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projektant: data:

podpis:

data:

podpis:

data:

branża:

nr rys:

faza:

tytuł rysunku:

format:

inwestor:

nazwa inwestycji:

skala:

Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:
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SALA 3,
ściany malowane na kolor Y

mb. 47.49 m
pow. 170.96 m2

SALA 4,
ściany malowane na kolor X

mb. 27.58 m
pow. 93.2 m2

SALA 5,
ściany malowane na kolor X

mb 26.53 m
pow 73.2 m2

SALA 1,
ściany malowane na kolor X

mb. 32.68 m
pow. 133.3 m2

SALA 2,
ściany malowane na kolor X

mb. 27.41 m
pow. 77m2SALA 6,

ściany malowane na kolor X

mb 35.16 m
pow 143.45 m2

RZUT - sale
z malowanymi ścianami
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Projekt techniczny scenografii do wystawy
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projektant: data:

podpis:

data:

podpis:

data:

branża:

nr rys:

faza:

tytuł rysunku:

format:

inwestor:

nazwa inwestycji:

skala:

Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:



WYSTAWA     RZUT



SALA 1     RZUT



SALA 1             WIDOKI



pręt stalowy 4mm

gięty na zimno

malowany na kolor A

rura stalowa o przekroju kwadratowym
20mm x 20mm,

malowana na kolor C

eksponat - krata stalowa

1.1 KRATA
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format:

inwestor:
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Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:
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ogranicznik rury

1.2 PANELE WISZĄCE
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data:
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inwestor:
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Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:
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rura stal. o przekr. kwadrat.
20mm x 20mm,
malowana na kolor C

płyta mdf o gr. 10mm

malowana na kolor B

płyta o strukt. plastra miodu

o gr. 20mm

płyta mdf o gr. 18mm

malowana na kolor B

1.2 PANELE WISZĄCE 2
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data:
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inwestor:
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Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:

AutoCAD SHX Text
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płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A,
łączenia gierowane

płyta mdf o gr. 10mm,

malowana na kolor B,
łączenia gierowane

płyta pilśniowa o gr. 15mm,

malowana na kolor B

szkło hartowane o gr. 6mm,

szlifowane na krawędziach

1.3 GABLOTA PŁASKA
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Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:
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SALA 2     RZUT



SALA 2             WIDOKI



płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A,
łączenia gierowane

płyta mdf o gr. 18mm

płyta pilśniowa o gr. 15mm,

malowana na kolor B

klosz - szkło hartowane o gr. 6mm,

szlifowane na krawędziach

konstrukcja drewniana z  listew
o wym. 50mm x 50mm

2.1 PODSTUMENT
Z KLOSZEM
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Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:
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płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A,
łączenia gierowane

płyta mdf o gr. 10mm,

malowana na kolor B,
łączenia gierowane

płyta mdf o gr. 18mm

płyta pilśniowa o gr. 15mm,

malowana na kolor B

szkło hartowane o gr. 6mm,

szlifowane na krawędziach

konstrukcja drewniana z  listew
o wym. 50mm x 50mm

2.2 GABLOTA PŁASKA
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Projekt techniczny scenografii do wystawy
"ORNO znaczy zdobię" w Muzeum Warszawy

Projekt techniczny Architektura

A3

2019-03-08

projektant: data:

podpis:

data:

podpis:

data:

branża:

nr rys:

faza:

tytuł rysunku:

format:

inwestor:

nazwa inwestycji:

skala:

Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:

AutoCAD SHX Text
RZUT

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK  SZKLENIA

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ POPRZECZNY

AutoCAD SHX Text
WIDOK 1

AutoCAD SHX Text
WIDOK 2



rura stalowa o średnicy 18mm,

malowana na kolor A

płyta mdf o gr. 18mm

malowana na kolor A

płyta pilśniowa o gr. 15mm,

malowana na kolor B

szkło hartowane o gr. 6mm,

szlifowane na krawędziach

profil o gr. 28mm nafrezowany wg rysunku
malowana na kolor A,
łączenia gierowane

profil o gr. 25mm nafrezowany wg rysunku
malowana na kolor A,
łączenia gierowane
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Projekt techniczny scenografii do wystawy
"ORNO znaczy zdobię" w Muzeum Warszawy

Projekt techniczny Architektura

A3

2019-03-08

projektant: data:

podpis:

data:

podpis:

data:

branża:

nr rys:

faza:

tytuł rysunku:

format:

inwestor:

nazwa inwestycji:

skala:

Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:

AutoCAD SHX Text
RZUT

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK SZKLENIA

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ POPRZECZNY

AutoCAD SHX Text
WIDOK 1

AutoCAD SHX Text
WIDOK 2



płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A,
łączenia gierowane

płyta mdf o gr. 10mm,

malowana na kolor B,
łączenia gierowane

płyta mdf o gr. 18mm

płyta pilśniowa o gr. 15mm,

malowana na kolor B

szkło hartowane o gr. 6mm,

szlifowane na krawędziach

konstrukcja drewniana z  listew
o wym. 50mm x 50mm

płyta mdf o gr. 10mm,

malowana na kolor B,
łączenia gierowane
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Projekt techniczny scenografii do wystawy
"ORNO znaczy zdobię" w Muzeum Warszawy

Projekt techniczny Architektura

A3

2019-03-08

projektant: data:

podpis:

data:

podpis:

data:

branża:

nr rys:

faza:

tytuł rysunku:

format:

inwestor:

nazwa inwestycji:

skala:

Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ POPRZECZNY
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A3

2019-03-08

projektant: data:

podpis:

data:

podpis:

data:

branża:

nr rys:

faza:

tytuł rysunku:

format:

inwestor:

nazwa inwestycji:

skala:

Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK SZKLENIA

AutoCAD SHX Text
WIDOK 1

AutoCAD SHX Text
WIDOK 2



płyta pilśniowa o gr. 15mm,

malowana na kolor B

klosz - szkło hartowane o gr. 6mm,

szlifowane na krawędziach

płyta mdf o gr. 40mm,

malowana na kolor A

2.5 GABLOTA ŚCIENNA

111:25

Marcin Kwietowicz
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
t. 501 298 931
kwietowicz@gmail.com

Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Projekt techniczny scenografii do wystawy
"ORNO znaczy zdobię" w Muzeum Warszawy

Projekt techniczny Architektura
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projektant: data:

podpis:

data:

podpis:

data:

branża:

nr rys:

faza:

tytuł rysunku:

format:

inwestor:

nazwa inwestycji:

skala:

Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
RZUT

AutoCAD SHX Text
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płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A,
łączenia gierowane

płyta mdf o gr. 10mm,

malowana na kolor B,
łączenia gierowane

płyta pilśniowa o gr. 15mm,

malowana na kolor B

szkło hartowane o gr. 6mm,

szlifowane na krawędziach
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Projekt techniczny scenografii do wystawy
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Projekt techniczny Architektura
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projektant: data:

podpis:

data:

podpis:

data:

branża:

nr rys:

faza:

tytuł rysunku:

format:

inwestor:

nazwa inwestycji:

skala:

Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:

AutoCAD SHX Text
RZUT

AutoCAD SHX Text
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SALA 3     RZUT



SALA 3             WIDOKI



rura stalowa o śr. 18mm,

malowana na kolor A

profil o gr. 28mm nafrezowany wg rysunku
malowana na kolor A,
łączenia gierowane

płyta pilśniowa o gr. 15mm,

malowana na kolor B

szkło hartowane o gr. 6mm,

szlifowane na krawędziach

płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A

profil o gr. 25mm nafrezowany wg rysunku
malowana na kolor A,
łączenia gierowane

oświetlenie wewnętrzne,

taśma LED
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Projekt techniczny Architektura
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projektant: data:

podpis:

data:

podpis:

data:

branża:

nr rys:

faza:

tytuł rysunku:

format:

inwestor:

nazwa inwestycji:

skala:

Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:
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projektant: data:

podpis:

data:

podpis:

data:

branża:

nr rys:

faza:

tytuł rysunku:

format:

inwestor:

nazwa inwestycji:

skala:

Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski
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2 x płyta mdf o gr. 18mm

płyta mdf o gr. 10mm

płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A

płyta pilśniowa o gr. 15mm,

malowana na kolor B

szkło hartowane o gr. 6mm,

szlifowane na krawędziach

konstrukcja drewniana z  listew
o wym. 50mm x 50mm

słupek drewniany

o przekroju 40mm x 80mm

belka drewniana
o przekroju 40mm x 80mm

płyta pilśniowa o gr. 15mm,

malowana na kolor B

płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A

oświetlenie wewnętrzne,

taśma LED x 2

3.3  GABLOTA 2
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00-236 Warszawa
t. 501 298 931
kwietowicz@gmail.com

Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Projekt techniczny scenografii do wystawy
"ORNO znaczy zdobię" w Muzeum Warszawy

Projekt techniczny Architektura

A3

2019-03-08

projektant: data:

podpis:

data:

podpis:

data:

branża:

nr rys:

faza:

tytuł rysunku:

format:

inwestor:

nazwa inwestycji:

skala:

Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK SZKELNIA I/II/III

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
I i III

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ POPRZECZNY I/II/III



płyta mdf o gr. 10mm,

malowana na kolor B,
łączenia gierowane

płyta pilśniowa o gr. 15mm,

malowana na kolor B

szkło hartowane o gr. 6mm,

szlifowane na krawędziach

płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A,
łączenia gierowane

płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A,
łączenia gierowane

3.3  GABLOTA ŚCIENNA
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Projekt techniczny Architektura

A3

2019-03-08

projektant: data:

podpis:

data:

podpis:

data:

branża:

nr rys:

faza:

tytuł rysunku:

format:

inwestor:

nazwa inwestycji:

skala:

Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:

AutoCAD SHX Text
RZUT

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK SZKLENIA

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ POPRZECZNY

AutoCAD SHX Text
WIDOK 1

AutoCAD SHX Text
WIDOK 2



3.4  GABLOTA
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projektant: data:

podpis:

data:

podpis:

data:

branża:

nr rys:

faza:

tytuł rysunku:

format:

inwestor:

nazwa inwestycji:

skala:

Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:

AutoCAD SHX Text
RZUT 1:25

AutoCAD SHX Text
RZUT 1:50

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK SZKLENIA  1:25

AutoCAD SHX Text
x6

AutoCAD SHX Text
x12

AutoCAD SHX Text
x4



płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A,
łączenia gierowane

płyta mdf o gr. 18mm

płyta mdf o gr. 18mm

płyta pilśniowa o gr. 15mm,

malowana na kolor B

szkło hartowane o gr. 6mm,

szlifowane na krawędziach

konstrukcja drewniana z  listew
o wym. 50mm x 50mm

konstrukcja drewniana z  listew
o wym. 50mm x 50mm

oświetlenie wewnętrzne,

taśma LED x 2
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projektant: data:

podpis:

data:

podpis:

data:

branża:

nr rys:

faza:

tytuł rysunku:

format:

inwestor:

nazwa inwestycji:

skala:

Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY  1:25

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ POPRZECZNY  1:25

AutoCAD SHX Text
WIDOK 1   1:25

AutoCAD SHX Text
WIDOK 2    1:25



profil frezowany wg rysunku
malowana na kolor A,
łączenia gierowane

płyta pilśniowa o gr. 15mm,

malowana na kolor B

szkło hartowane o gr. 6mm,

szlifowane na krawędziach

płyta mdf o gr. 18mm

profil o gr. 25mm nafrezowany wg rysunku
malowana na kolor A,
łączenia gierowane

płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A

oświetlenie wewnętrzne,

taśma LED

3.5  GABLOTA SKOŚNA
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projektant: data:

podpis:

data:

podpis:

data:

branża:

nr rys:

faza:

tytuł rysunku:

format:

inwestor:

nazwa inwestycji:

skala:

Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ POPRZECZNY   1:25

AutoCAD SHX Text
WIDOK 2   1:25

AutoCAD SHX Text
RZUT 1:25

AutoCAD SHX Text
WIDOK 1  1:25

AutoCAD SHX Text
RZUT 1:50

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK SZKLENIA 1:50



płyta pilśniowa o gr. 15mm,

malowana na kolor B

klosz - szkło hartowane o gr. 6mm,

szlifowane na krawędziach

płyta mdf o gr. 40mm,

malowana na kolor A

3.6  GABLOTA ŚCIENNA
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projektant: data:

podpis:

data:

podpis:

data:

branża:

nr rys:

faza:

tytuł rysunku:

format:

inwestor:

nazwa inwestycji:

skala:

Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:

AutoCAD SHX Text
RZUT 1:50

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK SZKLENIA 1:50

AutoCAD SHX Text
WIDOK 1:25

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:25



SALA 4     RZUT



SALA 4             WIDOKI



płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A,
łączenia gierowane

płyta mdf o gr. 18mm

płyta pilśniowa o gr. 10mm,

malowana na kolor B

klosz - szkło hartowane o gr. 6mm,

szlifowane na krawędziach

konstrukcja drewniana z  listew
o wym. 50mm x 50mm

płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A

4.1 PUŁKA
4.6 POSTUMENT
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projektant: data:

podpis:

data:

podpis:

data:

branża:

nr rys:

faza:

tytuł rysunku:

format:

inwestor:

nazwa inwestycji:

skala:

Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:

AutoCAD SHX Text
RZUT 

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK SZKLENIA

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
WIDOK 1
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AutoCAD SHX Text
RZUT 

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY



rura stalowa o średnicy  18mm,

malowana na kolor A

profil o gr. 28mm nafrezowany wg rysunku
malowana na kolor A,
łączenia gierowane

płyta pilśniowa o gr. 15mm,

malowana na kolor B

szkło hartowane o gr. 6mm,

szlifowane na krawędziach

płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A

profil o gr. 25mm nafrezowany wg rysunku
malowana na kolor A,
łączenia gierowane
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projektant: data:

podpis:

data:

podpis:

data:

branża:

nr rys:

faza:

tytuł rysunku:

format:

inwestor:

nazwa inwestycji:

skala:

Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski
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2 warstwy płyty mdf

o gr. 10mmkonstrukcja z profili aluminiowych
o wym. 100mm x 40mm
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Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski
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rura stalowa o średnicy  18mm,

malowana na kolor A

profil o gr. 28mm nafrezowany wg rysunku
malowana na kolor A,
łączenia gierowane

płyta pilśniowa o gr. 15mm,

malowana na kolor B

szkło hartowane o gr. 6mm,

szlifowane na krawędziach

płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A

profil o gr. 25mm nafrezowany wg rysunku
malowana na kolor A,
łączenia gierowane
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Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski
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gięta sklejka o gr. 10mm,

malowana na kolor A

konstrukcja drewniana z  listew
o wym. 25mm x 50mm

gięta sklejka o gr. 10mm,

malowana na kolor B

jarzmo stalowe
zaciskane na lince

linka stalowa o gr. 3mm

obciążnik z blachy stalowej o śr. 25cm
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Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski
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płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A,
łączenia gierowane

płyta mdf o gr. 10mm,

malowana na kolor B,
łączenia gierowane

płyta mdf o gr. 18mm

płyta pilśniowa o gr. 15mm,

malowana na kolor B

szkło hartowane o gr. 6mm,

szlifowane na krawędziach

konstrukcja drewniana z  listew
o wym. 50mm x 50mm
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Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski
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płyta mdf o gr. 10mm,

malowana na kolor B,
łączenia gierowane

płyta pilśniowa o gr. 15mm,

malowana na kolor B

szkło hartowane o gr. 6mm,

szlifowane na krawędziach

płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A,
łączenia gierowane

płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A,
łączenia gierowane

rura stalowa o śr. 18mm,

malowana na kolor A
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Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski
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płyta mdf o gr. 10mm,

malowana na kolor B,
łączenia gierowane

płyta pilśniowa o gr. 15mm,

malowana na kolor B

szkło hartowane o gr. 6mm,

szlifowane na krawędziach

płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A,
łączenia gierowane

płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A,
łączenia gierowane
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Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski
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SALA 5     RZUT



SALA 5             WIDOKI



płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A,
łączenia gierowane

płyta mdf o gr. 10mm,

malowana na kolor B,
łączenia gierowane

płyta mdf o gr. 18mm

płyta pilśniowa o gr. 15mm,

malowana na kolor B

szkło hartowane o gr. 6mm,

szlifowane na krawędziach

konstrukcja drewniana z  listew
o wym. 50mm x 50mm
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Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski
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profil o gr. 28mm nafrezowany wg rysunku
malowana na kolor A,
łączenia gierowane

płyta pilśniowa o gr. 15mm,

malowana na kolor B

szkło hartowane o gr. 6mm,

szlifowane na krawędziach

płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A

profil o gr. 25mm nafrezowany wg rysunku
malowana na kolor A,
łączenia gierowane

płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A
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projektant: data:

podpis:

data:

podpis:

data:

branża:

nr rys:

faza:

tytuł rysunku:

format:

inwestor:

nazwa inwestycji:

skala:

Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:
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SALA 6     RZUT



SALA 6             WIDOKI



rura stalowa o średnicy  18mm,

malowana na kolor A

płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A,
łączenia gierowane

konstrukcja drewniana z  listew
o wym. 50mm x 50mm

6.1 STOLIK
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projektant: data:

podpis:

data:

podpis:

data:

branża:

nr rys:

faza:

tytuł rysunku:

format:

inwestor:

nazwa inwestycji:

skala:

Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:
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rura stalowa o średnicy  18mm,

malowana na kolor A

płyta pilśniowa o gr. 15mm,

malowana na kolor B

szkło hartowane o gr. 6mm,

szlifowane na krawędziach

płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A,
łączenia gierowane

płyta mdf o gr. 10mm,

malowana na kolor B,
łączenia gierowane

płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A,
łączenia gierowane
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data:
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format:

inwestor:

nazwa inwestycji:

skala:

Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:
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płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A,
łączenia gierowane

konstrukcja drewniana z  listew
o wym. 50mm x 50mm
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format:

inwestor:

nazwa inwestycji:

skala:

Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:

AutoCAD SHX Text
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WIDOK 1
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2 warstwy płyty mdf

o gr. 10mm

konstrukcja z profili aluminiowych
o wym. 100mm x 40mm

6.4 ŚCIANA
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inwestor:

nazwa inwestycji:

skala:

Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski

współpraca:

AutoCAD SHX Text
RZUT

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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płyta mdf o gr. 10mm,

malowana na kolor B,
łączenia gierowane

płyta pilśniowa o gr. 15mm,

malowana na kolor B

szkło hartowane o gr. 6mm,

szlifowane na krawędziach

płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A,
łączenia gierowane

płyta mdf o gr. 18mm,

malowana na kolor A,
łączenia gierowane
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Uwaga!

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci należy zwrócić się do projektanta.
4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się
do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
6. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montaż
należy przedstawic Architektowi o akceptacji.
7. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz
uzgodnionych rysunków warsztatowych nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce
oraz powtórnemu poprawnemu monatażowi
na koszt generalnego Wykonawcy
8. Przed dokonaniem zamówień materiałów, Generalny wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Architektowi
do akceptacji próbki wszystkich materiałow wykończeniowych
9. Wszelkie zmiany, które generalny wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te
które służą jedynie zmienie technologii, należy uzgodnić z architektem.

adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Marta Buchner, Filip Pawłowski
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