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4. CZĘŚĆ OPISOWA
Przedmiot inwestycji .
Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny aranŜacji przestrzeni ogólnodostępnych zlokalizowanych w
Zespole Fortecznym Bastionu VII w Zamościu.
W opracowaniu ujęto dwie kondygnacje – parter, w części handlowo - wystawienniczej i części restauracyjnej
oraz piętro – część handlowo – wystawiennicza.
W opracowaniu wskazano proponowane rozwiązania w zakresie rozmieszczenia elementów ekspozycji
muzealnej, na podstawie materiałów otrzymanych od Inwestora tj. manekiny w mundurach historycznych oraz
ekspozycje militarne. Pokazany został schemat wydzielenia części przeznaczonej na ekspozycję (procentowy
podział powierzchni). Proponuje się równieŜ wydzielenie przestrzeni handlowych – poprzez zastosowanie
ścianek szklanych w konstrukcji stalowej.
Zmiany w stosunku do Projektu wykonawczego.
Podstawową zmianą wprowadzoną w projekcie jest zamiana kiosków handlowych na wydzielone za pomocą
działowych ścianek szklanych ( o niepełnej wysokości) niewielkich przestrzeni handlowych.
Dodatkowo wprowadza się lokalizacje dwóch krat słuŜących zabezpieczeniu przestrzeni uŜytkowej w czasie
niedostępnym dla uŜytkowników.
Ścianki szklane wydzielające powierzchnie handlowe.
Projektuje się wydzielenie powierzchni handlowych za pomocą ścianek szklanych o wysokości 210cm, z
drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości skrzydła 90cm. W niniejszym opracowaniu przyjęto system f. Dorma
– dopuszcza się rozwiązanie co najmniej równorzędne. MontaŜ i mocowanie ścianek naleŜy wykonać zgodnie
z zaleceniami Producenta. Projektuje się konstrukcję stalową, ocynkowaną, malowaną proszkowo w kolorze
RAL 7021, mocowaną do ścian i podłoŜa śrubami M12 na kotwy wklejane.
Siedziska.
W ciągach handlowo – ekspozycyjnych przewiduje się lokalizacje siedzisk i ławek. Szczegóły wg rysunku
detali i załącznika.
Donice.
Projektuje się lokalizację donic z ozdobną zielenią średnią wciągach handlowo – ekspozycyjnych. Szczegóły
wg rysunku detali i załącznika.
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5. Uwagi końcowe
Uwagi:
1. Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy w zakresie doboru elementów wyposaŜenia wnętrz i
nie zmienia załoŜeń i rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym.
2. Przed rozpoczęciem prac budowlanych naleŜy wykonać dokumentację projektową w zakresie branŜy
elektrycznej i sanitarnej oraz uzgodnić ją z rzeczoznawcami ds bhp, sanitarnych oraz ochrony ppoŜarowej .
3. W części restauracyjnej proponuje się wyposaŜenie baru bez uwzględnienia technologii kuchni. Projekt nie
obejmuje rozmieszczenia oświetlenia.
4. Wszystkie elementy wyposaŜenia wnętrz muszą spełniać warunki ochrony ppoŜarowej.
5. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych za zgodą autora projektu.
6. Przed przystąpieniem do prac budowlanych naleŜy bezwzględnie sprawdzić wymiary na budowie.
7. Mocowanie ścianek szklanych naleŜy wykonać wraz z fundamentowaniem – ze względu na stabilność
duŜych powierzchni przeszkleń.
8. Projektowane podziały ścianek szklanych naleŜy kaŜdorazowo zweryfikować przed przystąpieniem do
wykonania. Wymiary bezwzględnie sprawdzić na budowie, wykonać szczegółową dokumentację
(Wykonawca).
W trakcie realizacji naleŜy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta
potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
1. Wszystkie instalowane maszyny i urządzenia muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub
deklarację zgodności z polskimi normami
2. Wszystkie prace naleŜy wykonywać z zachowaniem przepisów BHP, szczegółowych norm i wymagań
technicznych, warunków wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz instrukcją producenta.
Przyszły wykonawca powinien dysponować umową na wywóz odpadów. Na czas prac budowlanych
naleŜy wykonać odpowiednie zabezpieczenia przed spadającymi rzeczami. Wszystkie hałaśliwe
prace wykonywać moŜna tylko w odpowiednich terminach.
3. Prace budowlane mogą być wykonywane tylko na obszarze objętym pozwoleniem na budowę, a po
zakończeniu teren budowy naleŜy doprowadzić do naleŜytego stanu i porządku.
4. Projekt objęty jest prawem autorskim zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z
4 lutego 1994 r.
5. NiezaleŜnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, obowiązują Wykonawcę dla
poszczególnych robot – „Warunki techniczne wykonania robót budowlano-montaŜowych", Warszawa
1990r. Część I-IV, odpowiednie normy i DTR, które naleŜy traktować jako uzupełnienie dokumentacji.
6. Do zabezpieczenia stalowych elementów konstrukcyjnych i wszystkich drewnianych stosować środki
o własnościach potwierdzonych atestami. Z prac ognioochronnych sporządzić protokół.
Projekt opracowano na bazie przyjętych przez projektanta urządzeń i materiałów. Zastosowanie innych
wymaga aktualizacji dokumentacji projektowej.

Opracowała
mgr inŜ. arch. Sylwia Kołowiecka
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