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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
 

WYDZIELONEGO ZAKRESU ( I ETAPU ) 
INWESTYCJI POD NAZWĄ 

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO 
Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rz eszowie 

NA DZIAŁCE NR1336/3 OBR.207 w RZESZOWIE” 
OBJĘTEJ ZATWIERDZONYM PROJEKTEM BUDOWLANYM 

(z prawomocn ą decyzj ą pozwolenia na budow ę nr AR.54.7353/67/965/10). 
 

 
I. DANE OGÓLNE  

• OBIEKT  budynek biurowy RARR S.A. w Rzeszowie 

• ADRES  Rzeszów ulica  Szopena 51 

• INWESTOR  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A  
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 

• BIURO OPRACOWUJĄCE DOKUMENTACJĘ: 

     Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
     Centrum Projektowe  „Miastoprojekt” 
     35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
 
 
II. PODSTAWA OPRACOWANIA.  

• uzgodniony z inwestorem wydzielony zakres robót jako I. etap realizacji 
inwestycji objętej zatwierdzonym projektem budowlanym, 

• zatwierdzony projekt budowlany pełnej inwestycji ( z prawomocną decyzją 
pozwolenia na budowę nr AR.54.7353/67/965/10 z dnia 12 listopada 2010 roku 
wydaną przez Prezydenta Miasta Rzeszowa ), 

• posiadana dokumentacja archiwalna istniejącego obiektu (niekompletna),  
• inwentaryzacja robocza istniejącego obiektu wykonana do celów opracowania 

projektu budowlanego i wykonawczego,  
• aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa,  
• „Dokumentacja geotechniczna pod rozbudowę budynku biurowego RARR” 

opracowana w marcu 2010r. 
• „Ekspertyza techniczna bezpieczeństwa pożarowego budynku RARR przy 

ul. Szopena 51 w Rzeszowie” opracowana w lipcu 2010r. przez rzeczoznawców 
budowlanego i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,  

• postanowienie znak WZ.5595/72/10 Podkarpackiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29.07.2010r. w sprawie 
zgody na spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony 
w przedłożonej ekspertyzie, 

• Ekspertyza techniczna nr 2 bezpieczeństwa pożarowego budynku RARR przy 
ul. Szopena 51 w Rzeszowie” opracowana w .......................................... 2011r. 
przez rzeczoznawców budowlanego i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,  

• postanowienie znak .........................................Podkarpackiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia ................................ 2011r. 
w sprawie zgody na spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego 
w sposób określony w przedłożonej ekspertyzie nr 2, 
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• warunki i uzgodnienia z dostawcami mediów :  
o warunki techniczne przyłączenia budynku do sieci kanalizacji deszczowej 

wydane przez MPWiK sp. z o.o. w Rzeszowie – pismo znak TT-
401/356/2010 z 01.04.2010r. 

o zapewnienie MPWiK sp. z o.o. w Rzeszowie dostawy wody i odbioru 
ścieków – pismo znak TT – 401/1218/2010 z dnia 01.10.2010r. 

o zapewnienie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Rzeszów 
sp. z o.o. dostawy zwiększonej mocy cieplnej dla planowanej inwestycji – 
pismo znak RGK/MPEC/DR-520/243/2042/10 z dnia 01.10.2010r. 

• uzgodnienie lokalizacji projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych na 
terenie inwestycji - opinia nr 909/2010 z dnia 21.07.2010r. wydana przez Zespół 
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej UM Rzeszowa, 

• branżowe projekty wykonawcze przedmiotowego zakresu inwestycji, 
• aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
 
 
III. OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI. 

3.1 Opis istniej ącego zagospodarowania działki. 

Obiekt powstał na początku lat sześćdziesiątych XX wieku jako siedziba biura 
projektowego „Miastoprojekt”. 
Frontową - północno-zachodnią elewacją zwrócony jest w stronę ulicy Szopena. 
Przeciwległą - południowo-wschodnią stroną graniczy z poprowadzoną na nasypie 
Trasą Zamkową, od wschodu zaś – z terenami zabudowy jednorodzinnej. Po 
zachodniej stronie znajduje się otwarta przestrzeń niezabudowanych 
i niezagospodarowanych działek, oddzielona od posesji miejskimi ścieżkami pieszą 
i rowerową. 
Od zachodu, w granicy działki zrealizowane jest niskie ogrodzenie, oddzielające 
biurowy plac parkingowy od miejskiej ścieżki rowerowej. 
 
3.2 Opis istniej ącego ukształtowania działki. 

Działka położona jest na terenie o łagodnym około 6% spadku w kierunku 
południowym. Różnica poziomu terenu w obrysie działki wynosi 3,6m. 
Plac wejściowy znajduje się na niemal płaskim terenie, w poziomie ulicy Szopena. 
Widoczny spadek zaczyna się na łuku wewnętrznej drogi zjazdowej na plac 
manewrowy przy garażach. Stanowiska postojowe usytuowane są poprzecznie do 
spadku placu postojowego. 
Jezdnia Trasy Zamkowej znajduje się 1,60 m ponad najniżej położonym poziomem 
działki przedmiotowej inwestycji.  
 
3.3 Istniej ący układ komunikacyjny. 

Wzdłuż północno-zachodniej granicy działka przylega do pasa drogowego ulicy 
Szopena. Od południa sąsiaduje z Trasą Zamkową. Aktualny wjazd na działkę 
znajduje się w północno-zachodnim narożniku działki i prowadzi z ulicy Szopena. 
Między budynkiem a jego południowo-zachodnią granicą znajduje się wybrukowany 
plac mieszczący 30 normatywnych stanowisk postojowych. Drugi plac parkingowy 
na 16 stanowisk zajmuje południowo-wschodni narożnik działki. 
 
3.4 Istniej ące obiekty kubaturowe. 

Na trenie planowanej inwestycji znajduje się 4.-kondygnacyjny rozłożysty budynek 
biurowy. Założony jest na rzucie prostokąta z wewnętrznym dziedzińcem nakrytym 
przeszklonym świetlikiem. Kondygnacje I i II piętra nadwieszone są 170cm poza 
obrys sutereny i parteru. Dwie najniższe kondygnacje południowo-zachodniego 
narożnika wysunięte są poza regularny obrys wyższych kondygnacji budynku. 
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Najniżej położona kondygnacja nadziemna jest sutereną, niemal całkowicie 
zagłębioną w gruncie od strony ulicy Szopena oraz całkowicie odsłoniętą od strony 
Trasy Zamkowej. 
Budynek ma prostą modernistyczną formę z płaskim dachem. 
W przyziemiu wysuniętej dwukondygnacyjnej bryły, od jej południowo-wschodniej 
strony, znajdują się dwa wbudowane garaże oraz wydzielona stacja trafo- własność 
PGE. 
 
3.5 Istniej ąca zieleń. 

Wzdłuż chodnika przy ulicy Szopena na działce rośnie małowartościowy żywopłot 
liściasty. W południowo-wschodniej część działki znajdują się dwa wysokie drzewa 
liściaste. Skarpę od strony granicy z działką 1335/1 porastają krzewy ozdobne. 
 
3.6 Istniej ące sieci uzbrojenia terenu. 

Działka jest gęsto uzbrojona. Znajdują się na niej, tranzytowo biegnące, sieci 
elektroenergetyczne, teletechniczne ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne 
oraz przyłącza do budynku. 

• sieci i przył ącza sanitarne  
Na działce nr 1336/3 obr. 207 na której planowana jest rozbudowa i przebudowa 
budynku biurowego RARR S.A. przebiegają sieci:  
– wodociąg Ø160mm i Ø280mm  
– nieczynne wodociągi Ø40mm i Ø100mm,  
– ciepłociągi 2x500mm i 2x150mm,  
– kanalizacja sanitarna Ø200mm i Ø800mm,  
– kanalizacja deszczowa Ø200.  
Istniejące sieci sanitarne nie kolidują z robotami I etapu realizacji inwestycji. 

• sieci i przył ącza elektroenergetyczne i teletechniczne 
Obecnie budynek biurowy RARR S.A. zasilany jest linią kablową nN z istniejącej 
stacji trafo „Miastoprojekt” zlokalizowanej w w/w obiekcie. Zakres I etapu inwestycji 
nie wymaga wymiany kabla zasilającego budynek. 
Przez teren planowanej rozbudowy przebiegają linie kablowe SN, które mogą 
kolidować również z I etapem zaprojektowanej inwestycji. 
Ewentualne przekładki zostały wstępnie uzgodnione z właścicielem sieci. 
 
 
IV. OPIS ZAPROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.  

4.1 Projektowana rozbudowa i przebudowa istniej ącego obiektu 
kubaturowego ( w zakresie I etapu ). 

W związku z sukcesywnym poszerzaniem zakresu działalności spółki zdecydowano 
o potrzebie zabudowy istniejącego wewnętrznego dziedzińca, zadaszonego 
przeszklonym świetlikiem, o przestarzałej już nieco konstrukcji i wypełnieniu. 
W projekcie zaproponowano wypełnienie przestrzeni atrium czterema 
kondygnacjami, łączącymi się przestrzennie i funkcjonalnie z aktualnym 
zagospodarowaniem budynku. 
Przy północno-wschodniej elewacji zaprojektowano rozbudowę sutereny i parteru 
istniejącego budynku na odcinku długości 8,76m. Lico zewnętrznej ściany 
rozbudowy zrównano z licem ścian wyższych kondygnacji. 
W poziomie sutereny w rozbudowie zlokalizowano wbudowane ścienne czerpnie 
powietrza dla instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji obsługujących 
pomieszczenia powstałe wskutek rozbudowy i zabudowy wewnętrznego dziedzińca. 
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4.2 Projektowane sieci i przył ącza sanitarne. 

Przył ącze kanalizacji deszczowej. 
W związku z nieprawidłowym odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji 
sanitarnej należy uporządkować gospodarkę ściekową i nieprawidłowe włączenia 
zlikwidować. Kanalizację deszczową projektuje się z rur PVC, włączenie do 
istniejącej kanalizacji Ø300mm przewiduje się poprzez istniejącą studnię betonową 
Ø1000mm. 
Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej znajduje się w części instalacyjnej. 
 
4.3 Projektowane przył ącza elektroenergetyczne i teletechniczne oraz 

projektowane zabezpieczenia istniej ącego uzbrojenia podziemnego. 

Zgodnie z warunkami R7-5126/OM-XXIV/2009 z dnia 14.01.2010 wydanymi przez 
PGE Dystrybucja Rzeszów kolidujące kable SN należy przesunąć poza miejsce 
kolizji. 
Przebieg kabla SN, który koliduje z rozbudową I etapu inwestycji, określony jest na 
podstawie digitalizacji, w związku z powyższym jego rzeczywista trasa może nie 
pokrywać się z trasą na planie. 
W trakcie robót budowlanych w pobli żu kabla nale ży zachowa ć szczególn ą 
ostro żność! W przypadku stwierdzenia, że kabel może ulec uszkodzeniu lub 
stwarza zagrożenie dla ludzi, należy go przesunąć i zabezpieczyć na kolidującym 
odcinku rurą ochronną dzieloną Ø160 mm.  
Roboty związane z zabezpieczeniem kabla należy powierzyć osobom uprawnionym 
w obecności przedstawiciela PGE.  
Zakres robót związanych z ew. zabezpieczeniem kabla ujęto w przedmiarze części 
elektrycznej inwestycji.  
 
4.4 Projektowane ukształtowanie terenu ( w zakresie  I etapu ). 

Zaprojektowane zmiany to: 
• obniżenie terenu placu ograniczonego murem oporowym przy południowo-

zachodnim narożniku budynku celem realizacji dodatkowego wyjścia 
ewakuacyjnego z poziomu sutereny na zewnątrz budynku, 

Na obecnym etapie realizacji inwestycji zaproponowano rozwiązanie tymczasowe, 
nie wymagające korekty spadku wewnętrznej drogi zjazdowej na plac manewrowy 
przed garażami. 
• obniżenie terenu wokół południowo-wschodniego narożnika budynku, gdzie 

w suterenie mieszczą się pomieszczenia stałej pracy i gdzie zlokalizowano 
terenową czerpnię powietrza dla wentylacji i klimatyzacji. 

 
 
V. POZOSTAŁE INFORMACJE O TERENIE INWESTYCJI. 

5.1 Warunki ochrony konserwatorskie. 

Przedmiotowy obiekt, wzniesiony w okresie powojennym, nie ma wartości 
zabytkowych, lecz znajduje się w sąsiedztwie fortyfikacji zamku Lubomirskich oraz 
na terenie objętym ochroną konserwatorską na podstawie decyzji nr A-325 z dnia 
30.01.1969r. o wpisie zespołu staromiejskiego do rejestru zabytków  
 
5.2 Warunki ochrony przyrody. 

Nie dotyczy. 
 
5.3 Wpływ eksploatacji górniczej. 

Nie dotyczy. 
 



 6

VI. OPIS BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO. 

6.1. Rozwi ązanie funkcjonalno-przestrzenne.  

Obiekt został zaprojektowany i zrealizowany jako siedziba biura projektowego. 
Mieścił obszerne pracownie kreślarsko-projektowe oraz rozbudowane powielarnie, 
introligatornie i modelarnie. 
Wewnętrzny jednoprzestrzenny dziedziniec, wysokości trzech kondygnacji, był aulą 
wykorzystywaną na okolicznościowe imprezy, narady i szkolenia dla pracowników. 
Aktualnie budynek funkcjonuje jako budynek biurowy RARR S.A. Mieści 50 pokoi 
biurowych, łącznie dla ok. 150 osób, salę konferencyjno-szkoleniową dla ok. 75 
osób na I piętrze, salę narad dla ok. 20 osób na parterze oraz zaplecze techniczne 
i gospodarcze w suterenie. Pokoje biurowe rozlokowane są po zewnętrznym obrysie 
I i II piętra budynku oraz wzdłuż ścian południowo-wschodniego narożnika sutereny 
i parteru. Wokół zadaszonego dziedzińca biegną otwarte galerie komunikacji 
wewnętrznej 
Wewnętrzny dziedziniec aktualnie nie jest użytkowany. 
Południowo-zachodni narożnik parteru i sutereny, w pierwotnym projekcie 
mieszczący salę narad i bufet pracowniczy oraz obszerne archiwum, przewidziany 
jest do przebudowy na pomieszczenia powiązane funkcjonalnie z rozbudową. 
W suterenie znajduje się wydzielona stacja trafo – własność PGE. 
 
6.2. Forma architektoniczna. 

Istniejący 4.-kondygnacyjny budynek ma prostą modernistyczną formę. Założony 
jest na rzucie prostokąta z wewnętrznym dziedzińcem przykrytym przeszklonym 
świetlikiem o złożonym kryształowym kształcie. 
Suterena i parter zajmują prostokąt o zewnętrznych wymiarach 25,90m x 31,00m. 
Kondygnacje I i II piętra nadwieszone są 1,70m poza obrys dwu niższych 
kondygnacji. Ściany sutereny i parteru, z wąskimi otworami okiennymi wykończone 
są młotkowanym piaskowcem. Ściany I i II piętra mają duże okna w układzie 
pasmowym z wąskimi filarkami międzyokiennymi. Zaizolowane styropianem, 
wykończone są lekkim tynkiem mineralnym w kolorze białym, z brązowymi pasami 
podokiennymi. 
W południowo-zachodnim narożniku dwie niższe kondygnacje wysunięte są poza 
regularny obrys obiektu w formie niskiej 2.-kondygnacyjnej dobudówki. 
Budynek zwieńczony jest płaskim stropodachem. Dach wyższej części pogrążony 
jest w stronę wewnętrznego świetlika, spadek stropodachu niższej części 
skierowany jest na zewnątrz. 

 
6.3 Konstrukcja.  

Podstawowa ( 4.-kondygnacyjna część budynku ) zbudowana jest w oparciu 
o żelbetowy system słupowo-ryglowy założony na siatce 5,10m x 5,10m. 
Dwie niższe kondygnacje mieszczą się w obrysie prostokąta o wymiarach 
modułowych 25,50m x 30,60m. Dwie wyższe - powiększone są o wsporniki 
nadwieszone o 1,70m po zewnętrznym obrysie budynku. 
Wewnątrz budynku znajduje się jednoprzestrzenny, niepodpiwniczony dziedziniec 
wysokości trzech kondygnacji, zadaszony przeszklonym świetlikiem o stalowej 
konstrukcji, wypełnionej szkłem zbrojonym oraz sufitem podwieszonym ze szkła 
zbrojonego osadzonego w stalowych ramkach. 
– Stropy - gęstożebrowe typu Ackermana oraz DMS-65 z żebrami betonowanymi 

na budowie. 
– Ściany sutereny, częściowo zagłębione w gruncie, oraz ściany parteru - 

ceramiczne z cegły pełnej gr. 38cm. 
– Ściany wypełniające zewnętrzne wyższych kondygnacji – z gazobetonu 

gr.24cm. 
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– Stropodach pogrążony – niewentylowany - z płytek korytkowych opartych na 
stropie, na ściankach ażurowych. 

– Schody wewnętrzne – żelbetowe. 
– Galerie obiegające budynek od strony wewnętrznego dziedzińca na poziomie 

I i II piętra – na żelbetowych wspornikach z pełnymi balustradami, murowanymi, 
wzmocnionymi betonowymi lub żelbetowymi rdzeniami o nieregularnym 
rozstawie. 

– Galeria wewnętrzna na poziomie parteru – oparta na stropie korytarza piwnic. 

Do południowo-zachodniego narożnika przylega 2.-kondygnacyjna dobudówka, 
oddylatowana od podstawowej bryły. 
Konstrukcję nośną tworzą ściany murowane z cegły gr. 38cm, żelbetowe słupy 
i podciągi, stropy typu Ackermana oraz DMS-65 z żebrami betonowanymi na 
budowie. 
Wysunięta bryła dobudówki nakryta jest płaskim stropodachem z płyt korytkowych 
opartych na ściankach ażurowych, z odwodnieniem na zewnątrz budynku. 
 
6.4. Dane liczbowe budynku istniej ącego. 

powierzchnia zabudowy      1 142,60m2 

powierzchnia netto       3 042,00m2 

(w tym) :  

- powierzchnia sutereny    630,00m2 

- powierzchnia parteru    828,00m2 

- powierzchnia I piętra    794,00m2 

- powierzchnia II piętra    790,00m2 

kubatura brutto       13 200,00m3 

wysokość całkowita budynku       14,50m 
wysokość budynku (od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku) 11.12m 
ilość kondygnacji        4 
 
 
VII. CEL I PROGRAM UŻYTKOWY I. ETAPU ZAPLANOWANEJ INWESTYCJI. 

Budynek funkcjonuje aktualnie jako budynek biurowy i należy do grupy obiektów 
użyteczności publicznej. W programie jego przebudowy i rozbudowy przewiduje się 
dodatkowe, różnej wielkości sale konferencyjne i szkoleniowe, wzbogacające 
program użytkowy o nowe funkcje usługowe. Użytkowane będą przede wszystkim 
przez osoby niezatrudnione w budynku (dotyczy słuchaczy i prowadzących 
szkolenia). Niemniej kwalifikacja obiektu biurowego pozostanie bez zmian. 
Podstawowym celem I etapu zaplanowanej inwestycji są: 
• pozyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej,  
• wykorzystanie (zabudowa) ogrzewanej przestrzeni istniejącego wewnętrznego 

zadaszonego dziedzińca budynku, łącznie z wymianą przestarzałego 
nieszczelnego świetlika dachowego, nie spełniającego aktualnych normatywów 
dotyczących jego izolacyjności termicznej,  

• rozbudowa obiektu w poziomie piwnic i parteru celem uzupełnienia przestrzeni 
niezbędnej dla właściwego zaprojektowania zaplanowanego programu 
funkcjonalnego oraz wyposażenia technicznego obiektu,  

• przebudowa części pomieszczeń istniejących w obrębie sutereny i parteru. 
Istniejącą część biurową na I i II piętrze pozostawia się prawie bez zmian 
funkcjonalnych. Zaprojektowano natomiast remont istniejących pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych. 

UWAGA: 
Na czas realizacji zaplanowanej inwestycji zakłada się nieprzerwane 
funkcjonowanie obiektu na dotychczasowych zasadach.  Dopuszcza si ę 
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wył ączenie z u żytkowania cz ęści pomieszcze ń i fragmentu parkingu 
w zakresie niezb ędnym dla wykonania przewidzianych prac budowlanych.  
 
 
VIII. OPIS ZAPROJEKTOWANEJ ZABUDOWY WEWN ĘTRZNEGO DZIEDZIŃCA. 

8.1. Rozwi ązanie funkcjonalno-przestrzenne.  

Zaprojektowano wypełnienie przestrzeni zadaszonego wewnętrznego dziedzińca 
czterema kondygnacjami, łączącymi się funkcjonalnie i przestrzennie z aktualnym 
zagospodarowaniem budynku. 
Mieszczą one: 
• maszynownię wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – w suterenie,  
• audytoryjną salę konferencyjno-szkoleniową na 162 osoby – w przestrzeni 

sutereny i parteru,  
• salę szkoleniowo-biznesową na 51 osób – na I piętrze,  
• pokój obsługi klienta biznesowego i pokój do rekrutacji – na II piętrze,  
• aneksy socjalno-wypoczynkowe na I i II piętrze dla użytkowników sali 

szkoleniowo-biznesowej oraz pokoi obsługi klienta i rekrutacji. 
 
8.2. Forma architektoniczna. 

Zaprojektowane rozwiązanie nie ma większego wpływu na zewnętrzną formę 
architektoniczną obiektu. Kształt świetlika zyskuje nową, spokojniejszą formę i nieco 
mniejszą wysokość, co jest rozwiązaniem korzystnym w kontekście sąsiedztwa 
zamku. 
 
8.3. Konstrukcja. 

Konstrukcja zaprojektowanej 4-kondygnacyjnej zabudowy wewnętrznego dziedzińca 
ograniczona jest obrysem galerii komunikacji wewnętrznej budynku istniejącego. 
Zaprojektowano konstrukcję zabudowy wnętrza całkowicie oddylatowaną od 
elementów konstrukcyjnych części istniejącej. Jedynie obwodowe pasmo świetlika 
dachowego opierać się będzie na krawędzi istniejącego stropu nad II piętrem. 
Przyjęto nośną konstrukcję żelbetową opartą na czterech nowych nośnych słupach 
w rozstawie osiowym 8,11cm×9,98cm.  
Posadowienie projektuje się za pośrednictwem żelbetowego rygla o wymiarach 
60×120 cm, łączącego cztery słupy szkieletu nośnego. 
Poziom posadowienia rusztu zaprojektowano na głębokości 4,60m poniżej poziomu 
posadzki istniejącego dziedzińca. 
Strop nad parterem – monolityczna płyta żelbetowa zbrojona jednokierunkowo 
gr.35 cm, oparta jest na żelbetowych ryglach 50×75 cm i wspornikach 45×50 cm 
przenoszących obciążenia na cztery słupy o wymiarach 50×50 cm. Dwa wsporniki 
płyty stropowej wysunięte w stronę istniejących galerii mają grubość 15 cm. 
Nad I piętrem – monolityczna płyta żelbetowa gr.22 cm zbrojona dwukierunkowo, 
oparta na czterech żelbetowych słupach 40×40 cm oraz żelbetowych ryglach 
40×72 cm, ze wspornikami płyty gr.15 cm. 
Nad II piętrem – monolityczna płyta żelbetowa gr.22 cm zbrojona dwukierunkowo, 
oparta na czterech żelbetowych słupach 40×40 cm oraz ryglach żelbetowych 
30×153 cm, bez wsporników płyty. 
Po obwodzie wewnętrznej zabudowy, w poziomie dachu, zaprojektowano 
aluminiowo-szklany świetlik dachowy. 
Na żelbetowym stropie sutereny gr.18 cm, zbrojonym jednokierunkowo, opartym na 
nowych betonowych ścianach pomieszczenia wentylatorni, zaprojektowano 
audytoryjną salę konferencyjno-szkoleniową, wypełniającą przestrzeń sutereny 
i parteru. Ściany posadowiono na nowych żelbetowych ławach fundamentowych. 



 9

W płycie należy pozostawić otwory wywiewne dla wentylacji mechanicznej sali 
konferencyjno-szkoleniowej. 
Środkowa partia dachu (odwróconego pogrążonego) skonstruowana jest na 
żelbetowym stropie II piętra. 
Poza dziedzińcem uzupełniono również podpiwniczenie budynku istniejącego 
w osiach 4-5 oraz I-L, gdzie zlokalizowano część wentylatorni. Ściany nowego 
pomieszczenia ( żelbetową i betonową ) posadowiono na istniejących 
fundamentach pomiędzy szkieletem istniejącej konstrukcji. Oparta na nich płyta 
stropowa, żelbetowa, jednokierunkowo zbrojona ma grubość 15 cm. 
Szczegółowy opis konstrukcji - w konstrukcyjnym projekcie wykonawczym oraz 
w opisie robót budowlanych i wykończeniowych. 
 
8.4. Warunki gruntowo-wodne terenu wewn ętrznej zabudowy. 

Wg opisu technicznego części konstrukcyjnej (na podstawie dokumentacji 
geotechnicznej opracowanej w marcu 2010r.). 
 
8.5. Dane liczbowe wewn ętrznej nowej wewn ętrznej zabudowy. 

powierzchnia zabudowy (mieści się w powierzchni zabudowy istn. budynku)  228,35m2 

powierzchnia netto (dodana do istniejącej powierzchni netto budynku)   403,95m2 

(w tym) :  
- powierzchnia sutereny     153,00m2 

- powierzchnia parteru       00,00m2 

- powierzchnia I piętra     131,65m2 

- powierzchnia II piętra     119,30m2 

kubatura nowej zabudowy       2 702,00m3 
(z tego 1 812,00m3 mieści się w kubaturze istniejącego budynku)    

wysokość całkowita        14,45m 
wysokość budynku (od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku)  11.05m 
ilość kondygnacji        4 
 
 
IX. OPIS ZAPROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY. 

9.1. Rozwi ązanie funkcjonalno-przestrzenne. 

Część pomieszczeń w suterenie i na parterze objęto projektem przebudowy, 
przystosowując je do nowej funkcji. 
W suterenie : 
• pomieszczenia dawnej introligatorni zaadaptowano na potrzeby nowej 

serwerowni i dwuosobowy pokój dla informatyków 
• pomieszczenie dawnego archiwum zamieniono na pomieszczenia higieniczno-

sanitarne dla użytkowników zaprojektowanych w budynku sal konferencyjnych 
i szkoleniowych. 

• zaprojektowano przejście z istniejącej sutereny do pomieszczeń nowych 
maszynowni wentylacji i klimatyzacji 

• Na parterze 
• dwa pokoje biurowe oraz salę narad przystosowano na salę konferencyjno-

szkoleniową na ok. 33 osoby. 
• zlikwidowano kiosk przy wejściu głównym i powiększono wiatrołap 
• zlikwidowano serwerownię przy portierni i zaprojektowano w tym miejscu dwa 

boksy dla tłumaczy symultanicznych, obsługujących dużą salę konferencyjno-
szkoleniową 

• powierzchnię dawnej sali narad i bufetu pracowniczego, zaadaptowano na 
szatnię odzieży wierzchniej, foyer, i wc przystosowane dla osób 
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niepełnosprawnych oraz przestrzeń bankietową dla uczestników szkoleń, 
prezentacji i konferencji. 

 
9.2. Forma architektoniczna. 

Zaprojektowane rozwiązania nie wpływają na zmianę zewnętrznych gabarytów bryły 
istniejącego budynku, spowodują natomiast zmiany na fragmentach jego elewacji. 
 
9.3 Konstrukcja. 

Zaprojektowane zmiany w niewielkim stopniu ingerują w konstrukcję istniejącego 
obiektu. Realizacja otworów w istniejących ścianach konstrukcyjnych wymagać 
będzie wykonania nowych stalowych wzmocnień i konstrukcji stalowych nadproży 
omówionych w opisie robót budowlanych i wykończeniowych. 
 
9.4. Dane liczbowe przebudowy. 

powierzchnia netto        1 169,15m2 
(w tym) :  

- powierzchnia w obrębie sutereny    272,10m2 
- powierzchnia w obrębie parteru    693,50m2 
- powierzchnia w obrębie I piętra    108,75m2 
- powierzchnia w obrębie II piętra      94,80m2 
 
 
X. OPIS ZAPROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY ZEWN ĘTRZNEJ I ETAPU. 

10.1. Rozwi ązanie funkcjonalno-przestrzenne. 

Zaprojektowana rozbudowa zewnętrzna łączy się funkcjonalnie i przestrzennie 
z przebudową i obejmuje : 
• czerpnię i wyrzutnię powietrza oraz maszynownię wentylatorni przybudowaną 

do północno-wschodniej elewacji budynku istniejącego w suterenie 
• poszerzenie traktu sali konferencyjno-szkoleniowej – na parterze rozbudowy jw. 
 
10.2. Forma architektoniczna. 

Zewnętrzna rozbudowa przy północno-wschodniej ścianie budynku to niewielkie 
uzupełnienie powierzchni sutereny i parteru do lica nadwieszenia ściany 
zewnętrznej dwu wyższych kondygnacji. Przerywa ono regularne wysunięcie bryły 
i wzbogaca jej elewację. 
 
10.3. Konstrukcja.  

Zaprojektowano : 
• żelbetowe ławy fundamentowe 35×40 cm 
• betonowe ściany gr.25 cm w poziomie sutereny 
• strop żelbetowy gr.12 cm między parterem i sutereną 
• lekką pełną ścianę osłonową oraz przeszklone narożne fasady aluminiowe 

w poziomie parteru – wg opisu robót budowlanych i wykończeniowych. 
 
10.4. Warunki gruntowo-wodne terenu zewn ętrznej rozbudowy. 

Wg opisu technicznego części konstrukcyjnej (na podstawie dokumentacji 
geotechnicznej opracowanej w marcu 2010r.). 
 
10.5. Dane liczbowe zewn ętrznej rozbudowy. 

powierzchnia zabudowy ( znajduje się w obrysie budynku istniejącego)   13,75m2 
powierzchnia netto        24,85m2 
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 (w tym) :  
- powierzchnia sutereny    8,75m2 
- powierzchnia parteru    16,10m2 
kubatura brutto        80,60m3 
wysokość rozbudowy        5,85m 
ilość kondygnacji rozbudowy       2 
 
 
XI. OPIS ZAPROJEKTOWANEGO ROZWI ĄZANIA FUNKCJONALNO-

PRZESTRZENNEGO OBIEKTU PO PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE 
I ETAPU. 

Istniejący budynek funkcjonować będzie nadal jako biurowy dla pracowników 
zatrudnionych w RARR S.A. Użytkować będą oni głównie istniejące pomieszczenia 
biurowe na parterze, I i II piętrze oraz pokoje na II piętrze zaprojektowanej 
zabudowy wewnętrznego dziedzińca. Na I i II piętrze wewnętrznej zabudowy 
wygospodarowano dwa otwarte aneksy socjalno-wypoczynkowe. 
W projekcie przebudowy i rozbudowy podstawową biurową funkcję obiektu 
wzbogacono o funkcje usługowe, w których odbywać będą się szkolenia, narady 
i konferencje organizowane dla osób z zewnątrz. 
Są to : 
• obszerna amfiteatralna sala konferencyjno-szkoleniowa na ok.162 osoby 
• sala konferencyjno- szkoleniowa dla max.33 osób, połączona z funkcjonującym 

na parterze Centrum Obsługi Inwestora Zagranicznego 
• sala szkoleniowo - biznesowa na I piętrze w obrębie zabudowy istniejącego 

wewnętrznego dziedzińca  
• sala obsługi klienta biznesowego i sala rekrutacji na II piętrze zabudowy 

dziedzińca 
W suterenie budynku znajdują się dwa istniejące garaże 1-stanowiskowe dla 
samochodów osobowych. W części istniejącej nadal znajduje się wydzielona stacja 
trafo. 
 
 
Zestawienia zaprojektowanych pomieszcze ń i aktualnych powierzchni netto 
wg rysunków (rzutów poszczególnych kondygnacji). 

Poziom sutereny 
103 Szatnia sprzątaczek 11,20 m2 

  104c Komunikacja 7,25 m2 
  104d Komunikacja 22,35 m2 

105 Magazyn 48,00 m2 
106 Wymiennikownia co 23,80 m2 
107 Archiwum 23,50 m2 
109 Magazyn porządkowy 9,90 m2 
111 Wentylatornia 8,75 m2 
112 Serwerownia 13,65 m2 
113 Pokój informatyków 17,75 m2 
119 Przedsionek 2,10 m2 
121 Pomieszczenie rozprężne 65,80 m2 
122 Wentylatornia 40,25 m2 
123 Wentylatornia 46,95 m2 
124 WC kobiet 30,10 m2 
125 Przedsionek 4,60 m2 
126 WC mężczyzn 21,95 m2 
127 Przedsionek 9,45 m2 
128 Magazyn porządkowy 7,50 m2 
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129 Palarnia 19,00 m2 

Razem 433,85 m 2 

 
Poziom parteru 

202 Kabina tłumaczy 5,75 m2 
203 Kabina tłumaczy 6,25 m2 
204 Portiernia 11,00 m2 
205 Wiatrołap 18,20 m2 
207 Hol wejściowy 72,25 m2 
208 WC kobiet 7,15 m2 
209 WC mężczyzn 8,05 m2 
210 Komunikacja 53,95 m2 

211 Sala konferencyjno – szkoleniowa 
64,15 

+16,10 m2 
212 Pokój śniadań 7,55 m2 
213 Pokój biurowy 24,65 m2 
221 Sala konferencyjno – szkoleniowa 168,00 m2 
222 Hol 45,00 m2 
223 Hol 119,20 m2 
224 WC dla niepełnosprawnych 4,30 m2 
225 Szatnia 22,85 m2 
226 Sala konsumpcyjna 48,50 m2 
227 Pomieszczenie cateringu 6,70 m2 

Razem 709,60 m 2 
 
Poziom I pi ętra 

303 WC mężczyzn 8,90 m2 
304 Komunikacja 90,35 m2 

  304a Komunikacja 12,25 m2 

310 WC kobiet 9,50 m2 
329 Aneks socjalno - wypoczynkowy 43,40 m2 
330 Sala szkoleniowo - biznesowa 76,00 m2 

Razem 240,40 m 2 
 
Poziom II pi ętra 

404 Komunikacja 85,60 m2 

  404a Komunikacja 7,65 m2 

411 WC kobiet 9,20 m2 

430 Aneks socjalno - wypoczynkowy 39,35 m2 
431 Sala obsługi klienta biznesowego 36,15 m2 
432 Sala do rekrutacji 36,15 m2 

Razem 214,10 m 2 
 
 
DANE LICZBOWE ( po przebudowie i rozbudowie w zakre sie I etapu ) 

powierzchnia zabudowy                 1 156,35m 2 
powierzchnia netto        3 470,80m 2 
(w tym) :  
- powierzchnia sutereny    791,75m 2 

- powierzchnia parteru    844,10m 2 
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- powierzchnia I pi ętra    925,65m 2 

- powierzchnia II pi ętra    909,30m 2 

kubatura brutto        14 170,00m  3 
wysoko ść (od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku)  11.12m 
ilość kondygnacji        4 
 
 
XII. OPIS ZAPROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH.  

12.1 Warunki realizacji inwestycji. 

Zabudowa realizowana będzie w obrysie obudowanego i zadaszonego dziedzińca 
wewnętrznego. Aktualnie przestrzeń dziedzińca w osiach „4-5” oraz „I-L” ma 
wysokość jednej kondygnacji ( zadaszeniem jest strop I piętra ). Przestrzeń 
w osiach „5-10” oraz „H-L” ma wysokość trzech kondygnacji i przekryta jest stalowo-
szklanym świetlikiem na poziomie dachu istniejącego budynku.  
Posadzka dziedzińca obniżona jest 77 cm w stosunku do poziomu parteru. 
Dziedziniec jest niepodpiwniczony. Wokół dziedzińca budynek istniejący jest 
podpiwniczony. 
W poziomie parteru dziedziniec obudowany jest : 
• ścianą ceramiczną pełną gr.38 cm wypełniającą żelbetowy szkielet nośny – 

w osiach „L” i „I” oraz na fragmencie osi „5” 
• lekką ażurową stalową ścianką wypełnioną szkłem zbrojonym opartą na 

murowanej balustradzie pełnej – pośrodku osi „9-10”  
• lekką ażurową stalową ścianką wypełnioną szkłem zbrojonym opartą na 

murowanej balustradzie pełnej – pośrodku osi „G-H”  
• przeszkloną aluminiową ścianą zewnętrzną w osi „4” oraz „L” 
Na wyższych kondygnacjach w osi „L” dziedziniec obudowany jest wypełniającą 
murowaną pełną ścianą gr.38cm. Na szerokości klatki schodowej szkielet 
konstrukcyjny wypełniony jest pustakami szklanymi. Z trzech pozostałych stron 
dziedziniec otaczają otwarte galerie komunikacyjne istniejącego budynku. Galerie 
mają pełne, murowane balustrady.  
Na czas realizacji projektu dziedziniec – jako plac  prowadzenia robót 
budowlanych – nale ży odgrodzi ć od pozostałej cz ęści budynku. Ma to na celu  
• umo żliwienie u żytkowania istniej ącego budynku na dotychczasowych 

warunkach przez cały czas rozbudowy,  
• zminimalizowanie uci ążliwo ści prowadzonych prac dla pracowników 

pozostałej cz ęści obiektu,  
• zabezpieczenia mienia inwestora w istniej ącej cz ęści budynku,  
• zapewnienie bezpiecze ństwa osób zatrudnionych i przebywaj ących 

w obiekcie,  
• zabezpieczenie istniej ącego obiektu przed niekorzystnym wpływem 

czynników atmosferycznych na czas realizacji rozbud owy. 
UWAGA: wygrodzenie placu realizacji robót musi pona dto spełnia ć warunki : 
• obudowy wewn ętrznej drogi po żarowej odporno ści EI30,  
• zabezpieczenia u żytkowników II pi ętra przed zagro żeniem zwi ązanymi 

z robotami rozbiórkowymi istniej ącego świetlika oraz monta żowymi – 
nowego. 

Konstrukcja obudowy nie mo że zawężać szeroko ści dróg ewakuacyjnych 
poni żej 140 cm. 
Przewiduje się realizację zabudowy pod istniejącym zadaszeniem dziedzińca tak 
długo jak pozwolą na to wybrane techniki realizacji inwestycji. Zaleca się 
zakończenie realizacji stanu surowego zamkniętego przed sezonem grzewczym. 
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12.2 Konstrukcja zaprojektowanej cz ęści budynku. 

Zaprojektowano zabudowę o żelbetowej konstrukcji słupowo-ryglowej. Stropy – 
żelbetowe płytowe. Dach pogrążony – żelbetowy płytowy Rozwiązania szczegółowe 
wg projektu konstrukcyjnego wykonawczego. 
Nowa zabudowa jest konstrukcją niezależną, całkowicie oddylatowaną od 
konstrukcji istniejącego budynku. Niemniej - przestrzennie i funkcjonalnie – mocno 
powiązana z istniejącą częścią. Niezbędne jest staranne przygotowanie każdego 
etapu realizacji inwestycji, odsłonięcie i rozpoznanie istniejącej struktury 
budowlanej, ewentualne skorygowanie jej niedoskonałości ( krzywizny, nierówności, 
nieprostoliniowości, braku poziomu itp.) celem zrealizowania inwestycji 
o podwyższonym standardzie. 
Kształt stropu należy starannie odwzorować i wykonać, żeby późniejszymi 
korektami nie zniweczyć efektu zaprojektowanych prześwitów.  
Zwraca się uwagę, że dla części konstrukcji nie przewiduje się obudowy sufitem 
podwieszonym i tu wymagana jest szczególna staranność i precyzja. Należy też 
dokładnie przygotować przejścia i przebicia dla wewnętrznych instalacji, zwłaszcza 
– klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, by możliwa była późniejsza obudowa jej 
kanałów w zaprojektowanym kształcie. 
Cztery wewn ętrzne słupy konstrukcyjne i rygle wykona ć starannie 
w technologii betonu architektonicznego w szalunku z desek struganych. 
Zakłada si ę wyeksponowanie szczerej konstrukcji nowej zabudowy  we 
wnętrzu wyko ńczonych pomieszcze ń. 
Materiały konstrukcyjne  
dla słupów, stropów i podciągów : 
• beton żwirowy - B30 
• zbrojenie główne - stal A III (34 GS) 
• zbrojenie rozdzielcze - stal A 0(St 0S) 
dla wzmocnień istniejącej konstrukcji : 
• stal profilowa St3SX 
 
12.3 Wykopy pod zabudow ę wewnętrznego dziedzi ńca. 

Przy projektowaniu posadowienia wypełnienia istniejącego dziedzińca oparto się 
o archiwalny projekt istniejącego obiektu. Nie można wykluczyć zmian, jakie mogły 
być wprowadzone na etapie jego realizacji. Wykonawca zobowiązany jest do 
śledzenia na bieżąco zgodności rysunków projektu ze stanem faktycznym 
i zgłaszania inwestorowi ( i projektantom ) wszystkich rozbieżności.  
Zaprojektowana zabudowa wymaga wybrania ziemi z przestrzeni ograniczonej 
ścianami podpiwniczonej części budynku do głębokości ok.30 cm powyżej poziomu 
posadowienia istniejących fundamentów, tj.ok.410 cm poniżej obecnego poziomu 
posadzki dziedzińca.  
Na tym etapie odkryty obrys istniejących fundamentów należy przedstawić 
projektantowi konstrukcji. 
Wykopy pod zaprojektowane ławy fundamentowe ( posadowione 28 cm poniżej 
istniejących ) zaleca się wykonać ręcznie bezpośrednio przed zaplanowaną ich 
realizacją, możliwie jak najdalej od istniejących ław. Podłoże przygotowane pod 
fundamentowanie należy odebrać komisyjnie przy udziale autora dokumentacji 
geotechnicznej oraz projektanta konstrukcji rozbudowy. 
Sugeruje się : 
• wykopy wykonywać postępująco w stronę zewnętrznego obrysu budynku 

( osi „4” ) 
• fundamentowanie natomiast rozpocząć od ściany w osi „4” co pozwoli na 

sprawne ograniczenie placu budowy do przestrzeni zadaszonej istniejącą 
konstrukcją budynku i zabezpieczenie się przed niekorzystnym napływem wód 
deszczowych do wnętrza dziedzińca 
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Równolegle należy przeprowadzić przebudowę istniejącej wewnętrznej kanalizacji 
deszczowej, przygotowując ją do odbioru wody deszczowej z docelowego 
odwodnienia nowego zadaszenia dziedzińca. Jednocześnie trzeba zapewnić 
bezpieczny odpływ wody z istniejącego układu wewnętrznych rur deszczowych.  
Istniejące fundamenty chronić należy przed nawodnieniem. 
Wykopy wykonywać w porze suchej, bezpośrednio przed fundamentowaniem i nie 
dopuszczać do trwałego ich nawodnienia. 
Na czas prac fundamentowych przewidzieć należy zabezpieczenie i odwodnienie 
terenu. Ziemię wybraną z wykopów należy na bieżąco usuwać poza plac budowy. 

UWAGI :  
1. Przed rozpocz ęciem wykopów nale ży wykona ć odkrywki w osiach „4” i „5” 

w poziomie posadzki dziedzi ńca celem sprawdzenia czy istniej ące słupy 
w osi „J” nie s ą usztywnione dodatkowym ryglem, który nale żałoby chroni ć 
podczas wykopów ( zwłaszcza przy u życiu ci ężkiego sprz ętu ) 

2. Wszelkie roboty ( zwłaszcza prowadzone ci ężkim sprz ętem ) w rejonie 
słupów w osi „J” wykonywa ć należy szczególnie ostro żnie z uwagi na du żą 
smukło ść słupów. Wg pierwotnego projektu słupy o przekroju 35××××35 cm 
mają prawie 7 metrów wysoko ści. 

 
12.4 Wykopy pod rozbudow ę sali narad w kierunku północno-wschodniej 

granicy działki. 

Niewielka rozbudowa przy ścianie zewnętrznej istniejącego budynku wymaga 
wykopu, którego głębokość sięga ok.20 cm powyżej poziomu istniejących 
fundamentów. Z uwagi na niewielką skalę oraz niekorzystne usytuowanie 
przewiduje się wykopy ręczne. Z rozbudową tą powiązana jest realizacja kanału 
czerpni powietrza, który zaprojektowano pod posadzką istniejącej części budynku. 
Roboty ziemne w budynku należy powiązać z przebudową pomieszczenia 
serwerowni i pokoju dla informatyków. 
Równolegle wykonać należy przełożenie odcinka kabla energetycznego o ile istotnie 
koliduje on z zaprojektowaną rozbudową. 
 
12.5 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe odsł oni ętych fundamentów 

istniej ącego budynku. 

Dążyć należy do zminimalizowania uszkodzeń istniejących ścian, fundamentów i ich 
izolacji podczas prowadzenia wykopów. 
Odsłonięte fundamenty oczyścić, rozpoznać rodzaj istniejących izolacji oraz ich 
aktualny stan techniczny. Z fragmentów istniejących ścian, które znajdą się 
w obrębie pomieszczeń zaprojektowanej rozbudowy, usunąć należy izolację, łącznie 
z istniejącym tynkiem. W przypadku dobrego stanu izolacji na pozostałych 
fragmentach ścian i rozpoznania ich jako asfaltowe można je wzmocnić dodatkową 
warstwą lepiku i pozostawić. 
Z górnej płaszczyzny ławy w osi „4” należy usunąć izolację ( do czystego betonu ) 
celem umożliwienia połączenia jej z zaprojektowaną żelbetową ścianą zewnętrzną. 
W razie stwierdzenia złego stanu technicznego istniejących izolacji, ławy należy 
odcinkami odsłaniać do poziomu ich posadowienia i zaizolować 
Z obawy przed istniejącą izolacją smołową, w projekcie i przedmiarze przewiduje się 
wymianę istniejącej rapówki i izolacji ścian na system wskazany dla nowych 
fundamentów. 
 
12.6 Zaprojektowane fundamenty i ściany zagł ębione w gruncie. 

Podstawowa konstrukcja wewnętrznej rozbudowy ( cztery słupy niosące stropy 
wypełniające dziedziniec ) posadowiona jest na żelbetowym ruszcie zbudowanym 
z rygla 60x120 cm oraz ław 110 i 140 cm wysokości 40 cm, spinających słupy 
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szkieletu. Zaprojektowano żelbetowe ławy i betonowe ściany fundamentowe gr.25 
i 30 cm. Ściana zewnętrzna gr.30 cm w osi „4”, pełniąca też rolę ściany oporowej, 
jest dodatkowo zbrojona.  
Ściany w osiach „4” i „5” posadowione są na istniejących ławach i zespolone z nimi 
wg opisu projektu konstrukcyjnego. Ściana w osi „4” usztywniona jest poprzecznym 
wieńcem na długości modułu „4-5” w osi „I” istniejącej ściany. 
Na etapie realizacji ostateczne rozwiązanie należy uzgodnić z projektantem 
konstrukcji. Na obwodzie styku tej nowej ściany z fundamentem i słupami 
istniejącego budynku, należy zamontować taśmę bentonitową ( w osi ściany ), jako 
uszczelnienie przed wodą gruntową. Proponuje się taśmę Aquafin-CJ4 firmy 
Schomburg z otuliną zabezpieczającą taśmę na czas jej montażu. 
W osi „5” należy uszczelnić taśmą styk nowej ściany z fundamentem istniejącym. 
Ściany posadowione na istniejących fundamentach wiążą się z istniejącą 
konstrukcją. Wymaga to realizacji zaleceń projektu konstrukcyjnego, starannego 
oczyszczenia powierzchni styku ściany z ławą i wykonania warstwy zczepnej 
bezpośrednio przed betonowaniem. 
Ściany na nowych ławach należy oddylatować od budynku istniejącego. Dylatację 
( ok.2 cm ) wypełnić paskami twardego styropianu. 
Oddylatowaną konstrukcję rozbudowy sali narad ( zagłębioną w gruncie ) należy 
uszczelnić taśmą bentonitową 
Materiały konstrukcyjne dla fundamentów : 
• beton żwirowy – B25 
• zbrojenie główne - stal A III (34 GS) 
• zbrojenie rozdzielcze - stal A 0(St 0S) 
Pod fundamentami wykonać należy chudy beton B15 grubości min.10 cm oraz 
opisaną niżej izolację poziomą. Fundamenty realizować ściśle wg zaleceń 
projektanta konstrukcji obiektu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między 
parametrami odkrytej warstwy nośnej a parametrami założonymi w projekcie, należy 
skonsultować się z projektantem fundamentów. 
Uszczelnienie przerw technologicznych w realizowanych konstrukcjach należy do 
wybranego wykonawcy obiektu. 
Ściany fundamentowe zasypać można po wykonaniu właściwej pionowej i poziomej 
izolacji przeciwwodnej (i przeciwwilgociowej) oraz termicznej Przed obsypaniem 
ścian nale ży bezwzgl ędnie wykona ć stropy zwie ńczające ściany oraz 
żelbetowe podło ża (wylewki) posadzek na  gruncie. 
 
12.7 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe zapr ojektowanych 

fundamentów. 

Izolację poziomą na chudym betonie – pod fundamentami ( ławami) wykonać należy 
z papy asfaltowej podkładowej modyfikowanej SBS na welonie z włókna szklanego. 
Pozostałe izolacje poziome i pionowe fundamentów i ścian fundamentowych 
wykonać należy w kompleksowym systemie wybranej sprawdzonej firmy. 
W projekcie zaproponowano materiały i rozwiązania firmy Schomburg. 
Fundamenty oraz ściany fundamentowe do wysokości podłoża posadzek na gruncie 
zaizolować masą bitumiczną np.Combiflex-C2 ( zużycie 3, 5 l/m2 ). Wcześniej – pas 
ściany na wysokość warstwy posadzkowej ( na gruncie ) zaizolować masą 
mineralną, np. Aquafin 2K ( 4 kg/m2 ) i obie izolacje połączyć na styku wysokości 
ok.10 cm.  
Na całej wysokości ścian zewnętrznych, od strony gruntu, wykonać należy izolację 
przeciwwilgociową przy użyciu masy bitumicznej np. Combiflex–C2 (łącznie z fasetą 
o promieniu min 4 cm na styku ściany z ławą, wykonaną wcześniej z zaprawy 
Asocret-RN lub zaprawy cementowej z dodatkiem Asoplast-Mz ). W masę wtopić 
flizelinę np. ASO – Systemvlies–02. Na całej wysokości ściany ( do poziomu 
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odsadzki ławy ) wykonać izolację z gładkich płyt polistyrenu ekstrudowanego 
gr.10 cm mocowanych na kleju np. Combidik–2K.  
 
12.8 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe zapr ojektowanego kanału 

czerpni. 

W obrębie istniejącej części oraz pod posadzką nowej zabudowy dziedzińca 
zaprojektowano wewnętrzny kanał podposadzkowy o zmieniającym się przekroju. 
Żelbetową łupinę kanału należy wylać na warstwie chudego betonu z izolacją 
papową ( jak pod fundamenty ), po właściwym zaizolowaniu istniejących i nowych 
fundamentów. Konstrukcję kanału należy oddzielić od konstrukcji budynku np. 
podwójną warstwą papy asfaltowej. 
Zewnętrzne płaszczyzny kanału należy zaizolować masą bitumiczną np. Combiflex-
C2, wewnętrzne – zaleca się polakierować 2× żywicą epoksydową np. Indufloor IB 
3351 po uprzednim zagruntowaniu żywicą Indufloor IB 1250. Zaproponowany 
system firmy Schomburg zabezpieczy konstrukcje kanału przed wnikaniem wilgoci 
z czerpanego powietrza oraz wyeliminuje efekt ewentualnego pylenia betonu, 
z którego zbudowany jest kanał. Wybrany system posiada atest dopuszczający do 
stosowania w przemyśle spożywczym  
( co gwarantuje brak skażenia tłoczonego powietrza ). 
Orientacyjne zużycie gruntu – 0,6kg/m2, żywicy nawierzchniowej - 2×0,6kg/m2. 
 
12.9 Izolacje termiczne. 

• Izolacja ścian zagłębionych w gruncie – płyty gr 10 cm z polistyrenu 
ekstrudowanego z gładką powierzchnią i schodkowanymi krawędziami, np. 
Roofmate SL 

• Izolacja ścian fundamentowych ponad powierzchnią gruntu ( w warstwie 
cokołowej ) - płyty gr. 10 cm z polistyrenu ekstrudowanego z szorstką 
powierzchnią i prostymi krawędziami, np. Styrofoam IB 

• Izolacja nadziemnych ścian zewnętrznych ( w warstwie wykończonej metodą 
„lekką” mokrą ) – styropian EPS 80-036 

• Izolacje na ścianach wykończonych nieprzeziernymi fragmentami aluminiowo-
szklanych fasad – wełna mineralna fasadowa gr. 15 cm z wiatroizolacją 

• Izolacja w warstwach posadzkowych posadzek na gruncie – w obrębie 
pomieszczeń technicznych (wentylatornia, serwerownia ) – twardy polistyren 
ekstrudowany np. Floormate 500 gr.10 cm.  

• Izolacja w warstwach posadzkowych pozostałych pomieszczeń na gruncie – 
twardy styropian o gęstości min. 30 kg/m3 EPS 200 – 036 gr.10,0 cm 

• Izolacje posadzek na projektowanych stropach międzykondygnacyjnych 
styropian akustyczny 33/30 mm  

• Izolacje posadzek na istniejących stropach międzykondygnacyjnych objętych 
przebudową - styropian akustyczny 33/30 mm  

• Izolacja dachu odwróconego - płyty z polistyrenu ekstrudowanego z warstwą 
zaprawy cementowej gr.1 cm, z profilem pióro-wpust na dłuższych krawędziach, 
np. Roofmate LG-X gr.20 cm 

• Izolacja przebudowanego fragmentu dachu – płyty z polistyrenu 
ekstrudowanego gr.15-20 cm 

UWAGA: odsłonięcie istniejącej termoizolacji dachu pozwoli zinwentaryzować jej 
grubość. Przewiduje się potrzebę zwiększenia grubości izolacji pozostałej części 
istniejącego dachu w ramach robót remontowych skoordynowanych 
z zaprojektowaną inwestycją. Rozwiązanie tego zakresu uzgodnione zostanie 
w czasie realizacji, w ramach nadzoru autorskiego. 
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12.10 Posadzki istniej ące na gruncie. 

Istniejące posadzki w obrębie zespołu pomieszczeń nr 104d i nr 124 – 129, oraz 
112 i 113 przeznacza się do wyburzenia. Posadzki te zbudowane są 
z następujących warstw : 
– płytki PCV 
– podkład betonowy gr.8 cm 
– izolacja przeciwwilgociowa - 2×papa asfaltowa 
– gruzobeton gr.15 cm 
Dla wykonania tam nowych posadzek niezbędne jest wybranie warstwy gruntu 
gr. około 25 cm. 
Nowe schody wyrównawcze na komunikacji nr 102 wymagają wykonania ścian 
konstrukcyjnych pogłębienia pomieszczenia. Istniejące warstwy posadzkowe 
w pomieszczeniach nr 101, 102, 103 i 105, w rejonie prowadzenia przebudowy, 
mogą wymagać rozbiórki a następnie uzupełnienia. 
W pomieszczeniach nr 103 i 109 przewiduje się wymianę istniejącego podkładu 
i wykończenia posadzek ( płytki ceramiczne wylewce betonowej gr.8 cm ). 
 
12.11 Posadzki projektowane na gruncie. 

Posadzki na gruncie wykonać należy na podsypce z pospółki grubości min.15 cm. 
Dotyczy to sytuacji, gdy wykop znajduje się około 50 cm poniżej projektowanego 
poziomu posadzki. W przeciwnym razie pospółką wypełnić należy przestrzeń 
wykopu do poziomu zaprojektowanego podłoża. Nasypy zagęścić mechanicznie 
warstwami gr. max.40 cm, do ls = 0,96. Podłoża z betonu B20 grubości 12 oraz 
15 cm wylać na folii budowlanej PE gr.0,2 mm przeciwdziałającej odpływowi wody 
z betonu w warstwę pospółki. 
• W pomieszczeniach technicznych ( wentylatornia, serwerownia ) - podłoża 

betonowe gr.15,0 cm z betonu B20 ( w wentylatorni dodatkowo krzyżowo 
zbrojone prętami φ8 mm co 25 cm ). 

• W pozostałych pomieszczeniach - podłoża betonowe gr.12,0 cm z betonu B20 
( w sali konferencyjno-szkoleniowej dodatkowo krzyżowo zbrojone prętami 
φ8 mm co 25 cm ). 

W zagłębionym pomieszczeniu wentylatorni podłoże pełnią też rolę usztywnienia 
( poziomej przepony ) oporowej ściany fundamentowej, zwłaszcza podczas 
obsypywania jej gruntem. 
Podłoża należy oddylatować obwodowo taśmą gr.1 cm i zaizolować 
przeciwwilgociowo środkiem tworzącym wysokoelastyczną powłokę. 
Zaproponowano masę mineralną Aquafin-2K ( zużycie min.4,0 kg/m2 ), łączącą się - 
z wcześniej wykonaną - izolacją mineralną na ścianach fundamentowych. 
W narożniki połączenia ściany z podłożem, między warstwy masy wkleić taśmę 
uszczelniającą ASO-Dichtband 2000S.  
Izolację termiczną posadzek przewiduje się z : 
• polistyrenu ekstrudowanego np.Floormate 500 gr.10,0 cm – w pomieszczeniach 

technicznych  
• twardego styropianu EPS 200–036 grubości 10 cm – w pozostałych 

pomieszczeniach 
Zaleca się wykonać izolację z dwu warstw płyt ułożonych krzyżowo, na rozmijające 
się spoiny. 
Podkłady gr.5 i 7 cm z betonu B 20 odizolować od ścian dylatacją obwodową ze 
styropianu gr.1 cm. 
Jako warstwę poślizgową oddzielającą betonowe podkłady od izolacji termicznej 
zastosować folię budowlaną PE gr.02 mm (w pomieszczeniach „mokrych” 
zastosować folię gr.0,3 mm) 
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12.12 Szklany strop odporno ści po żarowej REI 60. 

W narożach stropu nad dużą salą konferencyjno-szkoleniową zaprojektowano 
stropy szklane 140×140 cm o wymaganej odporności pożarowej REI 60. 
Zaproponowaną stalową ocynkowaną konstrukcję wsporczą z ceownika 120 mm dla 
przeszklonych paneli ( gr. ok.90 mm ) należy odpowiednio zabezpieczyć farbą 
pęczniejącą i nawierzchniową matową w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji 
( całe rozwiązanie powinno posiadać odpowiedni certyfikat ). Rozwiązanie 
przedstawione w projekcie należy traktować jako wytyczne projektanta obiektu. 
Właściwy projekt wykonawczy tego elementu wykona dostawca i ew. wykonawca 
atestowanego rozwiązania. Dopuszcza się zamianę zaprojektowanego podziału 
paneli stropu na większe formaty pod warunkiem przedstawienia stosownej 
aprobaty rozwiązania. W konstrukcji podparcia paneli uwzględniono mocowanie ich 
na dwu oddylatowanych strukturach budynku : nowej i starej ( istniejącej ). 
 
12.13 Aluminiowy, przeszklony świetlik dachowy. 

Po obwodzie zabudowy wewnętrznego dziedzińca zaprojektowano przeszklony 
aluminiowy trójkątny świetlik dachowy, zbudowany z profili systemu fasadowego. 
Konstrukcję wykonać należy z profili należących do grupy materiałowej 1,0 
sprawdzonych, renomowanych firm (np. Aluprof, Reynaers).Dobór profili, poparty 
obliczeniami, rozwiązania uszczelnień i obróbek dachowych do uzgodnienia 
z projektantem obiektu. 
Wypełnienie – zestawy termoizolacyjne dwuszybowe. Szyba wewnętrzna 
niskoemisyjna, szyba zewnętrzna absorpcyjna neutralna o niskim współczynniku 
refleksyjności (max. 10%). Przenikalność światła (LT min. 68%), całkowita 
przepuszczalność energii (SF – max 34%), Uk zestawu szybowego = max 1,0 W/m2 
K. Obie szyby bezpieczne ( laminowane ). Ostateczną grubość szyb wykonawca 
przyjmie po wykonaniu obliczeń konstrukcyjnych. 
W pasma świetlika wmontowane są przeszklone klapy oddymiające ( 6 sztuk ) oraz 
dwa przeszklone wyłazy dachowe. 
Klapy sterowane są elektrycznie. Wyłazy –otwierane ręcznie. 
Zarówno klapy jak i wyłazy służą do przewietrzania budynku. 
 
12.14 Przebudowa dachu istniej ącej cz ęści budynku. 

Aktualnie na krawędzi dachu wokół dziedzińca znajduje się koryto odpływowe wody 
deszczowej, przewidziane do demontażu i przebudowy. W jego miejsce powstać ma 
ścianka attykowa oparta na konstrukcji istniejącego budynku ( dla montażu 
zaprojektowanego świetlika dachowego ) oraz obwodowa nisza – przestrzeń dla 
prowadzenia rur podciśnieniowego systemu odwodnienia dachu. Konstrukcję attyki 
wykonać można bez naruszania pokrycia istniejącego stropodachu.  
Uzupełnienie konstrukcji stropodachu przewiduje się po ukończeniu realizacji 
konstrukcji zabudowy dziedzińca. Na obwodzie podbudowy świetlika 
zaprojektowano przeciwspadek do płaskiego koryta zbudowanego na istniejącym 
dachu. 
Krawędź istniejącego dachu wokół wewnętrznego dziedzińca na szerokości 
ok. 200 cm należy odsłonić do poziomu płyt korytkowych. Uzupełnienie konstrukcji 
zaprojektowano w postaci zbrojonej płytki betonowej wylanej na traconym szalunku 
z blachy trapezowej T-35×188S gr.0,75 mm opartej na zaprojektowanych 
poprzecznych ściankach z cegły ceramicznej pełnej gr.12 cm ( w rozstawie osiowym 
170 cm ). Na odsłoniętej i uzupełnionej części dachu należy wyprofilować 
zaprojektowany kształt płaskiego koryta, zamontować system odwadniający, 
izolację termiczną i przeciwwodną. 
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12.15 Izolacja przeciwwodna zaprojektowanego dachu pogr ążonego. 

Zaprojektowano pogrążony dach nowej wewnętrznej zabudowy uszczelniony 
i hydroizolowany ( łącznie ze ścianką attykową na całej wysokości ) preparatem 
mineralnym Aquafin 2K ( zużycie min. 4,5 kg/m2 ) W narożniki połączenia ścianki 
attykowej z płytą stropodachu, między warstwy masy wkleić należy taśmę 
uszczelniającą ASO-Dichtband 2000S szerokości 15 cm, zaś wszystkie wpusty 
i przejścia instalacyjne zabezpieczyć systemowymi kształtkami zamontowanymi 
zgodnie z wytycznymi producenta wybranej technologii. 
 
12.16 Odwodnienie zaprojektowanego dachu pogr ążonego. 

Zaprojektowano czterospadowy dach o połaciach skierowanych w stronę centralnie 
zlokalizowanego, podgrzewanego wpustu. Dla odprowadzenia wód deszczowych 
wykorzystano podciśnieniowy system, np. Pluvia firmy Gebert. Zaizolowana 
termicznie ( i akustycznie ) wewnętrzna rura deszczowa w kondygnacji I i II piętra 
ukryta jest w konstrukcji ścianki działowej. Na parterze, w przestrzeni nad sufitem 
podwieszonym, łączy się z układem odwodnienia istniejącej części dachu. 
 
12.17 Odwodnienie przebudowanego dachu istniej ącego.  

Spadek dachu istniejącej części skierowany jest w stronę wewnętrznego dziedzińca, 
wokół, którego znajdowało się koryto zbierające wodę deszczową odprowadzaną 
czterema wewnętrznymi rurami spustowymi do kanalizacji zewnętrznej.  
Projekt przewiduje przebudowę istniejącego rozwiązania. Zlikwidowano 
wyprofilowane koryto odwadniające wokół świetlika i zastąpiono je wypłaszczonym 
pasem istniejącej połaci dachu, odsuniętym od świetlika na odległość ok.1,5 m. Od 
świetlika zaprojektowano przeciwspadek fragmentu istniejących połaci w kierunku 
płaskiego koryta. Zbiera ono wodę również z pozostałej części istniejącego dachu. 
Dla jego odwodnienia zaproponowano podciśnieniowy system, np. Pluvia firmy 
Gebert, wewnętrznymi rurami kanalizacji deszczowej. Cztery podgrzewane wpusty 
zlokalizowano pośrodku każdej połaci czterospadowego dachu zaś poziome 
przewody poprowadzono w niszy powstałej po przebudowie starego koryta. Dla 
odpływu wykorzystano trasy dwu istniejących rur spustowych. 
 
12.18 Izolacja termiczna zaprojektowanego dachu pog rążonego. 

Jako izolację termiczną zaprojektowano płyty z polistyrenu ekstrudowanego 
gr.20 cm np. RoofmateLG-X z cementową warstwą wykończeniową, ułożone luzem 
( szczelnie ) na płycie zaizolowanej przeciwwilgociowo i przeciwwodnie. 
 
12.19 Urządzenia zamontowane na dachu pogr ążonym.  

Na dachu nowej zabudowy zlokalizowano wyrzutnię wentylacji mechanicznej 
i klimatyzacji oraz urządzenie schładzacza wody lodowej instalacji klimatyzacji.  
Wyrzutnia zaprojektowana jest w formie komina o ściankach gr.10 cm wykonanych 
z betonu B20, na których zamontowana jest ażurowa czterostronna wyrzutnia 
wykonana indywidualnie z profili i blachy aluminiowej.  
Urządzenie schładzacza zamocowane jest do sześciu betonowych klocków 
o podstawie 30×30×45-50 cm posadowionych na płycie stropodachu ( na 
podkładkach z nieściśliwego materiału termoizolacyjnego gr.8 cm, np. Floormate 
700 lub szkła spienionego Foamglas F ).Klocki oddylatować od wylewki 
wyrównawczej paskami maty np. Ethafoam 222-E. Naroża styku klocków z warstwą 
wyrównawczą należy starannie uszczelnić materiałami systemu izolacji 
przeciwwodnej wg opisu izolacji dachu pogrążonego. Masą Aquafin 2K zaizolować 
wszystkie płaszczyzny klocków bezszwowo, łącznie z dachem. 
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W sąsiedztwie wyłazów dachowych należy zamontować klamry ze stali nierdzewnej 
zapewniające bezpieczne wyjścia na dach oraz dojścia do obsługi zlokalizowanych 
tam urządzeń. 
 
12.20 Zmiana lokalizacji istniej ących urz ądzeń chłodz ących zamontowanych 

na dachu. 

Istniejące klimatyzatory zamontowane na istniejącym dachu przewidziano do 
przeniesienia i zamontowania na betonowej ściance attykowej nowego świetlika 
dachowego. 
 
12.21 Ślusarka aluminiowa zewn ętrzna.  

Zaprojektowano okna zewnętrzne uchylne i stałe z profili aluminiowych z przekładką 
termiczną. Profile aluminiowe powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną 
i należeć do grupy materiałowej 1,0. 
Wykonawca przedstawi projekt warsztatowy ślusarki. Dobór profili powinien być 
udokumentowany stosownymi obliczeniami konstrukcyjnymi wykonawcy ślusarki. 
Jakość powłoki lakierniczej ma być potwierdzona stosownymi badaniami  
Zaleca się sprawdzone, nowoczesne systemy typu Aluprof, Reynaers. Wskazane 
okna w poziomie kondygnacji sutereny zaleca się wypełnić zestawami 
antywłamaniowymi w klasie P4. Szyba antywłamaniowa po wewnętrznej stronie 
zestawu. Rodzaj i układ szyb jak w fasadach. 
 
12.22 Przeszklone ściany osłonowe (fasady słupowo-ryglowe).  

Osłonowe ściany słupowo-ryglowe wykonać należy z profili konstrukcyjnych 
należących do grupy materiałowej 1,0, sprawdzonych, renomowanych firm (np. 
Aluprof, Reynaers) 
Projekt wykonawczy powinien być udokumentowany stosownymi obliczeniami 
konstrukcyjnymi. Powinien posiadać rozwiązanie detali obróbek oraz uszczelnień 
i połączeń ściany osłonowej z pozostałymi elementami i systemami wykończenia 
elewacji. Dokumentację należy uzgodnić z projektantem budynku celem koordynacji 
wszystkich elementów i materiałów wykończeniowych. Jakość powłoki lakierniczej 
profili aluminiowych powinna być potwierdzona odpowiednimi badaniami. 
Szklenie – zestawami termoizolacyjnymi dwuszybowymi. Szyba wewnętrzna 
niskoemisyjna laminowana, szyba zewnętrzna absorpcyjna neutralna o niskim 
współczynniku refleksyjności (max. 10%). Przenikalność światła (LT min. 68%), 
całkowita przepuszczalność energii (SF – max 34%), Uk zestawu szybowego = max 
1,0 W/m2 K. Ostateczną grubość szyb wykonawca przyjmie po wykonaniu obliczeń 
konstrukcyjnych.  
Partie do wysokości normatywnego parapetu – należy bezwzględnie wypełnić 
szkłem bezpiecznym (laminowanym). W projekcie zaproponowano całość 
przeszklenia szkłem laminowanym. 
Profile ścian wypełniających pełną wysokość pomieszczenia muszą uwzględniać 
napór użytkowników na ich płaszczyznę. Wykonawca opracuje również 
( w porozumieniu z projektantem ) konstrukcję pośrednią mocowania fasad do 
konstrukcji budynku. Musi ona uwzględniać możliwość późniejszej wymiany 
istniejącego wykończenia ścian zewnętrznych na wentylowane elewacje kamienne 
i aluminiowo-kompozytowe. W związku z powyższym przewiduje się potrzebę 
powiększenia głębokości profili w stosunku do wymiarów obliczeniowych. 
Partie nieprzejrzyste fasad wypełnić odpowiednio dobranymi spandrelami 
dwuszybowymi (szyba emaliowana na pozycji wewnętrznej). 
Próbki proponowanych zestawów szklanych przeziernych oraz spandreli - do 
uzgodnienia na etapie realizacji. 
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12.23 Parapety wewn ętrzne. 

• w pomieszczeniach wykończonych płytkami ceramicznymi lub gresowymi – 
parapety wyłożone tym samym materiałem co ściany, ze spadkiem „od okna”, 

• w holach nr 207, 222, 222 - parapety z kamienia jak na posadzkach, 
• w pomieszczeniach wewnętrznej zabudowy – parapety wytłaczane 

z aluminium, wykończone jak profile aluminiowe, 
• w pozostałych pomieszczeniach – z aglomarmuru, jak w części istniejącej. 
 
12.24 Parapety zewn ętrzne. 

Z wytłaczanych profili aluminiowych, wykończone jak profile ślusarki. 
 
12.25 Stalowe konstrukcje w istniej ących ścianach dwukondygnacyjnej bryły.  

Zmiana układu i wielkości otworów okiennych w zachodniej nośnej ścianie 
dwukondygnacyjnej bryły wymaga wykonania stalowej konstrukcji nowych filarków 
międzyokiennych ( wypełnionych betonem ) i stalowego wzmocnienia istniejącego 
nadproża, podtrzymujących istniejący strop. Nowe konstrukcje wprowadzono 
w poziomie sutereny i parteru. 
W południowej ścianie, w miejsce istniejącego okna, zaprojektowano nowy szeroki 
otwór, przewidziany na potrzeby przyszłościowej zewnętrznej rozbudowy. Aktualnie, 
po wykonaniu stalowej konstrukcji i odpowiednim jej zabezpieczeniu 
( antykorozyjnym i ogniochronnym ), otwór należy zabudować ustrojem łatwym do 
demontażu. Proponuje się bloczki z gazobetonu gr.20 cm na zaprawie wapiennej. 
Podobnie zamurować należy otwory pozostałe po demontażu pozostałych dwu 
okien w tej elewacji oraz okna po stronie wschodniej. 
 
12.26 Ogniochronne zabezpieczenie ( obudowy ) konst rukcji stalowych. 

Dla zabezpieczenia ogniochronnego nośnych profili stalowych wyżej opisanych 
konstrukcji do klasy R120 wybrano skrzynkowe obudowy z silikatowo-cementowej 
płyty Promatect-L gr.50 mm. Stalowe okucia nadproży wystarczyłoby zabezpieczyć 
płytą grubości 40 mm. Wymaga to jednak odpowiedniego montażu konstrukcji lub 
płyt celem uniknięcia niepożądanych uskoków w licu obudowy. 
Płyty na fragmentach obudowy po zewnętrznej stronie budynku zaleca się 
zaimpregnować preparatem Promatect Impraegnierung 2000. 
 
12.27 Lekka ściana osłonowa zewn ętrzna rozbudowy sali nr 211. 

Ścianę zewnętrzną rozbudowy, wypełniającą przestrzeń pomiędzy nowym stropem 
nad wentylatornią a nadwieszonym istniejącym stropem nad parterem, rozwiązano 
jako konstrukcję z systemowych metalowych profili szerokości 100 mm wzmocnioną 
szkieletem ze stalowych rur prostokątnych. Na poszycie zaproponowano : 
– sklejkę wodoodporną niepalną lub płytę cementową gr.12 mm (np. Aquapanel 

f.Rigips ) - od zewnątrz 
– podwójną płytę g-k ognioodporną – od wewnątrz 
Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Przestrzeń konstrukcji – wypełniona wełną mineralną. Pod zewnętrzne poszycie 
zamontować wiatroizolację. 
Do czasu realizacji następnego etapu inwestycji ( modernizacji elewacji ) na 
poszyciu zewnętrznym przewidziano montaż płyt termoizolacyjnych XPS z szorstką 
powierzchnią np. Styrofoam IB-A f.Dow . 
 
12.28 Ścianki działowe. 

W poziomie sutereny zaprojektowano murowane ścianki gr. 12 cm z cegły pełnej 
kl. 5 na zaprawie M5. 
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W obrębie sanitariatów zaproponowano ścianki instalacyjne na konstrukcji 
metalowej ( o podwyższonej odporności na korozję) dla rozprowadzenia instalacji 
oraz montażu osprzętu sanitarnego. 
UWAGA:  dla zawieszenia urządzeń sanitarnych, poszycie należy wykonać z płyty 
gipsowo-kartonowej wodoodpornej gr.15 mm lub dwu płyt gr.12,5 mm. 
W istniejących sanitariatach zaprojektowano nowe ścianki oddzielające kabiny od 
przedsionków ( do wysokości stropu ) jako murowane gr.6,5 cm z cegły pełnej kl. 5 
na zaprawie M5. Zestawy montażowe pod urządzenia sanitarne oraz podejścia 
instalacyjne w istniejącej części przewidziano ukryć we wnękach wykutych 
w ścianach gr.38 cm. 
W obrębie zaprojektowanej zabudowy dziedzińca większość ścianek działowych 
zaprojektowano jako lekkie przegrody z płyt gipsowych na ruszcie metalowym gr.75 
i 100 mm. Jako poszycie przewidziano płyty gipsowo-kartonowe. Wymagana 
izolacyjność akustyczna ścianek R’A1 – min.35 dB. Dla sali konferencyjno-
szkoleniowej i sali szkoleniowo-biznesowej zaprojektowano ścianki o R’A1 = 44-
45 dB. 
W ściankach tych izolacyjną wełną mineralną należy wypełnić całą przestrzeń 
konstrukcji ścianki (10 cm).  
W obiekcie przewidziano również przeszklone ścianki działowe z aluminiowych 
profili słupowo-ryglowych. 
Narożne ścianki oddzielające : 
– pomieszczenie sali konferencyjno-szkoleniowej na parterze,  
– pomieszczenie sali konferencyjno-biznesowej na I piętrze,  
– pomieszczenia nr 431 i 432 na II piętrze  
od otaczających korytarzy i aneksów wypoczynkowych powinny posiadać 
odporność pożarową EI 30 i jednocześnie podwyższoną izolacyjność akustyczną 
( min.35 dB ). Podwyższonej izolacyjności akustycznej wymagają również naświetla 
pomieszczeń nr 431 i 432 na poziomie II piętra. 
 
12.29 Ścianki działowe o wzmocnionej konstrukcji na II pi ętrze. 

Wolnostojące ścianki pod świetlikiem dachowym, na których oparte są naświetla 
pomieszczeń nr 431 i 432 posiadają indywidualnie zaprojektowaną, spawaną 
stalową konstrukcję zamocowaną do płyty stropowej, wypełnioną systemową 
konstrukcją z profili metalowych. Konstrukcje stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Obie konstrukcje należy razem obustronnie obudować podwójnymi warstwami 
płyt g-k. Wymagana jest precyzja wykonania i montażu konstrukcji stalowej. 
 
12.30 Posadzki istniej ące w rejonie prowadzenia nowej inwestycji. 

W poziomie parteru, I oraz II piętra galerie komunikacji wewnętrznej zabezpieczone 
są murowanymi balustradami. Przeznaczone są one do wyburzenia. Istniejące 
posadzki wykończone są płytkami gresowymi 30×30 cm w układzie heksagonalnym. 
Przewiduje się niezbędną wymianę podkładu i wykończenia posadzek 
w bezpośrednim rejonie prowadzonych robót, niemniej zaleca się ograniczenie tego 
zakresu przez odpowiednie zabezpieczenie istniejącej części. 
 
12.31 Warstwy posadzkowe.  

Na stropach oraz na zaizolowanych przeciwwilgociowo podłożach posadzek na 
gruncie zaprojektowano posadzki pływające. 
Składają się z następujących warstw: 
• warstwa izolacji termicznej lub akustycznej (wg opisu izolacji termicznych 

i akustycznych ),  



 24

• folia budowlana 0,2 lub 0,3 mm - w pomieszczeniach „wilgotnych” - jako 
warstwa poślizgowa (rozdzielająca) oraz dodatkowe zabezpieczenie 
przeciwwilgociowe lub przeciwwodne izolacji,  

• podkład cementowy grubości 5,0 lub 7,0 cm zbrojony siatką o oczkach 
15x15 cm z drutu stalowego ∅4 mm umieszczoną w środku grubości podkładu. 

Wokół ścian i słupów – dylatacje obwodowa ze styropianu gr.1 cm lub pasków maty 
z polistyrenu ekspandowanego gr.5-7 mm. 
Duże powierzchnie podkładów dylatować na pola o powierzchni max 6m2 przez 
nacięcia do ¼ ÷ ½ grubości podkładu. Dylatować również miejsca zmiany np. 
grubości podkładów, progi miedzy pomieszczeniami. Na podkłady należy przenieść 
dylatacje konstrukcyjne budynku. 
Izolacje podpłytkowe podkładów – wg opisu „izolacje wodoszczelne 
i przeciwwilgociowe pomieszczeń”. 
 
12.32 Izolacje akustyczne (d źwiękochłonne i d źwiękoizolacyjne). 

• Izolacja w posadzkach na stropach międzypiętrowych – warstwą tłumiąca 
dźwięki uderzeniowe jest styropian akustyczny gr. 32/30 mm 

• Izolacja posadzki wentylatorni – zastosowano rozwiązanie podłogi pływającej, 
oddylatowanej od konstrukcji budynku. 

• Wytłumienie pomieszczenia wentylatorni zaprojektowano przez wyłożenie ścian 
i sufitu płytami z wełny mineralnej wykończonymi welonem z włókna szklanego 
np. Ventiterm Plus lub Cleantec gr.10 cm. Mocowanie przy pomocy rusztu 
aluminiowego wg załączonego rysunku. 

• Izolacja w lekkich ściankach działowych – wełna mineralna akustyczna np. 
Rockton, Polterm lub Aku-płyta gr.10 cm w lekkich ściankach ograniczających 
pomieszczenia w obrębie zabudowy wewnętrznego dziedzińca. 

• Izolacja podciśnieniowego systemu odwodnienia dachu w niszy ścianki 
attykowej, w przestrzeniach sufitów podwieszonych oraz bruzdach ścian 
wewnętrznych – wg opisu projektów wykonawczych instalacji. 

UWAGA:  Celem zapewnienia właściwego klimatu akustycznego pomieszczeń sal 
konferencyjno-szkoleniowych oraz sali szkoleniowo-biznesowej należy wykonać 
akustyczne sufity podwieszone modułowe z wypełnieniem tłumiącą miękką płytą 
z wełny mineralnej ( szklanej - np. firmy Ecophon lub skalnej – np. firmy Armstrong). 
Sufit podwieszony oraz wskazane fragmenty ścian w sali konferencyjno-
szkoleniowej nr 221 wykonać należy z materiałów o określonych w projekcie 
parametrach akustycznych pochłaniających lub odbijających dźwięki.  
 
12.33 Izolacje akustyczne (d źwiękochłonne i d źwiękoizolacyjne) kabin dla 

tłumaczy symultanicznych. 

Rozwiązania projektowe kabin spełniać powinny warunki normy ISO 2603 – jak dla 
kabin wbudowanych. Z uwagi na realizację kabin w budynku istniejącym dopuszcza 
się jednak pewne odstępstwa – jak dla kabin przenośnych ( norma ISO 4043 ). 
Ściany wydzielające kabiny powinny posiadać wskaźnik izolacyjności akustycznej 
właściwej przybliżonej R’w =41-48 dB : 
– sala – kabina R’w = 48 dB  
– kabina – kabina R’w =43 dB 
– kabina – portiernia R’w =41 dB 
Izolacyjne i pochłaniające materiały należy też wykorzystać do wykończenia kabin 
dla tłumaczy ( pomieszczenie nr 203 ). Są to : 
• przeszklenia wykonane jako dwuszybowe o podwyższonej izolacyjności 

akustycznej (szyba od strony sali – lustro fenickie ),  
• drzwi dźwiękoizolacyjne o izolacyjności Rw=32 dB  
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• izolacja akustyczna kanałów klimatyzacji ( poziom dźwięku wytwarzany przez 
klimatyzację=max.35 dB 

• pochłaniające płyty wypełnienia sufitów podwieszonych 
• pochłaniająca wykładzina dywanowa na posadzce 
• pochłaniająca wykładzina dywanowa na ścianach kabin 
 
12.34 Paraizolacje. 

Na stropach, pod warstwami izolacji termicznej bądź akustycznej należy założyć 
paraizolację, z wywinięciem obejmującym grubość izolacji. Zastosować należy 
membrany paraizolacyjne o przepuszczalności max 5g/m2/dobę. Zaleca się aktywne 
paraizolacje zapobiegające efektowi skraplania się pary pomiędzy folią a poszyciem 
przegrody. 
Zabezpieczenie dotyczy stropów nad pomieszczeniami o podwyższonej wilgotności 
( głównie pomieszczenia sanitarne ).Izolacje akustyczne bądź termiczne znajdujące 
się w strukturze lekkich ścianek działowych należy osłonić aktywną paroizolacją 
zamontowaną pod płytą poszycia od strony źródła wilgoci. 
 
12.35 Izolacje przeciwwilgociowe w pomieszczeniach „wilgotnych”.  

Do pomieszczeń wilgotnych zalicza się: 
• sanitariaty ogólnodostępne,  
• zaplecza socjalne,  
• wentylatornie,  
• magazyny porządkowe,  
• wymiennikownię. 
„Pływające” podkłady w pomieszczeniach wilgotnych należy wylać na folii 
budowlanej PE gr.0,3 mm, z wywinięciem na ściany.  
Równe, suche podkłady zagruntować preparatem ASO – Unigrund – K i uszczelnić 
podpłytkowo 2×masą (folią płynną) INDUPROOF–LF 200 ( zużycie ok. 1, 2 kg/m2 ). 
W naroża wtopić taśmę ASO – Dichtband–2000 S. Wpusty oraz przejścia 
instalacyjne uszczelnić systemowymi kształtkami wklejonymi między warstwy folii. 
Uszczelnienie wykonać również na ścianach przeznaczonych pod okładziny: 
• na wysokość min.15 cm nad posadzkę pomieszczeń wilgotnych,  
• około 50 cm poza obrys zlewu, umywalki ( w strefie chlapania ). 
 
12.36 Tynki wewn ętrzne. 

Na ścianach ceramicznych przewiduje się tynki cementowo-wapienne kat. III 
szpachlowane cienkowarstwową, drobnoziarnistą gładzią mineralną (wapienną, 
wapienną modyfikowaną). 
Szpachlowania nie wymagają ściany i ich fragmenty przewidziane do obłożenia np. 
płytkami lub panelami boazerii. 
Ściany i strop wentylatorni, na których przewidziano montaż wygłuszenia 
akustycznego, nie wymagają tynkowania. 
 
 
XIII. OPIS ZAPROJEKTOWANYCH ROBÓT WYKO ŃCZENIOWYCH 

WEWNĘTRZNYCH. 

UWAGA:  Szczegółowy dobór materiałów wykończeniowych – wg projektu wnętrz 
przewidzianego do opracowania na etapie realizacji inwestycji w uzgodnieniu 
z inwestorem i wybranym wykonawcą. 
 
13.1 Wykończenie posadzek.  

Rodzaj wykończenia posadzek przedstawiono na rysunkach rzutów pomieszczeń. 
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Przewiduje się : 
• techniczne płytki gresowe antypo ślizgowe  o podwyższonej grubości 

i wytrzymałości np. seria SP firmy Nowa Gala – do pomieszczeń technicznych 
• płytki gresowe antypo ślizgowe kalibrowane  Quarzite QZ01, QZ12, QZ13 

30×30 cm i 40×40 cm, z powierzchnią naturalną, firmy Nowa Gala 
– jako uzupełnienie posadzek istniejących na korytarzach parteru, I i II piętra 
– w aneksach socjalno-wypoczynkowych nr 329 i 430 na I i II piętrze 
– w szatni nr 225 przy sali konferencyjno-szkoleniowej 
– w pomieszczeniu szatni sprzątaczek nr 103 oraz magazynie porządkowym 

nr 109  
• gresowe płytki o podwy ższonym standardzie , dekorowane (np. imitacja 

kamienia naturalnego ), rektyfikowane, antypoślizgowe, min.40×40 cm, 
z powierzchnią naturalną lub satynową, firmy np. Cersanit, Opoczno, Nowa 
Gala, Paradyż, Imola – w sanitariatach oraz aneksie socjalnym nr 212 

Klasa ścieralności wszystkich płytek podłogowych – min. IV. 
Stopień antypoślizgowości – min.R10 
• Homogeniczna wykładzina PCV antystatyczna i przewod ząca, 

powierzchniowo zabezpieczona poliwęglanem iQ PUR – serwerownia i pokój 
informatyków,  
Grubość użytkowa min. 2,0 mm. Powierzchniowy opór elektryczny właściwy 
max Rukr = 1 x 109 Ω,   
Zalecany kolor – popielaty dobrany do koloru istniejących płytek gresowych na 
korytarzu.  
Zaleca się wykładziny typu Elektra 43 f. Gamrat, iQ Granit SD f. Tarkett. 

• wykładzina dywanowa obiektowa z rolki  – pokoje biurowe na parterze, 
pomieszczenie portierni, kabiny tłumaczy,  

Parametry techniczne (jako wymagania minimum) to:  
−−−− klasa użytkowa min.33 ( wysoka intensywność użytkowania ) 
−−−− runo pętelkowe lub igłowe z poliamidu barwionego w masie 

( wskazane zabezpieczenie teflonem ) 
−−−− materiał trudnozapalny 
−−−− ciężar runa min. 600 g/m2 
−−−− wysokość runa min. 2.8 mm 
−−−− gęstość min. 160 000 pęczków/m2 
−−−− oporność elektryczna pionowa < od 109 Ω 
−−−− mocowanie – na kleju 
Należy wybrać wykładziny melanżowe o praktycznym, „nie brudzącym się” 
kolorze.  

• wykładzina dywanowa obiektowa z rolki – audytorium w sali konferencyjno-
szkoleniowej nr 221,  

Parametry techniczne (jako wymagania minimum) to:  
−−−− klasa użytkowa min 34 ( bardzo wysoka intensywność użytkowania ) 
−−−− runo pętelkowe lub igłowe z poliamidu barwionego w masie  

( wskazane zabezpieczenie teflonem ) 
−−−− materiał trudnozapalny 
−−−− ciężar runa min. 600 g/m2 
−−−− wysokość runa min. 2.8 mm 
−−−− gęstość min. 160 000 pęczków/m2 
−−−− oporność elektryczna pionowa < od 109 Ω 
−−−− mocowanie – na kleju, krawędzie stopni wykończone bezpieczną listwą 
kątową w kolorze wykładziny 
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Należy wybrać wykładziny melanżowe o praktycznym, „nie brudzącym się” 
kolorze.  

• wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach 50 ××××50 cm  – płaskie 
powierzchnie posadzki sali konferencyjno-szkoleniowej nr 221 
Parametry jak wyżej ( kafle w komplecie z wykładziną z rolki ). Mocowanie – na 
płynie antypoślizgowym. 

• wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach 50 ××××50 cm  – sala 
konferencyjno-szkoleniowa nr 211, szkoleniowo-biznesowa nr 330 oraz sala 
konsumpcyjna nr 226 

Parametry techniczne (jako wymagania minimum) to:  
−−−− klasa użytkowa min.33 ( wysoka intensywność użytkowania ) 
−−−− runo pętelkowe lub igłowe z poliamidu barwionego w masie  

( wskazane zabezpieczenie teflonem ) 
−−−− materiał trudnozapalny 
−−−− ciężar runa min. 600 g/m2 
−−−− wysokość runa min. 2.8 mm 
−−−− gęstość min. 160 000 pęczków/m2 
−−−− oporność elektryczna pionowa < od 109 Ω 
Należy wybrać wykładziny melanżowe o praktycznym, „nie brudzącym się” 
kolorze.  

• panele drewniane obiektowe  np. trójwarstwowa Barlinecka deska podłogowa 
linii „Professional” ( dąb select ) – pomieszczenia nr 431 i 432,  

• płyty z kamienia naturalnego ( granitu )  w kolorze szaro-beżowym 
(np.Millenium Cream, Persa Avorio, Ivory Brown z serii granitów egzotycznych ) 
– pomieszczenia ( hole ) nr 205, 207, 222 i 223. 
Proponuje się płyty o wym. 60×60 cm gr.20 mm o powierzchni antypoślizgowej 
uzyskanej np. przez staranne szlifowanie do kat. pełnoszlifowanej 
(chropowatość powierzchni 0,2-0,3 mm z brakiem widocznych śladów 
porysowań ) 

 
13.2 Wycieraczki wej ściowe obiektowe ( system oczyszczaj ący obuwie ). 

W głównych wejściach do obiektu przewiduje się montaż systemowych elementów 
czyszcząco-osuszających w kombinacjach budujących efektywne strefy 
oczyszczania obuwia. Będą to odpowiednie wkłady czyszczące osadzone 
w aluminiowych profilach łączonych w sposób umożliwiający rolowanie maty. 
Zaproponowany system to : 
• wkłady gumowe lub naprzemienne wkłady gumowo-szczotkowe tworzące 

„1” strefę przechwytywania brudu gruboziarnistego 
• naprzemienne wkłady winylowo-szczotkowe, które tworzą „2” strefę 

przechwytywania brudu drobnoziarnistego 
• wkłady tekstylne tworzące „3” strefę wchłaniania wilgoci  
Właściwe proporcje długości poszczególnych stref wycieraczki wewnętrznej określi 
dostawca systemu w uzgodnieniu z projektantem. Sugeruje się podział wycieraczki 
na trzy równe strefy lub ograniczenie długości strefy wewnętrznej„1” ( na korzyść 
dwu pozostałych ) i uzupełnienie jej odpowiednią wycieraczką zewnętrzną. 
Zaprojektowano wycieraczkę osadzoną w ramce aluminiowej zagłębionej 
w warstwach posadzkowych. 
 
13.3 Sugerowane wyko ńczenie ścian wewn ętrznych – do sprecyzowania 

w projekcie wnętrz. 

• płytki gresowe nieszkliwione  ścienne lub podłogowe o dużych formatach 
( min.40×25 cm ) do wysokości sufitu podwieszonego (na wielokrotność 
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wysokości płytki + ew. uzupełniający element dekoracyjny ) – ogólnodostępne 
sanitariaty  

• płytki gresowe nieszkliwione  do wysokości stropu (na wielokrotność 
wysokości płytki ) – pomieszczenia gospodarcze nr 109 i 128. 

• płytki gresowe techniczne  o standardowej lub pocienionej grubości do 
wysokości stropu (na wielokrotność wysokości płytki ) – wymiennikownia co 
oraz wentylatornie ( na ścianach i słupach bez izolacji akustycznej ),  

• płytki gresowe techniczne  o standardowej lub pocienionej grubości, do 
wysokości stropu, klejone na warstwie zbrojnej izolacji termicznej – wnętrze 
pionowej komory czerpni przy wentylatorni nr 111 

Sala konferencyjno-szkoleniowa nr 221 – wg projektu  wnętrz 
Przewiduje się : 
– wielkoformatowe boazerie ścienne z ognioodpornej płyty MDF ( lub sklejki ) 

oklejonej fornirem naturalnym z wykończeniem min. trudnozapalnym, 
niekapiącym i nieodpadającym pod wpływem ognia – na wskazanych 
fragmentach ścian do sufitu podwieszonego 

– panele dźwiękochłonne - na wskazanych fragmentach ścian do sufitu 
podwieszonego  

Zostały zaprojektowane na wskazanych wewnętrznych płaszczyznach ścian 
zamykających widownię. 
Wybrano panele firmy Ecophon o wymiarach 60 x 270 cm do montażu z ukrytą 
konstrukcją nośną, pokryte tkaniną tekstylną (Colorado 994) lub wyjątkowo 
wytrzymałą tkaniną z włókna szklanego (Super G 984) – w kolorze szarym. Dolną 
krawędź paneli należy osadzić w ceowniku aluminiowym lakierowanym na kolor 
szary (zbliżony do koloru pokrycia ). Panele montować na pełną wysokość 
pomieszczenia oraz wielokrotność pełnej szerokości paneli ( bez przycinania ) 
pomiędzy płaszczyznami wykończonymi boazerią. Zachować należy symetrię 
wykończenia ściany względem osi środkowych drzwi. 
– tynk gładki malowany matową farbą lateksową w ciemnym (nasyconym) 

kolorze - na wskazanych fragmentach ścian do sufitu podwieszonego,  
– dekoracyjną okładzinę z kamienia naturalnego ( marmuru ) w kolorze 

kremowo-beżowym ( np. Botticinino Classico, Crema Morfil, Daino Reale ) – na 
wskazanych fragmentach ścian do wysokości ok.305 cm,  

Proponuje się płyty o wymiarach min.60×60 cm gr.20 mm o powierzchni 
polerowanej. 
– surowe płaszczyzny betonu architektonicznego czterech słupów 

konstrukcyjnych malowane lazurą w kolorze cementowoszarym lub 
szpachlowane, oklejone flizeliną z włókna szklanego i malowane farbą 
lateksową. 

UWAGI:  
1. Uzyskany efekt rozszalowanych konstrukcji zadecyduje o wyborze jej 

wykończenia. 
2. Należy unikać łączenia brytów flizeliny na krawędziach ścian i słupów. 

Sala szkoleniowo-biznesowa nr 330  – wg projektu wnętrz,  
Przewiduje się : 
– dekoracyjne podłoże strukturalne ( np. Putzgrunt, Silitol Minera firmy Caparol ) 

malowane transparentnymi lazurami techniką barwnych „przecierek” ( np.Silitol 
Antik-Lasur, Arte-Lasur ) - na wskazanych fragmentach ścian do sufitu 
podwieszonego,  

– gładkie powierzchnie ściany malowane farbą matową lateksową w jasnym 
kolorze - na wskazanych fragmentach ścian do wysokości sufitu ( łącznie 
z widoczną płaszczyzną wytynkowanego stropu ) 
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Komunikacja wewn ętrzna. 
Przewiduje się : 
– gładkie płaszczyzny ścian zabudowy wewnętrznego dziedzińca od strony 

obwodowych korytarzy oraz aneksów socjalno-wypoczynkowych – malowane 
matową farbą lateksową w jasnym kolorze ( jasnoszarym ),  

– oczyszczone surowe płaszczyzny betonu architektonicznego słupów 
i podciągów konstrukcyjnych na poziomie I i II piętra - malowane lazurą 
w kolorze cementowoszarym,  

– ściany korytarzy od strony istniejącego budynku po wyrównaniu 
i wyszpachlowaniu gładzią mineralną – malowane matową farbą lateksową,  

UWAGA:  Przed renowacją istniejących ścian należy przebudować ( i ukryć ) 
istniejące instalacje ( antywłamaniową i wody lodowej ). 

Hole ( foyer ) przy sali konferencyjno-szkoleniowej  – wg projektu wnętrz  
Przewiduje się : 
– wielkoformatowe boazerie ścienne z ognioodpornej płyty MDF ( lub sklejki ) 

oklejonej fornirem naturalnym i wykończone materiałem min. trudnozapalnym, 
niekapiącym i nieodpadającym pod wpływem ognia – na wskazanych 
fragmentach ścian do sufitu podwieszonego 

– gładkie powierzchnie pokryte strukturalną tapetą z włókna szklanego 
i malowane matową farbą lateksową w nasyconym kolorze - na wskazanych 
fragmentach ścian do sufitu podwieszonego,  

– gładkie powierzchnie malowane farbą matową lateksową w jasnym odcieni 
koloru jw. - na wskazanych fragmentach ścian do sufitu podwieszonego 

Sala konferencyjno-szkoleniowa nr 211  – wg projektu wnętrz  
Przewiduje się : 
– dekoracyjne podłoże strukturalne ( Putzgrunt, Silitol Minera ) malowane 

transparentnymi lazurami techniką barwnych „przecierek” ( np.Silitol Antik-
Lasur, Arte-Lasur ) - na wskazanych fragmentach ścian do sufitu 
podwieszonego,  

– gładkie powierzchnie ściany malowane farbą matową lateksową w jasnym 
kolorze - na wskazanych fragmentach ścian do wysokości sufitu ( łącznie 
z widoczną płaszczyzną wytynkowanego stropu ) 

Przedsionek i hol wej ścia głównego.  
Przewiduje się : 
– okładzinę marmurową na ścianie z oknem portierni w przedsionku oraz na 

wskazanych ścianach w holu – do wysokości sufitu podwieszonego 
– dekoracyjne podłoże strukturalne ( Silitol Minera ) malowane transparentnymi 

lazurami techniką barwnych „przecierek” ( np.Silitol Antik-Lasur, Arte-Lasur ) - 
na wskazanych fragmentach ścian do sufitu podwieszonego,  

UWAGA: aktualnie wskazana ściana wyko ńczona jest w wy żej opisany 
sposób.  
– tynk gładki malowany farbą lateksową w jasnym kolorze. 

• Dla pozostałych pomieszczeń należy przyjąć malowanie dobrej jakości farbą 
lateksową w jasnym pastelowym kolorze. 

 

13.4 Sufity podwieszone - do sprecyzowania i uzgodnienia szczegółów 
w projekcie wnętrz. 

Zaprojektowano demontowalne sufity podwieszone modułowe wypełnione wełną 
mineralną ( skalną lub szklaną ) łączone z sufitami szczelnymi z płyt g-k. 
Jako wypełnienie zaleca się płyty z miękkiej wełny mineralnej o wysokich 
parametrach pochłaniania dźwięku. 
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Dla sali konferencyjno-szkoleniowej nr 221 dobór wypełnienia należy poprzeć 
projektem akustycznym opracowanym przez dostawcę systemu.  
Na rysunkach sufitów załączonych do projektu wykonawczego przedstawiono 
rozwiązania z wykorzystaniem materiałów firmy Ecophon i Armstrong. 
Konstrukcja nośna sufitów uwzględniać musi montaż elementów oświetlenia 
nagłośnienia i klimatyzacji. Zabrania się montażu ww. elementów bezpośrednio do 
płyty mineralnej wypełnienia sufitu.  
Wymaga się by sufity wykonane były z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 
Jako zasadę układu modułów przyjęto ograniczenie do minimum przycinania płyt 
z wełny mineralnej. Zamiast tego zaproponowano obrzeża z płyt gipsowo-
kartonowych. Połączenia obu systemów zaprojektowano z wykorzystaniem 
specjalistycznych profili przejściowych dostępnych w ofercie np. firmy Armstrong. 
Specjalistyczne profile użyto również do przysłonięcia zaprojektowanych różnic 
podwieszenia płaszczyzn poszczególnych części sufitu. 
UWAGI: (dotycz ą wszystkich sufitów modułowych oprócz sufitu w sali  
konferencyjno-szkoleniowej nr 221 ) : 
O ile nie ma przeciwwskazań wytrzymałościowych, przewiduje się sufity montowane 
na wąskiej stopce ( 15 mm ) konstrukcji rusztu metalowego, lakierowanego na biało, 
zagłębionej w stosunku do płaszczyzny płyt wypełnienia.  
Wypełnienie - płyty z wełny mineralnej z podciętymi krawędziami ( profil E ), 
częściowo maskującymi konstrukcję rusztu. 
W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności stosować płyty g-k odporne na 
wilgoć. 

Duża sala konferencyjno-szkoleniowa nr 221 na parterze .  
Dobór wielkości modułów – wg załączonych rysunków. 
W porozumieniu z firmą Ecophon zaproponowano kompletny system akustyczny: 
– sufitowe płyty specjalne o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięków 

Ecophon Master w wariancie alpha (pochłaniające) – nad widownią,  
– sufitowe płyty specjalne Ecophon Master w wariancie gamma (odbijające 

dźwięki o wyższych częstotliwościach) – nad prezydium,  
Wybrano płyty o wymiarach 60×60 cm i 120×120 cm grubości 40 mm oraz płyty 
Fokus 60×120 cm gr. 20 mm w strefach komunikacji. Oba rodzaje płyt z podciętą 
krawędzią „E” cieniującą i częściowo maskującą konstrukcję nośną ze stopką 
szerokości 24 mm. 
– pochłaniające ścienne panele akustyczne Ecophon Wall Panel – na ścianie za 

widownią, naprzeciwko prezydium. 
UWAGA:  dopuszcza się zamianę rodzaju wypełnienia na inne ( np. odpowiednie 
płyty Perla f.Armstrong ) pod warunkiem uzasadnienia zamiany odpowiednim 
projektem akustycznym . 
Wskazane fragmenty sufitu oraz obrzeża sufitów modułowych zaprojektowano z płyt 
gipsowo-kartonowych. 
Obrzeża odsunięte od ścian cieniującymi profilami schodkowymi. 
Na płaszczyźnie sufitu rozmieszczono oprawy oświetleniowe oraz elementy 
wyposażenia audiowizualnego. 
UWAGA:  zaproponowane detale indywidualnych rozwiązań wymagają akceptacji 
biura technicznego dostawcy wybranego systemu. 

Hole przy du żej sali konferencyjno-szkoleniowej na parterze. 
Dobór wielkości modułów – wg załączonych rysunków. 
Proponuje się płyty 60×60 cm oraz 60×120 cm gr. 18-20 mm, z podciętą krawędzią 
„E” – np. Optima lub Ultima f. Armstrong. 
Obrzeża z płyty g-k odsunięte od ścian schodkowym profilem cieniującym. Opaski 
opuszczonych partii sufitów modułowych - z lakierowanych profili metalowych. 
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Nad ladą szatniową zaprojektowano dekoracyjne podwieszone panele sufitów 
pływających np. Ultima Canopy f. Armstrong osłaniające obudowę kanałów 
wentylacji mechanicznej. 

Sala konsumpcyjna oraz szatnia przy du żej sali konferencyjno-szkoleniowej. 
Zaproponowano sufity podwieszone modułowe 60×60 cm wypełnione płytą 
np. Ultima lub Optima na całej powierzchni stropu, bez gładkich obrzeży ( sala 
konsumpcyjna może ulec przebudowie w razie realizacji dalszej części inwestycji ). 

Sala konferencyjno-szkoleniowa nr 211 na parterze. 
Z uwagi na istniejącą wysokość pomieszczenia (280 cm ) powierzchnię sufitu 
podwieszonego ograniczono do obudowy zaprojektowanych instalacji. 
Nad stołem konferencyjnym zaprojektowano pływający sufit modułowy wypełniony 
płytami 60×60 cm oraz 60×120 cm o podwyższonych parametrach akustycznych 
pochłaniających w zakresie niskich częstotliwości np. Optima, Perla, Ultima 
f. Armstrong lub Focus f. Ecophon oraz szczelny sufit z płyt g-k w części 
rozbudowanej. 
Obrzeża sufitu modułowego z płyt g-k wg indywidualnego rozwiązania. 
Połączenia szczelnego sufitu ze ścianami z zastosowaniem profili cieniujących. 

Sala szkoleniowo-biznesowa nr 330 na I pi ętrze. 
Zaprojektowano pływający sufit modułowy wypełniony płytami 60×60 cm oraz 
60×120 cm o podwyższonych parametrach akustycznych pochłaniających 
w zakresie niskich częstotliwości np. Optima, Perla, Ultima f. Armstrong lub Focus 
f.Ecophon, połączony ze szczelnym wyspowym sufitem z płyt g-k.  
Obrzeża sufitu modułowego i szczelnego z płyt g-k wg indywidualnego rozwiązania. 

Sala rekrutacji i sala obsługi klienta biznesowego na II pi ętrze. 
Poniżej monolitycznego stropu obu pomieszczeń zaprojektowano pływający sufit 
modułowy wypełniony płytami z wełny mineralnej 60×60 cm oraz 60×120 cm np. 
Optima lub Ultima f. Armstrong. 

Zespół pomieszcze ń higieniczno-sanitarnych w poziomie sutereny. 
Zaproponowano standardowe sufity modułowe z wypełnieniem z wełny mineralnej 
(szklanej lub skalnej) odpornej na wilgoć opuszczone w stosunku do szczelnych 
fragmentów sufitu i obrzeży z płyt g-k. Krawędzie obniżenia wykończone pionowym 
profilem systemowym np. f. Armstrong. 
Zaleca się konstrukcję i profile zabezpieczone antykorozyjnie, lakierowane na biało. 
Stopka szerokości 15 mm. 
Płyty 60×60 cm gr. 20 mm, z podciętą krawędzią np. Optima lub Ultima 
f. Armstrong. 

Korytarze na parterze, I i II pi ętrze oraz pomieszczenia socjalno-
wypoczynkowe na I i II pi ętrze. 
Zaprojektowano sufity modułowe wypełnione podłużnymi płytami korytarzowymi 
szerokości 30 cm, dł.120 i 150 cm. Gładkie obrzeża sufitów z płyt g-k. Między 
ścianą a sufitem – schodkowy profil cieniujący. 

Przedsionek i hol wej ściowy do budynku. 
W przedsionku zaprojektowano gładki szczelny sufit z płyt g-k, połączony z sufitem 
modułowym 60×60 cm. Oba na jednym poziomie. Wokół ścian – profile cieniujące. 
W holu zaprojektowano gładki szczelny sufit z płyt g-k z fragmentem sufitu 
modułowego 60×60 cm. Oba na jednym poziomie. Wokół ścian – profile cieniujące. 
UWAGA:  aktualnie w holu wykonana jest betonowa łupina podwieszona wg 
nierozpoznanego rozwiązania pierwotnego projektu. Dopuszcza się możliwość 
pozostawienia tego elementu na fragmentach zaprojektowanego szczelnego sufitu, 
jeżeli pozwoli na to stan techniczny podwieszenia po realizacji pozostałych robót. 
Sufit wymagałby uzupełnienia i wyrównania całej płaszczyzny. 
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Kabiny dla tłumaczy symultanicznych.  
Zaprojektowano sufity modułowe 60×60 cm o podwyższonych parametrach 
akustycznych pochłaniających w zakresie niskich częstotliwości np. Optima, Perla, 
Ultima f. Armstrong lub Focus f.Ecopho. 

Remontowane istniej ące sanitariaty ogólnodost ępne,  
Zaproponowano standardowe szczelne sufit podwieszone gładkie z płyt gipsowo-
kartonowych wodoodpornych. 
Na połączeniu ze ścianami – schodkowe profile cieniujące. 

UWAGA: Na ko ńcu opisu technicznego zamieszczono legend ę oznaczeń 
elementów zamontowanych w zaprojektowanych sufitach  podwieszonych. 
 
13.5 Stolarka i ślusarka wewn ętrzna drzwiowa. 

• do zaprojektowanych standardowych pomieszczeń w poziomie sutereny 
wybrano drzwi, przylgowe wewnątrzlokalowe, wzmocnione, płaskie 
okleinowane CPL gr.0,7 mm z ościeżnicą MDF okleinowaną CPL gr.0,7 mm. 
Drzwi należy dopasować wizualnie do istniejących drzwi w pozostałych 
pomieszczeniach w poziomie kondygnacji ( prod. Pol-Skone ).Drzwi 
wydzielające zespół pomieszczeń technicznych i magazynowych od pozostałej 
części sutereny oraz drzwi do przedsionka przed garażem od strony budynku 
dodatkowo spełniają warunek izolacyjności i szczelności pożarowej EI30 – 
opisane w punkcie stolarka ogniochronna. 

• do zaprojektowanych pomieszczeń technicznych i gospodarczych w poziomie 
sutereny ( wentylatornie i przedsionek przed garażem ) wybrano płaskie drzwi 
metalowe, przylgowe, wewnątrzlokalowe, techniczne EI30, z ościeżnicą 
metalową. 

• do kanału czerpni zaprojektowano stalowe drzwi powietrzno-szczelne 
izolowane termicznie. 

• do przedsionków zaprojektowanych pomieszczeń sanitarnych oraz magazynu 
porządkowego w poziomie sutereny zaproponowano drzwi wewnętrzne płaskie 
okleinowane laminatem CPL gr.0,7 mm z ościeżnicą regulowaną oklejoną 
laminatem CPL. We wskazanych drzwiach przewiduje się nawiewy o przekroju 
min 0,022 m2 w postaci dolnego panela wentylacyjnego ze stali szlachetnej 

• do zaprojektowanych pomieszczeń na parterze oraz na I i II piętrze 
zaprojektowano drzwi wewnętrzne płaskie okleinowane laminatem CPL 
gr.0,7 mm z ościeżnicą regulowaną oklejoną laminatem CPL. 
Drzwi należy dopasować do wyglądu pozostałych drzwi w części istniejącej 
(prod. Porta KMI ). 
Wśród nich są drzwi : 
– o podwyższonej izolacyjności akustycznej Rw = 27 dB oraz Rw = 32 dB 
– drzwi do pomieszczeń sanitarnych ( przedsionków i kabin ) z nawiewem 

o przekroju min 0,022 m2 w postaci w postaci dolnego panela 
wentylacyjnego ze stali nierdzewnej. 

• do sali konferencyjno-szkoleniowej nr 221 drzwi o podwyższonej izolacyjności 
akustycznej Rw = 27 dB, fornirowane o standardowej szerokości 
i podwyższonej wysokości, z ościeżnicą regulowaną. 

• do kabin WC w obrębie sanitariatów w suterenie – drzwi wg opisu w poniższym 
punkcie. 

 
13.6 Ścianki wewn ętrzne i stolarka z laminatu żywicznego wzmocnionego 

włóknem drzewnym. 

Kabiny WC w zespołach sanitariatów ogólnodostępnych w suterenie przewiduje się 
z wodoodpornych płyt typu Trespa Athlon na konstrukcji z lakierowanych lub 
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oksydowanych profili aluminiowych. Zaprojektowano kompletne kabiny ( ze 
ściankami i drzwiami bezprzylgowymi ). 
Wysokość kabin – min.2,00 m.  
Wysokość prześwitu nad posadzką – 15 cm. 
Szerokość drzwi – min.80 cm 
13.7 Ślusarka ogniochronna i dymoszczelna. 

W budynku wymagane są wskazane drzwi o podwyższonej odporności ogniowej 
( szczelności i izolacyjności EI 30 ).  
EI 30 zastosowano jako zamknięcia wentylatorni oraz przedsionka izolującego 
garaż od pozostałej części budynku oraz dla wydzielenie strefy pomieszczeń 
technicznych i technologicznych od pozostałej części budynku.  
Wybrano drzwi stalowe ( do obu wentylatorni ) oraz okleinowane CPL z ościeżnicą 
stałą MDF ( do przedsionka garażu od strony budynku ). 
Drzwi dymoszczelne ( wskazana dymoszczelość min.S  15 ) aluminiowe, 
przeszklone opisano w punkcie aluminiowej ślusarki wewnętrznej. 
 
13.8 Stolarka o podwy ższonej izolacyjno ści akustycznej. 

Zaprojektowano : 
– do kabin tłumaczy symultanicznych - drzwi o izolacyjności akustycznej Rw = 

32 dB z serii płytowych okleinowanych laminatem CPL gr.0,7 mm. 
– do sali konferencyjno-szkoleniowej nr 211 ( od strony holu ) - drzwi 

o izolacyjności akustycznej Rw = 27 dB, fornirowane, o nietypowej wysokości 
skrzydła 220 cm,  

UWAGA:  wykończenie drzwi należy wykonać w uzgodnieniu z producentem 
boazerii ściennej dla holi i sali. 
– do sali konferencyjno-szkoleniowej ( od strony sutereny ) - drzwi 

o izolacyjności akustycznej Rw = 27 dB, fornirowane, malowane na budowie 
na kolor ściany,  

– do sali szkoleniowo-biznesowej – drzwi o izolacyjności akustycznej Rw = 
27 dB płaskie okleinowane laminatem CPL gr.0,7 mm z ościeżnicą 
regulowaną oklejoną laminatem CPL. 

 
13.9 Monta ż samozamykaczy na istniej ących drzwiach wewn ętrznych. 

Istniejące drzwi wewnętrzne z większości pomieszczeń otwierają się na zewnątrz, 
w stronę korytarzy, przez co zawężają szerokości dróg ewakuacyjnych. Zgodnie 
z zaleceniem opracowanej ekspertyzy we wskazanych drzwiach istniejących należy 
zamontować samozamykacze. 
Konstrukcja drzwi nie posiada stosownych wzmocnień dlatego należy wybrać 
odpowiedni samozamykacz i w uzgodnieniu z producentem opracować jego 
montaż. 
Informacja o drzwiach istniejących : 
– w suterenie - drzwi pełne płaskie Pol-Skone okleinowane CPL  
– na pozostałych kondygnacjach - drzwi pełne płaskie Porta okleinowane CPL  
– skrzydła szerokości max.90 cm  
– ciężar skrzydła max.35 kg  
– konstrukcja skrzydła - ramiak z drewna iglastego klejonego szerokości 40 mm, 

pomniejszony o przylgę ok.15mm  
– wypełnienie skrzydła - płyta wiórowa otworowa  
– ościeżnice MDF Pol-Skone oraz regulowane Porta System  
– dostawa drzwi - 2004 rok  
Sugeruje się np.TS71 lub TS91 f.Dorma montowane po stronie przeciwnej do 
zawiasów. 
 
 



 34

13.10 Ślusarka aluminiowa wewn ętrzna. 

Zaprojektowano ślusarkę z profili aluminiowych nieizolowanych termicznie 
lakierowanych proszkowo (z grupy materiałowej 3). Szklenie – szkłem bezpiecznym. 
Zaprojektowano półtora-skrzydłowe aluminiowe drzwi dymoszczelne, dzielące 
wewnętrzne korytarze – w razie pożaru - na odcinki krótsze niż 50 m. W codziennej 
eksploatacji obiektu drzwi pozostają otwarte, przytrzymywane przez elektrozaczepy.  
UWAGA:  dopuszcza się zamianę drzwi na jednoskrzydłowe wypełniające 
szerokość korytarza - o ile warunki techniczne producenta pozwolą na takie 
rozwiązanie. 
Aluminiowe ścianki wewnętrzne oddzielające pomieszczenia wewnętrznej 
zabudowy przewiduje się w systemie słupowo-ryglowym, szklone zestawami 
o podwyższonej izolacyjności akustycznej min.35 dB. Elementy te powinny 
posiadać jednocześnie parametry przegrody o odporności ogniowej EI30. 
Obie szyby w zestawach – bezpieczne.  
Dobór profili aluminiowych i szyb – po stronie wykonawcy ślusarki.  
 
 
XIV. OPIS ZAPROJEKTOWANYCH ROBÓT WYKO ŃCZENIOWYCH 

ZEWNĘTRZNYCH. 

14.1 Wykończenie ścian zewn ętrznych niskiej cz ęści istniej ącej. 

UWAGA:  aktualnie opracowany projekt wykonawczy obejmuje tylko część 
inwestycji dla której wykonano i zatwierdzono projekt budowlany. Wykończenie 
ścian zewnętrznych na tym etapie inwestycji należy uznać za tymczasowe.  
W związku z tym przewiduje się jedynie uzupełnienie izolacji i warstwy zbrojnej na 
zamurowanych fragmentach ścian zewnętrznych oraz nałożenie nowej warstwy 
zbrojnej i tynku cienkowarstwowego na całości elewacji parteru niskiej 
dwukondygnacyjnej bryły. Proponuje się tynk mineralny malowany farbą silikatową. 
Istniejącą okładzinę ścian sutereny, ( młotkowany piaskowiec ), naruszoną 
w związku z prowadzoną przebudową należy odtworzyć. Zaleca się pozyskać 
oryginalną okładzinę z fragmentów ścian przyległych do zaprojektowanej 
rozbudowy. Okładzina zamontowana jest na istniejącej ścianie ceglanej, na 
zwietrzałej już nieco zaprawie cementowej. 
 
14.2 Wykończenie ścian zewn ętrznych nowej dobudowy do elewacji 

północno-wschodniej. 

UWAGA:  aktualne wykończenie traktuje się jako tymczasowe. W projekcie 
budowlanym zaprojektowano elewację wykończoną kasetonami aluminiowo-
kompozytowymi, łączącą się ze zmodernizowaną elewacją części wyższej.  
Na obecnym etapie proponuje się : 

1. Ściana betonowa sutereny zaizolowana termicznie materiałami BSO 
(Bezspoinowego Systemu Ocieplenia) i wykończona masą mineralno-żywiczną 

2. Przeszklone narożniki wykonane jako fasada aluminiowo-szklana z profili 
lakierowanych proszkowo na kolor uzgodniony na etapie realizacji. 

3. Lekka szkieletowa ściana parteru pomiędzy przeszklonymi narożnikami 
zaizolowana płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 50 mm z szorstką 
powierzchnią ( np. Styrofoam IB-A ) i wykończona materiałami BSO. Proponuje 
się tynk mineralny malowany farbą silikatową w kolorze uzgodnionym na etapie 
realizacji. 

4. Elewacja otwarta listwowa aluminiowa np. systemu 7S firmy Luxalon 
lakierowana w kolorze ślusarki okiennej, osłaniająca otwory nawiewu 
i wywiewu klimatyzacji. 
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XV. WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE. 

W budynku zaprojektowano następujące instalacje i urządzenia wewnętrzne, 
powiązane z układem istniejących instalacji wewnętrznych 

sanitarne  
o wewnętrzna instalacja wodociągowa 
o wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
o wewnętrzna instalacja co. 
o przebudowa istniejącego węzła co. 
oraz nowe układy  
o wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 
o wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 

elektroenergetyczne i teletechniczne 
o złącze kablowe, układ pomiarowy – modernizacja 
o rozprowadzenie mocy z tablicy głównej 
o rozdzielnie i tablice odbiorcze 
o instalacja oświetlenia podstawowego  
o instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 
o instalacja siły i gniazd wtyczkowych 
o instalacja zasilania wentylacji 
o instalacja zasilania klimatyzacji 
o instalacja logiczna oraz serwerownia 
o instalacja telefoniczna 
o instalacja dla wpustów dachowych 
o instalacja gniazd wtyczkowych 24VAC 
o instalacja przyzywowa w pom. dla osób niepełnosprawnych 
o instalacja sygnalizacji alarmu pożaru SAP 
o instalacja sygnalizacji włamania i napadu SAWIN – jako uzupełnienie 

istniejącego systemu – do wykonania przez instalującą firmę w koordynacji 
z wybranym generalnym wykonawcą robót 

o instalacje AV (audiowizualne) 
o instalacja odgromowa 
o instalacja połączeń wyrównawczych 
o instalacja ochrony od porażeń 
o ochrona przeciwpożarowa – wyłącznik główny zasilania WPP  
 
 
XVI. WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ. 

W projekcie przedstawiono planowaną aranżację i wyposażenie pomieszczeń 
powstałych lub przebudowanych w I etapie inwestycji. 
Dla foteli audytoryjnych na rysunkach podano przyjęte wymagania dotyczące ich 
zapalności. 
Przewidzieć należy wyposażenie o nowoczesnym wzornictwie i podwyższonym 
standardzie materiałowym i wykończenia. 
Dla dużej sali konferencyjno-szkoleniowej przewidzieć indywidualnie wykonane 
meble fornirowane. Dla dwu mniejszych sal – fornirowane lub laminowane. 
Do pokoi biurowych – z gotowych płyt meblowych. 
Dla dużej sali konferencyjno-szkoleniowej zaprojektowano podwyższony podest, na 
którym zamontowana będzie indywidualnie zaprojektowana prezydialna katedra. 
Konstrukcję i poszycie podestu wykonać należy z materiałów min. trudnopalnych 
i niewydzielających bardzo toksycznych produktów rozkładu i spalania. 
Ostateczne rozwiązanie wyposażenia stałego oraz wybór pozostałych elementów – 
na etapie realizacji, w uzgodnieniu z projektantem oraz inwestorem. 
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XVII. DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

Po realizacji pierwszego etapu zaplanowanej inwestycji dostępna dla osób 
niepełnosprawnych jest wyłącznie przestrzeń widowni dużej sali konferencyjno-
szkoleniowej. 
Dostępność tę zapewniają  
− wydzielone stanowiska postojowe na placu parkingowym 
− nowe wejście boczne do budynku prowadzące bezpośrednio z poziomu terenu 
do holu przy dużej audytoryjnej sali konferencyjno-szkoleniowej 
− wydzielona kabina higieniczno-sanitarna przystosowana dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, zlokalizowana 
w holu przy dużej audytoryjnej sali konferencyjno-szkoleniowej. 
− wydzielona przestrzeń na widowni dużej sali konferencyjno-szkoleniowej dla 
użytkowników na wózkach ( 2 miejsca ). 
 
 
XVIII. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO. 

a) Wymagania zapotrzebowania i jako ści wody. 
Całkowite średniodobowe zapotrzebowanie na wodę wynosi  G =  2,25 m3/d, 
Zapotrzebowanie wody zimnej na cele socjalno-bytowe wynosi  q =1,60 l/s, na cele 
pożarowe  qp = 5,3 l/s. 
Zapotrzebowanie wody ciepłej na cele socjalno-bytowe wynosi  q=0,75 l/s. 
Jakość wody zgodna z wymaganiami jakości wody pitnej. 

b) Ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków. 
Ścieki sanitarne bytowe w ilości 2,25 m3/d odprowadzane będą do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej. 
Ścieki opadowe i roztopowa w ilości 35 l/s odprowadzane będą do 
nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej.  

c) Rodzaj, ilo ść i zasi ęg rozprzestrzeniania si ę emitowanych 
zanieczyszcze ń. 

W budynku brak jest źródeł emisji zanieczyszczeń mających wpływ na środowisko. 

d) Emisja hałasu, wibracji i promieniowania jonizuj ącego. 
Źródłem hałasu będą : 
• wentylator dachowy 2 szt -  hałas z wentylatora dachowego wynosi ok. 44 dB 

( w odl.5 m od źródła ). 
• hałas poprzez czerpnie powietrza -  ok.40 dB 
• schładzacz cieczy na pogrążonym stropodachu zabudowy dziedzińca – 

ok.55 dB  
• centrale wentylacyjne w wentylatorniach – ok. 60 dB 
Zaprojektowane instalacje i urządzenia elektroenergetyczne nie powodują emisji 
hałasu 
Brak innych istotnych źródeł hałasu, wibracji i promieniowania jonizującego. 

e) Rodzaj i ilo ść wytworzonych odpadów stałych. 
Przewidywaną ilość wytwarzanych odpadów stałych przyjęto wg objętościowych 
wskaźników nagromadzenia odpadów (w m3 w ciągu roku) w odniesieniu do 
powierzchni użytkowej budynku 
0,1m3/rok x 3 000m2 =300m3/rocznie = 5,8 m3/tygodniowo. 
Ponad połowę odpadów stanowi makulatura. Zakłada się obowiązującą segregację 
odpadów papierowych od bytowych i możliwość gromadzenia odpadów 
papierowych w magazynie, w obrębie sutereny budynku. 
Aktualnie korzysta się z dwu kontenerów pojemności 1,1m3 opróżnianych wg 
potrzeb (średnio 1 raz w tygodniu). 
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Docelowo, planuje się realizację na działce podziemnych pojemników na odpady 
segregowane. 

f) Wpływ inwestycji na istniej ący drzewostan i powierzchni ę ziemi (gleb ę) 
oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

Projektowana inwestycja nie ograniczy ilość drzew, jakie aktualnie porastają działkę. 
 
 
XIX. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. 

Zaprojektowany obiekt jest budynkiem biurowym użyteczności publicznej. 
Pomieszczenia biurowe zajmujące przeważającą część istniejącego budynku nie są 
objęte projektem przebudowy. 
W ramach zabudowy wewnętrznego dziedzińca zaprojektowano pomieszczenia 
techniczne i użytkowe pozbawione normatywnego oświetlenia naturalnego (poza 
pomieszczeniami na ostatniej kondygnacji). Są to : 
• maszynownia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w suterenie, nie 

przeznaczona na pobyt ludzi oraz bez stanowiska stałej pracy,  
• na parterze audytoryjna sala konferencyjno-szkoleniowa na 162 osoby, 

przeznaczona na pobyt ludzi, nie będąca jednak, w rozumieniu przepisów, 
pomieszczeniem ich stałej pracy,  

• na I piętrze sala szkoleniowo-biznesowa na 55 osób, przeznaczona na pobyt 
ludzi, nie będąca jednak, w rozumieniu przepisów, pomieszczeniem ich stałej 
pracy,  

• na obu salach odbywać się będą szkolenia i konferencje, głównie dla osób 
z zewnątrz. Zarówno dla słuchaczy jak i prelegentów, sale nie będą miejscami 
stałej pracy,  

• na II piętrze dwa pomieszczenia pracy biurowej przeznaczone na pokój obsługi 
klienta oraz pokój rekrutacji. Posiadają one normatywne oświetlenie naturalne 
ze świetlika dachowego, zapewnione pośrednio przez przeszklone partie stropu 
pomieszczeń,  

• na kondygnacjach I i II piętra otwarte aneksy socjalno-wypoczynkowe, 
wyposażone będą w stoliki kawiarniane, wypoczynkowe siedziska oraz 
automaty do dystrybucji zimnych i gorących napoi,  

• aneksy służyć będą użytkownikom sali szkoleniowej, obsługiwanym 
i rekrutowanym klientom oraz pracownikom biurowym. 

We wszystkich wymienionych pomieszczeniach użytkowych zaprojektowano 
klimatyzację.  
Na parterze przebudowano i zaadaptowano pomieszczenia przyległe do dużej sali 
konferencyjno-szkoleniowej. Służyć będą jako foyer dużej sali oraz przestrzeń 
bankietowa dla użytkowników szkoleń, narad i konferencji organizowanych we 
wszystkich salach. 
W ramach przebudowy istniejącej części zaprojektowano pomieszczenie 
serwerowni i pokój biurowy dla informatyków, mieszczące się w suterenie części 
istniejącej 
Jest to pomieszczenie pracy stałej dla dwóch osób, o normatywnej powierzchni, 
wysokości i oświetleniu naturalnym. Poziom podłogi znajduje się 10cm powyżej 
poziomu zmienionego ukształtowania terenu otaczającego budynek. 
Kabiny dla tłumaczy obsługujących konferencje i szkolenia, wygospodarowano na 
zapleczu pomieszczenia portierni. Nie posiadają bezpośredniego oświetlenia 
naturalnego. Kabiny, dla użytkujących je tłumaczy nie są miejscem ich stałej pracy. 

 
 

XX. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

a) Dane liczbowe (po przebudowie i rozbudowie w zakresie I etapu ) 
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powierzchnia zabudowy      1 156,35m 2 
powierzchnia netto       3 470,80m 2 
(w tym) :  
- powierzchnia sutereny    791,75m 2 

- powierzchnia parteru    844,10m 2 

- powierzchnia I pi ętra    925,65m 2 

- powierzchnia II pi ętra    909,30m 2 

kubatura brutto       14 170,00m  3 
wysoko ść  
(od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku)  11.12m 
ilość kondygnacji       4 

b) Odległo ści od obiektów s ąsiednich ( istniej ących ). 

od budynków po drugiej stronie Trasy Zamkowej   min.40m 
od budynków po drugiej stronie ulicy Szopena   min.70m 
od kamienicy na działce nr 1365/1            min.100m 
od jednorodzinnych budynków mieszkalnych  
na działkach nr 1335/1 i 1335/2 (odpowiednio)        min.12m i min.11m 

c) Parametry po żarowe wyst ępujących substancji palnych.  

Większość materiałów palnych znajdujących się w budynku stanowi wyposażenie 
pomieszczeń tj. meble, regały wykonane z drewna i materiałów drewnopodobnych, 
których temperatura zapalenia wynosi 270 - 400oC. 
Ponadto występują materiały biurowe, zasłony, wykładziny i inny wystrój wnętrz 
o zbliżonej temperaturze zapalenia. Mogą występować również urządzenia 
techniczne takie jak: komputery, maszyny liczące, odbiorniki radiowe, ekspresy, 
czajniki oraz elektryczne urządzenia kuchenne, techniczne i technologiczne, które 
posiadają palne elementy i izolacje wykonane z tworzyw sztucznych o zbliżonej 
temperaturze zapalenia tj. 270 - 450oC. Materiały użyte na wykładziny podłóg, ścian 
oraz sufity podwieszone winny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie powszechnym. 
Zaleca się wyposażyć dużą salę konferencyjno-szkoleniową na parterze w fotele 
wykonane z materiałów trudnozapalnych, niewydzielających toksycznych produktów 
rozkładu i spalania. 

d) Przewidywane obci ążenie ogniowe.  

W obiektach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi z reguły nie wyznacza się 
obciążenia ogniowego. Orientacyjnie przyjmuje się, że w zaprojektowanych 
pomieszczeniach gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2. 

e) Kategoria budynku. 

Niski budynek biurowy użyteczności publicznej kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
Na parterze sala konferencyjno-szkoleniowe na max. 162.osoby, kategorii ZL I oraz 
konferencyjno-szkoleniowa na max.35.osób, kategorii ZL III. 
Sala konferencyjno-szkoleniowa dla max 75.osób oraz sala szkoleniowo-biznesowa 
dla max. 55.osób na I piętrze. Obie ZL I. 
Sala konsumpcyjna na parterze dla max. 40.osób - zakwalifikowana do ZL III. 
Oddzieloną pożarowo drzwiami EI 30 przestrzeń techniczną i magazynową 
w suterenie kwalifikuje się jako PM.  
Wentylatornie wydzielone przeciwpożarowo drzwiami EI30 i zakwalifikowane jako 
PM. 
Przewidywana ilość osób mogących jednocześnie przebywać w budynku : 

− pracownicy zatrudnieni w części istniejącej         max 150 
− pracownicy zatrudnieni w części rozbudowanej          max 15 
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− użytkownicy zaprojektowanej na parterze audytoryjnej sali konferencyjno-
szkoleniowej             max 165 

− użytkownicy zaprojektowanej na parterze sali konferencyjno-szkoleniowej     max 35 
− użytkownicy zaprojektowanej na I piętrze sali konferencyjno-szkoleniowej     max 75 
− użytkownicy zaprojektowanej na I piętrze sali szkoleniowo-biznesowej       max 55 

                                                                                                 ------------------------------- 
            Łącznie max 495 osób, 
z czego min.215 osób przebywać może na parterze, zaś pozostałe 280 osób na 
pozostałych kondygnacjach. 

f) Zagro żenie wybuchem pomieszcze ń oraz powierzchni zewn ętrznych.  

Zarówno w pomieszczeniach budynku jak i jego sąsiedztwie nie przewiduje się 
stosowania materiałów i substancji mogących stwarzać strefy zagrożenia 
wybuchem. 

g) Podział budynku na strefy po żarowe. 

Budynek – również po przebudowie i rozbudowie - znajduje się w jednej strefie 
pożarowej. 
Część sutereny, mieszcząca pomieszczenia techniczne i magazynowe oddzielona 
jest od pozostałej części budynku stropem o odporności min. REI 60 i drzwiami 
klasy min. EI 30. 
Garaże, wbudowane w sutereny istniejącego budynku, oddzielone są od części 
budynku zaliczonej do ZL przedsionkiem zamykanym obustronnie drzwiami EI 30. 
Wentylatornie, wydzielone ścianami EI60, stropem REI60 i zamykane drzwiami 
EI30, stanowią odrębne strefy. 

h) Klasa odporno ści ogniowej budynku. 

Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane określają klasę „B” odporności 
pożarowej wymaganą dla przedmiotowego obiektu (niski kat. ZL III ). 
Wentylatornie oraz wydzieloną część sutereny zaliczono do kategorii PM o gęstości 
obciążenia ogniowego Q ≤ 500 MJ/m2 w klasie odporności pożarowej „B”. 
Zaprojektowane elementy konstrukcyjne i podstawowe przegrody budowlane 
spełniają wymagania odporności ogniowej odpowiednio w zakwalifikowanych 
klasach: 
− główna konstrukcja nośna ( szkielet żelbetowy oraz ściany nośne z cegły pełnej 

gr. min.25 cm ) - R 120 
− stropy międzypiętrowe ( istniejące - żelbetowe gęstożebrowe DMS-65 oraz 

projektowane - żelbetowe monolityczne wylewane) – EI 60 i R 120 
− ściany zewnętrzne nośne (istniejące -z cegły pełnej gr. 25 i 38cm ) – EI 60 i R120 
− ściany wewnętrzne nośne (istniejące -z cegły pełnej gr. 25 i 38cm ) – EI 30 i R120 
− ściany wewnętrzne działowe (ceglane i gipsowe na konstrukcji metalowej ) – EI30 
− obudowy dróg ewakuacyjnych (w tym ścianki szklane) – EI30 
− nieotwierane naświetla na korytarzach, zamontowane powyżej 2,0m od posadzki 

– bez wymagań 
− konstrukcja dachu ( stropodach żelbetowy ) – R 30 
− przekrycie dachu – ( na części wysokiej i niskiej istniejącej przybudówce ) -papa 

termozgrzewalna – RE 30 
− świetlik dachowy o powierzchni < 20% pow. dachu – bez wymagań 

Wszystkie przegrody budowlane realizowanej inwestycji należy wykonać 
z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. 

i) Warunki ewakuacji. 

Z uwagi na to, że ewakuacja prowadzić będzie drogami obsługującymi istniejący 
obiekt oraz, że niemożliwe jest spełnienie wszystkich aktualnie obowiązujących 
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warunków technicznych opracowano ekspertyzę techniczną, która określa warunki 
bezpiecznej ewakuacji w inny sposób niż podany w rozporządzeniu. 
Odstępstwa dotyczą: 
• szerokości użytkowej biegów i spoczników bocznej klatki schodowej 
• szerokości użytkowej spoczników głównej klatki schodowej 
Ekspertyza została uzgodniona przez Podkarpackiego Komendanta WPSP 
w Rzeszowie a jej zalecenia uwzględnione w projekcie. 
W budynku znajdują się dwie nieobudowane klatki schodowe o parametrach 
użytkowych zaniżonych nieco w stosunku do obowiązujących. 
Szerokości istniejących poziomych dróg ewakuacyjnych odpowiadają aktualnym 
przepisom. Drzwi otwierające się na zewnątrz pomieszczeń i blokujące drogi 
ewakuacyjne wyposażone będą w samozamykacze. 
Długości dróg ewakuacyjnych są zgodne z obowiązującymi. 
Drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone w znaki informacyjne zapewniające 
wizualną informację o przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej, zarówno przy 
świetle dziennym, świetle sztucznym, jak również przy braku oświetlenia (przy 
nagłym zgaśnięciu światła). 
Drogi komunikacji ogólnej oraz dużej sali konferencyjno-szkoleniowej na parterze 
wyposażone będą w oświetlenie ewakuacyjne. 
Z poziomu sutereny zaprojektowano dodatkowe wyjście ewakuacyjne bezpośrednio 
na zewnątrz budynku. 
Pomieszczenia przeznaczone dla więcej niż 50. użytkowników będą miały minimum 
dwa wyjścia ewakuacyjne. 
Zastosowane na drogach ewakuacyjnych drzwi rozsuwane, które nie będą służyć 
wyłącznie do ewakuacji będą spełniać następujące warunki: 
• Konstrukcja drzwi będzie zapewniać otwieranie automatyczne i ręczne oraz 

wykluczać możliwość ich zablokowania; 
• W razie pożaru lub awarii drzwi, zapewniona będzie możliwość ich 

samoczynnego rozsunięcia i pozostania w pozycji otwartej. 
Korytarze w istniejącej części, obsługujące też projektowaną rozbudowę, podzielone 
zostaną drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie dłuższe niż 50m ( poza 
korytarzem II pietra ). 
Korytarz na II piętrze będzie oddymiany klapami zamontowanymi w przeszklonym 
świetliku. Tą drogą oddymiane też będą ( pośrednio ) obie otwarte klatki schodowe. 

j) Zabezpieczenie p.po żarowe instalacji. 

W budynku przewiduje się następujące instalacje służące ochronie 
przeciwpożarowej: 
− odgromową w wykonaniu podstawowym, 
− elektryczną - zabezpieczoną wyłącznikami nadmiarowymi i różnicowo -

prądowymi, 
− przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany przy głównym wejściu do 

budynku 
− wewnętrzną instalację hydrantową, 
− instalacje oddymiające – klapy w świetliku nad komunikacją poziomą II piętra, 
− instalację sygnalizacji pożaru, 
− awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 

Zabezpieczenie przejść instalacji przez ściany wydzielonych pomieszczeń należy 
wykonać wg aprobowanej technologii do klasy El 60. Przejścia przewodów 
wentylacyjnych przez ściany wentylatorni zabezpieczyć klapami przeciwpożarowymi 
klasy EIS 60. Sposób zabezpieczenia instalacji został określony indywidualnie 
w projektach wykonawczych branżowych. Również dla pozostałych instalacji 
służących ochronie przeciwpożarowej tj.: 
− wewnętrznej instalacji hydrantowej, 
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− instalacji oddymiającej – klapy w świetliku nad komunikacją poziomą II piętra, 
− instalacji sygnalizacji pożaru, 
− awaryjnego oświetlenie ewakuacyjne 
− zostały sporządzone projekty wykonawcze.  

k) wyposa żenie obiektu w urz ądzenia p.po żarowe i podr ęczny sprz ęt gaśniczy. 

W celu zabezpieczenia p. poż. w budynku istnieje wewnętrzna sieć wodociągowa 
pożarowa, wykonana z rur stalowych ocynkowanych  wyposażona w hydranty 
Ø 52mm, która będzie obsługiwała również projektowaną rozbudowę 
Zakłada się pracę dwóch hydrantów jednocześnie.  
Hydranty montowane są w szafkach wg PN-68/B-02858, wyposażone w zawory 
Ø 52mm, prądnice oraz zwijadła z wężami długości 15m i 25m.  
Pozostałe urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie to: 
− przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
− awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wg odpowiedniej obowiązującej normy – 

oświetlenie powinno działać przez co najmniej 1 godzinę, 
− instalacja oddymiająca poziome drogi ewakuacyjne II piętra – klapy w świetliku 
− instalacja sygnalizacji pożaru. 
Nadto budynek wyposażony będzie w przenośne gaśnice proszkowe 2kg (lub 3dm3) 
w ilości 1 szt. sprzętu na każde 100m2 powierzchni budynku.  
Sprzęt ten zostanie rozmieszczony tak, aby długość dojścia do sprzętu nie 
przekraczała 30m. Miejsca usytuowania sprzętu zostaną oznakowane zgodnie 
z PN. 

l) Zapotrzebowanie wodne do zewn ętrznego gaszenia po żaru. 

Zewnętrzne zapotrzebowanie wodne do gaszenia pożaru tj. 20 l/sek zapewnia 
miejska sieć wodociągowa z układem istniejących hydrantów p. pożarowych. 
W pobliżu obiektu znajduje się 2 hydranty uliczne, zlokalizowane przy Trasie 
Zamkowej oraz przy ulicy Szopena. 

m) Drogi po żarowe. 

Budynek, z uwagi na wysokość, przeznaczenie oraz wielkość jego rzutu poziomego 
wymaga dojazdu pożarowego wzdłuż jego dłuższego boku, w odległości 5 do 15m 
od ściany zewnętrznej. 
Nie jest to możliwe do spełnienia (nawet wobec istniejącego budynku). 
Trasa Zamkowa oraz ulica Szopena spełniają warunki dróg pożarowych dla obiektu. 
Zlokalizowane są jednak wzdłuż krótszych boków budynku.  
Zapewnione są natomiast rozwiązania zastępcze (dostęp do 30% obwodu budynku 
oraz możliwość wykorzystania placu jako końcowego odcinka drogi o długości 15m 
z możliwością cofania). 
 
 
XXI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU. 

Charakterystyka energetyczna budynku, sporządzona w formie świadectwa 
charakterystyki energetycznej powinna być ustalona po zrealizowaniu inwestycji 
w pełnym zakresie opracowanego projektu budowlanego. 
Dane wyjściowe zawarte są w zatwierdzonym projekcie budowlanym. 
 
 
 
 
 

Opracowanie: 
mgr inż. arch. Grażyna Bączkowska  
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I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 

poszczególnych obiektów 
Przedmiotem inwestycji jest zabudowa wewnętrznego dziedzińca istniejącego budynku 
biurowego oraz  przebudowa i rozbudowa obiektu w poziomie dwu niższych 
kondygnacji. 
Istniejący budynek powstał w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Założony jest 
na rzucie w kształcie prostokąta z wewnętrznym dziedzińcem zadaszonym 
przeszklonym świetlikiem.  
Budynek ma trzy kondygnacje nadziemne po 3,20m ( brutto), jest częściowo 
podpiwniczony. Zwieńczony jest płaskim stropodachem. 
Wymiary obiektu w rzucie poziomym - 34,60m x 29,50m. 
Podstawową konstrukcję nośną stanowi szkielet żelbetowy monolityczny oparty 
o siatkę modularną słupów: 5,10m x 5,10m. 
Stropy żelbetowo – ceramiczne prefabrykowane typu Ackermana o grubości 24cm oraz 
(fragmenty uzupełniające) DMS – 65 monolityczne. 
Dach - z płyt żelbetowych prefabrykowanych o długości 1,80m opartych na ściankach 
ażurowych z cegły dziurawki. Nad dziedzińcem wewnętrznym zamontowany jest 
świetlik ze szkła zbrojonego, który spoczywa na stalowej konstrukcji kratownicowej.  
Schody -żelbetowe monolityczne. 
Budynek jest posadowiony na ławach i ryglach fundamentowych (między słupami 
szkieletu) w poziomie – 5,20m w stosunku do posadzki parteru  
± 0,00 = 204,57m n.p.m. 
Zakres robót przedmiotowego zamierzenia budowlanego  w I. etapie obejmuje: 
– realizację zaprojektowanej zabudowy wewnętrznego dziedzińca istniejącego 

budynku oraz rozbudowę przy północno-wschodniej ścianie,  
– przełożenie istniejących sieci kolidujących z projektowaną inwestycją zabudowy 

wewnętrznego dziedzińca i zewnętrznej rozbudowy,  
– realizację zaprojektowanej przebudowy istniejącego budynku,  
– wyprofilowanie zaprojektowanego ukształtowania terenu. 
Nie przewiduje si ę możliwo ści etapowania realizacji ww. zakresu inwestycji.  
Ważne jest jednak aby harmonogram realizowanych robót pozwolił na 
dotychczasowe u żytkowanie obiektu. 
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II. Opis istniej ącego zagospodarowania działki oraz wykaz istniej ących 
obiektów budowlanych 

Wzdłuż północno-zachodniej granicy działka przylega do pasa drogowego ulicy 
Szopena. Od południa sąsiaduje z Trasą Zamkową, od wschodu zaś – z terenami 
zabudowy jednorodzinnej. Po zachodniej stronie znajduje się otwarta przestrzeń nie 
zabudowanych i nie zagospodarowanych działek. 
Aktualny wjazd na działkę znajduje się w północno-zachodnim narożniku działki 
i prowadzi z ulicy Szopena.  
Istniejący budynek biurowy niemal całkowicie wypełnia północno-wschodni narożnik 
działki. Między budynkiem a jego zachodnią granicą znajduje się wybrukowany plac 
mieszczący 30 normatywnych stanowisk postojowych. Drugi plac parkingowy na 16 
stanowisk zajmuje południowo-wschodni narożnik działki. 

• istniej ący budynek biurowy 
4.-kondygnacyjny rozłożysty budynek biurowy założony jest na rzucie prostokąta 
z wewnętrznym dziedzińcem nakrytym przeszklonym świetlikiem. Kondygnacje I i II 
piętra nadwieszone są 170cm poza obrys sutereny i parteru. Dwie najniższe 
kondygnacje południowo-zachodniego narożnika wysunięte są poza regularny obrys 
wyższych kondygnacji budynku. 
Najniżej położona kondygnacja nadziemna jest sutereną, niemal całkowicie zagłębioną 
w gruncie od strony ulicy Szopena oraz całkowicie odsłoniętą od strony Trasy 
Zamkowej. 
W przyziemiu wysuniętej dwukondygnacyjnej bryły, od jej południowo-wschodniej 
strony, znajdują się dwa wbudowane garaże oraz wydzielona stacja trafo- własność 
PGE. 
Działka jest gęsto uzbrojona. Znajdują się na niej, tranzytowo biegnące, sieci 
elektroenergetyczne, teletechniczne ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne oraz 
przyłącza do budynku. 

• sieci i przył ącza sanitarne 
Na działce nr 1336/3 na której planowana jest rozbudowa i przebudowa budynku 
biurowego RARR S.A. przebiegają sieci:  
– wodociąg Ø160mm i Ø280mm  
– nieczynne wodociągi Ø40mm i Ø100mm,  
– ciepłociągi 2x500mm i 2x150mm,  
– kanalizacja sanitarna Ø200mm i Ø800mm,  
– kanalizacja deszczowa Ø200.  

• sieci i przył ącza elektroenergetyczne i teletechniczne 
Obecnie budynek biurowy RARR S.A. zasilany jest linią kablową nN z istniejącej stacji 
trafo „Miastoprojekt” zlokalizowanej w ww. obiekcie. Zakres I. etapu inwestycji nie 
wymaga wymiany kabla zasilającego budynek. 
Przez teren planowanej inwestycji przebiegają linie kablowe SN, które mogą kolidować 
z robotami przy zaprojektowanym zakresie I. etapu inwestycji. Ewentualne przekładki 
zostały wstępnie uzgodnione z właścicielem sieci. 
Budynek posiada przyłącze telefoniczne, które pozostanie bez zmian 

• ukształtowanie terenu 
Działka położona jest na terenie o łagodnym około 6% spadku w kierunku 
południowym. 
Różnica poziomu terenu w obrysie działki wynosi 3,6m. 
Plac wejściowy znajduje się na niemal płaskim terenie, w poziomie ulicy Szopena.  
Jezdnia Trasy Zamkowej znajduje się 1,60m ponad najniżej położonym poziomem 
działki przedmiotowej inwestycji.  
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III. Elementy zagospodarowania działki mog ące stwarza ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Wszelkie prace wyburzeniowe, ziemne oraz budowlane prowadzone będą na 
zagospodarowanej, gęsto uzbrojonej i użytkowanej działce położonej w centrum 
miasta, w sąsiedztwie ruchliwych ulic oraz użytkowanych obiektów mieszkalnych 
i użyteczności publicznej. Prace prowadzone będą w budynku biurowym, 
funkcjonującym przez cały czas realizacji inwestycji. Będzie to szczególnie uciążliwe 
przy realizacji zabudowy wewnętrznego dziedzińca budynku istniejącego. 
Utrudnieniem dla wykonawcy będzie też bliskie sąsiedztwo uczęszczanej trasy ruchu 
pieszego i rowerowego.  
Działka posiada bezpośredni wjazd z drogi publicznej (ul. Szopena). Nie ma natomiast 
połączenia z Trasą Zamkową, która biegnie po nasypie, 1,60m powyżej poziomu 
działki inwestycji. 
Aktualnie działka jest nieogrodzona, jednak dla realizacji zadania niezbędne jest 
zabezpieczenie i wygrodzenie terenu budowy (również wewnątrz budynku).  
Demontaż części pokrycia, rozbiórka konstrukcji stalowo-szklanego świetlika oraz 
wszelkie roboty rozbiórkowe wymagać będą sprawnego (na bieżąco), usuwania 
znacznej ilości gruzu.  
Istniejące sieci, na odcinkach kolizji z zaprojektowaną inwestycją, należy przełożyć lub 
zabezpieczyć. 
Przekładki instalacji – zwłaszcza kabli elektroenergetycznych wymagać będą 
szczególnej ostrożności i zabezpieczenia terenu prowadzenia prac. Roboty ziemne 
wykonać należy szybko i sprawnie. Należy je zaplanować na okres przewidywanej 
bezdeszczowej pogody. 
Należy starannie zaplanować i przygotować zagospodarowanie placu budowy w tym 
trudnym terenie, aby składowane materiały i wykorzystywany sprzęt budowlany nie 
stwarzały zagrożeń dla osób zatrudnionych przy realizacji obiektu, pracowników 
funkcjonującego budynku biurowego oraz osób przebywających w sąsiedztwie 
budowy. 
Drogi i ciągi piesze powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny byś oświetlone i oznakowane. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 
zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Instalacje elektroenergetyczne powinny być wykonane, utrzymywane i użytkowane 
w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia. Roboty związane z podłączeniem, 
sprawdzaniem, konserwacją oraz naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą 
być wykonywane wyłącznie przez uprawnione osoby. 
Przewody elektryczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
Na terenie placu budowy powinny być urządzone pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
i socjalne dla pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji. 
Dla składowania materiałów i wyrobów należy wyznaczyć oznakowane, utwardzone 
i odwodnione place. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt p.poż. 
 
IV. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 

realizacji robót budowlanych okre ślające skal ę i rodzaj zagro żeń oraz 
miejsce i czas ich wyst ąpienia. 

1. Przeło żenie i zabezpieczenie istniej ących sieci elektroenergetycznych. 
Wymaga właściwego rozpoznania położenia sieci w terenie, gdyż w przeciwnym 
wypadku grozi możliwością ich uszkodzeniem, z wszelkimi tego konsekwencjami. 

2. Roboty ziemne przy wykopach pod fundamenty budyn ku. 
Wykopy należy wykonać ręcznie lub mechanicznie o max. nachyleniu skarpy 1:1. 
Ziemię z wykopu składować poza klinem odłamu i sprawnie usuwać poza teren placu 
budowy. Wykopy zabezpieczyć przed osuwaniem oraz zalewaniem przez wody 
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opadowe i przesączające się wody gruntowe. Roboty zlecić przygotowanym 
i przeszkolonym osobom. 
Teren wykopów wygrodzić i zabezpieczyć barierami ochronnymi. W przypadku 
wykopów mechanicznych, wygrodzić strefy niebezpieczne, związane z pracą sprzętu 
budowlanego. Po wykonaniu fundamentów wykopy niezwłocznie zasypać gruntem 
rodzimym zagęszczonym.  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
– upadek pracownika lub osoby postronnej do niezabezpieczonego wykopu 
– zasypanie pracownika w niezabezpieczonym wykopie wąskoprzestrzennym 
– potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki 
– porażenie przy natrafieniu na nierozpoznany kabel elektroenergetyczny 
– gaz ulatniający się z przypadkowo uszkodzonej sieci  
Wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie istniejących sieci powinno być 
poprzedzone określeniem przez osobę nadzorującą budowę bezpiecznej odległości 
w jakiej mogą być wykonywane.  
Głębokie wykopy powinny być ogrodzone i zaopatrzone w znaki lub światła 
ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 
ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze. 
Prace wykonywane w głębokich wykopach wąskoprzestrzennych powinny być 
prowadzone przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji. 
UWAGA: wykopy w s ąsiedztwie elementów konstrukcyjnych istniej ącego 
budynku powinny by ć prowadzone ze szczególn ą ostro żnością. 

3. Rozbiórki elementów istniej ącego budynku, zwłaszcza fragmentów ustrojów 
nośnych. 

Wymagają zabezpieczenia istniejącej konstrukcji oraz terenu robót, pracowników 
i osób przebywających w sąsiedztwie prowadzonych prac a także użycia sprzętu 
mechanicznego.  
Przestrzegać należy zaleceń projektu konstrukcyjnego. Gruz należy usuwać na 
bieżąco. Zagrożeniem może być przygniecenie przez gruz lub naruszony fragment 
istniejącej konstrukcji. – pracowników lub osób przebywających w rejonie 
prowadzonych prac. Należy odłączyć przewody instalacji wewnętrznych w rejonie 
wyburzeń. 

4. Roboty budowlano-monta żowe przy ścianach, stropach i dachu rozbudowy 
i konstrukcji wewn ętrznej zabudowy stwarzaj ą nast ępujące zagro żenia. 

– upadek pracownika z wysokości 
– przygniecenie przez niewłaściwie transportowany ładunek 
– potrącenie przez sprzęt mechaniczny 

5. Demonta ż konstrukcji i wypełnienia świetlika dachowego zwi ązany jest 
z prowadzeniem prac na wysoko ści. 

Zagrożeniem może być upadek pracownika lub przygniecenie przez element 
konstrukcji bądź potrącenie przez sprzęt mechaniczny.  
Należy tu również zabezpieczyć pracowników funkcjonującego biura, szczególnie 
w poziomie II piętra. 

6. Zagro żenia wyst ępujące przy wykonywaniu robót wyko ńczeniowych. 
– upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 

roboczych, brak sprzętu chroniącego przed upadkiem, uderzenie spadającym 
przedmiotem) 

7. Maszyny i urz ądzenia techniczne u żytkowane na placu budowy. Zagro żenia 
wyst ępujące przy wykonaniu robót budowlanych przy u życiu maszyn 
i urz ądzeń technicznych: 
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– pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej 
osłony napędu) 

– potracenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonaniu robót na 
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 
strefy niebezpiecznej) 

– porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 
V. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 

przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych  
Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy przeszkolić pracowników 
zatrudnionych przy pracach budowlanych, jak również przestrzec osoby zamieszkałe 
lub zatrudnione w rejonie prowadzonych prac – stosownie do aktualnie obowiązujących 
przepisów. 
Szkolenie w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych przeprowadza się jako szkolenia wstępne (instruktaż ogólny 
i stanowiskowy) oraz okresowe ( nie rzadziej niż raz na trzy lata a na stanowiskach, 
gdzie występują zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz na rok). 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn powinni posiadać 
odpowiednie kwalifikacje. 
Na placu budowy powinny być aktualne instrukcje BHP dotyczące: 
– wykonywania prac związanych z zagrożeniem wypadkowym,  
– obsługi maszyn i urządzeń technicznych,  
– postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  
– udzielania pierwszej pomocy. 
 
VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą 
ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń. 

Osoba kierująca budową powinna zapewnić właściwą organizację i zabezpieczenie 
placu budowy, porządek na placu, drożność dróg wyjazdowych (ewakuacyjnych 
z terenu budowy), łączność. Na terenie budowy powinien znajdować się sprawny 
sprzęt gaśniczy – stosownie do prowadzonych robót oraz apteczka z podstawowym 
wymaganym wyposażeniem. 
Kierownik budowy powinien podejmować stosowne środki profilaktyczne mające na 
celu zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniem wypadkowym oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych i uciążliwych. 
W razie stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 
zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 
usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinny być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. 
Na terenie budowy powinny być urządzone pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
i socjalne dla pracowników. 

 
 
 

         Opracowanie 

                                                               mgr inż. arch. Grażyna Bączkowska 










































