. Danusi 4, Gdańsku.  

4.2. Zakres opracowania 
Zakres opracowania obejmuje ocenę techniczna szybu windowego w budynku przy ul. Danusi 4 
w Gdańsku, dotyczą możliwości wykonania powiększenia otworów drzwiowych. 

4.3. Podstawia opracowania 
4.3.1. oględzin szybu i maszynowni wind w lipcu 2016r, 
4.3.2. Przekazanej inwentaryzacji przez zamawiającego, 
4.3.3. własnego doświadczenia związanego z projektowaniem, realizacją 

i diagnostyką konstrukcji, 
 

4.4. Adres inwestycji 
ul. Danusi 4, Gdańsk,  
dz. nr 0042.567 

4.5. Inwestor 
Urząd statystyczny w Gdańsku 
ul. Danusi 4, Gdańsk 

4.6. Opis stanu istniejącego 

1.1.1 Informacje ogólne 

Budynek biurowy pięciokondygnacyjny , podpiwniczony. 

1.1.2 Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego 
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Widok podszybia 

 
Szyb windy z widokiem z widocznym nadszybiem 

 

 
Maszynownia widoczna wentylacja grawitacyjna pomieszczenia 
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Istniejące drzwi do windy - parter 

 

 
Istniejące drzwi do windy – II piętro  

 
 



Remont dźwigu osobowego elektrycznego w budynku Urzędu Statystycznego ul. Danusi 4, Gdańsk, 
dz. nr 0042.567 

12 
 

4.7. Podszybie 

Podszybie żelbetowe . 

Nie stwierdzono pęknięć ani osiadania dna szybu. 

Zauważano niewielkie ubytki betonu na słupkach oporowych,  nie mają one wpływu na stan 
konstrukcji. 

4.8. Ściany szybu 
Ściany żelbetowe o grubości 25 cm. 

Nie stwierdzono zarysowań ani pęknięć na ścianach. 

Konstrukcja - Stan bez uwag. 

Brak wentylacji szybu windy.  

4.9. Stropy  

1.1.3 Strop między szybem, a maszynownią  wspornikowy częściowo przewieszony z płyty 
żelbetowej  grubości 18 cm.  

Nie stwierdzono ugięć stropów ani zarysowań.  

Stan techniczny nie budzi zastrzeżeń, 

1.1.4 Strop  maszynowni płyta  żelbetowa wolnopodparta.  

Nie stwierdzono ugięć stropów ani zarysowań.  

Stan techniczny nie budzi zastrzeżeń. 

  

4.10. Wnioski końcowe 
Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, analizy istniejącego stanu technicznego wynika, 

że stan techniczny elementów konstrukcyjnych szybu windy jest dobry, i nie budzi zastrzeżeń 

w zakresie bieżącym jak i planowanym. 

Ściany żelbetowe szybu pozwalają na powiększenie otworów drzwiowych. 

Wykonać wentylację w pomieszczeniu maszynowni i w szybie windy 

 

opracował :  mgr inż. Andrzej Majcher 
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5. Informacja do planu BIOZ 
 

5.1. Nazwa i adres obiektu 
Remont dźwigu osobowego elektrycznego w budynku Urzędu Statystycznego ul. Danusi 4, 

Gdańsk, dz. nr 0042.567 

5.2. Nazwa i adres inwestora 
Gdańsk Zarząd Nieruchomości Komunalnych 

ul. Partyzantów 74, 80-54 Gdańsk  

5.3. Imię, nazwisko i adres projektantów 
mgr inż. Andrzej MAJCHER 

80-848 Gdańsk ul. Bednarska 22A/4 

5.4. Zakres i kolejność robót: 

− prace przygotowawcze 

− roboty rozbiórkowe, 

− demontaż drzwi,  

− montaż drzwi, 

− demontaż windy, 

− montaż windy, 

− roboty tynkarsko-malarskie, 

5.5. Wykaz istniejących obiektów: 
Istniejący budynek przy ul. Danusi  4.  

5.6. Elementy zagospodarowania działki 
  stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Prace wykonywane wewnątrz budynku. 

5.7. Skala, rodzaj i miejsce występowania zagrożeń  
podczas procesu budowlanego: 

W czasie budowy istnieje możliwość upadku pracownika z wysokości większej niż 3m.  

5.8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników: 
  - kontrola posiadania przez pracowników badań wysokościowych – kierownik robót 

  - instruktaż stanowiskowy – kierownik robót bezpośrednio nadzorujący prace.  

5.9. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 
 zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie: 
- standardowe wyposażenie budowy, 
- środki ochrony osobistej (szelki, kaski, rękawice, ubrania robocze, okulary lub 
przyłbice ochraniające oczy, elektronarzędzia z podwójna izolacją elektryczną, maski 
ochronne ochraniające drogi oddechowe) 
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 - rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych – standardowe  

- rozmieszczenie urządzeń sprzętu ratunkowego – standardowe  

- rozmieszczenie obszarów granic stref ochronnych – strefa wykopów 

- rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej – nie przewiduje się 

- rozwiązanie układu komunikacyjnego – istniejący wjazd na działkę 

 

5.10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy  
oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych: 
- kierownik budowy 

 

Wszystkie roboty powinny być wykonywane z największą ostrożnością, przy zachowaniu 

zasad i przepisów BHP. 

 
mgr inż. Andrzej MAJCHER 
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6. Załączniki 
 

6.1. Karta techniczna producenta windy.      Załącznik nr 1 
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Remont dźwigu osobowego elektrycznego w budynku Urz

 

6.2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta 
 

 
  

wigu osobowego elektrycznego w budynku Urzędu Statystycznego ul. Danusi 4, Gda
dz. nr 0042.567 

a o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta  Załącznik nr 

 

ul. Danusi 4, Gdańsk, 

17 

Załącznik nr 2  
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6.3. zaświadczenie o przynależności do właściwej izby  Załącznik nr 3 
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6.4. Projekt Budowlano-Wykonawczy zasilania dźwigu  Załącznik nr 4 
 


