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RYSUNKI – PROJEKTU WYKONAWCZEGO:       

(rysunki nr 1 w części PZT) 

 

2W rzut parteru        1:100 

2aW rzut parteru – aranżacja      1:120 

2bW rzut sufitów – parter      1:100 

3W rzut 1 piętra       1:100 

3aW rzut 1 piętra – aranżacja     1:120 

3bW rzut sufitów 1 piętra      1:100 

4W rzut 2 piętra       1:100 

4aW rzut 2 piętra – aranżacja     1:120 

4bW rzut sufitów 2 piętra      1:100 

5W rzut dachu       1:100  

6W przekrój A - A        1:100 

7W przekrój B - B        1:100 

8W przekrój C – C        1:100 

9W przekrój D - D         1:100 

10W przekrój E - E i E1 – E1      1:100 

11W przekrój F – F        1:100 

12W przegrody  - warstwy 

12aW układ posadzek       1:200 

13W elewacja północna – przekrój przez podcień   1:100 

13aW podcień        1:80;1:40 

14W elewacja północna 

15W elewacja zachodnia      1:100 

16W elewacja wschodnia      1:100 

17W elewacja południowa      1:100 

rys. 18 kolorystyka elewacji (zawarta w projekcie budowlanym) 

19W wykaz okien        1:100 

19aW rzuty – lokalizacja kontraktronów w oknach   1:200 

20W wykaz ślusarki        1:100 

21W wykaz drzwi i ślusarki c.d.,      1:100 

21aW rzuty – samozamykacze w drzwiach    1:200 
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A.  OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO PROJEKTOWANEGO CZ. ARCHITEKTONICZNA 

 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem Inwestycji jest projektowany budynek wolnostojący przy ul Sienkiewicza 4a, 

przeznaczony na cele usług administracji publicznej.  

 

Projekt zawiera części architektoniczną, konstrukcyjną i instalacji sanitarnych i elektrycznych, w 

tym instalacji paneli fotowoltaicznych. W części sanitarnej zaprojektowane zostaną instalacje 

grzewcze, wod-kan, wentylacji mechanicznej, klimatyzacja. 

Projekty są wzajemnie skoordynowane. 

 

 

2. INFORMACJE OGÓLNE DOT. BUDYNKU  

Projektowany budynek to obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony.  

Budynek ukształtowany z kilku brył o różnej ilości kondygnacji.  

Główna bryła budynku 3/2 kondygnacyjna, część o 2 kondygnacjach o elewacji ceglanej 

usytuowana jest naprzeciwko istniejącego budynku ceglanego (Sienkiewicza 4) o zbliżonej 

wysokości elewacji.  

Część 3–kondygnacyjna usytuowana naprzeciwko ratusza (ściana szczytowa zachodnia budynku) 

– elewacja tynkowana. Od strony wschodniej i na fragmencie od północy  3-cia kondygnacja (II 

piętro) ma dostęp do tarasu, który zaprojektowano na dachu 2-kondygnacyjnej części budynku. 

Część o 1 kondygnacji nadziemnej, parterowa usytuowana jest od południowej strony budynku, na 

dachu parterowej części znajdują się tarasy dostępne z 1 piętra głównej bryły budynku. 

Wejście główne zaakcentowano rzędem słupów zwieńczonych belką, między budynkiem i belką 

zaprojektowano szklane zadaszenie nad wejściem głównym i wejściem do klatki schodowej. Od 

strony wschodniej budynku zaprojektowano wejście do magazynu oraz wyjście ewakuacyjne z 

archiwum na parterze. Od strony zachodniej w części parterowej zaprojektowano garaż, dojazd z 

parkingu. 

Teren przy wejściach do budynku wynosi -0,01 poniżej poziomu posadzek parteru , budynek jest 

dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

 

 

3. PRZEZNACZNIE I PROGRAM UŻYTKOWY 

 

PROGRAM UŻYTKOWY: 

Funkcja budynku usługowa – cele administracji publicznej. 

Na i I i II piętrze znajdują się biura.  

Na parterze o różnych funkcjach – obszerna sala obsługi mieszkańca przy wejściu głównym, 

pomieszczenia pomocnicze i techniczne, od strony południowej i zachodniej usytuowano archiwum 
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Urzędu. Magazyn w części północno-wschodniej budynku dostępny bezpośrednio z zewnątrz. W 

części parterowej garaż 2-stanowiskowy z wjazdem od strony zachodniej. 

W centralnej części budynku zaprojektowano klatkę schodową, windę oraz zespół pomieszczeń 

socjalnych – na wszystkich kondygnacjach.  

 

ZATRUDNIENIE – ilość osób podana wg uzgodnień z Inwestorem dot. zapotrzebowania na ilość 

stałych miejsc pracy: 

W budynku znajduje się 50 stałych miejsc pracy biurowej, w tym  

na parterze:  10 stałych miejsc pracy, 

na I piętrze:    22 stałych miejsc pracy. 

na II piętrze:  18 stałych miejsc pracy 

 

ZAPLECZE SOCJALNE 

Na I i II piętrze zaprojektowano kuchenki dla pracowników. 

Na parterze I i II piętrze zaprojektowano toalety dla pracowników dla kobiet i mężczyzn oddzielnie. 

WC dla klientów na parterze – przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

W każdej toalecie dla pracowników znajduje się po 1 kabinie wc oraz śluza z umywalką, dodatkowo w 

toaletach dla mężczyzn pisuary.  

Pomieszczenie porządkowe na I piętrze dostępne z klatki schodowej, pomieszczenie wyposażone w 

zlew porządkowy, szafki na sprzęt i środki czystości oraz szafki na ubrania dla personelu 

sprzątającego. 

 

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI: 

Wejście główne – bez barier architektonicznych, teren przed wejściem na poziom parteru -0,01, drzwi 

wejściowe 2-skrzydłowe (2x90) rozsuwane automatyczne, minimalne przejście 90 cm, tablica 

tyflograficzna w przedsionku, wszystkie stanowiska obsługi Sali Obługi wyposażone w pętle 

indukcyjne. 

W budynku zaprojektowano windę, a na parterze zaprojektowano łazienkę dostosowaną dla osób 

niepełnosprawnych.  

Spełnione zostaną udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami, mające na celu łatwość 

odnalezienia i wejścia do budynku, łatwość poruszania się po budynku oraz ułatwiające sprawną 

ewakuację m. in.  

 budynek zostanie oznaczony w sposób widoczny  (na ścianach zewnętrznych od strony 

północnej zachodniej),  

 umieszczone zostaną mapy tyflograficzne przed wejściem do budynku oraz w przedsionku 

wejścia głównego,  

 zastosowana zostanie informacja wizualna oraz tablice z informacją zapisaną w alfabecie 

Braille’a oraz typografię przedstawiającą układ w budynku w zasięgu rąk osoby niewidomej – 

opracowane zostaną wg projektu wnętrz i wyposażenia,  
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 drzwi ogniowe i przeciwdymowe oraz do pomieszczeń pracy i do toalet wyposażone zostaną 

w samozamykacze wspomagające ich otwieranie,  

 umieszczone zostaną kontrastowe oznaczenia drzwi do pomieszczeń (wg proj. wnętrz),  

 zastosowane zostaną pętle indukcyjne w stanowiskach obsługi mieszkańców.  

 Elementy wystroju zaprojektowane zostaną w sposób ułatwiający poruszanie się osób po 

budynku (zastosowanie kontrastowych kolorów, elementów wytłumiających pogłos, 

antypoślizgowe posadzki, i in.). 

 

4. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW BUDYNKU 

 

Wysokość budynku    11,85 m 

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 11,85 m wymagana w Decyzji lokaliz. do 13,0 m 

Dach budynku wielospadowy o nachyleniu połaci 3o (5%) - wymagane do 12o 

Szerokość elewacji frontowej budynku wynosi  36,54 m - wymagana do 45,00 m 

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3  

Liczba kondygnacji podziemnych: 0 

 

  
pow. 
użytkowa p.całkowita 

wys kond. 
brutto 

kubatura 
zamknięta 

kubatura 
tarasów  

kubatura z 
tarasami 

parter 538,82 614,05 3,84 2411,74 2411,74 
I piętro 371,94 434,24 3,84 1702,32 152,31 1854,63 
II piętro 280,71 332,71  4,00 1330,84 109,50 1440,34 

  1191,47 1381,00   5444,90 5706,71 
 

Wykaz pomieszczeń umieszczono na rysunkach nr 2, 3, 4 

pow. tarasu na stropodachu na 1 piętrze -  138,46 m2 

pow. tarasu na stropodachu na 2 piętrze -  99,55 m2 

 

 

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA  

Budynek projektowany – prosta geometryczna bryła, rozczłonkowana, tak by dopasować się skalą 

i proporcjami do istniejących na terenie Inwestycji budynków Ratusza i przy Sienkiewicza 4 

(budynek adaptowany i nadbudowany w I etapie budowy Centrum Administracji Usług 

Publicznych). 

Budynek od strony zachodniej (część o elewacji tynkowanej) ma stanowić neutralne tło dla 

Ratusza. Od strony północnej naprzeciwko budynku ceglanego przy Sienkiewicza 4 

zaprojektowano elewację ceglaną na wysokość 2 kondygnacji i o zbliżonej szerokości jak budynek 

przy Sienkiewicza 4. 

Wejście główne zaakcentowano szeregiem słupów zwieńczonych belką, wszystkie te elementy w 

okładzinie z płyt włókno-cementowych w kolorze grafitowym.  
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Kolorystyka nawiązująca do kolorów występujących w budynkach istniejących  - jasny tynk, cegła, 

uzupełniona neutralnymi w wyrazie elementami grafitowymi w stolarce, balustradach, słupach 

przed wejściem głównym.   

6. KOLORYSTYKA ELEWACJI  

Elewacja budynku – podział na strefy:  

 bryła 3-kondygnacyjna, część zbliżona do Ratusza – tynk w jasnym kolorze wg NCS 

zbliżony do koloru S 1002-Y 

 elewacja bryły 2- kondygnacyjnej – kolor surowej cegły, należy dopasować do kolory 

elewacji ceglanej budynku przy Sienkiewicza 4, ta część elewacji znajduje się 

naprzeciwko w/w budynku; elewacja ceglana również zaprojektowana na ścianach 

parterowej bryły garażu 

 elewacja tynkowana wysuniętej bryły 1-kondygnacyjnej od strony południowej – tynk w 

kolorze ciemno szarym NCS S 3502-Y, bryła mało widoczna, ciemny kolor ma 

zneutralizować jej wyraz, stanowiąc neutralne tło dla otoczenia i nie konkurując z 

reprezentacyjnymi częściami dwu- i trzy-kondygnacyjnymi budynku 

Okładzina słupów zwieńczonych belkami przy wejściu głównym wraz z pasmem nad witrynami 

parteru (tło dla informacji)   – płyty włókno-cementowe w kolorze ciemno 

szarym/grafitowym RAL 7005, 7012 lub 7043. 

Kolor stolarki i ślusarki zewnętrznej oraz balustrady tarasów – grafitowy wg RAL 7012 

Orynnowanie, wszelkie elementy obróbek blacharskich m.in. parapety zewnętrzne okien, w 

kolorze naturalnym blachy tytanowo – cynowej, opcjonalnie powlekane w kolorze stolarki. 

Projektowana kolorystyka budynku jest spójna z sąsiadującymi budynkami znajdującymi się na 

terenie Inwestycji 

UWAGA: 

Realizację należy poprzedzić próbami kolorystycznymi wybranych farb na elewacji, oraz 

przedstawić kolorytykę elementów wykończenia elewacji w celu ostatecznego 

potwierdzenia właściwego wyboru kolorystyki dla budynku.  

 

 

7. DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE  

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane wszelkie zastosowane w procesie budowlanym materiały 

powinny posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w 

budownictwie, a ich stosowanie  powinno odbywać się według instrukcji producenta.  

 

Informacje ogólne: 

Konstrukcja budynku – mieszana – murowana i żelbetowa szkieletowa, stropodachy, na I i II na 

stropodachach tarasy wentylowane. Ściany murowane wzmocniono rdzeniami i wieńcami 

monolitycznymi.  
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Poziom posadowienia fundamentów wynosi 1,45 m poniżej poziomu terenu, a więc poniżej głębokości 

przemarzania gruntu – ze względu na istniejące warunki gruntowe konieczne jest wybranie warstwy 

nienośnej pod budynkiem. 

 

 

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 

UWAGA: - SZCZEGÓŁY WG CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 

1) Stopy i ławy fundamentowe z betonu żwirowego B30, zbrojenia wg cz. konstrukcyjnej, pod 

stopami i ławami warstwa chudego betonu 10 cm 

2) Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych gr 24 cm. 

3) Ściany zewnętrzne murowane z bloczków wapienno-piaskowych grubości 24 cm np. Silka 

E24  klasy 20 MPa na zaprawie systemowej – na ścianach fundamentowych. Ściany 

wzmocnione wieńcami i rdzeniami żelbetowymi. 

4) Ściany wewnętrzne działowe  

a. na parterze murowane z bloczków wapienno-piaskowych grubości 12 cm np. Silka 

E12, wydzielające archiwum i magazyn gr. 24 cm np. Silka E24. 

b. na 1 i 2 piętrze ścianki działowe z z bloczków gazobetonowych grubości 12 cm  

5) Konstrukcja żelbetowa szkieletowa wewnątrz budynku – słupy 35x35 i 35x25 cm, a w 

ścianach zewnętrznych 35x24 cm, podciągi wewnętrzne szer. 35 cm wylewane razem ze 

stropem 

6) Stropy w budynku 

Stropy typu Filigran gr. 18 cm z płytą nadbetonu wylewaną na miejscu, stropy nad archiwum i 

magazynem REI 120 

7) Podciągi i nadproża, wieńce żelbetowe z betonu B30 

8) Klatka schodowa – schody i spoczniki żelbetowe monolityczne z betonu B30 

9) Szyb windowy – żelbetowy wylewany 

 

IZOLACJE  CIEPŁOCHRONNE 

1. ścian zewnętrznych styropian grafitowy 0,031 gr 15cm      

 część parterowa od strony południowej wełną mineralną gr. 15 cm (ściana oddzielenia 

pożarowego REI 120) 

2. cokołów i fundamentów – styropian ekstrudowany XPS 0,032 gr 14cm, klejony masą 

asfaltowo - kauczukową 

3. posadzek na gruncie – styropian EPS 100 podłoga gr. 15 cm 

4. stropodachów – styropian ekstrudowany XPS 0,032 gr 25cm  

 

IZOLACJE WODOCHRONNE I PAROCHRONNE 

1) Fundamentów: 
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a. Izolacja pionowa ław i ścian fundamentowych, np. wg systemu Remmers MB 2K na 

zagruntowanej ścianie preparatem Kiezol MB, lub równoważna.  

b. cokołu – tynk cienkowarstwowy na siatce z włókna szklanego wodoodporny, poniżej 

poziomu terenu należy wykonać izolację pionową z folii „kubełkowej” PCV  

2) Izolacja posadzek na gruncie: 

a. Na warstwie betonu B12  folia hydroizolacyjna  

3) izolacja z folii PE jako warstwa poślizgowa na stropie, folia PE wywinięta na ściany między 

styropianem i szlichtą podposadzkową oraz  

4) izolacja z folii PE między styropianem XPS i warstwą szlichty na stropodachach 

5) paroizolacja na dachu – na warstwie wyrównawczej konstrukcji stropodachu (filigran) 

6) Izolacja (pokrycie) dachu: papa termozgrzewalna – warstwa wierzchniego krycia i warstwa 

podkładowa na gruncie bitumicznym. 

7) izolacja tarasów wentylowanych (powierzchnia warstwy spadkowej) – folia EPDM na papie 

podkładowej, na gruncie bitumicznym 

 

WARSTWY DACHOWE I TARASOWE 

1) warstwy dachowe – na stropie filigran, paroizolacja, styropian XPS 18-65 cm - warstwa 

spadkowa, folia PE, beton C16/20 zbrojony gr. 5 cm (pod urządzeniami na dachu gr. 10cm 

kosztem grubości styropianu), grunt bitumiczny, pokrycie papą termozgrzewalną podkładową i 

wierzchniego krycia z zastosowaniem pap o klasyfikacji ogniowej B Roof (t1)/NRO.  

2) warstwy tarasowe – na stropie filigran paroizolacja, styropian XPS 25-37 cm - warstwa 

spadkowa 1,5-2%, folia EPDM,, papa samoklejąca o gładkiej powierzchni, przestrzeń 

wentylowana, płyty tarasowe ceramiczne 60x60x2 cm, fugi (szczeliny) 5 mm, płyty na 

stopkach systemowych. 

 

WARSTWY POSADZKOWE 

1) P1 posadzka na gruncie - sala obsługi, toalety i in.: 

Podbudowa dolna – piasek ubijany warstwami po 30 cm, każda do uzyskania wskaźnika 

Is=0,97, podbeton gr. 12 cm z betonu B12, folia hydroizolacyjna, styropian twardy 15 cm 

EPS 100 podłoga, oddzielenie od szlichty pod posadzką folia PE, szlichta zbrojona z 

betonu B20 gr. 5 cm wg cz. konstrukcyjnej. 

Szlichta oddylatowana od ścian.  

Posadzki – gres w wysokim standardzie, antypoślizgowe R10, duże formaty, możliwe 

wstawki z elementów mniejszych (mozaika) wg projektu wnętrz.  

2) P1.1 posadzka na gruncie – archiwum, serwerownia, p. techn. elektr. 

Podbudowa dolna – piasek ubijany warstwami po 30 cm, każda do uzyskania wskaźnika 

Is=0,97, podbeton gr. 12 cm z betonu B12, folia hydroizolacyjna, styropian twardy 15 cm 

EPS 200 podłoga, oddzielenie od szlichty pod posadzką folia PE, szlichta zbrojona z 

betonu B25 gr. 12 cm wg cz. konstrukcyjnej. 

Dylatacje max co 6 m i po obwodzie.  
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Posadzka – na bazie żywicy epoksydowej wg systemu  

3) P1.a posadzka na gruncie – magazyny 

warstwy jak P1.1, posadzka z gresu wysoka wytrzymałość, antypoślizgowe R10, format 

np. 30x30 

4) P1.b posadzka na gruncie – garaż 

Podbudowa dolna – piasek ubijany warstwami po 30 cm, każda do uzyskania wskaźnika 

Is=0,97, podbeton gr. 12 cm z betonu B12, folia hydroizolacyjna, styropian twardy 5 cm 

EPS 200 podłoga, oddzielenie od szlichty pod posadzką folia PE, szlichta zbrojona z 

betonu B25 dylatowana, gr. 8-12 cm ze spadkiem 0,5% w kierunku wrót garażowych. 

Posadzka z gresu wysoka wytrzymałość, antypoślizgowe R10, format np. 30x30 

5) P2 i P2.1 posadzki na stropach I i II piętra: 

Na stropach filigran gr. 18 cm folia PE –warstwa poślizgowa, styropian akustyczny 3 cm i 

styropian twardy EPS podłoga 5 cm rozdzielone folią, oddzielenie od szlichty pod 

posadzką folia PE, szlichta zbrojona z betonu B20 gr. 5 cm wg cz. konstrukcyjnej. 

Szlichta oddylatowana od ścian.  

Posadzki – gres lub panele LVT wg zestawień i rysunków, zastosowane materiały 

antypoślizgowe (min. R 10). Schody - stopnie biegu wykończone płytami posadzkowymi 

kontrastującymi kolorystycznie w stosunku do płyt na podestach. Zastosowany gres w 

wysokim standardzie, antypoślizgowe R10, duże formaty, możliwe wstawki z elementów 

mniejszych (mozaika) wg projektu wnętrz. 

 

TYNKI, OKŁADZINY, SUFITY  

Uwaga - w kolorystyce wystroju wnętrz należy uwzględnić przyjęcie kontrastowych 

barw pomiędzy ścianami i podłogą oraz drzwiami wejściowymi do pomieszczeń, 

pozwalające na łatwiejszą nawigację osobom słabo widzącym.  

1) Tynki na elewacjach od poziomu +0,25 – cienkowarstwowe systemowe, gruntowane i 

malowane wg kolorystyki.  

2) Okładzina elewacyjna z płytek np. PromaDecor lub równoważnych (cegła elewacyjna) na kleju 

systemowym stanowiącym fugi cegieł – elewacje (wybrane części budynku) i cokoły wg 

rysunków. 

3) Okładzina słupów z wieńcząca belką przy wejściu głównym – płyty włókno-cementowe na 

stelażu stalowym 

4) Powierzchnia ścian wewnętrznych – tynk gipsowy wewnętrzny,  

5) Okładziny ceramiczne ścian wewnętrznych w pomieszczeniach toalet do wysokości 2,4m, w 

kuchenkach – pasmo między szafkami stojącymi i wiszącymi – szczegóły wg projektu wnętrz. 

Płyty okładzin – gres lub glazura wysokiej jakości. 

6) Tapety winylowe na ścianach klatki schodowej, korytarzy piętrowych oraz pomieszczenia 

obsługi na parterze – wg projektu wnętrz. Tapety co najmniej trudno zapalne.  
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7) Sufity podwieszone z materiałów wygłuszających pogłos. Okładziny sufitów oraz sufity 

podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych, niekapiących i nieodpadających 

pod wpływem ognia. 

sufity lamelowe w sali obsługi i w korytarzach 

sufity kasetonowe – w pomieszczeniach biurowych (pełne kasetony, przy ścianach pas gładki 

g-k) oraz w toaletach i kuchenkach 

sufity gładkie g-k – w pokojach na 2. piętrze 

 

ŚLUSARKA, STOLARKA – wg zestawień 

UWAGA: drzwi i przegrody ogniowe i przeciwdymowe, a także drzwi do pokoi biurowych oraz toalet 

wyposażone będą w samozamykacze ze wspomaganiem otwierania w technologii „easy open”, 

zgodne z normą PN-EN 1154, 1158 oraz wymogi normy DIN S P E C 1104-Architektura bez barier.   

Zestawienie i rodzaje samozamykaczy – wg rys. 21aW  

Parapety wewnętrzne okien i porte-fenetrów z konglomeratu (rodzaj i kolor wg proj. wnętrz) 

 okna PCV wg zestawienia, uszczelki systemowe, kolor grafitowy, od wewnątrz biały U<0,9, 

w pomieszczeniach klimatyzowanych okna z kontaktronami wg zestawienia rys. 19aW. 

W oknach typu porte-fenetre integralną częścią okna ma być balustrada systemowa 

przeszklona mocowana do ościeżnicy, posiadająca badania i krajową ocenę techniczną 

ITB 

 ślusarka aluminiowa drzwi i witryn z przeszkleniami, odporność EI wg zestawienia, kolor 

grafitowy, dla ślusarki zewnętrznej okien U<0,9, dla drzwi U<1,3, drzwi przedsionka 

wejściowego rozsuwane automatyczne. 

 drzwi wewnętrzne płytowe drewniane bezprzylgowe, z ościeżnicą drewnianą 90/200 i 

80/200 wg zestawienia, elektrozaczepy wg zestawienia 

 drzwi zewnętrzne do magazynu i archiwum stalowe/aluminiowe „ciepłe”,  

 stalowe wrota segmentowe garażu ocieplone wełną mineralną  

 ścianki całoszklane z drzwiami wydzielające stanowiska obsługi na parterze, ścianki 

niepełnej wysokości h=2,35 m, profil zamykający górny, mocowanie na uchwytach do 

stropu, krawędzie ścianek klejone na styku z sąsiednią szybą, drzwi z samozamykaczami 

w posadzce 

 

BALUSTRADY, OSŁONY 

 balustrady na tarasach 

 balustrady przeszklone systemowe przy porte-fenetrach, szkło klejone bezpieczne 

 balustrada stalowa malowana proszkowo wzdłuż biegów schodów klatki schodowej, 

poręcze obustronne drewniane z elementami stalowymi 

 żaluzje systemowe osłaniające urządzenia na dachu budynku 
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INSTALACJE SANITARNE  

Zaprojektowano instalację wod-kan do urządzeń, ciepła woda i centralne ogrzewanie – źródło 

ciepła - z sieci miejskiej 

Zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno wywiewną, oraz klimatyzację. Urządzenia 

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – na stropodachach nad II piętrem, nad częścią parterową 

agregat wody lodowej oraz jednostki zewnętrzne klimatyzatorów archiwum. 

szczegóły wg projektu instalacji sanitarnych. 

System gaszenia gazowego w serwerowni na parterze,  

 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA  

W budynku projektowana jest instalacja oświetlenia uwzględnieniem opraw oświetlenia 

awaryjnego i kierunkowego oraz instalacja gniazd wtyczkowych siłowych, jednofazowych, ochrona 

przepięciowa i przeciwporażeniowa, instalacje słaboprądowe.  

Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku nad II piętrem oraz nad parterowym garażem. 

szczegóły wg części elektrycznej projektu.  

 

ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH 

Rynny i rury deszczowe z blachy powlekanej, lub tytanowo-cynowej, średnice 12-15 cm, 

odprowadzenie wody do projektowanej kanalizacji deszczowej, częściowo na własny teren 

zielony. Odprowadzenie wody z dachu, tarasu wentylowanego na 2. piętrze oraz z dachu garażu – 

wpusty attykowe systemowe (np. firmy HL lub równoważne) z podgrzewaniem, z przepustem 

awaryjnym. 

 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Obróbki z blachy jak orynnowanie. 

 

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 

Chodniki i opaska szer. 50 cm z kostki betonowej , ograniczona obrzeżem chodnikowym 

kamiennym. 

Całość układana na zagęszczonej posypce piaskowej ze spadkiem 2% od budynku. 

 

WINDA 

winda hydrauliczna w szybie żelbetowym – wg cz. konstrukcyjnej 

dostosowana dla osób na wózkach inwalidzkich i ze szczególnymi potrzebami, wymiary 

wewnętrzne kabiny min. 1,1x1,4 m, wyposażona w poręcze na wysokości 0,9 m oraz tablicę 

przyzywową na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża 

kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową. 
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8. INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

W budynku będą następujące nowe instalacje wewnętrzne: 

 instalacje elektryczne w tym silnoprądowe i słaboprądowe 

 wod-kan, hydrantowe 

 c.o., c.w., c.t. 

 wentylacja mechaniczna 

 klimatyzacja 

 gaszenie gazowe w serwerowni 

wszystkie instalacje wg projektów branżowych, które stanowią integralną część 

niniejszego opracowania. 

 

 

9. UWAGI DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I REALIZACJI 

UWAGA: wszystkie roboty konstrukcyjne wykonać ściśle wg projektu konstrukcyjnego. 

Ewentualne odstępstwa należy konsultować z projektantami 

Opis warstw wszystkich przegród wg zestawienia na rys. nr 12 

 

Prace budowlane 

- wszystkie prace budowlane muszą być prowadzone pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia 

- wszystkie materiały budowlane muszą mieć stosowne aprobaty techniczne, atesty  i świadectwa 

dopuszczeń do stosowania, być używane zgodnie z normami i z dobrze pojętą „sztuką budowlaną”. 

Opisane materiały budowlane mogą być zastąpione innymi pod warunkiem posiadania przez nie 

parametrów nie gorszych od parametrów opisanych materiałów. 

- podczas montażu elementów systemowych wykończenia, wyposażenia i in. należy zastosować 

się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu w celu uzyskania optymalnego efektu. 

Roboty będą wykonywane zgodnie z : 

- przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, 

- zaleceniami producentów materiałów budowlanych, 

- przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa użytkowników i 

pieszych . 

Teren budowy musi być ogrodzony 

 
Wszystkie odstępstwa należy każdorazowo konsultować z osobą odpowiedzialną za nadzór 

inwestorski lub nadzór autorski. 

 

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 

Parametry przegród zewnętrznych budynku spełniają obowiązujące przepisy. 

Charakterystyka energetyczna adaptowanego budynku zawarta jest w P.B.części instalacji 

sanitarnych projektu. 
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11.1 Podstawa opracowania  

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 
1422), 

 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
(Dz. U. Nr 109, poz. 719), 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 
1030). 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia  
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej  (Dz. U. 2015 r.  poz. 2117). 

 
WYKAZ WYBRANYCH POLSKICH NORM DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

1. PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania 
. 

2. PN - 92/N - 01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa 
3. PN - 92/N - 01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 
4. PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
5. PN EN ISO 7010:2012 Znaki Bezpieczeństwa Ewakuacyjne  
6. -N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 

drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
7. Polska Norma PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne-  Hydranty 

wewnętrzne z wężem półsztywnym, 
8. Polska Norma PN-EN 671-2 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne-  Hydranty 

wewnętrzne z wężem płasko składanym,  
9. Polska Norma PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne- Konserwacja 

hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem  płasko 
składanym,  

10. PN- EN 1838 :2013 Wyposażenie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 
11. PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
12. PN-EN-60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa 
13. PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania 

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 
14. Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 

projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową.  
15. Wiedza techniczna. 
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11.2 Dane o budynku - powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji 

Projektowany obiekt to budynek administracyjny o 3  kondygnacjach nadziemnych; 
Wysokość budynku do wierzchu dachu wynosi 11,83 m, całkowita 11,98 m i jest kwalifikowany jako 
niski (N).  

powierzchnia zabudowy 614,05 m2 
powierzchnia użytkowa 1191,47 m2 
   w tym:  - parter 538,82 m2 
                - 1 piętro 371,94 m2 
                - 2 piętro 280,71 m2 

11.3 Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 
niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w 
zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych  

W budynku  nie przewiduje się stosowania substancji łatwopalnych oraz materiałów klasyfikowanych, 
jako niebezpieczne pożarowo. 
W pomieszczeniach budynku będą występowały w większości materiały palne typowe dla obiektów 
administracyjno-biurowych, takie jak: papier, meble z drewna i wyroby drewnopochodne oraz 
tworzywa sztuczne, wykładziny podłogowe, obudowy komputerów i sprzętu RTV oraz AGD i 
komputerowe nie stwarzające szczególnego zagrożenia pożarowego.  
 
Parametry pożarowe występujących substancji palnych.  
 

Lp.    Substancja - materiał charakterystyka 

1. 
drewno, materiały 
 drewnopochodne 

–  łatwo palny,      
–  temperatura zapalenia 300 – 400 oC, 
–  ciepło spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg 

2. papier, karton 

–  łatwo palny, 
–  temperatura zapalenia 230oC, w stanie rozluźnionym pali się  
    intensywnie i  szybko 
–  ciepło spalania16 MJ/kg 

3. polietylen (PE), 

–  łatwo zapalny, o małej odporności na działanie ciepła, 
–  polietylen pali się żółtym świecącym płomieniem, w środku 

niebieski, po krótkim okresie palenia spadają krople stopionego 
materiału, przy czym płomień utrzymuje się na kroplach; 

– temperatura zapalenia 420 oC, 
–  podczas palenia wydzielają duże ilości dymu, 
–  ciepło spalania 40.3 MJ/kg 

4. 
Poliester  
 

– łatwo palny,  
– pali się po zapaleniu bez obecności zewnętrznego źródła ciepła, 
– temperatura zapalenia 2350 C, 
– ciepło spalania 31 MJ/kg       

5. Poliamid  
– palny, samogasnący, 
– temperatura zapalenia 2300 C, 
– ciepło spalania 29 MJ/kg 
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Lp.    Substancja - materiał charakterystyka 

6. 
Polipropylen (PP) 
 

– ciało stałe w temp. 20 0C,  
– łatwo palny, 
– podczas spalania wydzielają duże ilości dymu  i gazów  
   toksycznych, 
– ciepło spalania 43 MJ/kg 

7. 
ABS 
( elementy sprzętu AG) 

– palny, 
– temperatura zapalenia 390 0C. 
– ciepło spalania 36 MJ/kg 

8. Pianka poliuretanowa 
– palny,  
– temperatura zapalenia 4100 C, 
– ciepło spalania 26 MJ/kg   

 
 

11.4 Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 
pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz 
pomieszczeń 

Kategoria zagrożenia ludzi - ZL III. 
W każdym pokoju będzie zatrudnionych po kilka osób (urzędników).  
 
Liczba osób w poszczególnych kondygnacjach zostanie określona na podstawie projektów aranżacji 
ww. powierzchni, objętych oddzielnym uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych 
 
Projektowane pomieszczenia na poszczególnych kondygnacjach nie są przeznaczone dla więcej niż 
50 –ciu osób niebędących ich stałymi użytkownikami. Największym pomieszczeniem jest sala obsługi 
klienta na parterze o powierzchni ok. 137 m2 co zgodnie z § 236 ust. 6 pkt.3) [1] odpowiada 34 
osobom w pomieszczeniu 
 

11.5 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi  ZL III nie określa się gęstości obciążenia 
ogniowego. 
W budynku przewidziano archiwum o gęstości obciążenia ogniowego do 2.000 MJ/m2 oraz 
dwustanowiskowy garaż o gęstości obciążenia ogniowego 500 MJ/m2. 
W obiekcie nie przewiduje się przechowywania (poza garażem)a jakichkolwiek substancji pożarowo- 
niebezpiecznych.  
 

11.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

W budynku nie przewiduje się występowania materiałów mogących wytworzyć mieszaniny 
wybuchowe w związku z tym w budynku  nie przewiduje się konieczności dokonywania oceny 
zagrożenia wybuchem.  
 

11.7 Klasa odporności pożarowej budynku i klasa odporności ogniowej elementów 
budowlanych oraz stopień rozprzestrzeniania ognia 

 
Wymaganą  klasą odporności pożarowej jest -  C 
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a) Klasa odporności ogniowej, stopień rozprzestrzeniania ognia elementów 
budowlanych 

Wymagania dotyczące odporności ogniowej poszczególnych elementów budowlanych dla klasy 
odporności pożarowej „C” przedstawia poniżaj tabela: 
 

klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

klasa odporności ogniowej elementów budynku5)* 

główna 
konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu 

Strop1 
ściana 
zewnętrzna1,

2 

ściana 
wewnętrzna1 

przekrycie 
dachu3 

1 2 3 4 5 6 7 

„C” R 60 R 15 REI 60 EI 30³) EI 15 RE 15 

1) Przegrody stanowiące elementy głównej konstrukcji nośnej, powinny spełniać kryterium 
nośności ogniowej R odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy 
odporności pożarowej budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego o wysokości co najmniej 
0,8 m wraz z połączeniem ze stropem.  

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z 
zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej 
powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższa kondygnacja znajduje 
się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

4) Dla ścian zsypu wymaga się klasy EI 60 a dla drzwi komór zsypu klasy EI 30; 
5)  Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniem złączy i dylatacjami. 

 
Oznaczenia w tabeli: 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania 
klas odporności ogniowej elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
(o↔i) - kryteria szczelności ogniowej i izolacyjności ogniowej muszą być spełnione przy oddziaływaniu 
ognia od wewnątrz i od zewnątrz, 
NRO – nierozprzestrzeniający ognia, 
N – niepalny. 
(-) - nie stawia się wymagań. 
 
Pozostałe elementy powinny spełniać poniższe wymagania: 
Klasa odporności ogniowej  elementu  
(dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami) 
1 Ściany i stropy wydzielające klatki schodowe, szyby dźwigowe  REI 60, NRO 
2 Ściany i stropy pomieszczeń, w których jest rozdzielnia elektryczna 

zasilające urządzenia przeciwpożarowe 
REI 120, NRO 
 

3 Obudowa poziomych dróg ewakuacji  EI 15 NRO 
4 Drzwi w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego EI 60  
5 Elementy oddzielenia przeciwpożarowego REI 120  
6 Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach oddzielenia 

przeciwpożarowego. 
EI 120,  

7 Ściana zewnętrzna (dotyczy pasa międzyokiennego wraz z połączeniem 
ściany ze stropem)1) 

EI 30, NRO 
(o↔i) 

8 Biegi, spoczniki i pochylnie  R 60, NRO 
 
Elementy poziome elewacji powinny być  niepalne lub niezapalne, niekapiące i nieodpadające pod 
wpływem ognia. 
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b) Wymagania dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego: 
Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym fundamencie lub na stropie, 
opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej tej 
ściany. 
Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany 
zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału 
niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60. 
 
Ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a 
występujące w nich otwory – obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za 
pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego i odpowiadać 
wymaganiom określonym w tabeli: 
 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej 

elementów 
oddzielenia 
przeciwpożarowego 

 
Drzwi 
przeciwpożaro
we 
  
lub innych 
zamknięć 
przeciwpożaro
wych 

drzwi z przedsionka 
przeciwpożarowego 

ścian i 
stropów w 
kondygnacj
i 
podziemnej 

pozostały
ch 
stropów 
(ZL) 

na korytarz i 
do 
pomieszcze
nia 

na klatkę 
schodową 

1 2 3 4 5 6 

C REI 120 REI 60 EI 60 EI 30 E 30 

 
*) Dopuszcza się osadzenie tych drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej, określonej dla drzwi w 
kol. 6, znajdującej się między przedsionkiem a klatką schodową. 
 
Łączna powierzchnia tych otworów nie powinna przekraczać 15 % powierzchni ściany, a w stropie 
oddzielenia przeciwpożarowego – 0,5 % powierzchni stropu. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności 
ogniowej wymaganą dla tych elementów. 
Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów w elementach oddzielenia przeciwpożarowego dla 
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i 
stropy do pomieszczeń higieniczno sanitarnych. 
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 4 cm w ścianach i stropach pomieszczenia 
zamkniętego, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a 
niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej 
(EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. 
Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny 
być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. Wydzielenia 
przeciwpożarowego elementami o odporności ogniowej co najmniej REI 60 z zamknięciami otworów w 
nich o odporności ogniowej EI 30 wymagają m.in. klatka schodowa oraz pomieszczenie techniczne 
c.o. na parterze.  
 
Zastosowana w budynku konstrukcja nośna (opisana w projekcie konstrukcji ) oraz przegrody ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych opisane w projekcie architektury powinna zapewnić  spełnienie 
wymagań odporności ogniowej dla elementów budowlanych. 
 

c) Wymagania dotyczące materiałów wykończeniowych. 
W strefie pożarowej ZL III stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których 
produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. 
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów 
budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. Na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach 
wykładziny podłogowe i ścienne – co najmniej trudno zapalne. 
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.  
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Stałe elementy wyposażenia oraz wystroju wnętrz powinny być wykonane z materiałów co najmniej 
trudno zapalnych 
 
Podłogi podniesione o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podłoża powinny mieć: 
1)niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni 
podpodłogowej, mające klasę odporności ogniowej co najmniej R E I 30,  
2)przestrzeń podpodłogową podzieloną na sektory o powierzchni nie większej niż 1000 
m2przegrodami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30,  
2.Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w 
przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, 
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o 
klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30,  
3.Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podłodze podniesionej otworów do wentylacji lub 
ogrzewania jest zabronione 
 

d)  Certyfikaty i dopuszczenia. 
Zastosowane wyroby budowlane i służące ochronie przeciwpożarowej, powinny posiadać stosowne 
certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce a także deklaracje właściwości 
użytkowych. 
  

11.8 Strefy pożarowe i strefy dymowe 

Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części 
budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości 
nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków.  
Częścią budynku, jest także jego kondygnacja, jeżeli klatki schodowe i szyby dźwigowe w tym 
budynku spełniają co najmniej wymagania określone dla klatek schodowych, tj. oddzielenie 
przedsionkiem przeciwpożarowym lub zamknięcie drzwiami w klasie odporności ogniowej co najmniej 
EI 30 z samozamykaczem i wyposażenie w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do 
usuwania dymu. 
 
Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku niskiego wynosi: 

 dla strefy ZL III - 8000 m2,  
 dla strefy PM do 2000 mJ/m2 – 4000 m2, 
 garażu zamkniętego – 5000 m2. 

 
W budynku wydzielono 4 strefy pożarowe: 

 SP1 – ZL III - część parteru, 1 i 2 piętro o powierzchni 921,42 m2, 
 SP 2 – PM do 2000 MJ/m2 – archiwum o powierzchni 190,5 m2, 
 SP 3 – PM do 500 MJ/m2 – garaż o powierzchni 35,52 m2, 
 SP 4 – PM do 500 MJ/m2 – magazyn o powierzchni 44,03 m2. 

 
Pomieszczenia wydzielone pożarowo w części nadziemnej: 
- pomieszczenie wymiennika CO,  
- klatka schodowa. 
 

11.9 Usytuowanie budynku  z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od 
obiektów sąsiadujących 

Odległość projektowanego budynku  od  istniejących budynków na sąsiedniej działce budowlanej 
wynosi: 
- od strony południowej w parterze odsunięty na odległość 3,84 – 3,00 m ścianą pełną stanowiącą 
ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120. Ściana oddzielenia 
przeciwpożarowego ocieplona wełną mineralną. Część III kondygnacyjna odsunięta od granicy 
działki oraz dachu budynku niższego na 8 m. 
Odległość od strony północnej i zachodniej do istniejących budynków przy Sienkiewicza 4 i Rynek 6 
na terenie Inwestycji ponad 15 m. 
Od strony wschodniej odległość pełnej ściany budynku do granicy działki I-J wynosi 3,3 i 4,7 m 
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11.10 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób  

 

Warunki ewakuacji. 

W budynku przewiduje się jedną klatkę schodową, obudowaną ścianami o klasie odporności ogniowej 
REI 60 oraz  zamkniętą  drzwiami o klasie odporności ogniowej EIS 30.  
Projektowana klatka schodowa posiadać będzie  szerokości biegów w świetle co najmniej  
1,20 m, szerokości spoczników co najmniej 1,50 m, Wysokość stopni w biegach klatki schodowej w 
części nadziemnej wynosić będą do 0,175 m. 
Wymiary biegów i spoczników jako wymiary minimalne należy rozumieć jako wymiary w świetle po 
wykończeniu. 
Ewakuacja z klatki schodowej do wyjścia na zewnątrz prowadzi  bezpośrednio. Szerokości drzwi 
ewakuacyjnych z budynku zaprojektowano min. 1,2 m, w tym szerokość skrzydła podstawowego 0,9 
m w świetle przejścia. Klatka będzie oddymiana grawitacyjnie. 
Szerokości projektowanych drzwi do pomieszczeń oraz drzwi do klatki schodowej za wyjątkiem 
opisanych powyżej posiadają wymiar 0,9 m. 
Szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych 1,4 m oraz 1,2 m dla korytarzy poznaczony do ewakuacji 
do 20 osób. Drzwi do pomieszczeń nie blokują i nie zawężają szerokości przejścia (otwarcie o 180 0 
lub wyposażenie w samozamykacze).  
Elementy wyposażenia budynku oraz instalacje nie będą zawężały wymaganych wymiarów schodów i 
korytarzy ewakuacyjnych. 
Wysokości dróg ewakuacyjnych wynoszą co najmniej 2,2 m. 
 
Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy 
pożarowej lub na zewnątrz budynku, zwanej dalej „dojściem ewakuacyjnym”, mierzy się wzdłuż osi 
drogi ewakuacyjnej.  
Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w budynku  nie powinna przekroczyć wartości 
dopuszczalnych 30 m w tym 20 m po powierzchni poziomej.  
Ewakuacja na parterze z sali obsługi odbywać się będzie bezpośrednio na zewnątrz.  

11.11 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych (wentylacyjnej, 
ogrzewczej , gazowej , elektroenergetycznej, odgromowej.) 

Instalacja wentylacji mechanicznej  
W strefach pożarowych, w których nie jest wymagany system sygnalizacji pożarowej 
przeciwpożarowe klapy odcinające powinny być uruchamiane przez wyzwalacz termiczny. 
 
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę, 
pożarowa, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymagana dla elementów 
oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniowa, izolacyjność 
ogniowa i dymoszczelność (E I S), lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy 
odcinające. 
 
Instalacja elektryczna 
Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej zespołami 
kablowymi, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie 
przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału 
przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia. 
Ocena zespołów kablowych w zakresie ciągłości dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału, z 
uwzględnieniem rodzaju podłoża i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna być 
wykonana zgodnie z warunkami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej badania odporności 
ogniowej. 
Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej powinny 
mieć klasę PH odpowiedni do czasu wymaganego do działania tych urządzeń, zgodnie z 
wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badań palności cienkich przewodów i kabli bez 
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających. 
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Zespoły kablowe powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, o którym 
mowa powyżej, nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału 
spowodowana oddziaływaniami elementów budynku lub wyposażenia. 
Przejścia instalacji elektrycznych przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego należy 
zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej EI przegród oddzielenia przeciwpożarowego. 
Przejścia instalacji elektrycznych przez ściany i stropy ściany i stropy pomieszczeń zamkniętych (np. 
klatki schodowej i kotłowni), o klasie odporności ogniowej REI 60 lub EI 60 należy zabezpieczyć do 
klasy odporności ogniowej EI równej klasie odporności ogniowej przegrody.  
Do instalacji i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo w razie pożaru zalicza się: 

 urządzenia do usuwania dymu w klatce schodowej,  
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne; 

 
Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny 
być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 
Dla rozdziału energii elektrycznej do lokali na poszczególnych kondygnacjach budynku wykonane 
zostaną tablice piętrowe umieszczone w przygotowanych wnękach. Odporność ogniowa obudowy 
wnęk wynika z funkcji jaką pełnią one w konstrukcji budynku. W celu ułatwienia montażu instalacji 
wnęki te połączone będą za pomocą otworów technologicznych. Po zakończeniu robót 
elektroinstalacyjnych otwory, te na każdej kondygnacji, zostaną uszczelnione a wytrzymałość ogniowa 
stropu odtworzona. 
Przewody i kable elektryczne prowadzące od przyłącza do tablicy z urządzeniem przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu zostaną obudowane w budynku do klasy REI 120 . 
 
Dźwig osobowy powinien spełniać wymagania PN EN 81-73 „Przepisy bezpieczeństwa dotyczące 
budowy i instalowania dźwigów osobowych i towarowych- cześć 73 funkcjonowanie dźwigów w 
przypadku pożaru” tj. m.in.: zapewniając w przypadku wykrycia pożaru przez czujki w klatce 
schodowej lub wyłączenie PWP automatyczny zjazd kabiny na przystanek bezpieczny i pozostanie 
tam z drzwiami otwartymi.  
 
Instalacja odgromowa 
Budynek posiadał będzie instalację odgromową zgodną z PN-EN 62305-1:2011. 
 

11.12 Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu 
pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową 
charakterystyką tych urządzeń 

 
Budynek będzie wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe: 

a) hydranty wewnętrzne, 
b) urządzenia do usuwania dymu z klatki schodowej i szybu windowego, 
c) oświetlenia ewakuacyjnego zasilanego z indywidualnych zestawów inwerterów z 

akumulatorami,  
d) przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP oraz w przypadku zainstalowania urządzeń UPS 

przeciwpożarowy wyłącznik UPSów PWU. 
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HYDRANTY WEWNĘTRZNE 

W budynku w strefie ZL III zostaną zainstalowane hydranty wewnętrzne Ø25 z wężami półsztywnymi. 
Przy wejściu do archiwum na parterze zostanie zainstalowany hydrant Ø52 z wężem 
płaskoskładanym. Dla hydrantów będzie zagwarantowane ciśnienie 0,2 MPa i wydatek odpowiednio 1 
dm3/s (Ø25) i 2,5 dm3/s (Ø52). 

WENTYLACJA POŻAROWA KLATKI SCHODWEJ  
W budynku zostanie wykonana wentylacja pożarowa zapewniająca oddymianie w klatce schodowej. 
W obliczeniach powierzchni czynnej oddymiania uwzględniono największy rzut poziomy klatki 
schodowej. Napowietrzanie klatki schodowej drzwiami otwieranymi automatycznie sygnałem z 
centralki systemu oddymiania klatki schodowej. 
Klapy dymowe należy projektować na podstawie PN-B-02877-4. „Instalacje grawitacyjne do 
odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania.  
Powierzchnia otworów napowietrzających min. 30 % większa niż powierzchnia oddymiania. 
Montaż urządzeń do usuwania dymu z klatek schodowych w obiekcie powinien być 
zrealizowany w oparciu o dokumentację techniczną (projekt) uzgodnioną przez rzeczoznawcę 
ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych; 

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU (PWP). 
W budynku przewidziano przeciwpożarowy wyłącznik prądu, umożliwiający wyłączenie wszystkich 
odbiorników w budynku, z wyjątkiem:  

1. centrali sterowania oddymianiem w instalacji ochrony przed zadymieniem klatki schodowej, 
2. oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, 

Instalacja elektryczna wyposażona zostanie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP), odcinający 
dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających odbiory związane z 
funkcjonowaniem technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku. Techniczne urządzenia 
przeciwpożarowe w budynku zasilane będą z rozdzielnicy. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
zlokalizowany będzie przy wyjściu głównym z budynku. W przypadku zainstalowania urządzeń 
bezprzerwowego zasilania UPS o dużej mocy, każde takie urządzenie będzie musiało mieć własny 
wyprowadzony do pomieszczenia ochrony przeciwpożarowy wyłącznik awaryjny (PW UPS).  
Kable łączące przeciwpożarowe wyłączniki prądu z wyłączanymi urządzeniami powinny być 
wykonane jako PH90. 
Szczegółowe informacje w zakresie przeciwpożarowego wyłącznika prądu zawarte będą w 
projekcie branżowym uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych 
 
OŚWIETLENIE AWARYJNE 

Oświetlenie spełnia wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2013 „Zastosowania oświetlenia -- 
Oświetlenie awaryjne” – projektuje się w klatce schodowej, na drogach ewakuacyjnych oświetlonych 
światłem sztucznym; oświetlenie powinno uruchamiać się automatycznie w przypadku zaniku napięcia 
podstawowego nie później niż 2 sek., działać przez co najmniej 1 godzinę oraz zapewniać osiągnięcie 
średniego natężenia oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze 
niż 1lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi nie mniej niż 
0,5lx. 

Jeśli urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej 
ani w strefie otwartej, to powinny one być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich 
pobliżu wynosiło co najmniej 5lx.; wszystkie oprawy awaryjne powinny spełniać wymagania normy 
PN-EN 60598-2-22:2004 „Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe”. Oprawy 
oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego i posiadać w tym zakresie świadectwa dopuszczenia 
CNBOP;  

Podświetlane znaki ewakuacyjne. 
W budynku przewiduje się zastosowanie podświetlanych znaków ewakuacyjnych z czasem świecenia 
autonomicznego jedna godzina po zaniku zasilania oświetlenia podstawowego. Znaki ewakuacyjne 
rozmieszczone powinny być w taki sposób, aby wskazywać najkrótszą drogę do wyjścia z budynku. 
Znaki ewakuacyjne powinny pracować w trybie pracy na jasno (praca normalna i awaryjna). 
Sprawność techniczna opraw powinna być monitorowana przez cyfrowy system centralny.  
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Uzupełniająco zastosowane będzie oznakowanie ewakuacyjne znakami fluorescencyjnymi (źródła 
światła powodujące doładowanie powłoki fluorescencyjnej będą rozmieszczone zgodne z PN-EN ISO 
7010). 
 

11.13 Wyposażenie w gaśnice. 

Budynek należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy. Przy rozmieszczeniu podręcznego sprzętu 
gaśniczego należy przestrzegać następujących zasad:  
   - sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych: przy wejściach i 
klatkach schodowych, przy przejściach, na korytarzach, w pomieszczeniach przy wyjściach na 
zewnątrz, 
   - na kondygnacjach powtarzalnych sprzęt należy umieszczać w tych samych miejscach.  
   - do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m, 
   - odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m, 
   - w budynku jedna jednostka sprzętu gaśniczego (gaśnica) o masie środka co najmniej 2 kg lub 3 
dm3 zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej 
zakwalifikowanej do kategorii ZL III lub w pomieszczeniach magazynowych o gęstości obciążenia 
ogniowego ponad 500MJ/m2 oraz w garażu. 
Ostateczne określenie ilości, wielkości oraz sposobu rozmieszczenia niezbędnego sprzętu gaśniczego 
powinno nastąpić przed oddaniem obiektu do użytkowania w ramach opracowywanej przez zarządcę 
lub użytkownika "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego". 

11.14 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, 
zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do 
tych działań 

Dla projektowanego budynku wymagane jest zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
do zewnętrznego gaszenia pożaru o wydajności, co najmniej 10 dm3/s. Instalacja będzie zasilana z 
sieci miejskiej (zgodnie z warunkami uzyskanymi od zarządcy sieci wodociągowej zapewniona jest 
ilość wody do celów przeciwpożarowych w budynku w ilości co najmniej 10 dm3/s).  
Wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych powinien zapewnić jeden hydrant zewnętrzny DN 
80. Jeden hydrant zlokalizowany na sieci wodociągowej DN 150 w ulicy Sienkiewicza róg Kościuszki. 
Wydajność  hydrantu 10 dm3/s. Najbliższy hydrant znajduje się w odległości ok.52 m tj. nie większej 
niż 75 m od budynku.  
Dla projektowanego budynku nie jest wymagana droga pożarowa.  
Do budynku istnieje możliwość dojazdu od strony ul. Sienkiewicza od strony dłuższej elewacji 
budynku.  
Pomiędzy tą drogą a ścianą budynku nie występują  stałe elementy zagospodarowania terenu lub 
drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za 
pomocą podnośników i drabin mechanicznych.  
Minimalna szerokość drogi wynosi co najmniej 4 m, a jej nachylenie podłużne nie przekracza 5% . 
Wyjścia z budynku mają połączenie z pożarową, dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości 
nie większej niż 30 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do 
każdej strefy pożarowej w budynku. 
 
Rozpatrując stopień zabezpieczania przeciwpożarowego projektowanego niskiego  
(3 kondygnacyjnego) budynku handlowo - usługowego należy również uwzględnić bliskie usytuowanie 
Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Błoniu zlokalizowanej przy ul. Lesznowskiej 20a, w 
odległości ok. 2,1 km.  Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze dysponują sprzętem, który może być 
wykorzystany podczas akcji ratowniczo-gaśniczej tj. samochody pożarnicze ciężkie i średnie oraz 
drabinę pożarniczą.  
Analizując możliwości taktyczne prowadzenia działań przy 3 kondygnacyjnym budynku 
administracyjno-biurowym należy uwzględnić również fakt, iż do budynku istnieje dostęp wzdłuż 
dłuższego boku budynku. Układ dróg wewnętrznych umożliwia rozstawienie sprzętu straży pożarnej i 
prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych. Wykorzystując place wokół budynku do rozstawienia 
sprzętu do działań na wysokości uwzględniając zasięgi taktyczne sprzętu ratowniczego można będzie 
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dotrzeć do znacznej części elewacji od strony południowo  
– zachodniej i północnej.  
 

11.15 Elementy wykończenia wnętrz 

 
Do wykończenia dróg komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji przewidziano materiały co 
najmniej trudno zapalne, których produkty rozkładu termicznego nie są toksyczne lub intensywnie 
dymiące. 
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych  
tj. posiadających klasę reakcji na ogień A1; A2 s1,d0; A2 s2, d0; A2 s3, d0; lub niezapalnych, tj. 
posiadających klasę reakcji na ogień A2 s1, d1; A2 s2, d1; A2 s3, d1; A2 s1, d2; A2 s2, d2; A2 s3, d2; 
B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapiących i 
nieodpadających pod wpływem ognia.. 
Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody 
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością 
zapalenia lub zwęglenia 
Wykładziny podłogowe na drogach ewakuacyjnych i w garażu projektuje się jako co najmniej trudno 
zapalne. 
W budynkach nie przewiduje się stosowania podłóg podniesionych o więcej niż 0,2 m ponad poziom 
stropu lub innego podłoża. 
W strefie pożarowej ZL III stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, 
których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. 
W projektowaniu elementów wykończenia korytarzy i klatki schodowej stanowiących drogi 
ewakuacyjne w budynku należy uwzględnić następujące warunki: 

 wykładziny podłogowe powinny być, co najmniej z materiałów trudno zapalnych, 
 sufity podwieszone powinny być wykonane z materiałów niepalnych, nie kapiących  

i nie odpadających pod wpływem ognia, 
 wszystkie stałe elementy wyposażenia wnętrz powinny być wykonane z materiałów, co 

najmniej trudno zapalnych. 
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11.16 Inne 

Montaż urządzeń i instalacji przeciwpożarowych w obiekcie powinien być zrealizowany w 
oparciu o dokumentację techniczną branżową (projekt) uzgodnioną przez rzeczoznawcę ds. 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
Projekty aranżacyjne  należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
 
Wszystkie użyte materiały oraz zastosowane urządzenia przeciwpożarowe powinny posiadać 
odpowiednie aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności lub 
świadectwa dopuszczenia jednostek certyfikujących akredytowanych przez PCBC np. ITB i CNBOP –
PIB.   
 Ponadto przed przystąpieniem do użytkowania należy: 

 wyposażyć budynek w gaśnice, 

 oznakować pożarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca usytuowania 
urządzeń przeciwpożarowych: hydrantów wewnętrznych, przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu elektrycznego, gaśnic, drzwi przeciwpożarowych drogi ewakuacyjne i kierunki 
ewakuacji, 

 w miejscach ogólnie dostępnych umieścić instrukcje postępowania na wypadek pożaru, 

 opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego z planem ewakuacji dla budynku, 

 zapoznać pracowników z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 
 
 

POWIERZCHNIA ODDYMIANIA I NAPOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ 
 
Powierzchnia klatki schodowej – największa powierzchnia rzutu na I piętrze – 20,88 m2  
 
ODDYMIANIE 
 
Wymagana powierzchnia czynna – Acz = 1,05 m2  
(5% największej powierzchni rzutu klatki schodowej) 
 
Zastosowano klapę oddymiającą w stropodachu nad klatką schodową, o wymiarze nominalnym 
140x140 cm 
gdzie Acz klapy wynosi 1,27 m2  
 
NAPOWIETRZANIE 
 
Minimalna powierzchnia napowietrzania dla zastosowanej klapy wynosi 2,55 m2  
 
 
Napowietrzanie – drzwi do klatki schodowej na parterze,  
powierzchnia otworu drzwiowego po otwarciu obydwu skrzydeł – 3,43 m2  
 

 

      mgr inż. arch. Teresa Rokicka,   
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11.  WYBRANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA BUDYNKU PROJEKTOWANEGO 
PRZY SIENKIEWICZA 4A  
 

posadzka epoksydowo-kwarcowa zacierana mechanicznie  
np. PERAN STB public, lub równoważna – w archiwum, biurze archiwum, w serwerowni i p. techn. 
elektrycznym na parterze 
Posadzka jest odporna na działanie promieni UV i spełnia wymagania Klasy M1 w zakresie emisji 
substancji chemicznych (Niska emisja Lotnych Zwiazków Organicznych – VOC). 

 
System posadzki żywicznej, epoksydowo-kwarcowej, na bazie bezbarwnej, bezrozpuszczalnikowej, 
dwuskładnikowej żywicy epoksydowej i barwionego piasku kwarcowego o frakcji 0,6mm-1,2mm, w 
technologii zacieranej mechanicznie, grubość 3,0 mm. Posadzka antypoślizgowa. Powierzchnia może 
być matowa po pokryciu dodatkową warstwą lakieru poliuretanowego Flowseal PU Matt Ultra.  
Przygotowanie podłoża – śrutowanie. 
 
Cechy posadzki żywicznej: 

 Możliwość stosowania w suchych lub wilgotnych pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu  
 Bardzo wysoka odporność na ścieranie, uderzenia i uszkodzenia mechaniczne 
 Bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie (przenoszenie obciążenia od ładunków) 
 Wysoka chemoodporność 
 Wysoka trwałość 
 Wodoszczelność i nienasiąkliwość 
 Łatwość w utrzymaniu czystości 
 Antypoślizgowość 
 Odporność na UV 
 Przyjazna dla środowiska (niska emisja LZO) 

 
Budowa /warstwy/: 

 gruntowanie – epoksydowa żywica gruntująca 
 warstwa podstawowa - Bezbarwna, dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, niskoemisyjna 

żywica epoksydowa odporna na UV, posypka (zacierana mechanicznie – pasek kwarcowy 
barwiony 

 warstwa zamykająca - Bezbarwna, dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, niskoemisyjna 
żywica epoksydowa odporna na UV 

 warstwa wierzchnia (opcjonalnie) - bezbarwna, dwuskładnikowa, matowa, 
bezrozpuszczalnikowa, niskoemisyjna żywica epoksydowa odporna na UV 

 
Cokoły - listwy MDF, malowane, wys. 10 cm. 

 
 
 
Posadzki – panele LVT np. Expona Commercial, lub równoważne 
- panele winylowe odwzorowujące drewno, kamień, beton, łupki i trawertyn 
- grubość: 3 mm 
- warstwa użytkowa: 0,7 mm 
- ciężar całkowity: nie mniej niż 5,1 kg / m2 
- panele powinny posiadać właściwości antypoślizgowe: R9 wg DIN 51130 
- klasyfikacja zastosowań EN 649: 23/34/43 
- panele muszą posiadać fabryczne pokrycie poliuretanem 
- trudnopalność: EN 13501-1 Klasa Bfl-s1 
- posiadają reakcję na ogień wg EN ISO 9239-1: ≥8kw/m2 
- posiadają właściwości antystatyczne EN 1815: 2kV  
- panele muszą być odporne na samonastawne kółka od foteli 
- rozmiar paneli: 152x914 mm lub 152x1219 mm lub 203x1219 mm lub 184x1219 mm lub 102x914 
mm (uwaga - każdy kolor posiada inny rozmiar) 
 

Cokoły - listwy MDF, malowane, wys. 10 cm. 
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System okien PCV np. Schuco Living  82 lub równoważny 
System okienno-drzwiowy 7-komorowy o wysokiej izolacyjności cieplnej.  
Głębokość profili ościeżnicy 82mm, i profili skrzydła 82mm. 
Zamknięta po obwodzie płaszczyzna uszczelnienia uzyskana poprzez zgrzewanie uszczelek z EPDM. 
 
Skrzydła okienne z przylgą otwierane są do wewnątrz pomieszczenia.  
Konstrukcja profili składa się z kształtownika PVC wykonanego z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu zgodnie z normą EN PN 12608 w klasie B wzmocnionego stalą. 
 
Odprowadzenie wody następuje z najniżej położonej powierzchni poprzez systemowo wykonane 
odwodnienia w procesie obróbki warsztatowej. 
Wszystkie uszczelki wykonane są ze zgrzewalnego EPDM, zgrzewanie naroży profilu PVC oraz 
wulkanizacja uszczelek z EPDM. 
 
Dla podwyższonej izolacyjności termicznej głębokość osadzenia szyby w profilu 23mm (uszczelki w 
kolorze czarnym lub szarym). 
Cechy techniczne systemu 
Izolacyjność termiczna na podstawie DIN EN 12412-2 wynosi: 

współczynnik Uf od 0,96 (MD 3 uszczelki) 
współczynnik Uf od 1,00 (AS 2 uszczelki) 
współczynnik Uw = 0,81 W/m 2K dla Ug =0,6 W/m2K 
 

 Kategorie szczelności dla okien: 
Odporność na obciążenie wiatrem: do klasy C5/B5 wg. DIN EN 12210 
Szczelność na wodę opadową: do klasy 9A  E 1350 wg. PN EN 12208 
Przepuszczalność powietrza: klasa 4 wg. DIN EN 12207 
Izolacyjność akustyczna: do 47dB wg DIN EN ISO 140-3 (w zależności od budowy  

przeszklenia)  
Odporność na włamanie RC1 / RC2 
Projektowane jest zastosowanie systemowych balustrady przy porte-fenetrach ze szkła 

z profilami aluminiowymi (Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0270 wyd.1) 
 
 
Tapety winylowe np. kolekcja V BASIC (Vesstige) lub równoważne 
Specyfikacja techniczna: 
Gramatura TYP I, 350 g/m2 
Warstwa wierzchnia Winyl 
Podłoże Osnaburg , tekstylne, tkane – tkanina bawełniana 
Szerokość 1,32 – 1,37 m, długość rolki 27,42 m i 45,72 m 
Tapety muszą spełniać wszystkie normy przeciwpożarowe. 
Winylowe okleiny ścienne mają wbudowany bakteriostat oraz inhibitor pleśni zapobiegający wzrostowi 
mikroorganizmów. 

 

 

Płytki elewacyjne o wyglądzie cegły np. Proma Dekor CE lub równoważne 
Uelastycznione płytki elewacyjne Proma®Dekor wytwarzane ręcznie w oparciu o naturalne kruszywa 
Duża odporność na warunki atmosferyczne.  
Efekt oryginalnej licówki ceglanej, należy dopasować barwę, faktury powierzchni i posypek 
dekoracyjnych płytek do przedłożonego wzorca - dostosować do elewacji ceglanej budynku 
istniejącego przy Sienkiewicza 4, elementy płytek płaskie i kątowe, zastosowano o rozmiarze 250x65 
mm, Płytki kątowe w kolorach i fakturze jw., w rozmiarze wozówka/główka jak 1/½.  
 
Wyroby w systemie (klej, płytki) produkowane z zapraw na spoiwie dyspersyjnym o właściwościach 
zgodnych z PN EN 15824:2009. Produkt zgodny z normą EN 15286:2013. Produkt posiada Atest 
Higieniczny PZH.  
Wytworzone z wyselekcjonowanej mieszanki piasków kwarcowych ze spoiwem z wysoce 
elastycznych żywic dyspersyjnych i innych dodatków uszlachetniających i pigmentów 
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Masa powierzchniowa (razem z klejem):  
Przyczepność do betonu i zaprawy cem.-wap.:  
Opór dyfuzyjny wyprawy razem z klejem (Sd):  
Podciąganie kapilarne (α):  

od 6,5 do 10 kg/m2,  
> 0,3 MPa,  
< 2 m,  
ok. 0,21 kg/m2h0,5.  

 

Uwaga: inne elementy wyposażenia i wykończenia wnętrz – szczegóły do uzgodnienia podczas 
robót wykończeniowych 
 
 
PRZYKŁADOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA  

 W łazienkach – wyposażenie stałe i sprzęt wg załączonego wykazu, w łazienkach 

na parterze umywalki wpuszczone w blaty z konglomeratu – pod wymiar 

Lustra wklejone w glazurę, w łazience dla osób niepełnosprawnych lustro 

wieszane z regulowanym kątem nachylenia. 

 Oprawy oświetleniowe – przykładowe wg załączonego wykazu 

 Regały przesuwne archiwalne 

 

 

      mgr inż. arch. Teresa Rokicka 
 


