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ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze 

źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w 
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szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w 
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 wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;”, 44 
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OPIS  TECHNICZNY 
do projektu zagospodarowania terenu 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ HALI NA POTRZEBY MAGAZYNU PUBLICZNEJ 
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ  

projekt zamienny do projektu: 
Adaptacji pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO)  

w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP)  
oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PKP KP 

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego 
wraz z rozbiórką istniejącej hali 

W ramach projektu projektuje się węzeł cieplny w nowej lokalizacji. 

 

I. DANE OGÓLNE: 
1.1 Obiekt: 

  

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ HALI NA POTRZEBY MAGAZYNU PUBLICZNEJ 
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ  
projekt zamienny do projektu: 
„ Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych  (NKJO) w 
Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP)  oraz 
dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PKP KP Publicznej  Biblioteki 
Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego” 
 wraz z rozbiórką istniejącej hali 
 W ramach projektu projektuje się węzeł cieplny w nowej lokalizacji. 
 
1.2 Inwestor 

 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna 
 im. Alfonsa Parczewskiego 
 62-800 Kalisz, ul. Południowa 62 
1.3 Adres budowy 

 62-800 Kalisz, ul. Południowa 62 
 dz. nr 17/2, 17/8, 17/10 
 obręb ewidencyjny. 306101_1.0067, 067 CZASZKI  
 jednostka ewidencyjna 306101_1; M. KALISZ 
2 Podstawa opracowania 

1. Umowa z Inwestorem nr 1/H/2018 zawarta w dniu 27.04.2018 w Kaliszu pomiędzy 
Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Poznaniu przy l. Niepodległości 34, 61-714 
Poznań, NIP 7781346888 – Publiczną Biblioteką Pedagogiczną a Książnicą Pedagogiczną 
im. A. Parczewskiego, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz 

2. Dokumentacja pierwotna tj. 
Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w 
Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) oraz 
dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PKP KP Publicznej  Biblioteki 
Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego 
3. Uzgodnienia z Inwestorem na podstawie uprzednio wykonanej koncepcji 
4. Mapa geodezyjna służąca do celów projektowych 
5. Wizja lokalna 
6. Inwentaryzacja budynku istniejącego wykonana przez autorów niniejszego 
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opracowania 
7. Dokumentacja fotograficzna, wykonana przez autorów opracowania. 
8. Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną  
i planowaną tzw. „Trasą Bursztynową”. 
UCHWAŁA Nr XIV/181/2003 RADY MIEJSKIEJ KALISZA  
z dnia 29 grudnia 2003 r. 
9. Warunki gestorów sieci 
10. Ocena stanu technicznego 
11. Uzgodnienia projektu pod względem ochrony P.POŻ., sanitarnym i BHP 
12. Obowiązujące przepisy i normy 
3 Analiza stanu istniejącego i ocena możliwości 

adaptacji pomieszczeń 

Silną stroną przedsięwzięcia inwestycyjnego jest bardzo poprawny istniejący układ  
w zakresie funkcjonalnym. Bardzo dobra jest także lokalizacja projektowanego obiektu - 
na działce w pełni uzbrojonej. 
Projekt nie pociągnie za sobą konieczności znacznych zmian w zakresie 
zagospodarowania terenu. 
Stan techniczny istniejącego budynku hali warsztatowej szczegółowo opisane  
w OCENIE STANU TECHNICZNEGO – znajdującej się w projekcie branży 
konstrukcyjnej. 
W budynku nie wymaga się istotniejszych przeróbek funkcjonalnych, ani technicznych, 
poza koniecznymi standardowymi robotami w przypadku tego typu Inwestycji (m. in. 
dostosowanie do aktualnych wymogów i przepisów) 
Reasumując powyższe można wyszczególnić następujące aspekty przedsięwzięcia 
inwestycyjnego: 
 
SILNE STRONY PRZEDSIEWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO 
- korzystny dla Inwestycji istniejący układ funkcjonalny w budynku 
- teren jest uzbrojony w podstawowe uzbrojenie 
- dobra lokalizacja w centrum Kalisza z dogodnym dojazdem  
(wjazdy na teren inwestycji – istniejące) 
- obiekt dobrze skomunikowany siecią dróg wewnętrznych 
- możliwość obsługi w zakresie miejsc parkowania w ramach planowanej Inwestycji – 
istniejący parking, duży teren 
- peryferyjna lokalizacja w budynku elementów Inwestycji pozwalająca na prowadzenie 
prac budowlanych bez „paraliżu” prowadzonej działalności dydaktycznej 
- nieuciążliwość inwestycji na środowisko 
- przyjęta procedura realizacji projektu polegająca na dialogu pomiędzy jednostką 
projektową, a Zamawiającym/Inwestorem 
- aktywność Zamawiającego/Inwestora w realizacji projektu 
 
SŁABE STRONY: 
-  możliwość wystąpienia nieprzewidzianych dodatkowych kosztów związanych 
z trudnymi do przewidzenia warunkami robót remontowych i adaptacyjnych 
-  konieczność załatwiania dużej ilości spraw formalnych dla realizacji Inwestycji 
-  realizacja obiektu - prowadzenie prac budowlanych w funkcjonującym budynku 
 
SZANSE NA SUKCES EKONOMICZNY ORAZ SPOŁECZNY PRZEDSIEWZIĘCIA 
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- prestiżowa realizacja 
- sprostanie potrzebom społecznym 
- maksymalne wykorzystanie istniejących zasobów technicznych terenu 
- możliwość pozyskania taniego wykonawstwa w istniejących warunkach rynkowych 
 
4 Ramowy zakres prac koniecznych do wykonania: 

 

 W zakresie istniejącej hali – całkowita rozbiórka hali z rekultywacją terenu 
 
Istniejącą halę w konstrukcji stalowej przeznacza się do rozbiórki, a materiały 
rozbiórkowe, wyposażenia poddać segregacji i utylizacji. 
 

  

 elementy stwarzające zagrożenie 

 elementy stwarzające zagrożenia np. kanały, różnice posadzek, urządzenia wtórne, 
elementy co do których istnieje rysyko oderwania się z uwagi na słaby bąź uszkodzony 
montaż należy oznaczyć i zdemontować w pierwszej kolejności (zaraz po odcięciu 
mediów) 

 wyposażenie 
wszelkie pozostałości wyposażenia należy przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych 
usunąć 

 instalacje 

 wszelkie instalacje po upewnieniu się, o odłączeniu od zasilania należy 
zdemontować 

 dach 

 Płyty stanowiące pokrycie dachu wraz z podkonstrukcją (płatwie, stężenia , 
wzmocnienia) zdemontować 
ściany nadziemia 

 Płyty stanowiące poszycie ścian należy zdemontować 

 Ściany wewnętrzne murowane o konstrukcji tradycyjnej rozebrać wraz z 
fundamentami 
konstrukcja nadziemna 

 należy zdemontować konstrukcją stalową 
fundamenty. 

 Istniejące fundamenty oraz wszelkie podziemne i naziemne pozostałości po 
rozbieranym budynku należy zdemontować, pozostałe wykopy uzupełnić gruntem 
zasypowym i zagęścić 
 
 W zakresie budowy nowego obiektu 
 należy wykonać budynek zgodnie z projektem oraz zaleceniami i obowiązującymi 
 przepisami P.POŻ. 
 
W zakresie połączenia między budynkami hali i budynku istniejącego 

 należy wykonać budynek zgodnie z projektem oraz zaleceniami i obowiązującymi 
przepisami P.POŻ. 
 
 W zakresie istniejącego budynku 

 adaptacja jednego z pomieszczeń budynku na pomieszczenie węzła cieplnego  
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oraz niezbędne prace z tym związane: 
prace instalacyjne – doprowadzenie instalacji sanitarnych i elektrycznych, budowlane-
wyburzenia i zakucia (wraz z pracami remontowo – wykończeniowymi) 
związane z dostosowaniem do wymogów P.POŻ. - wymiana stolarki, fragmentów izolacji 
termicznej budynku – na spełniające wymogi P.POŻ. 

 niezbędne wykucia i zamurowania wraz z pracami porządkowymi i 
wykończeniowymi w części istniejącej w standardzie istniejącym. 

 montaż i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

 korekta w zakresie geometrii dachu, odwodnienia, pokrycia dachu 

 wykonanie niezbędnych murków attykowych, opierzeń i obróbek blacharskich 

 uszczelnienia dachu szybu oraz połączenia między szybem a budynkiem 
(z uwzględnieniem dylatacji) 

 prace wykończeniowe murarsko - malarskie i inne związane remontem 
i dostosowaniem dla nowych funkcji 

 wszelkie prace w części istniejącej należy wykonać kompleksowo, to znaczy od 
zabezpieczenia budynku  na czas remontu poprzez niezbędne wykucia i zamurowania z 
uprzątnięciem gruzu i innych odpadów powstałych przy pracach, usunięcie kolizji z 
istniejącymi elementami infrastruktury budynku, przekładkami instalacji i sieci,  montażem 
stolarki okiennej, wykończeniem z uzupełnieniem malowań, okładzin innych w zakresie 
objętym pracami w standardzie nie gorszym niż stan istniejący (należy przewidzieć 
możliwość prac nieprzewidzianych związanych z elementami ukrytymi w budynku) 

II. OPIS TECHNICZNY 
5 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

budowlanego 

5.1 Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ HALI NA POTRZEBY MAGAZYNU PUBLICZNEJ 
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ  
projekt zamienny do projektu: 
„Aadaptacji pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w 
Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) oraz 
dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PKP KP Publicznej Biblioteki 
Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego” 
wraz z rozbiórką istniejącej hali 
W ramach projektu projektuje się węzeł cieplny w nowej lokalizacji. 
 
Projektowany budynek to budynek oświatowy: 
udział poszczególnych funkcji: 
główna – magazynowa oraz biblioteczna z wolnym dostępem do półek (czytelnia, kącik 
dziecka, wypożyczalnia, ekspozycja prac W. Kościelniaka), przestrzeń wielofunkcyjna 
pomocnicza - funkcje towarzyszące i pomocnicze m. in.:  pomieszczeniami technicznymi, 
pomieszczeniami administracyjnymi, biurowymi, socjalnymi, komunikacja 
 
Główne parametry budynku 
Ilość kondygnacji budynku 

 budynek dwukondygnacyjny 
 
Wysokość budynku do 12m 
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 główny budynek projektowany – 8,86m, do okapu 8,26m 

 szyb windowy – 12m 

 szerokość elewacji frontowej (część nowo projektowanej) 66,45m 

 szerokość elewacji bocznej  (część nowo projektowanej)  18,55m 
 
Projektowany rodzaj dachu budynku hali-dach płaski – spadki technologiczne (2%) 
 
Projektowany sposób zagospodarowania terenu 
przyłącza, parkingi, dojścia, dojazdy, droga  P.POŻ. elementy małej architektury, miejsce 
gromadzenia odpadów – ilości w miarę potrzeb z wykorzystaniem istniejących już na 
terenie – zgodnie z wymogami 
 
Projektowane obiekty małej architektury: 
scena/taras pomiędzy częścią projektowaną a istniejącymi, ławki, śmietniki 
 
5.2 Charakterystyczne parametry techniczne 

 

Powierzchnia użytkowa         - 2.306,89m2 

Kubatura          - 10.832m3 

Powierzchnia zabudowy        - 2.000,75 m2 

    w tym 

      projektowana  - 1.232m2 

      istniejąca    -   768m2 

 

5.3 Zestawienie powierzchni użytkowych 

 

PARTER   

   

0/01 KL. SCHODOWA 28,68 

0/02 KORYTARZ 9,52 

0/03 POM. GOSP. 1,87 

0/04 WCP 2,97 

0/05 WCM 15,52 

0/06 WCN 5,16 

0/07 WCD 12,85 

A/0/01 SALA BIBLIOTECZNA 690,50 

A/0/02 POM. CICHEJ PRACY 11,95 

A/0/03 PRZEGLĄD MAT. NZB 19,97 

A/0/04 MAGAZYN/ZAPLECZE 25,50 

A/0/05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 16,39 

A/0/06 EKSPOZYCJA PRAC W. KOŚCIELNIAKA 37,60 

A/0/07 ZAPLECZE/SZATNIA 10,45 

B/0/01 MAGAZYN 171,63 
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B/0/02 MAG. NAROD. ZASOBU BIBL. 56,40 

B/0/03 WARSZTAT/ZAP. MAG. 17,00 

T/0/01 WĘZEŁ CIEPLNY 26,63 

   

RAZEM – PARTER 1 160,61 

   

   

PIĘTRO   

   

01-sty KL. SCHODOWA 26,73 

02-sty POM. GOSP. 3,67 

03-sty POM. SOC. 11,59 

04-sty ŁAZIENKA 5,16 

05-sty WCP 4,37 

B/1/01 MAGAZYN 1 056,82 

B/1/02 ZAPLECZE MAG. 18,97 

B/1/03 ZAPLECZE MAG. 18,97 

   

   

RAZEM – PIĘTRO 1 146,28 

   

RAZEM  2 306,89 

 

 

UWAGA: 
Powierzchnie pomieszczeń podano w stanie surowym ścian, bez wykończenia. 
Powierzchnia mierzona na wysokości 1m nad posadzką. 
UWAGI DO POMIESZCZEŃ 
 
KLATKA SCHODOWA/KOMUNIKACJA 
Zabrania się sytuowania urządzeń i elementów zawężających drogi ewakuacyjne 

PRZEDSIONEK W-C 
Pomieszczenie zwentylować 

W-C 
Wyposażyć w kratkę ściekową i złączkę 

Pomieszczenie zwentylować 

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 
Wyposażyć w kratkę ściekową i złączkę 

Pomieszczenie zwentylować 

POMIESZCZENIE TECHNICZNE 

Pomieszczenie zwentylować 

HALL/STREFA EKSPOZYCYJNA 

Zabrania się sytuowania urządzeń i elementów zawężających drogi ewakuacyjne, 

Wentylacja  mechaniczna, 

pomieszczenie o szczególnych wymaganiach akustycznych, 

pomieszczenie o szczególnych wymaganiach temperatury oraz wilgotności 
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MAGAZYN NARODOWEGO ZASOBU BIBLIOTECZNEGO 
Wentylacja  mechaniczna, 
pomieszczenie o szczególnych wymaganiach akustycznych, 
pomieszczenie o szczególnych wymaganiach temperatury oraz wilgotności 

WIATROŁAP 
stosuje się zamiennie kurtyny powietrzne 
POMIESZCZENIE SOCJALNE 
Pomieszczenie wentylować, 

PRACOWNIE/MAGAZYN/ZAPLECZE MAG. 
Pomieszczenie wentylować, wyposażyć w żąluzje wewnętrzne sterowane elektrycznie 

W-C NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Wyposażyć w kratkę ściekową i złączkę do wężą 

Pomieszczenie zwentylować 

wyposażyć w komplet uchwytów dla niepełnosprawnych 

 
 
5.4 Wykończenia podłóg, ścian, sufitów 

 
WYKOŃCZENIE PODŁOGI 
 
Przestrzenie ogólnodostępne, sala biblioteczna, ekspozycja prac W, Kościelniaka –
gresowe, wymagane dylatacje 
Pomieszczenia sanitarne, łazienki, pom. socjalne,  pomieszczenia techniczne, 
gospodarcze, magazynowe  – płytki gresowe rektryfikowane wielkoformatowe, min, 60x60 
na minimalną spoinę 
Magazyn narodowego zasobu bibliotecznego, magazyn– posadzka żywiczna 
antystatyczna , wymagane dylatacje 
Węzeł cieplny płytki gresowe rektryfikowane wielkoformatowe, min, 60x60 na minimalną 
spoinę z cokołem zlicowanym ze ścianą z płytek gresowych na wysokość 20cm 
 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wykończenie uwagi 

    

0/01 KL. SCHODOWA Płytki gresowe wielkoformatowe Min. 60x60 

0/02 KORYTARZ Płytki gresowe wielkoformatowe Min. 60x60 

0/03 POM. GOSP. Płytki gresowe wielkoformatowe Min. 60x60 

0/04 WCP Płytki gresowe wielkoformatowe Min. 60x60 

0/05 WCM Płytki gresowe wielkoformatowe Min. 60x60 

0/06 WCN Płytki gresowe wielkoformatowe Min. 60x60 

0/07 WCD Płytki gresowe wielkoformatowe Min. 60x60 

A/0/01 SALA BIBIOTECZNA Płytki gresowe wielkoformatowe Min. 60x60 

A/0/02 POM. CICHEJ PRACY Płytki gresowe wielkoformatowe Min. 60x60 

A/0/03 PRZEGLĄD MAT. NZB Płytki gresowe wielkoformatowe Min. 60x60 
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A/0/04 MAGAZYN/ZAPLECZE Płytki gresowe wielkoformatowe Min. 60x60 

A/0/05 
POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 

Płytki gresowe wielkoformatowe Min. 60x60 

A/0/06 
EKSPOZYCJA PRAC W. 
KOŚCIELNIAKA 

Płytki gresowe wielkoformatowe Min. 60x60 

A/0/07 ZAPLECZE/SZATNIA Płytki gresowe wielkoformatowe Min. 60x60 

B/0/01 MAGAZYN 
Posadzka żywiczna 

antystatyczna 
Wymagane dylatacje 

B/0/02 
MAG. NAROD. ZASOBU 
BIBL. 

Posadzka żywiczna 

antystatyczna 
Wymagane dylatacje 

B/0/03 WARSZTAT/ZAP. MAG. 
Posadzka żywiczna 

antystatyczna 
Wymagane dylatacje 

T/0/01 WĘZEŁ CIEPLNY Płytki gresowe wielkoformatowe 

Min. 60x60, na minimalną spo-

inę z cokołem zlicowanym ze 

ściana z płytek gresowych na 

wysokość 20 cm 

    

1/01 KL. SCHODOWA Płytki gresowe wielkoformatowe Min. 60x60 

1/02 POM. GOSP. Płytki gresowe wielkoformatowe Min. 60x60 

1/03 POM. SOC. Płytki gresowe wielkoformatowe Min. 60x60 

1/04 ŁAZIENKA Płytki gresowe wielkoformatowe Min. 60x60 

1/05 WCP Płytki gresowe wielkoformatowe Min. 60x60 

B/1/01 MAGAZYN 
Posadzka żywiczna 

antystatyczna 
Wymagane dylatacje 

B/1/02 ZAPLECZE MAG. Płytki gresowe wielkoformatowe Min. 60x60 

B/1/03 ZAPLECZE MAG. Płytki gresowe wielkoformatowe Min. 60x60 

 

 

UWAGI OGÓLNE DO WYKONANIA  PODŁÓG I POSADZEK W OBIEKCIE 

Podłogi na gruncie w całym obiekcie ocieplone warstwą styropianu gr 20cm, 

styropian o parametrach do ociepleń podposadzkowych. 

W styku posadzek wykonanych z różnych materiałów zastosować odpowiednie listwy 

mosiężne – ukryte. 

W pomieszczeniach sanitarnych (pod umywalkami), w węźle cieplnym, a także we 

wszystkich pomieszczeniach, gdzie jest to wymagane przepisami sanitarnymi  należy w 

podłogach zamontować kratki ściekowe. 

 

Posadzki wykonać bez progów. Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych obniżyć o 5mm 

i oddzielić odpowiednią listwą mosiężną o przekroju trójkątnym. Wymaga się, aby podłogi 
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oraz posadzki w pomieszczeniach, gdzie jest to wymagane z uwagi na montaż urządzeń 

technicznych, były wykonane jako antyelektrostatyczne. 

W podłodze w pomieszczeniach technicznych szczególnie starannie wykonać dylatację 

obwodową warstw podłogowych i posadzki (dylatacje obwodowe wokół ścian = pianka 

poliuretanowa gr. 30 mm). Jest to wymóg akustyki pomieszczenia i wyeliminowanie drgań 

od pracujących urządzeń. 

W podłogach wykonać dylatację obwodową warstw podłogowych i posadzki (dylatacje 

obwodowe wokół ścian = pianka poliuretanowa gr. 10 mm) 

O ile zajdzie taka potrzeba z uwagi na zalecenia producenta, w podłogach wykonać 

dylatacje przez wszystkie warstwy podłogowe (nie tylko w samej posadzce). 

W dylatacjach umieścić specjalny mosiężny profil dylatacyjny- profil o wysokiej estetyce i 

trwałości. 

Materiały wykończeniowe (to jest materiały użyte do wykonania posadzek) we wszystkich 

pomieszczeniach, a w szczególności w pomieszczeniach specjalistycznych (np. magazyn 

narodowego zasobu bibliotecznego, serwerownia, pracownie itp.) winny spełniać poniższe 

wymagania: 

- nie wchodzące w reakcje chemiczne pomiędzy sobą ani z materiałami 

i urządzeniami zgromadzonymi we wnętrzach 

- odporne na działania czynników biologicznych 

- odporne na czynniki mechaniczne 

- niepylące 

- nie powodujące zanieczyszczenia powietrza 

 

Projektowane wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne 

 

Projektuje się wycieraczki systemowe np. gumowa wykładzina ryflowana na zewnątrz   

i aluminiowe wycieraczki systemowe w przedsionkach 

Projektuje się wycieraczki w formie maty gumowej zamontowanej w profilach stalowych. 

Zastosować materiał np. TRAPER PRIMO lub równoważny. 

Gumowa wykładzina ryflowana jest doskonała jako podłoże antypoślizgowe zarówno we-

wnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Wycieraczka w formie maty wejściowej przed wej-

ściem do budynku oraz w przedsionku. 

 

Dwa rodzaje: szeroki ryfel i drobny ryfel. 

Przykładowe parametry winny być nie gorsze niż opisane poniżej, lub równoważne: 

Materiał: guma o dużej twardości, Grubość: ok. 4mm, Twardość: 60-80Sha, Wytrzymałość 

na rozciąganie: min. 4Mpa, Wydłużenie względne: min. 150%, Atesty: PZH,Kolory: czarny. 

Wycieraczki winny być: odporne na rozciąganie (min 4 MPa), twarde (60-80 st. ShA), 

z możliwością stosowania zarówno przy temperaturze -30 jak i + 70 st.C, posiadać 

doskonałe właściwości antypoślizgowe, wydłużenie względne - min. 150%, utrzymanie w 

czystości poprzez mycie wodą 

RODZAJ I WYKOŃCZENIE SUFITÓW 
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Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wykończenie uwagi 

    

0/01 KL. SCHODOWA Tynk+malowanie emulsyjne  

0/02 KORYTARZ Tynk+malowanie emulsyjne  

0/03 POM. GOSP. Tynk+malowanie emulsyjne  

0/04 WCP 

podwieszany sufit G-K 

 

0/05 WCM  

0/06 WCN  

0/07 WCD  

A/0/01 SALA BIBIOTECZNA 
okładzina akustyczna z magnezytem z 

wełny drzewnej (np. Heradesign Macro) 
 

A/0/02 POM. CICHEJ PRACY 
okładzina akustyczna z magnezytem z 

wełny drzewnej (np. Heradesign Macro) 
 

A/0/03 PRZEGLĄD MAT. NZB Tynk+malowanie emulsyjne  

A/0/04 MAGAZYN/ZAPLECZE Tynk+malowanie emulsyjne  

A/0/05 
POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 

Tynk+malowanie emulsyjne  

A/0/06 
EKSPOZYCJA PRAC W. 
KOŚCIELNIAKA 

okładzina akustyczna z magnezytem z 

wełny drzewnej (np. Heradesign Macro) 
 

A/0/07 ZAPLECZE/SZATNIA Tynk+malowanie emulsyjne  

B/0/01 MAGAZYN Tynk+malowanie emulsyjne  

B/0/02 
MAG. NAROD. ZASOBU 
BIBL. 

Tynk+malowanie emulsyjne  

B/0/03 WARSZTAT/ZAP. MAG. Tynk+malowanie emulsyjne  

T/0/01 WĘZEŁ CIEPLNY Tynk+malowanie emulsyjne  

    

1/01 KL. SCHODOWA 

podwieszany sufit G-K 

Otwory rewizyjne  60x60cm dla instalacji co min. 

5m 

Konstrukcja stalowa zabezpie-

czona p.poż. R60 

 

1/02 POM. GOSP. 

podwieszany sufit G-K 

Otwory rewizyjne  60x60cm dla instalacji 

co min. 5m 

Konstrukcja stalowa zabezpie-

czona p.poż. R60 

1/03 POM. SOC. 

podwieszany sufit G-K 

Otwory rewizyjne  60x60cm dla instalacji 

co min. 5m 

Konstrukcja stalowa zabezpie-

czona p.poż. R60 

1/04 ŁAZIENKA 

podwieszany sufit G-K 

Otwory rewizyjne  60x60cm dla instalacji 

co min. 5m 

Konstrukcja stalowa zabezpie-

czona p.poż. R60 

1/05 WCP 

podwieszany sufit G-K 

Otwory rewizyjne  60x60cm dla instalacji 

co min. 5m 

Konstrukcja stalowa zabezpie-

czona p.poż. R60 
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B/1/01 MAGAZYN 

podwieszany sufit G-K 

Otwory rewizyjne  60x60cm dla instalacji 

co min. 5m 

Konstrukcja stalowa zabezpie-

czona p.poż. R60 

B/1/02 ZAPLECZE MAG. 

podwieszany sufit G-K 

Otwory rewizyjne  60x60cm dla instalacji 

co min. 5m 

Konstrukcja stalowa zabezpie-

czona p.poż. R60 

B/1/03 ZAPLECZE MAG. 

podwieszany sufit G-K 

Otwory rewizyjne  60x60cm dla instalacji 

co min. 5m 

Konstrukcja stalowa zabezpie-

czona p.poż. R60 

 

TYNK – WYMAGANIA I ZALECENIA 
Projektuje się tynki min.kategorii IVf - filcowane 
 
TYNK OZDOBNY - WYMAGANIA I ZALECENIA 
Specjalny tynk strukturalny nakładany z efektem artystycznego efektu surowego betonu. 
Wykończenie – z pozostawieniem surowego betonu –wykończenia ścian w przestrzeniach 

ogólnodostępnych – głównie w komunikacji i klatkach schodowych. W celu uzyskania 

efektu surowego betonu należy powierzchnię zaimpregnować  preparatem bezbarwnym 

matowym - do impregnacji betonu (do stosowania wewnątrz pomieszczeń) np. OIKOS CE-

MENTO lub równoważnym. 

Zastosować szlachetną wyprawę tynkarską, która jest odporna na uszkodzenia 

mechaniczne, trwała, odporna na utratę koloru i odbarwienia, odporna na wzrost pleśni i alg, 

odporna na ścieranie, zmywalna, paroprzepuszczalna, nie rozprzestrzeniająca ognia, 

nietoksyczna, łatwa w naprawie i konserwacji, zmywalna. 

 
UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE SUFITÓW W OBIEKCIE 
 
W całym obiekcie wykonać sufity o odpowiednich, zgodnych z obowiązującymi przepisami 

parametrach p.poż. Zgodną z przepisami odporność ogniową powinna mieć cała 

przegroda wraz z wykończeniem. 

Do wykonania ścianek działowych, obudowy pionów i poziomów instalacyjnych oraz 

sufitów – zastosować kartongips o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych oraz 

odporności na wilgoć (w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności). 

 

W sufitach podwieszonych, tam gdzie to konieczne, wykonać otwory rewizyjne do prac 

konserwacyjnych przy instalacjach. Otwory rozmieścić nie rzadziej niż co 6m. 

Układ sufitów pokazano na rysunkach. Sufity podwieszone wykonać z uskokami o średnim 

stopniu skomplikowania, tam, gdzie to pokazano na dokumentacji. 

Estetyka - wymaga się zastosowania sufitów podwieszonych o wysokiej estetyce. 

Materiały wykończeniowe (to jest materiały użyte do wykonania sufitów) we wszystkich 

pomieszczeniach, a w szczególności w pomieszczeniach specjalistycznych (np. magazyn 

narodowego zasobu bibliotecznego, serwerownia, pracownie itp.) winny spełniać poniższe 

wymagania: 

- nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne pomiędzy sobą ani z materiałami 
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i urządzeniami zgromadzonymi we wnętrzach 

- odporne na działania czynników biologicznych 

- odporne na czynniki mechaniczne 

- niepylące 

- nie powodujące zanieczyszczenia powietrza 

 

WYKOŃCZENIE ŚCIAN 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wykończenie uwagi 

    

0/01 KL. SCHODOWA malowanie emulsyjne  

0/02 KORYTARZ malowanie emulsyjne  

0/03 POM. GOSP. płytki gresowe  

0/04 WCP 

płytki gresowe/ lustra 

 

0/05 WCM  

0/06 WCN  

0/07 WCD  

A/0/01 SALA BIBIOTECZNA 

systemowa okładzina z płyt betonowych z 

betonu architektonicznego gładka i fakturo-

wana (froma reckli  2/185 Simmental),syste-

mowa okładzina akustyczna z magnezytem 

z wełny drzewnej (np. Heradesign Macro); 

malowanie emulsyjne 

Słupy stalowe pokryte i zabez-

pieczone farbą o odpowiednich 

parametrach p.poż. R60 

A/0/02 POM. CICHEJ PRACY Systemowe wykończenie akustyczne  

A/0/03 PRZEGLĄD MAT. NZB malowanie emulsyjne  

A/0/04 MAGAZYN/ZAPLECZE malowanie emulsyjne  

A/0/05 
POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 

płytki gresowe/malowanie emulsyjne  

A/0/06 
EKSPOZYCJA PRAC W. 
KOŚCIELNIAKA 

okładzina akustyczna z magnezytem z 

wełny drzewnej (np. Heradesign Macro) 
 

A/0/07 ZAPLECZE/SZATNIA płytki gresowe/malowanie emulsyjne  

B/0/01 MAGAZYN malowanie emulsyjne  

B/0/02 
MAG. NAROD. ZASOBU 
BIBL. 

malowanie emulsyjne  

B/0/03 WARSZTAT/ZAP. MAG. malowanie emulsyjne  

T/0/01 WĘZEŁ CIEPLNY płytki gresowe/malowanie emulsyjne  

    

1/01 KL. SCHODOWA malowanie emulsyjne  

1/02 POM. GOSP. płytki gresowe  

1/03 POM. SOC. płytki gresowe/malowanie emulsyjne  
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1/04 ŁAZIENKA płytki gresowe  

1/05 WCP płytki gresowe  

B/1/01 MAGAZYN malowanie emulsyjne  

B/1/02 ZAPLECZE MAG. malowanie emulsyjne  

B/1/03 ZAPLECZE MAG. malowanie emulsyjne  

 

UWAGI OGÓLNE DO WYKOŃCZENIA ŚCIAN 

Materiały wykończeniowe (to jest materiały użyte do wykonania ścian) we wszystkich 

pomieszczeniach, a w szczególności w pomieszczeniach specjalistycznych (np. magazyn 

narodowego zasobu bibliotecznego, serwerownia, pracownie itp.) winny spełniać poniższe 

wymagania: 

- nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne pomiędzy sobą ani z materiałami 

i urządzeniami zgromadzonymi we wnętrzach 

- odporne na działania czynników biologicznych 

- odporne na czynniki mechaniczne 

- niepylące 

- nie powodujące zanieczyszczenia powietrza 

 

Wykończenie pionów instalacyjnych 

Piony instalacyjne winne być obudowane i odpowiedniej odporności ogniowej. Rewizja w 

postaci drzwi rewizyjnych  EI równej wygrodzenia pożarowego. 

Pozostałe piony winny być uszczelniane masą ogniową. 

W całym obiekcie wszelkie przejścia instalacyjne na granicy stref pożarowych wymagają 
zabezpieczeń w formie wymaganych instalacyjnych przejść przeciwpożarowych. 
 
5.5 Pozostałe elementy wykończenia wnętrz 

 
W tabelach powyżej podano zasadnicze rozwiązanie wykończenia podłóg, ścian i sufitów 

w obiekcie. Szczegółowo elementy wykończenia podłóg, ścian i sufitów doprecyzowane 

zostaną w ramach nadzoru autorskiego z uwagi na konieczność wzajemnego 

dostosowania  elementów wnętrz (skoordynowania estetycznego posadzek, ścian i sufitów 

konkretnych zaproponowanych przez Wykonawcę materiałów). 

 

W obiekcie projektuje się tynki wewnętrzne kategorii IVf oraz miejscami suche tynki 

z kartongipsu. 

Ściany przed nałożeniem powłok malarskich wykonać jako szpachlowane podwójnie 

warstwą gipsu. 

 

Podczas realizacji konieczny jest kontakt z projektantem celem uzgodnienia płytek wybra-

nego producenta przed ich zakupem i montażem. 

Wykończenie ścian -  z materiałów szlachetnych: 

 kamień, gres, lustra, szkło barwione 
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 indywidualne elementy wnętrz: zwłaszcza pomieszczeń ogólnodostępnych np. hallu 

 malowanie ścian farbami szlachetnymi 

 tynki zmywalne dekoracyjne zmywalne imitujące beton 

 w sanitariatach, umywalniach, pomieszczeniach WC – płytki gresowe ścienne  do 

całej wysokości pomieszczenia - płytki o wysokim standardzie jak dla przytoczonego 

wcześniej  typu Saloni seria Architect 

 

Na ścianach i sufitach projektuje się dekoracyjne  płyty akustyczne systemowe z wełny 
drzewnej łączonej magnezytem - gładkie.   

Projektuje się standard nie gorszy niż płyty np. HERADESIGN lub równoważne w zakresie 
parametrów, wskazanych powyżej w części szczegółowego opisu. 

Sufity akustyczne i okładziny akustyczne ścian wykonać zgodnie z rysunkami 

szczegółowymi. Montaż za pomocą niewidocznych wkrętów systemowych. 

 
Okna wewnętrzne. 
Projektuje się ściankę szklaną pomiędzy pomieszczeniem ekspozycji prac W. Kościelniaka 
a salą biblioteczną, na wysokości 30cm od podłogi szyba matowa. 
Na rozpiętości ściany szklanej rozpięte linki stalowe do przywieszania ekspozycji np. 
obrazów – wg decyzji Użytkownika.Szczegółowo elementy wykończenia wnętrz opisano 
także w  pkcie 4.7 niniejszego opisu 
 
 
Drzwi wewnętrzne. 
 
- drzwi stalowe i aluminiowe w stalowych lub aluminiowych ościeżnicach, przewidziane do  
pomieszczeń  toalet  (podciętych  o  szczelinie  nad  podłogą  ok.  2,5cm),  pom. 
porządkowych,  pom.  magazynowych,  jako  drzwi  rewizyjne  do  szachtów  elektrycznych  
i teletechnicznych. 
- drzwi szklane z ramą z profili aluminiowych do klatek schodowych, do pom ekspozycji 
prac W. Kościelniaka 
-  drzwi  drewniane  o  wysokich  właściwościach  akustycznych do pomieszczeń cichej 
pracy, biur, pom. przeglądu mat. NZB, do zapleczy mag. oraz zaplecza (szatni) 
-  drzwi  do  kabin  sanitariatów  z  hpl  (toalety  damskie  i  męskie)  lub  z  płyciny  
(zaplecze restauracji) 
 
Drzwi  w  podobnej  estetyce 
lecz w wielu wariantach: 
-  jedno-, półtora- i dwuskrzydłowe, 
-  bezklasowe bądź odporne pożarowo, 
-  antywłamaniowe lub nie,   
-  podłączone do kontroli dostępu lub nie, 
-  o  skrzydłach  pełnych  lub  przeszklonych  szkłem  przejrzystym,  bezpiecznym, 
laminowanym, stosowanym przez producenta.   
-  drzwi z naświetlami górnymi w ściankach szklanych 
W  zależności  od  jednostkowej  funkcji,  jakie  w  danym  miejscu  mają  one  pełnić,  
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każde zostaną  wykonane  w  odpowiedniej  wersji  i  indywidualnie  wyposażone  
(samozamykacze, okucia antypaniczne, uszczelki, wypełnienie skrzydła itp.).   
Uwaga:  szerokość  przejścia  po  otwarciu  głównego  skrzydła  drzwi  ewakuacyjnych, 
mierzona w najwęższym miejscu nie może być mniejsza niż 90cm. 
 
Tam gdzie to wymagane przepisami wykonać nawiewy w drzwiach 
 
W miejscach gdzie jest to wymagane zastosować urządzenia antypaniczne. 
 
Drzwi do kabin. 
Zaprojektowano  drzwi  wchodzące  w  skład  systemu  wydzielania  kabin.  Drzwi  do  
kabin  i ścianki  kabiny  w  tym  samym  systemie.  Zaprojektowano  całość  ze  szkła  
mlecznego – dotyczy kabin prysznicowych. 
Mocowanie  za  pomocą  metalowych  elementów  wykończonych  w  aluminium.  Okucia  i 
wyposażenie w aluminium. Kabiny znajdują się w prysznicach szatni. 
 
Tam gdzie to wymagane przepisami wykonać nawiewy w drzwiach 
 
Okucia i wyposażenie. 
W drzwiach wewnętrznych zastosowano klamki ze stali nierdzewnej z szyldem i rozetą 
podklamkową owalną. 
 
Parapety wewnętrzne- kamienne. 
Parapety  zewnętrzne - blacha tytanowo-cynkowa. 
 
Cokoły wewnętrzne 
W budynku zaprojektowano następujące cokoły przypodłogowe: 
- cokół z żywicy epoksydowej, przy posadzkach epoksydowych, wywinięty w sposób ciągły 
na ściany, chyba, że rysunki wnętrz przedstawiają inne rozwiązanie, wys. 15cm 

- cokół z płytek przy posadzkach z płytek, (zlicowane z powierzchnią ścian) 
- cokół z mdf-u przy posadzkach dywanowych i pcv. 
 
Pomieszczenie  socjalne 
Pomieszczenie  socjalne  umiejscowiono  przy  holu  wejściowym,  składające  się  z 
wyposażonej  kuchni  (lodówka,  zmywarka,  mikrofalówka,  ekspres  do  kawy)  
umożliwiającej przyrządzenie, podgrzanie posiłku i jego konsumpcję (stolik na 4 do 6 osób 
jednorazowo).   
Łazienki, wc, pomieszczenia tzw. mokre 
Na drzwiach zamontować piktogramy o klasycznym kształcie, ze szczotkowanego 
aluminium wymiary 100x100mm 

Pomieszczenia łazienek, wc należy wyposażyć w odpowiednią  armaturą sanitarną. 

 miski ustępowe wiszące ze stelażem podtynkowym, przycisk chrom, z deską 
wolnoopadającą, deska prosta o gładkiej powierzchni z ukrytymi zawiasami,  z zawiasami 
ze stali szlachetnej, systemem łatwego wypinania do mycia, z uszlachetnioną 
powierzchnią 

 pisuary naścienne, z uszlachetnioną powierzchnią 

 umywalki wiszące naścienne z konstrukcją wsporczą w ścianie lub 
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półpostumentem, z uszlachetnioną powierzchnią 

 brodziki prostokątne o maksymalnym mieszczącym się wymiarze (min. 90x90cm), 
montowane w jednej płaszczyźnie z podłogą, z uszlachetnioną powierzchnią 

 kabiny systemowe kwadratowe, szkło bezpieczne hartowane gr. min 6mm 

 kratki ściekowe z materiałów szlachetnych, ze stali nierdzewnej, w komplecie z 
syfonami w posadzkach  
z ogrzewaniem podłogowym z zabezpieczeniem przed wysychaniem syfonu. 

 drzwiczki szachtów, rewizyjne – ze stali nierdzewnej 

 kraniki, kurki – estetyczne, z materiałów nie ulegających rdzewieniu, trwałe 

 baterie umywalkowe z systemem oszczędzania wody – baterie z perlatorami, na 
fotokomórkę z mieszaczem, zasilanie bateriami, bezdotykowe 

 zestawy natryskowe z ograniczeniem wypływu gorącej wody, z systemem 
oszczędzania wody, z uchwytem  
do słuchawki ze stali nierdzewnej, słuchawka wielofunkcyjna z systemem łatwego 
czyszczenia, 

 syfony w ewentualnych miejscach widocznych – chromowane 

 na drzwiach do kabin wc od strony wewnętrznej zamontować wieszaki 

 drzwi do kabin systemowe, łącznie z wydzieleniem, kabin 

 drzwi do łazienek i wc wyposażyć w smozamykacze 

 

Dozowniki na mydła, ociekacze pod dozownikami, suszarki do rąk, pojemniki na papier 
toaletowy, ręczniki, kosze otwierane z wyjmowanym wkładem, szczotki do WC wiszące 
montowane do ściany, szczotka z uchwytem ze stali nierdzewnej z wymienną częścią 
czyszczącą, wieszaki na odzież wierzchnią w kabinach, specjalne kieszenie zamykane na 
dyfuzory zapachowe  – wszelkie akcesoria ze stali nierdzewnej, wandaloodporne, z 
ukrytym montażem – niewidoczne wkręty 

 

Wszystkie urządzenia jednego producenta (z zachowaniem jednakowego koloru ceramiki), 
kolor biały. Rozwiązania systemowe w komplecie z wszelkimi akcesoriami (nóżki, 
obudowy, odpływy, syfony). Wszelkie urządzenia atestowane i zgodne z przeznaczeniem. 

 

Pozostałe parametry w uzgodnieniu z projektantem i użytkownikiem 

WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK DOSTOSOWAĆ WG WYMAGAŃ (MONTAŻ URZĄDZEŃ NA 

ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI ITP.) 

Łazienki dla niepełnosprawnych wg wcześniejszych zapisów oraz: 
 
-   sanitariaty dla niepełnosprawnych i umywalnie w całym budynku zostaną wyposażone 
w pełen program łazienek dla niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi uchwytami oraz 
armaturą do korzystania przez osób o różnym stopniu niepełnosprawności  
- sanitariaty w budynku projektuje się o odpowiednich wymiarach  z możliwością 
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korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich 
-  zapewnia się przestrzeń manewrową w sanitariatach dla niepełnosprawnych 
o wymiarach 150x150cm. 
-   stosuje się w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów 
 
WC niepełnosprawnych wyposażyć w: zestaw poręczy i uchwytów, lustro z regulacją konta  
nachylenia z poziomu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim . Dozowniki na mydła,  
ociekacze pod dozownikami, suszarki do rąk, pojemniki na papier toaletowy, ręczniki, 
kosze otwierane, szczotki do WC – wszelkie akcesoria ze stali nierdzewnej dostosowane 
do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Baterie, chromowane, 
jednouchwytowe dostosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 
montaż jednootworowy, głowica ceramiczna  z ogranicznikiem wypływu gorącej wody. 
Włączniki światła, kontakty jak i pozostałe urządzenia i elementy wyposażenia 
dostosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Drzwi wc niepełnosprawnych dostosowane do osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, z zabezpieczeniem przed uderzeniami wózka inwalidzkiego 

Umywalka o kształcie dostosowanym dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. 
 
6 Forma architektoniczna i funkcja obiektu 

budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy, oraz 

odniesienie do wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE 

 

6.1 Forma architektoniczna 

Układ funkcjonalny oraz forma architektoniczna – prosta i czytelna, adekwatna do funkcji. 
Uproszczenie formy architektonicznej sprzyja ekspozycji funkcji oraz daje szerokie 
możliwości promocji działalności obiektu skierowanej do społeczeństwa, nie powodując 
wykluczenia ani osób niepełnosprawnych, ani tym bardziej starszych czy dzieci. Prostota 
formy mieści się w granicach obecnie panujących trendów w architekturze dając 
jednocześnie szansę na sukces ekonomiczny przedsięwzięcia inwestycyjnego 

 

6.2 Funkcja obiektu budowlanego 

 
magazynowa biblioteki z wolnym dostępem do półek wraz z funkcjami towarzyszącymi 
i pomocniczymi  m. in.:  pomieszczeniem konserwatorsko-introligatorskim, 
pomieszczeniami administracyjnymi, biurowymi, socjalnymi, technicznymi , komunikacją. 
 
W celu realizacji zamierzeń Zamawiającego autorzy projektu podjęli starania dla takiego 
zaprojektowania obiektu, aby był przyjazny osobom niepełnosprawnym,  
dzięki projektowanej windzie łączącej wszystkie kondygnacje istniejące i projektowane. 
Jednocześnie możliwości funkcjonalne oraz techniczne (ścianki mobilne)pozwalają na elastyczną 

funkcję 

 
6.3 Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej 

zabudowy 

 

Opis istniejącego budynku i otoczenia. 
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Istniejący budynek przy ul. Południowej jest zbudowany na planie zbliżonym 

do prostokąta, tworzy z pozostałymi budynkami (NKJO i sąsiednią halą kształt litery „U” 

z wewnętrznym prostokątnym patio z projektowanym z dwóch budynków dostępem do 
niego  na poziomie kondygnacji przyziemia. 

Budynek hali pełnił funkcję hali warsztatowej. 

Budynek NKJO przez wiele lat pełnił funkcję dydaktyczną. 

Budynek zlokalizowany jest na obszernej działce przy ul. Południowej 62 i jest dostępny  
za pomocą istniejącego zjazdu na drogę publiczną – ul. Augustyna Kordeckiego. 

Na dużym powierzchniowo terenie znajdują się, oprócz istniejącego budynku, także 
dojścia i dojazdy, parkingi oraz nawierzchnie biologiczne czynne – zieleń istniejąca wysoka 
i niska, oraz budynki gospodarcze. 

 

Na przestrzeni lat budynek poddawany był wielu wewnętrznym przebudowom związanym 
z dostosowaniem do zmieniających się funkcji, a także remontom. W chwili obecnej jest 
nieużytkowany i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

 

Opis stanu istniejącego budynku hali 
Dach o pokryciu z płyty warstwowej opartej na płatwiach z profili stalowych. 
Konstrukcja nadziemia szkieletowa z profili stalowych walcowanych. 
Ściany nadziemia zewnętrzne z płyt warstwowych opartych na ryglach stalowych. 
Ściany wewnętrzne murowane o konstrukcji tradycyjnej. 
Fundamenty w formie stóp fundamentowych i podwalin żelbetowych. 
 
Budynek łącznika i NKJO wzniesiono w technologii tradycyjnej. W części NKJO 

3-kondygnacyjny, w części łącznika 1-kondygnacyjny. 

 

Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 

Z uwagi na prostą bryłę istniejącego budynku oraz istniejące zagospodarowanie terenu 
projektuje się budynek o prostych geometrycznych kształtach i prostej formie 
architektonicznej 

 

Projektowane na działce obiekty 

- Projektowany obiekt  adaptacji pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków 

Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej 
(PBP) oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PKP KP Publicznej 
Biblioteki Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego 

-  Zagospodarowanie patio pomiędzy budynkami - z nawierzchnią utwardzoną (chodniki) 

oraz trawiastą, a także z tarasem ze schodami zewnętrznymi 

-  Zjazdy do drogi publicznej – nie projektuje się. Dla planowanej inwestycji służył będzie 

istniejący na posesję zjazd do ul. Augustyna Kordeckiego 
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-  Projektowane miejsca parkingowe ( w tym dla niepełnosprawnych )- stanowią 

uzupełnienie dla istniejących miejsc parkowania 

-  Projektowane drogi wewnętrzne i chodniki - sieć dojść i dojazdów,  droga pożarowa 

w ramach remontu i wymiany istniejącej nawierzchni 

-  Zieleń niska – na terenie planuje się kilka nasadzeń zieleni niskiej drzewa. Zieleń 

izolacyjna od ul. Południowej – istniejąca. Projektuje się trawniki. 

-  Mała architektura – ławeczki w ilości 4 sztuk. Kosze na śmieci w ilości 2 sztuk 

-  Placyki gospodarcze – nie projektuje się. Placyk gospodarczy istniejący, zaprojektowano 

też placyk gospodarczy przy budynku gospodarczym zgodnie z oznaczeniem na rysunku 

planu zagospodarowania terenu. Śmieci wywożone przez wyspecjalizowane służby na 

dotychczasowych dla kompleksu budynków zasadach. Nie planuje się zwiększonej ilości 

śmieci w związku z planowaną inwestycją. 

 

-  Uzbrojenie terenu (konieczne przekładki sieci oraz podłączenie projektowanej adaptacji i 

rozbudowy do istniejących na terenie mediów) są przedmiotem opracowań branżowych 

-  Roboty rozbiórkowe (elementy rozbiórek w istniejącym budynku, rozbiórka łącznika) 

wg projektu rozbiórek – w osobnym opracowaniu 

-  Ogrodzenia i bramy – nie projektuje się. Teren jest ogrodzony istniejącym ogrodzeniem z 

bramą i furtką. 

 

Projektowany obiekt tj. ADAPTACJA POMIESZCZEŃ HALI NA POTRZEBY MAGAZYNU 
PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ  

projekt zamienny do projektu: 
„Adaptacji pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w 

Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) oraz 

dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PKP KP Publicznej Biblioteki 

Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego”  jest przedmiotem niniejszego opracowania 

branży ARCHITEKTURA. 

Opis pozostałych elementów zagospodarowania terenu znajduje się w odrębnym tomie 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

 

6.4 Odniesienie do wymagań art. 5 ust. 1 USTAWY 

PRAWO BUDOWLANE 

 
 
Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, biorąc pod 
uwagę przewidywany okres użytkowania, zaprojektowany został  i należy go wybudować 
w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,  
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
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1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania 
energii; 
 
2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 
cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów 
 
2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie 
szerokopasmowego dostępu do Internetu; 
 
3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 
 
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 
poruszające się na wózkach inwalidzkich; 
 
5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 
 
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 
 
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską – nie dotyczy przedmiotowego obiektu 
 
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 
 
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 
interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej; 
 
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 
 
 
Obiekt będący przedmiotem opracowania  spełnia wszystkie powyższe wymagania 
(wymagania art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane) 
 
7 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

7.1  

7.2 Układ konstrukcyjny 

 

Projektowany obiekt to budynek piętrowy. 
Wymiary poziome i pionowe obiektu, jak również układ konstrukcyjny obiektu 
wyszczególnione zostały na rysunkach technicznych. 
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Konstrukcja istniejącej części budynku: 

Dach o pokryciu z płyty warstwowej opartej na płatwiach z profili stalowych. 
Konstrukcja nadziemia szkieletowa z profili stalowych walcowanych. 
Ściany nadziemia zewnętrzne z płyt warstwowych opartych na ryglach stalowych. 
Ściany wewnętrzne murowane o konstrukcji tradycyjnej. 
Fundamenty w formie stóp fundamentowych i podwalin żelbetowych. 
Płatwie należy wzmocnić lub wymienić aby spełniały warunki wynikające z projektowanych 
obciążeń. (zgodnie z zaleceniami projektu branży konstrukcyjnej) 

 

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) 
Podstawowe elementy nośne jak podciągi, nadproża i stropy, obliczone zostały jako belki 
wolnopodparte lub ciągłe. 
Słupy ścian zewnętrznych zaprojektowano jako wsporniki utwierdzone w stopach 
fundamentowych 
Fundament sprawdzano jako stopy i belki na podłożu sprężystym. 
 
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 
obiektu 

7.2.1 Fundamenty 

 Istniejące fundamenty przewidziano do rozbiórki. 

  projektowane fundamenty jako ławy i stopy fundamentowe z betonu C25/30 zbrojone stalą 

kl. A-III 

- ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne – wg projektu konstrukcji 

- podszybie żelbetowe monolityczne – wg proj. konstrukcji  

z betonu C25/30 zbrojone stalą kl. A-III 

 

 Z uwagi na wielkość obiektu i stopień jego skomplikowanie oraz warunki 
 geotechniczne przyjmuje się proste warunki geotechniczne – I kategorię 
 geotechniczną. Fundamenty zaprojektowano jako ławy i stopy betonowe dla 
 prostych warunków gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i 
 litologicznie, równoległe do powierzchni terenu, przy zwierciadle wód gruntowych 
 poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania 
 niekorzystnych zjawisk geologicznych) – o wartości skorygowanego jednostkowego 
 obliczeniowego oporu granicznego podłoża nie mniejszego niż q = 150 kPa. 
 Przyjęto w projekcie, że w poziomie posadowienia i co najmniej 2,0 m poniżej tego 
 poziomu występują piaski średnio mokre w stanie średnio zagęszczonym o 
 dopuszczalnym naprężeniu na grunt 0,15 MPa. 

Poziom wód gruntowych poniżej posadowienia ław fundamentowych, 
oraz dopuszczalny spadek terenu do 5%.   
Dla zaprojektowanej konstrukcji budynku wartość obliczeniowego obciążenia 
jednostkowego podłoża pod fundamentem qrs = 150 kPa, określono w sposób 
uproszczony, zakładając usztywnienie konstrukcji budynku za pomocą wieńców i 
częściowo stropu. 
Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimych mineralnych w stanie, co 
najmniej plastycznym (grunty spoiste), względnie zagęszczonym (grunty 
niespoiste). 
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Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie 
nasypowym oraz na gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muły, itp.) – bez 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu. Posadowienie w 
terenie szkód górniczych wymaga odrębnego opracowania projektowego. 
Po wykonaniu wykopów należy stwierdzić, czy rzeczywiste warunki  gruntowe 
są równe lub lepsze od przyjętych w projekcie. W przeciwnym wypadku, 
fundamenty i poziom posadowienia fundamentów, należy przeprojektować 

7.2.2 Podciągi 

 zgodnie z projektem konstrukcji – żelbetowe oraz stalowe z profili walcowanych . 
Stal St3SX. 

7.2.3 Trzpienie 

 zgodnie z projektem konstrukcji – żelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalą kl. A-III 

7.2.4 Szyb windowy osobowy i towarowy 

 Konstrukcja szybu żelbetowa monolityczna, na podszybiu żelbetowym 
 monolitycznym. 

 

7.3 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) 

  
 Podstawowe elementy nośne jak podciągi, nadproża i stropy, obliczone zostały jako 
 belki wolnopodparte lub ciągłe. 
 Słupy ścian zewnętrznych zaprojektowano jako wsporniki utwierdzone w stopach 
 fundamentowych 

Fundament sprawdzano jako stopy i belki na podłożu sprężystym. 
 

7.4 Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji (dane 

dotyczące  obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, 

7.5  

Podstawowe obciążenia działające na konstrukcję budynku ustalono w oparciu o: 
  
 PN-B-02011:1977 i PN-B-02011:1977/Az1:2009 

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem 
 PN-B-02010:1980 i PN-B-02010:1980/Az1:2006 

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem 
 PN-B-02001:1982. Obciążenia budowli - Obciążenia stałe 
 PN-B-02003:1982. Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 
 

Sprawdzenia nośności elementów konstrukcyjnych dla dwóch stanów granicznych, 
dokonano wg: 
 PN-B-03150:2000; PN-B-03150:2000/Az1:2001; 
 PN-B-03020:1981. Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - 

Obliczenia statyczne i projektowanie; 
 PN-B-03200:1990 

Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie; 
 PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004 

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - 
Obliczenia statyczne i projektowanie; 
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 Wydawnictwa: Arkady W-wa 1984, J. Kobiak, W. Stachurski:      Konstrukcje 
żelbetowe. 

 
Obciążenie charakterystyczne śniegiem połaci dachowej przyjęto 0,56 kN/m2 
 
Obciążenie stropów kondygnacji użytkowych przyjęto 5 kN/m2 
 

Podstawowe wyniki obliczeń dostępne są do wglądu u autora projektu, w siedzibie 
biura. 

7.6  

 

7.7 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

podstawowych elementów konstrukcji obiektu 

 

Fundamenty 

żelbetowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojonego stalą kl. A-0 i A III. 

Ściany fundamentowe żelbetowe wylewane oraz z bloczków betonowych. 
Ławy fundamentowe przy styku z istniejącą zabudową posadowić na rzędnej istniejących 
ław. 
Fundamenty hali w formie stóp fundamentowych istniejące stanowiących oparcie dla 
monolitycznych podwalin. Po wykonaniu wykopu dokonać oceny nośności podłoża 
gruntowego pod całością fundamentów i w razie potrzeby wymienić grunt istniejący nie 
spełniający założonych parametrów na nasyp kontrolowany o Id=0,4 lub podbeton C10/15 
Ławy fundamentowe łącznika oraz części dobudowanej przy styku z istniejącą zabudową 
posadowić na rzędnej istniejących ław. 
 
Ściany 
 
konstrukcyjne wewnętrzne -  murowane z cegły pełnej kl 15 MPa na zaprawie 3MPa. 

konstrukcyjne zewnętrzne -  murowane z pustaka szczelinowego kl 15 MPa na zaprawie 3MPa. 

konstrukcja hali  słupowo- ryglowa.  

  

Uwaga: 

Do wysokości 50cm nad terenem stosować w ścianach zewnętrznych cegłę pełną, powyżej – cegłę 

szczelinówkę. W ścianach zewnętrznych do wysokości 2 m (ocieplenie metodą lekką mokrą)  siatka 

podwójnie; na krawędziach ścian i okien zastosować narożniki aluminiowe, w miejscu dylatacji 

profil dylatacyjny. 

  

Klasa materiałów ceramicznych 15 MPa na zaprawie 3 MPa  poza wskazanymi filarkami. 

  

W ścianach należy wykonać otwory celem przeprowadzenia wentylacji mechanicznej oraz 

poprowadzenia innych instalacji. Szczegółowo przejścia przez ściany pokazano 
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w projektach instalacyjnych. 

Słupy i podciągi monolityczne żelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalą kl. A-0 i A III. 

Nadproża prefabrykowane L19 oraz podciągi monolityczne żelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego 

stalą kl. A-0 i A III. 

 
 
Słupy 
 
Słupy monolityczne żelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalą kl. A-0 i A III. Łączenie 
prętów podłużnych na zakład. Dopuszcza się inne sposoby łączenia przewidziane przez 
normy pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta. 
 
 
Nadproża i podciągi. 
 
Nadproża i podciągi prefabrykowane L19 lub inne o analogicznej nośności oraz 
monolityczne żelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalą kl. A-0 i A III. Łączenie prętów 
podłużnych na zakład. Dopuszcza się inne sposoby łączenia przewidziane przez normy 
pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta. 
 
Stropy 
 
Stropy prefabrykowane z płyt kanałowych sprężonych z elementami monolitycznymi.  Przy 

transporcie , składowaniu oraz montażu elementów prefabrykowanych należy przestrzegać 

instrukcji producenta w.w. elementów. Detale oraz wzmocnienia połączeń zgodne z aktualnymi 

wytycznymi producenta prefabrykatów. 

 
Elementy komunikacji. 
 
Klatki schodowe monolityczne żelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalą kl. A-0 i A III. 
 
Wieńce. 
 
Wieńce monolityczne żelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalą kl. A-0 i A III według 
rysunków konstrukcyjnych oraz wytycznych producenta stropów. 
 
Dachy. 
 
Dach płaski, konstrukcja oparta na ryglach z profili stalowych. Rygiel dachu HEA360, 
płatwie HEA 200, stężenia L50x50x5 

Dach pokryty blachą trapezową stanowiącą podłoże dla warstw izolacyjnych. 
 
 
7.8 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 

  

Z uwagi na wielkość obiektu i stopień jego skomplikowanie oraz warunki geotechniczne 
przyjmuje się proste warunki geotechniczne – I kategorię geotechniczną 
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7.9 Warunki i sposób posadowienia oraz 

zabezpieczenia przed wpływem eksploatacji górniczej 

  

 Budynek – posadowiony na ławach i stopach żelbetowych monolitycznych. 

 Szyby windowe posadowione na podszybiu żelbetowym monolitycznym. 

  

 Projektowany obiekt nie znajduje się na terenie znajdującym się  
 pod wpływem eksploatacji górniczej 

 

Fundamenty zaprojektowano jako ławy i stopy betonowe dla prostych warunków 
gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, równoległe do 
powierzchni terenu, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego po-
ziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicz-
nych) – o wartości skorygowanego jednostkowego obliczeniowego oporu granicz-
nego podłoża nie mniejszego niż q = 150 kPa. Przyjęto w projekcie, że w poziomie 
posadowienia i co najmniej 2,0 m poniżej tego poziomu występują piaski średnio 
mokre w stanie średnio zagęszczonym o dopuszczalnym naprężeniu na grunt 0,15 
MPa. 
Poziom wód gruntowych poniżej posadowienia ław fundamentowych, 
oraz dopuszczalny spadek terenu do 5%. 
Dla zaprojektowanej konstrukcji budynku wartość obliczeniowego obciążenia 
jednostkowego podłoża pod fundamentem qrs = 150 kPa, określono w sposób 
uproszczony, zakładając usztywnienie konstrukcji budynku za pomocą wieńców i 
częściowo stropu. 
Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimych mineralnych w stanie, co 
najmniej plastycznym (grunty spoiste), względnie zagęszczonym (grunty 
niespoiste). 
Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie 
nasypowym oraz na gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muły, itp.) – bez 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu. Posadowienie w 
terenie szkód górniczych wymaga odrębnego opracowania projektowego. 
Po wykonaniu wykopów należy stwierdzić, czy rzeczywiste warunki  gruntowe są 
równe lub lepsze od przyjętych w projekcie. W przeciwnym wypadku, fundamenty i 
poziom posadowienia fundamentów, należy przeprojektować 

 

7.10 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

wewnętrznych 

7.11 i zewnętrznych przegród budowlanych oraz 

pozostałe rozwiązania materiałowe 

7.11.1 Ściany 

 
Ściany zewnętrzne 

  

Ściany wewnętrzne 
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 - nośne – z cegły pełnej 
 - działowe - pomiędzy pomieszczeniami z płyt gipsowych 

 MultiGips (ORTH) z wkładką akustyczną, karton-gips, w zależności od 
 uwarunkowań funkcjonalnych 
 
Ścianki działowe w sanitariatach 
Przegrody dzielące ustęp damski od męskiego, wykonane jako ściany pełne na całą 
wysokość pomieszczenia. W kabinach projektuje się ścianki systemowe w systemie z 
drzwiami do kabin. Wymaga się zastosowania ścianek o wysokiej estetyce wykończenia 
zarówno powierzchni ścianek jak i akcesoriów (zamki, okucia, zawiasy). 
Na ściankach w kabinach sanitarnych zamontować wieszaki do zawieszenia okrycia 
zewnętrznego lub torebek. 
Miski ustępowe muszą być umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokości co najmniej 
1 m i długości takiej, aby po zamontowaniu miski ustępowej, odległość przed miską 
wynosiła min 60cm. 
 
 

7.11.2 Elewacje 

 Istniejąca budynku  – bez zmian -   poza modyfikacją i dostosowaniem z uwagi na 
projektowaną budowę, wymianę stolarki, nowe otwory, wymianę części izolacji termicznej 
na izolacje z wełny mineralnej oraz modyfikację dachu. 

 Projektowane elementy elewacji zlokalizowane jak pokazano na rysunkach: 
– fasada szklana 
– systemowa okładzina elewacyjna np. STO lub równoważna 
– elementy detali pokazane na rysunkach elewacji 
 

Bezspoinowa elewacja wentylowana StoVentec lub równoważna 
StoVentec R- wykończenie zgodnie z opisem na rys. elewacji 
fasada z płyt kompozytowych, okładzina z płyt betonowych, okładzina drewniana – 
zgodnie z rysunkami elewacji 
 
STO VENTEC R, NA PODKONSTRUKCJI STALOWO ALUMINIOWEJ 
WYKOŃCZENIE - EFEKT BETONU ARCHITEKTONICZNEGO DESKOWANEGO WOOD 
10 malowanego i lakierowanego w kolorze naturalnym brewna 
 
Ślusarka aluminiowa - Systemy fasadowe 
np. ALUPROF: MB-SR50N / MB-SR50N HI+  lub równoważne o nie gorszych parametrach 
 
Ślusarka aluminiowa - Systemy okienno-drzwiowe 
ALUPROF: MB-86 
 
Elewacje – systemowa żaluzja elewacyjna 
Projektuje się żaluzje typu np. MB-SUNPROF  lub równoważne. 
Żaluzje zamontować w  miejscu wskazanym na rys. elewacji. 
 

 Listwy żaluzjowe wraz z akcesoriami 

 Systemowa konstrukcja nośna 

 System w płaszczyźnie poziomej 
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 Jako żaluzja elewacyjna 

 przekroje 300x52 

 kąt pochylenia żaluzji regulowany w granicach od 0 do 45° 

 możliwość mocowania do fasady, ściany nośnej lub okien 
 
 

W styku różnych materiałów elewacyjnych zastosować systemowe detale i połączenia 
dedykowane do wybranych systemów elewacyjnych. 

 
 
Montaż obróbek blacharskich i akcesoriów. 

Montaż obróbek blacharskich, takich jak obróbki ościeży, parapetów, attyki itp. oraz 

akcesoriów i urządzeń związanych z elewacją, należy wykonywać ściśle wg wytycznych 

producenta. Ościeża otworów elewacji należy wbudować przed montażem paneli 

elewacyjnych. 

W miejscach styków budynków oraz przy łączeniu stref pożarowych – zarówno na 

ścianach pionowych, jak i na styku dachów - zamiast styropianu, jako materiał ocieplający 

zastosować wełnę mineralną, poliizocyjanuran  lub inny materiał o wymaganej odporności 

ogniowej 

 

7.11.3 Dach i pokrycie 

Warstwy dachów podano na przekrojach 
 
Pokrycie dachu z membrany PCV 

 

 

Akcesoria dachowe 

Wymaga się, aby dach był wyposażony w akcesoria dachowe. 

 - wyłaz na dach – rozwiązanie typowe, zamontowany w części komunikacyjnej – 

nad ostatnim podestem klatki schodowej w szczycie hali. 

 - drabina pozwalająca na dostęp do istniejącego dachu budynku 

 - uchwyty (haki) do mocowania lin asekuracyjnych dla pracowników odśnieżających 

dachy. 

 Mocowanie do warstwy nośnej elementów przytwierdzanych do dachu – za pomocą 

mocowań specjalistycznych. 

Roboty dachowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowane, przeszkolone 

i zaaprobowane przez producenta pokrycia dachowego firmy wykonawcze. 

Szczegółowe wymagania odnośnie wykonywania robót pokrywczych dachu znajdują się w 
specyfikacji technicznej. 

Na dachu zastosować wszelkie elementy dla jego prawidłowej eksploatacji, m.in. tzw. 
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sekuranty pozwalające na bezpieczną prace na dachu podczas użytkowania budynku 

(odśnieżanie, prace konserwatorskie, przeglądy) 

Sekuranty dachowe  np. Securant lub równoważne, stosować całościowo w jednym 

systemie zgodne z wymogami odpowiednich norm i przepisów. 

Mocowane na stałe i gotowe do użytku urządzenie zabezpieczające przed upadkiem 

z dachów płaskich służące do przymocowania uprzęży asekuracyjnej. Do mocowania 

należy używać tylko takich kołków, śrub, nakrętek, podkładek itp., które posiadają 

zezwolenia dopuszczające do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. 

Producent ma obowiązek potwierdzić taki stan rzeczy. 

 

Na dachu projektuje się ogrodzenie stałe urządzeń technologicznych  (wentylatornie 

zewnętrzne) i kominów na dachu - projektuje się żaluzje stałe systemu np. Reynaers, 

Vinci lub równoważnego wg opracowania warsztatowego producenta. Należy zastosować 

żaluzje w formie ogrodzenia jako stałe estetyczne przesłony wszelkich urządzeń 

dachowych (kominy, wentylatory, klimatyzatory) z dostępem w postaci furtki zamykanej 

zamkiem, zabezpieczającym przed dostępem osób nieupoważnionych. Lamele z profili 

aluminiowych, lakierowanych – naturalny kolor aluminium, w kształcie elipsy i 

szerokościach lameli od 100mm do 400mm, kąt mocowania 45°. W razie potrzeby 

zastosować pomosty obsługowe. 

Dla montażu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać odpowiednią podkonstrukcję 

względnie zakupić urządzenia w komplecie ze stosowną podkonstrukcją do montażu 

urządzeń wentylacyjnych na dachu budynku w miejscu projektowanym zgodnie z 

projektem branży sanitarnej. 

7.11.4 Podłogi i posadzki 

 w budynku istniejącym, o różnych poziomach, pod podłogami nieczynne kanały 
przełazowe – do demontażu 

 podłogi i posadzki należy wykonać jako nowe od podstaw z uwzględnieniem izolacji 
przeciwwilgociowych i termicznych 

 nieczynne kanały przełazowe pod posadzą obiektu przeznaczone do rozbiórki 

7.11.5 Stolarka 

 

Stolarka okienna 

- wewnętrzna – okna wewnętrzne aluminiowe –  (okna otwierane) 

- zewnętrzna- stolarka aluminiowa lub stalowa. 

np. REYNAERS  alternatywnie ALURON lub równoważne. 

Okna aluminiowe systemowe  REYNAERS 50 lub równoważne- przeszklenie w oparciu o 

aluminiową konstrukcję słupowo-ryglową. Szklenie od strony wewnętrznej opiera się na 

aluminiowych słupach i ryglach, które mają przekrój prostokątny o stałej szerokości. Drugi 
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wymiar przekroju słupów i rygli wynika z obliczeń statycznych i dobierany jest 

indywidualnie. Izolatory oraz specjalne uszczelki zapewniają doskonałą izolacyjność 

termiczną. Od strony zewnętrznej szklenie nie posiada widocznych elementów 

mocujących , tworząc płaszczyznę ze szczelinami szerokości 27 mm, wypełnione 

specjalną uszczelką. Od strony wewnętrznej na całym obwodzie zestawu szklanego 

doklejona jest specjalna ramka aluminiowa, następnie taki element zamocowany jest na 

całym obwodzie za pomocą ciągłej listwy do konstrukcji słupów i rygli. Istnieje możliwość 

zastosowania okna niewidocznego na elewacji o funkcji wychylania na zewnątrz. 

Konstrukcje zapewniają wodo i wiatroszczelność , trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. 

Kolorystyka i wykończenie wg rysunków i opisów elewacji. 

- zewnętrzna we fragmentach elewacji– okna fasadowe aluminiowe w tzw. “ciepłym” 

aluminium, szyby o zmniejszonej przepuszczalności promieniowania słonecznego 

np. ANTISOL, okna fasadowe uchylno/rozwierane.  

Okna w pomieszczeniach parteru - antywłamaniowe. Okna we fragmentach fasad 

zastosować uchylno – rozwierane. Wszystkie okna w obiekcie winny mieć możliwość ich 

otwierania z poziomu podłogi. 

W oknach, gdzie projektowana jest wentylacja grawitacyjna, zastosować nawiewniki 

ciśnieniowe z żaluzjami. Przy oknach usytuowanych poniżej 2m nad terenem zawiasy 

antywłamaniowe. 

Profile aluminiowe okien i drzwi zewnętrznych tzw “ciepłe”. 

Część okien aluminiowych  z uwagi na ich nisko usytuowany podokiennik (mniej niż 85 cm 

nad posadzką) wykonać jako nieotwierane z szybami nietłukącymi. Szkło do przeszklenia 

tych kwater okiennych winno spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa, szkło o 

parametrach nie gorszych niż szkło dopuszczone do stosowania w balustradach 

zewnętrznych, szyby min. P4. 

Szyby okien fasadowych na parterze – zastosować o zwiększonej  odporności na 

udarność.   

Uwaga: 

Szyba antywłamaniowa zapewni wystarczającą ochronę, pod warunkiem zastosowania 

odpowiednich ram, okuć i sposobu osadzenia okna. 

Ponadto w oknach zastosować szyby typu np. Antisol. 

Stolarkę okienną należy zamawiać jako indywidualną dopiero po wykonaniu ścian 

i dokładnym zmierzeniu otworów. 

  

Okna i fasady w obiekcie – o podwyższonej izolacyjności  akustycznej o układzie trzech do 

pięciu zespolonych szyb o różnej grubości, różnych odległościach pomiędzy nimi i miękkim 

zawieszeniu akustycznym. 
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Stolarka drzwiowa – aluminiowa, stalowa, drewniana (drzwi zarówno pełne, jak i 

przeszklone) jak pokazano na rysunkach. 

Z uwagi na funkcję obiektu – drzwi zastosować o podwyższonej izolacyjności  akustycznej. 

 
Uwagi do stolarki drzwiowej 
Wszystkie drzwi w obiekcie wykonać jako wzmocnione, drzwi o min. 3 zawiasach, 
stolarka drzwiowa aluminiowa, stalowa i drewniana - wysoki standard. 
W przypadku zastosowania drzwi drewnianych pełnych, wymaga się, aby były gładkie, 
wykonane z litego drewna o podwyższonej izolacyjności akustycznej i wysokiej estetyce. 
Zabrania się montażu drzwi drewnianych z wypełnieniem typu „plaster miodu” 
 
Drzwi jednoskrzydłowe w obiekcie wykonać o szerokości co najmniej 0,9 m. Rozumie 
się przez to szerokość użytkową otworu drzwiowego – szerokość przejścia. 
W przyjętym do montażu systemie drzwi należy zatem uwzględnić powyższe i przy 
odpowiedniej grubości skrzydła drzwiowego (z profilu „zimnego” lub „ciepłego”) 
oraz z uwzględnieniem systemowej ościeżnicy i sposobu otwierania drzwi, przyjąć 
odpowiednią szerokość w świetle ościeży. Szerokość ościeży dobrać w zależności od 
rodzaju drzwi i ich ościeżnic. 
Drzwi winny mieć przynajmniej jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości 
użytkowej w świetle min 90cm. 
 
Wymagania odnośnie drzwi w sanitariatach i w hallu. 
Drzwi do sanitariatów powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co 
najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części - 
otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza. 
Drzwi do sanitariatów wykonać z dolnym nawiewem. Przedsionki wykonać oddzielone 
ścianami pełnymi na całą wysokość pomieszczenia, w których mogą być instalowane 
tylko umywalki. 
Drzwi do kabin ustępowych wykonać systemowe otwierane na zewnątrz, o szerokości 
użytkowej co najmniej 0,9 m, a do kabin przystosowanych dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych, również o szerokości użytkowej co najmniej 0,9 m (skrzydło 
drzwiowe wykonać odpowiednio szersze uwzględniając sposób otwierania i grubość 
skrzydła drzwiowego). 
Przegrody dzielące ustęp damski od męskiego, wykonane jako ściany pełne na całą 
wysokość pomieszczenia. Miski ustępowe muszą być umieszczone w oddzielnych 
kabinach o szerokości co najmniej 1 m i długości takiej, aby po zamontowaniu miski 
ustępowej, odległość przed miską wynosiła min 60cm. Kabiny ze ściankami i drzwiami 
systemowymi o wysokości co najmniej 2 m z prześwitem nad podłogą 0,15m. 
Ościeżnice odpowiednio: stalowe, aluminiowe lub drewniane należy zakupić w komplecie z 
drzwiami. 
Ościeżnice do drzwi drewnianych i stalowych - regulowane (obejmujące ścianę). 
Drzwi na drogach ewakuacyjnych wyposażyć w urządzenia antypaniczne. 
Drzwi w całym obiekcie winny otwierać się w sposób nie zawężający dróg 
ewakuacyjnych. Z uwagi na powyższe drzwi wychodzące na korytarz wykonać jako 
otwierane o 180˚, to jest tzw. „kładzione na ścianę”. Drzwi te wymagają zamontowania 
odbojników drzwiowych zamontowanych odpowiednio w podłogach- w celu ochrony 
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ścian przed uszkodzeniem. Odbojniki projektuje się ze stali nierdzewnej satynowej 
z elementami gumowymi. 
Galanterię drzwiową: klamki, zamki, szyldy - projektuje się ze stali nierdzewnej 
polerowanej lub chromowanej np. OLIVARI typ TOTAL lub równoważny. Klamki winny 
posiadać min. 10 letnią gwarancję. 
Uwaga: 
W obiekcie projektuje się kurtynę powietrzną (w strefie głównego wejścia – od strony 
północnej). 
Odporności ogniowe poszczególnych drzwi podano na rzutach. 
 
 
7.11.6 Odwodnienie 

 rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej 
 
 Odprowadzenie wody deszczowej – do kanalizacji deszczowej - zgodnie z 
 projektem instalacji sanitarnych 
7.11.7 Parapety 

 wewnętrzne granitowe, 

 zewnętrzne – blacha tytanowo – cynkowa, przy fasadach, z elementów 
zgodnych z zastosowaną fasadą i w tym samym systemie 

 obróbki blacharskie – blacha tytanowo - cynkowa 

Podokienniki zewnętrzne, ścianki attykowe 

  przy fasadach, z elementów zgodnych z zastosowaną fasadą i w tym samym 
systemie 

7.11.8 Izolacje 

-   przeciwwilgociowe – folia jako izolacja posadzki na gruncie oraz folia 

w pomieszczeniach mokrych 

-  hydroizolacja fundamentów i ścian fundamentowych – podkład asfaltowym roztwór 

gruntujący modyfikowany kauczukiem SBS  (np. szybki grunt SBS)+hydroizolacja: masa 

powłokowa SBS  (np. szybka izolacja SBS) 

-  izolacja pozioma ścian fundamentowych – papa podkładowa zgrzewalna 

w pomieszczeniach mokrych 

-  termiczna 

-  -  ścian zewnętrznych – wełna mineralna, styropian 

-  -  ocieplenie dachu –  wełna mineralna specjalistyczna np. ROCKWOOL MONROCK lub 

równoważna 

-  -  ocieplenie podłogi na gruncie – styropian do ociepleń podłogowych gr 40cm 

-  -  izolacja cieplna pionowa ścian fundamentowych –  polistyren  ekstrudowany XPS 

odporny na wilgoć, do ociepleń poniżej poziomu terenu 

-   akustyczna – styropian na stropach międzypiętrowych  gr 4cm, akustyczna  

pochłaniająca ścian i stropów – płyty z wełny mineralnej łączone magnezytem 
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akustyczna urządzeń – np. wentylacji mechanicznej - przewody wentylacji mechanicznej 

wykonać jako wygłuszone (należy wyeliminować ewentualny hałas pochodzący od czynnej 

wentylacji mechanicznej. Pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia mogące być 

źródłem hałasu, należy wygłuszyć poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów i 

rozwiązań technicznych na ścianach i sufitach w celu dostosowania ich do 

obowiązujących norm i przepisów, a zwłaszcza do wymagającej ciszy funkcji obiektu. 

7.11.9 Wnętrza 

(z materiałów szlachetnych) 
  

Ogólnie kolorystyka wnętrz stonowana z akcentami koloru drewna, kolorów naturalnych, terakoty, 

gresów szlachetnych w grafitach i szarościach. Ponadto kontrastująca z powyższą kolorystyką biel 

oraz akcenty czarne i zielone. Kolorystyka pomieszczeń każdorazowo winna być uzgadniana z 

Inwestorem/Użytkownikiem i projektantem na etapie realizacji. 

7.11.10 Zieleń 

Na zewnątrz budynku–  drzewka wysokie 

Otwory do nasadzenia drzew o wymiarach w świetle 1,50m x 1,50m wymurowane z 

bloczków betonowych gr. 38cm na głębokość 1,00m poniżej poziomu terenu zwieńczone u 

góry i na dole wieńcem żelbetowym. ściany zaizolować jak ławy fundamentowe 

zewnętrzne przeciwwilgociowo - warstwa podwójna izolacji  oraz termicznie polistyrenem 

ekstrudowanym zachowując ciągłość izolacji. Wierzch otworów pokryć kratami 

systemowymi żeliwnymi. 

7.11.11 Windy: 

 panel z przyciskami – nierdzewny z trwałymi, odpornymi na zniszczenie 
podświetlanymi przyciskami 

 poręcze nierdzewne polerowanej 

 listwy przypodłogowe i wykończeniowe nierdzewne 

 posadzka – kamień naturalny 
 
7.11.12 Schody 

 
SCHODY WEWNĘTRZNE 

opisano w pkcie 2.4 

 

SCHODY ZEWNĘTRZNE 

Schody tarasu – płytki gresowe (kolor biały). 

Nastopnice i podstopnice schodów zewnętrznych dopuszcza się wykonać ze specjalnych 
płytek gresowych przeznaczonych na schody zewnętrzne. Płytki winny być wówczas 
mrozoodporne oraz antypoślizgowe. 

7.11.13 Balustrady 

We wskazanych miejscach BALUSTRADA SZKLANA mocowana na rotulach ze stali 

nierdzewnej do lica muru/stropu wysokość użytkowa min.h=110cm ze szkła klejonego 

hartowanego wysokoudarowego. 

 

Balustrady – klatek schodowych – metalowe, systemowe ze stali nierdzewnej. Przęsła 



Projekt wykonawczy 
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ HALI NA POTRZEBY MAGAZYNU PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ  

PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU: 
Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu 

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PKP KP 
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego 

36 

wykonać jako przezroczyste ze szkła nietłukącego hartowanego gr 30mm. 

Balustrady na podesty klatek schodowych na ostatniej kondygnacji oraz w miejscach 

wskazanych na rzutach należy wykonać do pełnej wysokości. 

 

Balustrada z elementów wycinanych laserowo niespawana. 

 

W całym obiekcie wykonać konieczne balustrady i pochwyty w miejscach i w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami. 

 

Balustrady i konieczne pochwyty wewnętrzne  –  wykonać ze stali nierdzewnej 

z wypełnieniem ze szkła zgodnie z projektem indywidualnym wnętrz. 

Barierki  w magazynie otwartym w wolnym dostępem do półek- ze stali nierdzewnej- 

zamontowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego i warunków 

prawidłowej ewakuacji z obiektu - wg rys. szczegółowego. 

W korytarzu, pomiędzy kondygnacją „0”, a „+1” zaprojektowano pomost stalowy 

systemowy, jak pokazano na przekroju. Stal zabezpieczyć pożarowo, jak dla konstrukcji 

nośnej. Wszystkie elementy składowe konstrukcji stalowej - kolor czarny matowy. 

Pozostałe balustrady i konieczne pochwyty w obiekcie wykonać nie gorsze niż balustrady 

systemowe np.  SPRINT ( stal nierdzewna ) w systemie na przykład PIM-STAL lub 

równoważne.   

 

Balustrady wykonać z elementów składowych i wg zaleceń montażu balustrad jak podano 

wyżej lub - w ten sam sposób i z elementów równoważnych. 

Balustrady i pochwyty montować w sposób nie zawężający szerokości dróg ewakuacyjnych 

(balustrady klatek schodowych montować do czoła policzków schodów). 

Estetyka – w całym obiekcie wymaga się zastosowania balustrad, barierek, zabezpieczeń po-

chwytów  zewnętrznych i wewnętrznych o wysokiej estetyce. 

 

POZOSTAŁE ELEMENTY BALUSTRAD I ZABEZPIECZEŃ 

Balustrady w pomieszczeniach magazynowych, technicznych oraz zabezpieczenia 

elementów technologicznych w miejscach gdzie jest to konieczne (pomosty, urządzenia, 

techniczne, przejścia pomiędzy dachami, itp.) wykonać jako stalowe powlekane 

fabrycznie. 

Przejścia pomiędzy dachami o różnej wysokości wykonać w postaci drabin zewnętrznych 

stalowych powlekanych mocowanych na stałe. 

 

Dodatkowo wymaga się wykonania  mocowań systemowych haków umożliwiających  

podpięcie uprzęży dla osób wykonujących odśnieżanie dachów. 

W obiekcie wykonać drabiny zewnętrzne pozwalające na przemieszczanie się po dachu w 

celu kontroli okresowej, kontroli kominów oraz koniecznego odśnieżania. 

W całym obiekcie wykonać konieczne balustrady i pochwyty w miejscach i w sposób 



Projekt wykonawczy 
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ HALI NA POTRZEBY MAGAZYNU PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ  

PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU: 
Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu 

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PKP KP 
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego 

37 

zgodny z obowiązującymi przepisami. 
Elementy stalowe wykonać ze stali nierdzewnej, elementy szklane ze szkła zgodnie 

z projektem indywidualnym wnętrz. 

Balustrady i pochwyty usytuowane na wysokości co najmniej 110cm. 

Balustrady zastosować nie gorsze niż np. GlasPRO lub równoważne - balustrady ze szkła 

hartowanego ESG oraz bezpiecznego szkła VSG. Specjalnie hartowane i laminowane 

szkło o grubości min. 30mm - montaż balustrad bez dodatkowych wzmocnień pionowych, 

zapewniając bezpieczeństwo. Szkło wysokoudarowe. Dodatkowe elementy balustrad w 

postaci pochwytów ze stali nierdzewnej. Balustrady klatki schodowej montowane do po-

liczków schodów a pozostałe za pośrednictwem listy przypodłogowej. 

 

Balustrady klatek schodowych  projektuje się jako indywidualne ze szkła 

wysokoudarowego przezroczystego grubości min.30mm. Balustrada  mocowana 

bezpośrednio do policzków schodów. Szkło na kantach odpowiednio sfazowane 

w sposób pozwalający na bezpieczne użytkowanie. 

Brak słupków – konstrukcję stanowi tafla szkła + profil pochwytu. Z boku balustrady 

zamocować pochwyty ze stali nierdzewnej polerowanej. 

 

Balustrady i pochwyty montować w sposób nie zawężający szerokości dróg ewakuacyjnych 

(balustrady klatek schodowych montować do czoła policzków schodów). 

 

Estetyka – w całym obiekcie wymaga się zastosowania balustrad, barierek, zabezpieczeń, 

pochwytów  zewnętrznych i wewnętrznych o wysokiej estetyce. 

7.11.14 Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie -  z 

blachy tytanowo – cynkowej 

w kolorze grafitowym. Wszelkie obróbki blacharskie należy wykonać jako systemowe z 

blachy tytanowo - cynkowej zgodnie z zaleceniem producenta 

 

Odwodnienie –rynny i rury spustowe. 

Mocowanie blacharki do elementów nośnych wykonać za pomocą odpowiednich 

systemów mocowań. Rynny i rury spustowe obudowane rodzajem ekranów maskujących 

aluminiowych.  Mocowanie blacharki do elementów nośnych wykonać za pomocą 

odpowiednich systemów mocowań. 

 

7.11.15 Wentylacja 

W projektowanym obiekcie projektuje się wentylację mechaniczną 

 

Przewody wentylacji mechanicznej wykonać jako wygłuszone (należy wyeliminować 

ewentualny hałas pochodzący od czynnej wentylacji mechanicznej. Pomieszczenia, 

w których znajdują się urządzenia mogące być źródłem hałasu, należy wygłuszyć poprzez 

zastosowanie odpowiednich materiałów i rozwiązań technicznych na ścianach i sufitach 

w celu dostosowania ich do obowiązujących norm i przepisów. 
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Urządzenia wentylacyjne oraz system wentylacji mechanicznej są przedmiotem 

opracowania projektu branżowego, gdzie je szczegółowo opisano i opracowano w 

tomie „INSTALACJE SANITARNE”. 

 

Przejścia instalacji wentylacji mechanicznej przez ściany wykonać zgodnie z przepisami 

p.poż., ponadto wentylację oraz zamontowane urządzenia central wentylacyjnych 

odpowiednio wygłuszyć w celu redukcji hałasu do poziomu dopuszczalnego.   

 
7.12 Ocena techniczna obejmująca aktualne warunki 

geotechniczne i stan posadowienia obiektu 

 
Po przeprowadzeniu oględzin istniejącego budynku, dokonaniu obmiarów, wykonaniu 
odkrywek i przeprowadzeniu analiz statycznych elementów konstrukcyjnych 
przedmiotowego budynku, a także biorąc pod uwagę aktualne warunki geotechniczne  
i stan posadowienia istniejącego obiektu stwierdza się, że: 

Istniejący budynek został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz normami 
i przepisami technicznymi obowiązującymi w budownictwie i znajduje się w stanie 
technicznym dobrym 

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na pozostałą część budynku. Poziom 
posadowienia nowych ław fundamentowych w obrębie istniejących nie niżej niż ław 
istniejących – dokładne wytyczne zgodnie z projektem konstrukcji 

Z uwagi na zużycie techniczne i funkcjonalne podjęto decyzję o rozbiórce całej hali. 

8 Sposób zapewnienie warunków niezbędnych do 

korzystania  

z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach 

inwalidzkich 

 

Projektowany w obiekcie dźwig windowy to dźwig osobowym przystosowany także dla 
przewozu osób niepełnosprawnych, a w szczególności poruszających się na wózkach 
inwalidzkich – o wymiarach wewnętrznych kabiny windowej 1,10x1,40m, wyposażony w 
panel z podświetlanymi przyciskami krótkoskokowymi z grafiką Braill’a, z drzwiami 
automatycznymi teleskopowymi dwuskrzydłowymi o wymiarach 0,90x2,00m wyposażone 
w listwę czujnikową powodująca ponowne otwieranie drzwi po trafieniu zamykających się 
skrzydeł na przeszkodę. 

Budynek oraz jego otoczenie zaprojektowano spełniając wszystkie wymogi dotyczące 
przystosowania do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

 

W tym celu projektuje się: 

-  zewnętrzne nawierzchnie o odpowiednich nachyleniach (spadkach podłużnych i 

poprzecznych) umożliwiające dojazd oraz dostęp z zewnątrz do budynku dla osób o 

ograniczonej zdolności poruszania się, -  chodniki o spadku mniejszym niż  6%. 

-  odpowiednie ukształtowanie dojść i dojazdów bez barier architektonicznych 
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-  stosuje się na trasie dojazdu wózkami inwalidzkimi drzwi zewnętrzne bez wysokich 

progów 

-  w realizowanych nawierzchniach zaleca się wykonać odpowiednio obniżone krawężniki 

na trasach dostępnych dla wózków inwalidzkich 

-  obiekt zostanie wyposażony w urządzenie dla osób niepełnosprawnych (winda,  

komplety uchwytów w sanitariatach, odpowiednią wielkość pomieszczeń, szerokość drzwi 

itp.) 

-  winda z kabina o wymiarach min. 1,10x1,40m przystosowanymi dla osób 

niepełnosprawnych korzystających z wózków inwalidzkich. Ponadto dźwig należy 

wyposażyć 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. 

-   sanitariaty dla niepełnosprawnych i umywalnie w całym zespole budynków zostaną 

wyposażone w pełen program łazienek dla niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi 

uchwytami oraz armaturą do korzystania przez osób o różnym stopniu 

niepełnosprawności  - sanitariaty w budynku projektuje się o odpowiednich wymiarach 

z możliwością korzystania przez osoby poruszające się na wózkach 

-  zapewnia się przestrzeń manewrową w sanitariatach dla niepełnosprawnych 

o wymiarach 150x150cm. 

-   stosuje się w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów 

 

9 W stosunku do obiektu budowlanego usługowego, 

produkcyjnego lub technicznego 

(nie dotyczy) 

10 W stosunku do obiektu budowlanego liniowego – 

(nie dotyczy) 

11 Rozwiązania zasadniczych elementów 

wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

 

Działka jest w pełni uzbrojona w podstawowe sieci: 
- ciepłowniczą 
- elektroenergetyczną 
- kanalizacji sanitarnej 
- wodociągową 
- deszczową 
- teletechniczną 
- gazową 
 

Zaopatrzenie w  wodę 
 – jak dotychczas, na podstawie umowy zawartej z Gestorem sieci 
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Odprowadzenie ścieków 
 –– jak dotychczas, na podstawie umowy zawartej z Gestorem sieci 
Odprowadzenie wód opadowych 
 – – jak dotychczas, na podstawie umowy zawartej z Gestorem sieci       
Zaopatrzenie w energię elektryczną 
 – z istniejącej w budynku rozdzielni  elektrycznej, – jak dotychczas, na podstawie umowy 
zawartej z Gestorem sieci         
Ogrzewanie 
 - jak dotychczas – poprzez rozbudowę istniejącą w budynku instalację c.o. 
( budynek zasilany jest w energię cieplną z  węzła cieplnego w budynku) 
Usuwanie odpadów 
 – projektowana rozbudowa nie ma wpływu na ilości usuwanych odpadów. 
 
Inwestor ma zawarta stosowna umowę z jednostką wywożącą odpady. 
Obsługa komunikacyjna terenu inwestycji – jak dotychczas, istniejącym  wjazdem od ul. 
Augustyna Kordeckiego. 

 
Ewentualne kolizje z sieciami infrastruktury technicznej 

 należy dokonać przełożenia zgodnie z projektami branżowymi 
 

11.1  dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych lub chłodniczych – założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem 

przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania 

energii, 

 

Zgodnie z projektami branżowymi oraz: 

11.1.1 Wentylacja i klimatyzacja 

 Wentylacja i klimatyzacja obiektu – zgodnie z projektem instalacji 
 
Dla wskazanych pomieszczeń:  
Wentylacja i klimatyzacja spełniająca ROZPORZĄDENIE MINISTRA KULTURY z dnia 15 
lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej 
pracodawców (Dz. U. Nr 32 Poz. 283 i 284) w zakresie Załącznika do rozporządzenia 
Ministra Kultury z dnbia 15 lutego 2005 r. (poz. 284) dotyczących WARUNKÓW 
WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY, JAKIE NALEŻY UTRZYMYWAŻ W 
POMIESZCZENIACH, W KTÓYCH JEST PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJIA 
WYTWORZONA NA NOŚNIKU PAPIEROWYM 
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Temperatura (°C) Wilgotność względna 

poziom (°C) wahania w ciągu 24 
godz. (°C) 

poziom (%) wahania w ciągu 24 
godz. (%) 

14-20 °C ±2 °C 45-60% ±5 °C 

 
 

 Wentylacja windy - wentylator mechaniczny załączany automatycznie, 
 systemowy, zgodny z zaleceniami producenta 
 

11.2  dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych 

podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz 

określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi 

urządzeniami; 

 

Zgodnie z projektami branżowymi. 

 
12 Rozwiązania i sposób funkcjonowania 

zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów 

tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu 

budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń 

technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia 

techniczne związane z tym obiektem; 

 

Projektuje się budowę szybu windowego z dźwigiem np. jak poniżej lub równoważnym: 

 

DŹWIG OSOBOWY 
PRZELOTOWY DŹWIG WINDOWY 
1125kg (15 osób) 
np. SCHINDLER 3300 1125kg lub równoważny 
 
Dane Podstawowe 
Oznaczenie dźwigu/ów 1 szt., 
Udźwig nominalny - 1125 kg 
Liczba pasażerów - 15 
Wysokość podnoszenia - 7.54 m 
Prędkość nominalna - 1.0 m/s 
Typ sterowania - 1KA (sterowanie zbiorcze w dół) 
Liczba przystanków - 5 
Liczba wejść do kabiny 2, Kabina z przelotem na wprost 
Typ napędu Bezprzekładniowy, regulowany częstotliwościowo 
Falownik bez odzysku energii 
Liczba startów na godzine - 120 
Maszynownia Bez maszynowni, napęd i sterowanie umieszczone w szybie 
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Moc silnika - 7.7 kW 
Zasilanie główne dźwigu 400 V, 50 Hz 
Zasilanie oświetlenia 230 V, 50 Hz 
 
Kabina 
Wymiary Kabiny 
szerokość 1200 mm 
głębokość 2100 mm 
wysokość 2139 mm 
Wymiary drzwi 
szerokość 900 mm 
wysokość 2000 mm 

 
DŹWIG TOWAROWY 
300kg 
np. BKG 300.30/15 lub równoważny 

 

13 Charakterystykę energetyczną budynku, 

opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki 

energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną 

całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich 

charakterystyki energetycznej, określającą  

w zależności od potrzeb: 

 

 

Projektowaną charakterystykę energetyczną zawarto w projekcie branży sanitarnej 

14 Dane techniczne obiektu budowlanego 

charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

 
Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i jego wykorzystanie 
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Budowa nie narusza interesów osób trzecich. 
 
14.1 zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i 

sposobu odprowadzania ścieków, 

(zgodnie z projektami branżowymi) 

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko pod względem 
usuwania ścieków. Ścieki odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 
14.2 emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, 

pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 

(zgodnie z projektami branżowymi) 

Projektowana inwestycja magazynu z uwagi na pełnioną funkcję, nie ma negatywnego 
wpływu na środowisko i nie emituje  zanieczyszczeń żadnych gazowych, w tym zapachów, 
pyłowych i płynnych 
14.3  rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko pod względem 
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nadmiernego generowania odpadków. Ilość odpadków nie zmieni się i będą jak 
dotychczas usuwane przez firmę specjalistyczną 
14.4 właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a 

także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych 

zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania 

się, 

(nie dotyczy) 

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko pod względem  
emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń 
14.5 wpływu obiektu budowlanego na istniejący 

drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

(nie dotyczy) 

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, 
powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 
 
14.6 – mając na uwadze, że przyjęte w projekcie 

architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny 

wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko 

przyrodnicze,zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami 

14.7 projektowany nie będzie miał negatywnego wpływu 

na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane 

14.8  

Informacja o wpisie do rejestru zabytków. 
Projektowany obiekt i obszar będący przedmiotem opracowania nie znajduje się w strefie 
uzgodnień konserwatorskich. 
 

14.9 Informacja o obszarze Natura 2000 

Teren, na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na terenie 

obszaru Natura 2000 oraz nie oddziałuje na ten obszar. 

 

15 W stosunku do budynku – analizę możliwości 

racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe  

i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w 

energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na 

energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, 

w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w 

rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła, określającą: 

 

15.1  roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do 

ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie 

z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, 

(zgodnie z projektowaną charakterystyką energetyczna – oddzielne opracowanie) 

15.2  dostępne nośniki energii, 

(zgodnie z projektowaną charakterystyką energetyczna – oddzielne opracowanie) 

15.3  warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych, 
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(zgodnie z projektowaną charakterystyką energetyczna – oddzielne opracowanie) 

15.4  wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do 

analizy porównawczej: 

15.5 – systemu konwencjonalnego oraz systemu 

alternatywnego lub 

15.6 – systemu konwencjonalnego oraz systemu 

hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego, 

(zgodnie z projektowaną charakterystyką energetyczną – oddzielne opracowanie) 

15.7  obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla 

wybranych systemów zaopatrzenia w energię, 

(zgodnie z projektowaną charakterystyką energetyczna – oddzielne opracowanie) 

15.8  wyniki analizy porównawczej i wybór systemu 

zaopatrzenia w energię;”, 

(zgodnie z projektowaną charakterystyką energetyczną – oddzielne opracowanie) 

15.9 Analiza, o której mowa w ust. 2 w pkt 12, może 

zostać przeprowadzona dla wszystkich znajdujących się na tym samym obszarze budynków  

o tym samym przeznaczeniu i o podobnych parametrach techniczno-użytkowych 

 

Ponadto należy stwierdzić, że budynek zaprojektowano w sposób zapewniający możliwie najlepszą 

izolacyjność termiczną dla przegród zewnętrznych: ścian, dachu, podłogi na gruncie. Z uwagi na 

fakt, iż największe straty ciepła występują w warstwie dachu, przyjęto na dach materiał o 

największej izolacyjności termicznej. 

Przegrody mają współczynniki jak poniżej (zgodnie z projektowaną charakterystyką energetyczną) 

– ściany zewnętrzne budynku ocieplone wełną mineralną 15cm 

 - podłoga na gruncie ocieplona styropianem 20cm -0,285 W/m2xK 

 dach łącznika ocieplony  wełną mineralną 25cm- 0,136 W/m2xK 

 

a więc zastosowano materiał o prawie 2-krotnej lepszej izolacyjności termicznej 

na dachy. 

Otwory okienne są przyjęte minimalne, mają także wysoki współczynniki izolacyjności termicznej,  

Kształt budynku jest istniejący i został zaprojektowany bez zbędnego rozrzeźbienia bryły. Pozwala 

to również na uzyskanie najlepszych parametrów w kryterium izolacyjności termicznej dla przegród 

zewnętrznych. W zaistniałej sytuacji zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku jest 

minimalne, a budynek jest energetycznie efektywny. 

Projektowane oświetlenie zostało dobrane w sposób zakładający wysoką efektywność przy niskim 

zapotrzebowaniu na energię zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami i trendami. 

  

W obiekcie zastosowano ponadto centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła 
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 Zastosowane wymienniki  pozwalają na; 

- pośredni odzysk energii (ciepło jawne) skumulowanej w strumieniu powietrza wywiewanego i jej 

przekazaniu do przeciwprądowo przepływającego strumienia powietrza nawiewanego. 

- pośredni odzysk ciepła utajonego (wilgoci) w  przypadku, gdy temperatura powierzchni rotora po 

stronie powietrza wywiewanego jest niższa od temperatury punktu rosy powietrza nawiewanego 

Oszczędności wynikają z dostarczenia mniejszej energii dla podgrzania powietrza nawiewanego. 

Kanały wentylacyjne zastosowano akustyczne wykonane z wełny mineralnej, wygłuszające i 

jednocześnie zaizolowane, więc straty ciepła na przesyle są minimalne. 

Energia cieplna dla potrzeb instalacji wentylacji, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 

dostarczana będzie z modernizowanego węzła cieplnego 

Wszystkie urządzenia węzła (o wysokiej sprawności), armatura i osprzęt  węzła cieplnego są 

dobrane jako nowej generacji, energooszczędne i najwyższej jakości. 

Do ogrzewania pomieszczeń zastosowano grzejniki pionowe, czynnik grzejny o temp. 

80/60.  Dostarczany z modernizowanego węzła cieplnego. 

Na zastosowanie pomp ciepła dla projektowanej inwestycji magazynu wraz z zapleczem jest 

potrzebny duży obszar pod odwierty  ze względu na małą powierzchnię działki jest to nie możliwe. 

Stosowanie pomp ciepła powietrznych w naszym klimacie  zwłaszcza zimą gdzie temp. spadają po 

niżej -20°C, powoduję ze spada sprawność pompy ciepła i na wytworzenie energii cieplnej do 

ogrzania pomieszczeń w budynku  zwiększa się pobór mocy elektrycznej. Gdy sprawność pompy 

powietrznej spadnie w granicach zera, to wówczas pompa ciepła działa jak bardzo drogi grzejnik 

elektryczny. 

16 Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w 

odrębnych przepisach znajdują się w tomie Projekt zagospodarowania terenu 
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III. UWAGI KOŃCOWE 
 
Uwagi dotyczące dokumentacji 

- Niniejszy projekt w został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności z: 

 ustawą z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane 

 rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 462, ze zmianami) 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
75, poz. 690 ze zmianami) 
 
oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
Budynek i sposób zagospodarowania działki spełnia wymogi zawarte w: 

 Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
   

-  Dokumentacja projektowa inwestycji jest jedna, ale w kilku tomach. Oznacza to, że 

projekt należy rozpatrywać łącznie we wszystkich branżach oraz we wszystkich tomach 

równocześnie. 

-  Informacja na temat planu BIOZ, charakterystyka energetyczna, projekt branży 

architektonicznej oraz pozostałe projekty branżowe (branży konstrukcyjnej, elektrycznej, 

teletechnicznej i sanitarnej) znajdują się w osobnych tomach. 

-  Dla niniejszej Inwestycji sporządzono również dokumentacją budowlaną niezbędną do 

realizacji Inwestycji. 

-  Projekt został sporządzony do jednokrotnego wykorzystania i jest prawnie chroniony 

prawem autorskim. W związku z tym nie wolno w  nim dokonywać zmian, używać go do 

ponownej realizacji, kopiować i posługiwać się nim w inny sposób bez zgody autora 

projektu. 

- wymiary podano w dokumentacji w stanie surowym 

  

Uwagi dotyczące projektowanej Inwestycji 

 - Projektowana inwestycja nie zmienia stanu wód na gruncie oraz nie zmienia kierunku 

odpływu wód opadowych i nie szkodzi gruntom sąsiednim z uwagi na odwodnienie dachu 

i terenu do kanalizacji deszczowej. 

- Nie odprowadza się wód opadowych na pasy drogowe i działki sąsiednie, nie powoduje 

się zalewania ani podsiąkania terenów sąsiednich. Projektowane w obiekcie funkcje nie 

powodują przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 
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- Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. Projektowana inwestycja 

nie ma negatywnego wpływu na środowisko. 

  

Wymagania odnośnie realizacji inwestycji 

-  Prace należy prowadzić pod nadzorem autorskim. Ewentualne materiały zamienne 

winny uzyskać akceptację Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru. 

-  Wszystkie zastosowane do budowy materiały i wyroby budowlane winny być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem obiektów 

użyteczności publicznej 

-  Obiekt należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

wymaganiami organów uprawnionych do odbioru budynku. Powyższe dotyczy zwłaszcza 

zabezpieczeń obiektu i jego zgodności z obowiązującymi przepisami BHP, ochrony p.poż. 

oraz sanitarnymi. Oznacza to, że m.in.: w obiektach, w miejscach wskazanych przez 

osoby do tego uprawnione,  zastosować odpowiednie materiały 

i rozwiązania techniczne (np. konstrukcja, okna, drzwi, ściany, okładziny, detale itp.) 

o wymaganej przepisami odporności ogniowej.  W pomieszczeniach, w których jest to 

wymagane zastosować wentylację, kratki ściekowe. Elementy konstrukcyjne, elementy 

wykończenia i wyposażenia, detale itp. winny być zgodne z przepisami i wymaganiami w/w 

organów 

-  Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, a także zgodnie  

z technologią zalecaną przez producentów materiałów i wyrobów  zastosowanych 

do wykonania obiektu. 

 -  Ewentualne zmiany materiałów budowlanych winny uzyskać pisemną akceptację 

Inwestora i jednostki projektowej. 

-   Szczegółowy opis zastosowanych rozwiązań materiałowych i technicznych oraz 

warunków ich wykonania znajduje się również w teczce  “Konstrukcja”   

oraz   w “Specyfikacji technicznej”. 

-  Projektant uzgodni ostateczną kolorystykę elewacji oraz elementów wnętrz na etapie 

realizacji w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego na podstawie próbek materiałów 

przedstawionych do akceptacji przez Wykonawcę 

-   Elementy wyposażenia wnętrz (wyposażenie ruchome) winny być konsultowane na 

etapie wykonawstwa z autorskim biurem projektów, dotyczy to szczególnie przestrzeni 

ogólnodostępnych 

-   Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami ze 

szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 

kwietnia 2002r (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami oraz przepisów Ustawy 
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Prawo budowlane 

-   Inwestycję wykonać w sposób umożliwiający korzystanie z niej zgodnie 

z przeznaczeniem i wymaganiami Inwestora 

-  W przypadku wątpliwości lub pojawienia się na budowie nieprzewidzianych 

w projekcie okoliczności, konieczny jest kontakt  z jednostką projektową. 

- W przypadku zamiany na etapie realizacji obiektu, materiałów systemowych 

z zastosowanych w dokumentacji na równoważne należy zamienić cały system, nie 

dopuszcza się zamiany poszczególnych materiałów  elementów systemu 

-  Elementy specjalistyczne – systemowe winny być wykonywane przez specjalistyczne 

firmy o dużym doświadczeniu (np. systemy konstrukcji i pokryć dachowych, systemy 

oddymiania, posadzek żywicznych, komputerowe, akustyki  itp.) 

- Projekty warsztatowe wykonuje Wykonawca robót. 

- Projekt ewakuacji wykonuje Wykonawca robót 

- Projekt organizacji placu budowy wykonuje Wykonawca robót. 

- Dokumentację powykonawczą wykonuje Wykonawca robót 

 

 
Wymagania dotyczące wykończenia i wyposażenia 

Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego wykończenia wnętrz wszystkich 
pomieszczeń wraz z wyposażeniem stałym z materiałów trwałych, odpornych na 
zniszczenia, z odpowiednimi dla specyfiki obiektu i konkretnych pomieszczeń atestami. 
Wykonawca jest zobowiązany: 
- wszelkie materiały służące wykończeniu przedłożyć do akceptacji Zamawiającego, 
- stosować materiały jednego systemu (producenta) wykonując prace przy danej 
czynności, 
- w pomieszczeniach mokrych bezwzględnie wykonać izolacje przeciwwodne za pomocą 
folii w płynie – substancji jednoskładnikowej na bazie żywic syntetycznych – gotową do 
użycia, dwuwarstwowo. Pierwsza warstwa na suche podłoże, druga warstwa w kierunku 
prostopadłej do pierwszej i po jej wyschnięciu. Przy podłożach mocno nasiąkliwych 
niezbędne jest gruntowanie podłoża. Celem wzmocnienia narożników wpustów i przejść 
rur należy okleić je taśmami i matami (kołnierzami, opaskami) uszczelniającymi. Folię 
płynna nanosić na powierzchnie betonowe, wylewki i tynki cementowe, cementowo-
wapienne, podłoża z płyt gipso-kartonowych lub pokryte tynkami gipsowymi. Folia 
izolacyjna ma tu za zadanie krycie drobnych rys, wzmocnienie podłoża, oraz ma stanowić 
barierę przeciwwodną na oddziaływanie wody spływającej. 
- wszelkie materiały stosowane w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym powinny 
być dopuszczone do stosowania na tego typu podłoże 

- wykonać izolację termiczną ścian i stropu maszynowni dźwigów (w tym ppoż.) 
- wykonać izolacje akustyczne zgodne z projektem akustyki 
- wykonać wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbudowane i połączone na stałe z 
budynkiem (tzw. stałe zabudowy). 
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Wszystkie nie opisane w niniejszym opracowaniu szczegóły wykończenia Wykonawca jest 
zobowiązany ustalić z Zamawiającym. 
 
Wymagania odnośnie przygotowania warunków do montażu urządzeń i wyposażenia ze 
szczególnym uwzględnieniem wyposażenia specjalistycznego 

 
Od dostawcy wyposażenia w urządzenia i elementy specjalistyczne montowane w 
obiekcie, wymaga się dostosowania wszelkich instalacji zastosowanych w budynku do 
montażu tychże urządzeń i wyposażenia specjalistycznego. Oznacza to dostawę urządzeń 
wraz z montażem i wyposażeniem instalacyjnym oraz konieczność korekty instalacji w 
budynku celem skutecznego montażu i uruchomienia wyposażenia specjalistycznego.  
Wymaga się ponadto zapewnienia przez dostawcę sprzętu i urządzeń wszelkich 
warunków celem prawidłowego montażu zgodnie z wymaganiami producenta. Oznacza to 
miedzy innymi konieczność montażu podkonstrukcji, zasilania w media itp. spełnienie 
warunków do prawidłowego montażu i późniejszej eksploatacji. 
O ile gabaryty urządzenia specjalistycznego  nie pozwalają na jego montaż i 
wprowadzenie do pomieszczeń budynku w całości, należy przewidzieć jego dostawę w 
częściach i montaż na budowie, względnie jeśli dostawa w częściach z przyczyn 
technicznych nie będzie możliwa, dostawca urządzenia bierze na siebie ciężar 
dostosowania obiektu do możliwości montażu (np. wykonanie niezbędnych otworów 
montażowych celem transportu urządzenia i montażu w miejscu docelowym) 
 
Dostawca/wykonawca urządzeń zobowiązany jest do dostarczyć Zamawiającemu 
instrukcje eksploatacji materiałów i urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszelkie instrukcje 
dotyczące użytkowania i eksploatacji wbudowanych materiałów budowlanych i 
wykończeniowych, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz teletechnicznych, a także 
sprzętu i wyposażenia 

 
Wyposażenie budynku trwale związane z podłożem. 
Wykonawca winien zamontować w budynku wszelkie wyposażenia trwale związane z 
podłożem, a w szczególności: 
- tablice informacyjną 
- metryczki i oznaczenia pomieszczeń (informacja, numeracja itp.) 
- wyposażenie sanitariatów dla niepełnosprawnych w komplet uchwytów dla 
niepełnosprawnych o ograniczonej zdolności poruszania, miski wiszące na stelażach, 
odpowiednie umywalki z armaturą dla niepełnosprawnych 
- wyposażenie sanitariatów: 
 w miski ustępowe wiszące montowane na stelażach, umywalki, elektryczne suszarki do 
rąk w ilości po 2 zamontowane w każdej części toaletowej dla każdego sanitariatu w 
budynkach, pojemniki- dozowniki  na mydło, pojemniki na ręczniki papierowe 

 
 
          Opracowanie: 
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IV. OŚWIADCZENIA 
 
 
 

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

  

  

  

  

Oświadczamy, że projekt niniejszy został wykonany zgodnie 

  

z obowiązującymi przepisami i normami oraz stanem wiedzy technicznej. 

  

  

                                                                                             

  Projektant:   

  

  

  

  

  

Sprawdzający: 
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V. SPIS RYSUNKÓW 
 
17 ARCHITEKTURA 

 
I01  RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACJA 
I02  PRZEKRÓJ POPRZECZNY - INWENTARYZACJA 
I03 ELEWACJE - INWENTARYZACJA 
 
A00 KONDYGNACJA 0 
A01 KONDYGNACJA +1 
A02 RZUT DACHU 
 
P01 PRZEKRÓJ A-A 
P02 PRZEKRÓJ SZYBU WINDY TOWAROWEJ 
P02 PRZEKRÓJ SZYBU WINDY OSOBOWEJ 
 
 
E01 ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA 
E02 ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA 
E03 ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA 


