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1. PODSTAWA OPRACOWANIA   

 
1.1. Zlecenie inwestora, 
1.2.   Wytyczne funkcjonalno - przestrzenne Inwestora, 
1.3.   Wytyczne funkcjonalno – przestrzenne użytkowników (Uniwersytet Rzeszowski) 
1.4. Mapa do celów projektowych w skali 1:500,  
1.5. Dokumentacja geotechniczna podłoża,  
1.6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AR.I.64.7331/41/09 
1.7. Warunki techniczne dostawy energii elektrycznej, gazu, wody i odbioru ścieków, 
1.8. Obowiązujące przepisy i normy. 

 
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

2.1. Budynek laboratorium badawczego dla Uniwersytetu Rzeszowskiego   
2.2.    Zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: drogi, parkingi, 

ciągi piesze, 
2.3.    Zieleń i mała architektura 
2.4.    Zjazdy na działkę z drogi publicznej -  ul. M. Ćwiklińskiej 
2.5.    Oświetlenie terenu 
2.6.    Przebudowa/zmiana lokalizacji hydroforni oraz sieci kolidujących z inwestycją 
2.7.    Sieci i przyłącza: 

 kanalizacji sanitarnej 
 kanalizacji deszczowej  
 wody 
 gazu 
 energii elektrycznej 

 
 

3. PROJEKT ZABUDOWY 
 

3.1. Przeznaczenie obiektu: 
 

 Obiekt użyteczności publicznej, jednostka do prac naukowo – badawczych (budynek nie 
będzie przeznaczony do celów dydaktycznych), mieszcząca cztery powiązane funkcjonalnie 
pracownie: 
 

 Pracownia roślinnych kultur IN VITRO (piwnice / parter) 

 Pracownia mikrobiologii (parter / II piętro - szklarnia) 

 Pracownia chromatograficzna (parter) 

 Pracownia markerów molekularnych (I piętro) 

 

3.2. Program funkcjonalny 
 
Układ funkcjonalny obiektu:  
 
Zaprojektowano obiekt trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z pomieszczeniami 
laboratoryjnymi i biurowymi w układzie korytarzowym z obszernym holem wejściowym, 



łączącym poszczególne zespoły funkcjonalne, oraz szklarnią/wiatą wegetacyjną na ostatniej 
kondygnacji. 
Przyjęto zasadę bardzo prostego układu funkcjonalno-przestrzennego z czytelnym oddzieleniem 
stref laboratoryjnych poprzez śluzy.  
Zewnętrzne części trzytraktowego budynku stanowią pomieszczenia laboratoryjne, biurowe, 
pomocnicze i techniczne. Trakt środkowy to korytarze komunikacyjne wychodzące z 
jednoprzestrzennego holu, w którym zlokalizowana została winda oraz ,,otwarta” klatka schodowa. 

 
Ilość zatrudnionego personelu naukowego oraz obsługi budynku: 
 
W obiekcie planuje się zatrudnienie do 20 osób na jedną zmianę. 
Przewiduje się zlokalizowanie stałych miejsc pracy na parterze i I piętrze – na obu tych piętrach 
przewiduje się po cztery osoby, jako pracowników stałych i po sześć osób na pobyt czasowy 
(doktoranci, stażyści, magistranci). 
W piwnicy i na II piętrze nie przewiduje się pracowników etatowych – stałych, lecz jedynie osoby 
pracujące dorywczo (do 2 godzin/zmianę) 
Dla pracowników zaprojektowano pomieszczenia socjalne w części administracyjno – socjalnej 
budynku. 
 

 Poziom -3,85  (Piwnica) 
pracownia roślinnych kultur in vitro, śluza, kotłownia, komunikacja 
 
 Poziom ± 0,00 (Parter) 
hol wejściowy, portiernia, rozdzielnia elektryczna, zespół socjalny, sanitariaty, śluza, pracownia 
roślinnych kultur in vitro, pracownia mikrobiologii, pracownia chromatograficzna 
 
            Poziom + 3,85 ( I Piętro) 
hol, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, śluza, pracownia markerów 
molekularnych 
 
            Poziom + 7,70 ( II Piętro) 
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia techniczne, pracownia mikrobiologii (szklarnia/wiata 
wegetacyjna) 
 
 

3.3. Dane techniczne obiektu: 
  
 
Dane metryczne: 

BUDYNEK  
POW. UŻYTKOWA (NETTO) PIWNICA 120,14 m2 

POW. UŻYTKOWA (NETTO) PARTER 377,16 m2 

POW. UŻYTKOWA (NETTO) I PIĘTRO 341,22 m2 

POW. UŻYTKOWA (NETTO) II PIĘTRO 136,76 m2 
SUMA POW. UŻYTKOWEJ NETTO 975,28 m2 

POW. KOMUNIKACJI 177,02 m2 
POW. ZABUDOWY 448 m2 

POW. CAŁKOWITA 1085,00 m2 

KUBATURA 4841,05 m3 

 
 
 



4. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE 
 

 4.1.  Stan istniejący: 
 

 Teren inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych  2608/1, 2610/1; obr. 209 
przy ul. M. Ćwiklińskiej w Rzeszowie. 
 Sąsiednia zabudowa w przeważającej części powiązana jest z Uniwersytetem Rzeszowskim 
(obiekty dydaktyczne, domy studenckie), od strony południowo-wschodniej i  północnej występuje 
zabudowa jednorodzinna. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się dom studencki z przynależną 
infrastrukturą. Projektowany budynek realizowany jest jako rozbudowa zaplecza naukowo-
badawczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od północno-zachodniej strony teren posiada dostęp do 
drogi publicznej – ul. M. Ćwiklińskiej 
 

Ukształtowanie terenu: 
-   średnie wysokości bezwzględne na terenie wynoszą 227 m npm. 
-  lekki lecz wyraźnie widoczny spadek terenu z południowej części działki w kierunku obszaru 
projektowanego budynku w stronę północną. 
-  max różnice wysokości na przedmiotowym terenie obejmującym budynek oraz pozostałą 
infrastrukturę w tym parkingi wynosi ok. 2,5 m. 
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zorganizowanymi formami ochrony przyrody, poza 
krajową siecią ekologiczną. Teren lokalizacji położony jest również poza granicami terenów 
podlegających szczególnej ochronie, a w szczególności poza granicami stref ekologicznych, 
terenów zabytkowych ogrodów i parków, terenów rezerwatów przyrody. 

Warunki geotechniczne - szczegółowy opis zawarty w dokumentacji geotechnicznej. 

Działka od strony południowej i wschodniej jest uzbrojona w infrastrukturę techniczną. 

Istniejące uzbrojenie terenu: 
1. sieć wodociągowa, śr. 160 mm 
2. sieć kanalizacji deszczowej śr. 300 mm 
3. sieć teletechniczna 
4. sieć elektroenergetyczna 

 
 Likwidacji lub przełożeniu podlegać będą instalacje które kolidują z projektowanym obiektem 
oraz nowo projektowanymi sieciami. Przedmiotowe działki nie są wpisane do rejestru zabytków. 

Teren nie posiada opracowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
 

4.2. Forma architektoniczna i funkcja: 
 
 Obiekt zaprojektowany na planie prostokąta, dwubryłowy, w zasadniczej części 
dwukondygnacyjny. W zachodniej strefie dwukondygnacyjny (bez stropu pośredniego) hol 
wejściowy z „otwartą” komunikacją pionową zwieńczony dodatkową, trzecią kondygnacją 
mieszczącą szklarnię wegetacyjną oraz pomieszczenia techniczne.  
Jest to swoiste nałożenie dwóch sześciennych brył, z których wyższa stanowi, swą północną ścianą, 
kontynuację linii zabudowy pierzei ul. M. Ćwiklińskiej. 
            Główne wejście do obiektu, zlokalizowane od strony ul. M. Ćwiklińskiej prowadzi do 
obszernego holu z portiernią, schodami oraz windą. Z holu dostępne są również pomieszczenia 
socjale, higieniczno-sanitarne, a także biurowe na piętrze. Wejście do poszczególnych laboratoriów 
ograniczają śluzy zlokalizowane na każdej kondygnacji.  

Dojazd do budynku i urządzeń realizowany jest z ulicy M. Ćwiklińskiej, główne wejście 
obsługiwane poprzez ciągi piesze. Pierwszy zjazd usytuowany jest po zachodniej stronie budynku i 
obsługuje zespół miejsc postojowych wzdłuż sąsiadującego akademika oraz miejsce gromadzenia 
odpadków. Zjazd od strony wschodniej służy jako dojazd techniczny do zespołu hydroforni oraz 



szaf z gazami technologicznymi.  

Budynek z  poziomym, pasmowym układem okien podkreślonym poprzez wprowadzenie, dla 
ujednolicenia podziałów elewacji, aluminiowych paneli elewacyjnych. 
 W celu formalnego otwarcia holu oraz przestrzeni hodowlanej na ostatnim piętrze wprowadzono 
elewacyjny system ścian osłonowych jako szkleń strukturalnych. 
Kolorystyka obiektu – biel ścian bez otworów okiennych, szarość ślusarki aluminiowej ścian 
fasadowych. 

 
 

5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 
 
UWAGA!  
wyspecyfikowane we wszystkich częściach niniejszej dokumentacji nazwy produktów mają 
charakter referencyjny i służą do określenia wymaganego poziomu rozwiązań, parametrów 
technicznych, użytkowych i estetycznych; dopuszcza się zastosowanie innych produktów pod 
warunkiem, że będą posiadały równoważny, nie gorszy niż wskazany w dokumentacji poziom 
rozwiązań, parametry techniczne, użytkowe i estetyczne. 
 

konstrukcja – tradycyjna. Stropy żelbetowe wylewane monolityczne oparte na słupach 
żelbetowych i ścianach nośnych. 
 
UWAGA!  
 PROJEKT KONSTRUKCJI  ROZPATRYWAĆ  ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY. 
 
 5.1.  FUNDAMENTY  

 
 ławy i stopy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B 30 , zbrojone stalą A-III ( 34GS ) i 

A-O ( StOS ) . Pod fundamentami wykonać chudy beton B 10 gr 10 cm.  
 w przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nasypowych należy je wybrać aż 

do gruntów rodzimych i zastąpić podsypką z pospółki zagęszczoną dynamicznie.  
 wykopy fundamentowe oraz wymianę gruntu wykonać pod nadzorem uprawnionego geologa. 
 układ żelbetowych słupów konstrukcyjnych wylewanych z betonu B30, zbrojonych stalą         

A- III ( 34GS ) i A-O ( StOS ), (wg projektu konstrukcji) 
 Podciągi, belki wylewane z betonu B 30 , zbrojone stalą  A- III ( 34GS ) i A-O ( StOS ). 
 fundamenty wykonać wg proj. konstrukcji i rysunków architektury. 

 
Przejścia przewodów instalacji opisane w projektach konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji 
elektrycznych.  
 
 5.2.  ŚCIANY KONSTRUKCYJNE 
 
5.2.1. Słupy 
 Słupy 35x35cm, rdzenie  wylewane z betonu B 30,  zbrojone stalą  
       A- III ( 34GS ) i A- O ( StOS ). 
 
5.2.2. Ściany konstrukcyjne 
 ściany gr. 25cm murowane z ceramicznych pustaków szczelinowych klasy 15 na zaprawie 

cementowo - wapiennej marki M10 
 ściany żelbetowe, gr. 25 cm, (wg projektu konstrukcji) 
 podciągi, belki wylewane z betonu B 30 , zbrojone stalą  A- III (34GS) i A- O (StOS), 
 przejścia przewodów wentylacji i instalacji wg projektu konstrukcji, instalacji sanitarnych i 



instalacji elektrycznej i architektury, 
 nadproża żelbetowe wylewane lub prefabrykowane – wg projektu konstrukcji, 
 wnęki na skrzynki złączowe (wymiary i lokalizacja wg. rysunków architektury i projektów 

branżowych), 
 wnęki na skrzynki gazowe (wymiary i lokalizacja wg. rysunków architektury i projektów 

branżowych) 
 
 
 5.3.  ŚCIANY DZIAŁOWE 
 
 ściany murowane z cegły dziurawki, gr. 12 cm 
 ściany murowane z cegły pełnej, gr. 12 cm 
 ściany murowane z cegły dziurawki, gr. 6,5 cm 
 ściany murowane z cegły modularnej DZ 188, gr. 9 cm 
 obudowa kanałów instalacyjnych z cegły dziurawki, gr. 12 cm i 6,5 cm 

Uwaga: 
Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej marki 50, w co 
czwartej spoinie poziomej układać zbrojenie z bednarki lub prętów okrągłych. Ścianki działowe 
powinny być połączone ze ścianami za pomocą strzępi zazębionych krytych, a zbrojenie 
zakotwione w spoinach nośnych na głębokość co najmniej 7 cm. 

 
 
 5.4.  STROPY 
 
 płyty żelbetowe wylewane na mokro w technologii tradycyjnej z betonu B30, gr.18 cm 

pomiędzy piwnicą a parterem, płyta stropowa nad ostatnim piętrem grubości 15 cm, pozostałe 
płyty stropowe grubości 25 cm (zbrojenie wg projektu konstrukcji),  

 spocznik między piętrowy – płyta żelbetowa, gr. 12 cm (zbrojenie wg projektu konstrukcji) 
 

 posadzki na gruncie: 
 płyta betonowa, (zbrojona siatkami górą i dołem (Ø8 co 20cm), gr.15cm plus warstwy 

podkładowe i wykończeniowe  
 
 
             5.5.  STROPODACHY 
 
 płyta żelbetowa z betonu B30, (zbrojenie wg projektu konstrukcji), plus warstwy 

wykończeniowe 
 
 

5.6. KLATKA  SCHODOWA 
 
 schody klatki schodowej komunikacji ogólnej żelbetowe, wylewane z betonu B30,            

wykończenie – płytki gresowe, balustrada – stalowa, wg rysunków szczegółowych 
 
 

5.7. SZYB WINDOWY 
 
 szyb windowy, zgodnie z wytycznymi producenta wind, żelbetowy wylewany z betonu B 30 

(zbrojenie wg projektu konstrukcji), rozmieszczenie elementów mocowania kabiny windowej – 
ściśle według wytycznych producenta, 

 



 
5.8. KONSTRUKCJA SZKLARNI 
 

 elewacyjny system ścian osłonowych na profilach aluminiowych (szklenie strukturalne) 
na podkonstrukcji stalowej (stal St3S). 
 
 

5.9.  PIONY WENTYLACYJNE I KOMINY  
       
Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja pomieszczeń, wentylacja miejscowa od urządzeń (wg 
rysunków technologii i projektów branżowych); połączenia, przejścia, uszczelnienia oraz izolacje 
akustyczne urządzeń i przewodów wg rozwiązań zawartych w zeszytach technicznych 
zastosowanego systemu. Wyjścia ponad dach zabezpieczone przy użyciu systemowych kołnierzy 
uszczelniających. 
 

Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu kotłowni – systemowy bloczek wentylacyjny z 
kanałem powietrzno-spalinowym. Komin – nad ostatnią kondygnacją - obmurowany cegłą 
dziurawką, gr. 12 cm i docieplony styropianem, gr. 5 cm. Wylot went. komina zakończony 
żaluzjami stalowymi (wg rysunków szczegółowych), wylot kanału powietrzno-spalinowego – 
nakrywa systemowa. Nawiew kotłowni – kanał zetowy 20x20cm spawany z blachy stalowej; 
nawiew maszynowni windy – kanały zetowe -rury PVC fi 150 (wloty zabezpieczone kratkami 
went. oraz siatkami przeciw insektom).  

Wentylacja w pomieszczeniu hydroforni – otwory wentylacyjne nawiewne i wywiewne w 
przeciwległych ścianach pomieszczenia. 
 
 
 

5.10.IZOLACJE 
 

IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE ŁAW, STÓP, ŚCIAN 
FUNDAMENTOWYCH, ŚCIAN PODZIEMIA I INNE ELEMENTY BUDYNKU PODDANE 
DZIAŁANIU WILGOCI Z GRUNTU I WODY GRUNTOWEJ ORAZ ELEMENTÓW 
BUDYNKU PODDANYCH DZIAŁANIU WODY OPADOWEJ WYKONANE Z 
MATERIAŁÓW I WG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH FIRMY SCHOMBURG; IZOLACJE 
POSADZEK NA GRUNCIE Z MATERIAŁÓW I ZGODNIE Z ROZWIĄZANIAMI 
TECHNICZNYMI FIRMY VEDAG; STYKI IZOLACJI POZIOMYCH I PIONOWYCH WG 
ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH FIRMY SCHOMBURG 
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POMIESZCZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU (WC) 
WYKONANE Z MATERIAŁÓW I ZGODNIE Z ROZWIĄZANIAMI TECHNICZNYMI 
FIRMY SCHOMBURG 
 
 
  5.10.1.  IZOLACJE PIONOWE PRZECIWILGOCIOWE: 
 
IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA ŁAW FUNDAMENTOWYCH I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH: 
 
-  MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA AQUAFIN IC (1,5 KG/M2) 
-  STYKI IZOLACJI POZIOMEJ I PIONOWEJ USZCZELNIONE PRZY UŻYCIU TAŚM  
    ASO-DICHTBAND 2000 NA ZAPRAWIE AQUAFIN 2K (4,5KG/M2)  
 
 
 
 



IZOLACJA PIONOWA ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH: 
 
- BITUMICZNA POWŁOKA GRUBOWARSTWOWA COMBIFLEX C2 (4 L/M2) 
- DOCIEPLENIE: STYROPIAN WODOODPORNY / PŁYTY POLISTYRENU XPS, NA KLEJU 

COMBIDIC-2K,  
 
 
  5.10.2.  IZOLACJE POZIOME PRZECIWILGOCIOWE: 
 
POSADZKA PARTERU: 
- IZOLACJA PRZECIWODNA 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA (VEDATECT G200 S4) 
- STYKI IZOLACJI POZIOMEJ I PIONOWEJ USZCZELNIONE PRZY UŻYCIU TAŚM  
   ASO-DICHTBAND 2000 NA ZAPRAWE AQUAFIN 2K (4,5KG/M2)  
 
 
 
  5.10.3.  WARSTWY PODŁÓG, DACHU I STROPODACHÓW: 
 
 
PIWNICA 
 
P1a 
LABOLATORIA  (na gruncie )  
-  płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 
-  płynna folia uszczelniająca SANIFLEX – system SCHOMBURG  
-  płyta betonowa zbrojona siatkami dołem i górą (ø8 co 20cm) min.gr.15cm 
-  styropian EPS 200, lub płyty polistyrenu XPS gr. 8cm 
-  izolacja przeciwwodna 2x papa termozgrzewalna (VEDATECT G200 S4)  
-  chudy beton 
-  podsypka z pospółki zagęszczonej do Is=0,95 
 
P2a 
HOL/KOMUNIKACJA  (na gruncie)  
-  płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 
-  płyta betonowa zbrojona siatkami dołem i górą (ø8 co 20cm) min.gr.15cm 
-  styropian EPS 200, lub płyty polistyrenu XPS gr. 8cm 
-  izolacja przeciwwodna 2x papa termozgrzewalna (VEDATECT G200 S4)  
-  chudy beton 
-  podsypka z pospółki zagęszczonej do Is=0,95 
 
 
PARTER 
 
P1a 
LABOLATORIA ( na gruncie)  
-  płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 
-  płynna folia uszczelniająca SANIFLEX – system SCHOMBURG  
-  płyta betnowa zbrojona siatkami dołem i górą (ø8 co 20cm) min.gr.15cm 
-  styropian EPS 200, lub płyty polistyrenu XPS gr. 8cm 
-  izolacja przeciwwodna 2x papa termozgrzewalna (VEDATECT G200 S4)  
-  chudy beton 
-  podsypka z pospółki zagęszczonej do Is=0,95 
 



 
P2a 
HOL/KOMUNIKACJA (na gruncie)  
-  płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 
-  płyta betnowa zbrojona siatkami dołem i górą (ø8 co 20cm) min.gr.15cm 
-  styropian EPS 200, lub płyty polistyrenu XPS gr. 8cm 
-  izolacja przeciwwodna 2x papa termozgrzewalna (VEDATECT G200 S4)  
-  chudy beton 
-  podsypka z pospółki zagęszczonej do Is=0,95 
 
Ph 
POMIESZCZENIE HYDROFORNI (na gruncie)  
-  płyta betnowa zatarta na ostro (lakierowana 2 – krotnie żywicą wgłębną INDUFLOOR IB 1010          
   0,4kg/m2 – system SCHOMBURG) zbrojona siatkami dołem i górą (ø8 co 20cm) min.gr.15cm 
-  styropian EPS 200, lub płyty polistyrenu XPS gr. 8cm 
-  izolacja przeciwwodna 2x papa termozgrzewalna (VEDATECT G200 S4)  
-  chudy beton 
-  podsypka z pospółki zagęszczonej do Is=0,95 
 
P2  
HOL/KOMUNIKACJA  
- płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 
- wylewka cementowa zbrojona siatką, lub włóknem rozproszonym gr.4,5cm 
- styropian grubości 4 cm 
- mata akustyczna ethafoam 222-E, pod instalacjami 
- płyta żelbetowa 
- sufit podwieszany na ruszcie systemowym 
 
P5  
POM. HIGIENICZNO- SANTARNE  
- płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 
- płynna folia uszczelniająca SANIFLEX – system SCHOMBURG  
- wylewka cementowa zbrojona siatką, lub włóknem rozproszonym gr.4,5cm 
- styropian grubości 4 cm 
- mata akustyczna ethafoam 222-E, pod instalacjami 
- płyta żelbetowa 
- sufit podwieszany na ruszcie systemowym 
 
 
I PIĘTRO 
 
P2  
HOL/KOMUNIKACJA   
- płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 
- wylewka cementowa zbrojona siatką, lub włóknem rozproszonym gr.4,5cm 
- styropian grubości 4 cm 
- mata akustyczna ethafoam 222-E, pod instalacjami 
- płyta żelbetowa 
- sufit podwieszany na ruszcie systemowym 
 
 
P3  



LABOLATORIA   
- płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 
- płynna folia uszczelniająca SANIFLEX – system SCHOMBURG 
- wylewka cementowa zbrojona siatką, lub włóknem rozproszonym gr.4,5cm 
- styropian grubości 4 cm 
- mata akustyczna ethafoam 222-E, pod instalacjami 
- płyta żelbetowa 
- sufit podwieszany na ruszcie systemowym 
 
P4  
POKOJE BIUROWE 
- wykładzina dywanowa 
- wylewka cementowa zbrojona siatką, lub włóknem rozproszonym gr.5cm 
- styropian akustyczny grubości 4 cm 
- mata akustyczna ethafoam 222-E, pod instalacjami 
- płyta żelbetowa 
- sufit podwieszany na ruszcie systemowym 
 
 
 
II PIĘTRO 
 
SD3 
WIATA WEGETACYJNA (stropodach pełny) 
- płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 
- mineralna zaprawa uszczelniająca AQUAFIN 2K (4,5kg/m2) z wklejoną włókniną ochronną      
  SICHERHEITSVLIES – system SCHOMBURG 
- warstwa spadkowa nachylenie 2% wylewka cementowa gr. 4 cm na płytach XPS łączna gr. od  
  19 cm do 26 cm z warstwą rozdzielającą z folii budowlanej 
- paraizolacja 
- płyta żelbetowa 
- sufit podwieszany na ruszcie systemowym 
 
P2  
KOMUNIKACJA  
- płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 
- wylewka cementowa zbrojona siatką, lub włóknem rozproszonym gr.4,5cm 
- styropian grubości 4 cm 
- mata akustyczna ethafoam 222-E, pod instalacjami 
- płyta żelbetowa 
- sufit podwieszany na ruszcie systemowym 
 
P3  
LABOLATORIA  
- płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 
- płynna folia uszczelniająca SANIFLEX – system SCHOMBURG 
- wylewka cementowa zbrojona siatką, lub włóknem rozproszonym gr.4,5cm 
- styropian grubości 4 cm 
- mata akustyczna ethafoam 222-E, pod instalacjami 
- płyta żelbetowa 
- sufit podwieszany na ruszcie systemowym 
 



 
P5  
POSADZKA (POM. HIGIENICZNO- SANTARNE  (nad I piętrem) 
- płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 
- płynna folia uszczelniająca SANIFLEX – system SCHOMBURG 
- wylewka cementowa zbrojona siatką, lub włóknem rozproszonym gr.4,5cm 
- styropian grubości 4 cm 
- mata akustyczna ethafoam 222-E, pod instalacjami 
- płyta żelbetowa 
- sufit podwieszany na ruszcie systemowym 
 
 
STROPODACHY 
 
SD1 
STROPODACH PEŁNY (nad I piętrem) 
- płyty tarasowe 40x40x4cm ze spadkiem 2% (około 40% powierzchni stropodachu) 
- żwir płukany(gr. od 5 do 11cm) 
- geowłóknina 140 g/m2 

- płyty poliestru XPS gr. 15 cm 
- papa termozgrzewalna 
  VEDATECT PYE PV 200 S5 – I warstwa 
  VEDAFLOR WS-X – II warstwa 
- warstwa spadkowa 3% (wylewka na styropianie) łączna grubość od 4 do 24 cm 
- paraizolacja 
- preparat gruntujący EMAILLIT 
- płyta żelbetowa 
- sufit podwieszany na ruszcie systemowym 
 
SD2 
STROPODACH PEŁNY (nad II piętrem) 
- papa nawierzchniowa klasy EUROFLEX PYE PV 205 S5 
- papa podkładowa klasy VEDATECT G200S4 
- styropian jednostronnie laminowany papą z wyprofilowanym spadkiem 3% (min. gr. 20 cm) 

- paraizolacja klasy VEDATECT AL. +V60S4 
- preparat gruntujący 
- płyta żelbetowa 15 cm 
- sufit podwieszany na ruszcie systemowym 
 
 
5.10.4.  INNE: 
 
 odprowadzenie wód opadowych z dachów: 

- odwodnienie  wewnętrzne – rury spustowe PCV, śr. 160 mm  
(lokalizacja rur spustowych na rysunkach rzutów projektu budowlanego)  

 izolacje termiczne: 
 styropian EPS 70, gr. 18 cm - ściany zewnętrzne tynkowane, 
 styropian jednostronnie laminowany papą z wyprofilowanym spadkiem 3%                    

(min. grubość 20cm) – stropodachy, 
 styropian EPS 200, lub płyty polistyrenu XPS gr. 8cm – posadzka parteru i piwnicy (na 

gruncie) 
 wełna mineralna, gr. 12 cm (λ<0,04) -  wypełnienia ścian osłonowych, pod panelami 



elewacyjnymi,  
 styropian gr. 2 cm – wewnętrzna strona attyki, 
 styropian wodoodporny lub płyty polistyrenu XPS gr. 18 cm - zewnętrzne ściany 

fundamentowe, 
 
 
 izolacje akustyczne: 

 styropian akustyczny gr. 4 cm – strop międzypiętrowy, 
 mata akustyczna ETHAFOAM 222-E pod przewodami układanymi na posadzkach – strop 

między kondygnacyjny, 
 piony kanalizacyjne tłumione wełną min. gr. 3cm, 
 wentylacja mechaniczna i klimatyzacja pomieszczeń, wentylacja miejscowa od urządzeń 

- połączenia, przejścia, uszczelnienia oraz izolacje akustyczne urządzeń i przewodów wg 
rozwiązań zawartych w zeszytach technicznych zastosowanego systemu 

 
uwaga! 
podłogi wykonać jako pływające 
 
 

5.11.  WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 
 

5.11.1. Ściany zewnętrzne  
 

 tynk silikonowo-żywiczny STO, faktura: „Baranek”, gr. kruszywa do 1,5mm 
 fasada szklano – aluminiowa, zastosowano system REYNAERS; 

Fasady słupowo-ryglowe wykonać zgodnie z parametrami poniżej (według dokumentacji 
technicznej systemu CW50HI): 
1 Współczynnik przenikana ciepła dla słupa i rygla Uf1.18(W/m2K) PN EN 10077-2, 

Ug=1.1 W/m2K  
2  Przepuszczalność powietrza A4 (PN-EN 12152) 

Wodoszczelność RE900 (PN-EN 12154) 
Odporność na obciążenie wiatrem –ciśnienie 2000 Pa (EN – 13116) 
Odporność na uderzenie wewnętrzne Klasa I5 (PN-EN 14019) 
Odporność na obciążenie poziome 1 kN/mb na wysokości 1,2m 

3 Przeznaczone do wbudowania wytłaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu 
aluminium EN AW-6060  wg PN-EN 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. 
Tolerancje kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. Własności mechaniczne 
kształtowników zgodnie z PN-EN 755-2:2008. 

Wymagana widoczna od wnętrza budynku szerokość profili słupów i rygli: 50mm. 
Izolacyjność termiczną słupów i rygli zapewnia elastyczny termoizolator 4-ro wargowy ze 
zintegrowaną poduszką izolacyjną umieszczoną między profilami nośnymi a listwami 
dociskowymi. Dodatkowo między listwą dociskową, a izolatorem znajduje się taśma 
izolacyjna. Profil maskujący pionowy i poziomy o wymiarach 50/17,5mm z rowkiem o 
głębokości 4mm i szerokości 27mm wg detalu.  
Wielkość profili nośnych (głębokość) według wymagań techniki budowlanej, fizyki i statyki 
budowli. Profile słupów i rygli muszą się licować od wnętrza budynku (tzn. mieć taką samą 
głębokość konstrukcyjną). Elementy mocujące szybę muszą być elementami ciągłymi po 
obwodzie szyby. Połączenia profili rygli i słupów (rusztu ściany osłonowej) powinny być 
wykonane w sposób nakładkowy, zapewniający odpowiednie odprowadzenie wody z 
konstrukcji. Na połączeniach rygli ze słupami w celu kompensacji ruchów termicznych rygli 
należy stosować systemowe uszczelki zaślepiające komorę rygla. 
Wszystkie konstrukcje ścian osłonowych muszą być oznakowane znakiem CE na zgodność 



z normą PN-EN 13830:2005 Okucia, wykonanie i montaż konstrukcji wg wytycznych 
aktualnej dokumentacji systemowej i Rekomendacji Technicznych. 
Drzwi w fasadach zgodnie z opisem parametrów w części „Konstrukcje okien i drzwi 
zewnetrznych”. 
Kolor emalii szklenia shadow-box części nieprzeziernej fasady ustalić z Architektem przed 
przystąpieniem do prac wykonawczych. 

 na fragmentach – pasy międzyokienne – okładzina systemowa z paneli aluminiowych;  
            Kasetony Reynaclad (system REYNAERS) wykonywane są z blachy aluminiowej 1050 A 

H 24 o grubościach 2 mm i 3 mm. Dla uzyskania maksymalnej trwałości kasetony należy 
malować proszkowo po całkowitym wykonaniu – tj, zagięciu oraz wykonaniu otworów. 

Od okładzin z kaset z blach aluminiowych wymagana jest ich klasyfikacja jako niepalnych i 
nierozprzestrzeniających ognia.  
Kasetony Reynaclad mocowane są do konstrukcji nośnej. 
Konstrukcję nośną stanowi ruszt z profili aluminiowych odsuniętych w pewnej odległości 
od ściany budynku. Odległość odsunięcia jest związana z grubością zastosowanej izolacji 
termicznej oraz szczeliny wentylacyjnej i może być regulowana dzięki konsoli U 
PLA.004.00 co pozwala na zapewnienie całkowitej pionowości elewacji.  
Ciężar kasetonu jest przenoszony przez zamki wycięte w bocznych zakładkach, na których 
kaseton jest zawieszony. Dodatkowo, aby kaseton nie mógł być uniesiony do góry i zdjęty z 
zamków np. przez wiatr, kaseton jest przykręcony wkrętami przez górną pionową zakładkę 
widoczną częściowo w fudze do profili nośnych 0OS.3140.XX. W zamki są wkładane 
specjalnie wyprofilowane plastikowe podkładki z przezroczystego plastiku w celu 
kompensacji luzu i uniknięcia powodującego hałas uderzania pod działaniem wiatru. 
Montaż kasetonów wykonuje się kolejno pasami pionowymi począwszy od dolnego 
kasetonu w kierunku ku górze. System okładziny kasetonowej posiada aprobatę techniczna 
AT-15-6946-2006. 

 ściany tynkowane do wysokości 40cm nad terenem – hydrofobizacja środkiem ASOLIN S – 
SYSTEM SCHOMBURG 

 szklarnia/wiata wegetacyjna - elewacyjny system ścian osłonowych na profilach 
aluminiowych (szklenie strukturalne) na podkonstrukcji stalowej; 
Konstrukcja świetlika powinna być wykonane w systemie ściany osłonowej słupowo-
ryglowej w którym pionowe i poziome  połączenia szyb poszczególnych kwater powinny 
byc zrealizowane bez widocznych z zewnątrz profili aluminiowych. 
 
5.11.2. Obróbki blacharskie: 

 
 czapki kominów – blacha powlekana, kolor wg projektu kolorystyki, 
 attyki stropodachów - blacha powlekana, kolor  wg projektu kolorystyki, 
 obróbki ścian w sąsiedztwie ślusarki aluminiowej – blacha aluminiowa wg rozwiązań 

systemowych 
 
  
 5.12.  WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 
 
 

5.12.1. ŚCIANY  
 

5.10.1.1. POMIESZCZENIA LABORATORYJNE 
PRACOWNIA ROŚLINNYCH KULTUR IN VITRO      PRK 1-12 
PRACOWNIA MIKROBIOLOGII                                     PM 1-6,  PM 9 
PRACOWNIA CHROMATOGRAFICZNA                       PCH 1 
PRACOWNIA MARKERÓW MOLEKULARNYCH      PMM 1-10 



- okładzina ścienna winylowa Delta firmy Vescom w kolorze katalogowym 173.15 
(kolor biały) oraz 173.01 (kolor niebieski); lokalizacja wg rysunków Projektu 
Wykonawczego architektury. 
UWAGA: Instalacja okładziny, czyszczenie i konserwacja – ściśle wg zeszytów 
technicznych producenta.  

Narożniki zewnętrzne pomieszczeń oraz narożniki przy drzwiach należy 
zabezpieczyć osłonami przeciwuderzeniowymi do wysokości nadproży. Zaleca się 
wybrać narożniki systemowe wykonane z elastycznej, amortyzującej uderzenia 
żywicy akrylowinylowej mocowanej na podstawie aluminiowej np. firmy PRO-TEK. 
Kolorystka i wybór rozwiązań systemowych do uzgodnienia z projektantem.  

 
5.10.1.2. POMIESZCZENIA WSPÓLNE – KOMUNIKACJA 

- okładzina ścienna winylowa HAUKI firmy Vescom w kolorze katalogowym 
146.03 (kolor biały); lokalizacja wg rysunków Projektu Wykonawczego architektury. 
UWAGA: Instalacja okładziny, czyszczenie i konserwacja – ściśle wg zeszytów 
technicznych producenta.  
- tynki gipsowe, malowanie farbami zmywalnymi, TIKKURILA  OPTIVA MATT (5) 
- wodorozcieńczalna farba lateksowa, stopień połysku: mat, odporność na 
szorowanie: klasa 1. Kolor: K498 (OPUS II)  (kolor szary), G498 (OPUS II) (kolor 
biały), N347 (OPUS I)  (kolor niebieski); lokalizacja wg rys. architektury. 
 

5.10.1.3. POMIESZCZENIA WSPÓLNE – BIUROWE 
- tynki gipsowe, malowanie farbami zmywalnymi, TIKKURILA  OPTIVA MATT (5) 
- wodorozcieńczalna farba lateksowa, stopień połysku: mat, odporność na 
szorowanie: klasa 1.  
Kolor: G498 (OPUS II) (kolor biały), L347 (OPUS I)  (kolor niebieski); lokalizacja 
wg rys. architektury. 
 

5.10.1.4. POMIESZCZENIA WSPÓLNE – HIGIENICZNO-SANITARNE 
- ściany wykończone płytkami gresowymi, na pełną wysokość ściany, 
rektyfikowane, matowe, wym. 29,5x59,5 cm, 44,5X44,5 cm; RAKO, seria Sandstone 
Plus, kolor - do uzgodnienia z projektantem 
 

5.10.1.5. POMIESZCZENIA TECHNICZNE 
- tynki gipsowe, malowanie farbami zmywalnymi, TIKKURILA  OPTIVA MATT (5) 
- wodorozcieńczalna farba lateksowa, stopień połysku: mat, odporność na 
szorowanie: klasa 1.  
Kolor: G498 (OPUS II) (kolor biały),  
                  

                      
5.10.2. SUFITY   (wg. rys. architektury) 

 
5.10.2.1. Pracownie laboratoryjne - system sufitowy podwieszany, modułowy ARMSTRONG 

BIOGUARD; wymiar płyt 60 x 60 cm; powierzchnia płyt BIOGUARD PLAIN; 
wzór powierzchni standardowy; typ krawędzi BOARD; system zawieszania 
PRELUDE 24 antykorozyjny.  

5.10.2.2. Pokoje biurowe, pokój socjalny - system sufitowy podwieszany, laminowany, 
modułowy ARMSTRONG ULTIMA; wymiar płyt 60 x 60 cm; typ krawędzi 
MICROLOOK BE; system zawieszania PRELUDE 15; profile przyścienne 
schodkowe.  

5.10.2.3. Korytarze - system sufitowy podwieszany, laminowany, modułowy ARMSTRONG 
ULTIMA PLANKS; system korytarzowy; wymiar płyt 30 x 180 cm; typ krawędzi 



SL2; system zawieszania SYSTEM Z.  
5.10.2.4. Pomieszczenia sanitarne, komunikacja, chłodnie - sufity podwieszane monolityczne 

RIGIPS RIGIMETR - płyta gips.-karton., gr. 1,25 cm na ruszcie systemowym; 
połączenia międzypłytowe szpachlowane. W umywalniach konstrukcja i płyty o 
podwyższonej odporności na wilgoć.  Malowanie farbami zmywalnymi, 
TIKKURILA  OPTIVA MATT (5) - wodorozcieńczalna farba lateksowa, stopień 
połysku: mat, odporność na szorowanie: klasa 1.  
Kolor: K498 (OPUS II)  (kolor szary), G498 (OPUS II)  (kolor biały), lokalizacja wg 
rys. architektury. 

5.10.2.5. Pomieszczenia techniczne – wykończenie stropu – tynk gipsowy, malowanie farbami 
zmywalnymi, TIKKURILA  OPTIVA MATT (5) - wodorozcieńczalna farba 
lateksowa, stopień połysku: mat, odporność na szorowanie: klasa 1. Kolor G498 
(OPUS II)  (kolor biały) 

 
UWAGA: Sufity montować ściśle wg zaleceń producenta, zgodnie z rysunkami 
Projektu Wykonawczego architektury. 

 
 
 

5.10.3. POSADZKI   
 
5.10.3.1. PRACOWNIA ROŚLINNYCH KULTUR IN VITRO      PRK 1-4, PRK 7-10 

PRACOWNIA MIKROBIOLOGII                                     PM 1-5  
PRACOWNIA CHROMATOGRAFICZNA                       PCH 1 
PRACOWNIA MARKERÓW MOLEKULARNYCH      PMM 1-8 
 
- płytki gresowe antypoślizgowe, rektyfikowane, 44,5x44,5 cm; RAKO, seria 
Sandstone Plus, kolor do uzgodnienia z projektantem, klejenie płytek – na 
cienkowarstwowej, elastycznej zaprawie klejowej AK7P, zużycie: 1,4 kg/m2/mm 
grubości; spoinowanie - ASODUR-EK98-Boden - bezrozpuszczalnikowa, 
dwuskładnikowa zaprawa na bazie żywicy epoksydowej; fugi max. 3 mm, w kolorze 
płytek posadzkowych.  
Cokoły – listwa cokołowa ze stali nierdzewnej, klejona do podłoża na zaprawie  
ASODUR-EK98-Wand. 
UWAGA: Klejenie i fugowanie płytek – ściśle wg zeszytów technicznych firmy 
SCHOMBURG. 

 
 
5.10.3.2. PRACOWNIA ROŚLINNYCH KULTUR IN VITRO      PRK 5-6, PRK 11-12 

PRACOWNIA MARKERÓW MOLEKULARNYCH      PMM 9-10 
PRACOWNIA MIKROBIOLOGII   PM 6, PM 9 
 
- płytki gresowe antypoślizgowe, rektyfikowane, 29,5x59,5 cm oraz 44,5x44,5 cm; 
RAKO, seria Sandstone Plus, kolor do uzgodnienia z projektantem, klejenie płytek – 
na cienkowarstwowej, elastycznej zaprawie klejowej AK7P, zużycie: 1,4 kg/m2/mm 
grubości; spoinowanie - ASODUR-EK98-Boden - bezrozpuszczalnikowa, 
dwuskładnikowa zaprawa na bazie żywicy epoksydowej; fugi max. 3 mm, w kolorze 
płytek posadzkowych.  
Cokoły – płytka cokołowa gresowa jw., wys. 8,5 cm; klejona do podłoża na zaprawie  
ASODUR-EK98-Wand. 
UWAGA: Klejenie i fugowanie płytek – ściśle wg zeszytów technicznych firmy 
SCHOMBURG. 

 



 
5.10.3.3. PRACOWNIA MIKROBIOLOGII   PM 7 

 
- płytki gresowe antypoślizgowe, mrozoodporne 44,5x44,5 cm; RAKO, seria 
Sandstone Plus, kolor do uzgodnienia z projektantem, klejenie płytek – 
wysokoelastyczny, cienkowarstwowy klej do płytek UNIFIX-2K/6, zużycie 1,4 
kg/m2/mm; spoinowanie: mineralna zaprawa Brillantfuge, zużycie ok. 0,6 kg/m2.       
Cokoły – płytka cokołowa gresowa jw., wys. 8,5 cm. 

 
 
5.10.3.4. POWIERZCHNIE KOMUNIKACJI OGÓLNODOSTĘPNEJ       

PW-1, PW-2, PW-3, PW-11, PW-19  
 
- płytki gresowe antypoślizgowe, rektyfikowane, 29,5x59,5 cm, 44,5x44,5 cm; 
RAKO, seria Sandstone Plus, kolor do uzgodnienia z projektantem, klejenie płytek – 
na cienkowarstwowej, elastycznej zaprawie klejowej AK7P, zużycie: 1,4 kg/m2/mm 
grubości; spoinowanie: mineralna zaprawa Brillantfuge, zużycie ok. 0,6 kg/m2, fugi 
max. 3 mm, w kolorze płytek. Cokoły – gres jw., wys. 8,5 cm. 
 
 

5.10.3.5. KLATKA SCHODOWA   PW-10, PW-12, PW-20  
 
- Stopnice gresowe antypoślizgowe, rektyfikowane, 29,5x59,5 cm; RAKO, seria 
Sandstone Plus, kolor do uzgodnienia z projektantem, klejenie płytek – na 
cienkowarstwowej, elastycznej zaprawie klejowej AK7P, zużycie: 1,4 kg/m2/mm 
grubości; spoinowanie: mineralna zaprawa Brillantfuge, zużycie ok. 0,6 kg/m2, fugi 
max. 3 mm, w kolorze płytek. Cokoły – gres jw., wys. 8,5 cm. 
 
 

5.10.3.6. POMIESZCZENIA SANITARNE OGÓLNODOSTĘPNE PW-9, PW-17, PW-18 
SZATNIE, UMYWALNIE  PW-5, PW-6, PW-7, PW-8, PW-21, PW-22, PW-23 
 
- płytki gresowe antypoślizgowe, rektyfikowane, 29,5x59,5 cm, 44,5x44,5 cm; 
RAKO, seria Sandstone Plus, kolor do uzgodnienia z projektantem, klejenie płytek – 
na cienkowarstwowej, elastycznej zaprawie klejowej AK7P, zużycie: 1,4 kg/m2/mm 
grubości; spoinowanie: mineralna zaprawa Brillantfuge, zużycie ok. 0,6 kg/m2, fugi 
max. 3 mm, w kolorze płytek.  

 
 
5.10.3.7. POKOJE BIUROWE  PW-14, PW-15, PW-16 

 
- wykładzina dywanowa NEWMOR - kolekcja FLETCO CORDUROY; 352310 
DRIZZLE 
 
 

5.10.3.8. POMIESZCZENIA TECHNICZNE I GOSPODARCZE   
PT-1, PT-3, PT-4, PT-5, PT-6,  
 
- płytki gresowe antypoślizgowe, 30x30 cm, kolor do uzgodnienia z projektantem.  

 
 
 
 



5.10.3.9. HYDROFORNIA  
 
- płyta zatarta na ostro lakierowana żywicą wgłębną INDUFLOOR IB 1010 
0,4kg/m2 (2-krotne malowanie) 
 
 

5.10.3.10. STREFA WEJŚCIOWA DO BUDYNKU  
 
- przed drzwiami wyjściowymi, zamontować wycieraczkę wym. 200x80 cm, 
wpuszczoną w posadzkę:  krata stalowa ocynkowana w ramie montażowej 22 mm,   
system ALUMATEX,  

 
UWAGA: 
Rodzaj posadzek i wykończenie ścian poszczególnych pracowni podano w tabelach na 
rysunkach architektury i technologii.  
Rodzaj materiałów  wykończeniowych  należy,  przed ich zastosowaniem uzgodnić, z 
projektantem obiektu. 

 
 

5.13 ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 
 Konstrukcje okien i drzwi zewnętrznych wykonać z izolowanych termicznie profili o 
parametrach podanych poniżej (marka referencyjna wg systemu CS86HI) i muszą być oznakowane 
znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 14351-1:2006.  
Wymogi techniczne systemu: 
1 Izolacyjność termiczna wg PN EN 10077-2: 

dla konstrukcji okiennych współczynnik Uf < 1.65 W/m2K,  
wartość Uw dla okna modelowego O11 należy potwierdzić raportem wykonanym przez 
upoważnioną odpowiednim certyfikatem jednostkę.  
dla konstrukcji drzwiowych współczynnik Uf < 2.2 W/m2K,  

2 Kategorie szczelności dla okien 
Infiltracja i szczelność na wodę opadową 
Klasa: 4 wg. PN EN 12207 
Klasa 8A wg. PN EN 12208 
Odporność na obciążenie wiatrem 
Klasa C4 wg. PN EN 12210 

3 Wytłaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060  wg PN-EN 
573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników wg PN-EN 12020-
2:2008. Własności mechaniczne kształtowników powinny być zgodnie z PN-EN 755-
2:2008.  
Przekładki termiczne wykonane z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym w ilości co 
najmniej 25%. Właściwości mechaniczne połączenia kształtowników aluminiowych z 
przekładkami termicznymi powinny być zgodne z PN-EN 14024:2005. 

Głębokość zabudowy dla ramy, słupka, skrzydła drzwiowego i poprzeczek wynosi 77 mm. 

Głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego wynosi 86 mm.  
W celu lepszej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyjąć wysokość profili 
przyszybowych min 25mm.  
Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych.  
Drzwi wyposażone w zawiasy zewnętrzne dociskowe. Skrzydła drzwiowe posiadają wkładki 
izolacyjne podatne ograniczające efekt odkształcania się profilu w wyniku występowania 
znacznych różnic temperatury. Okno płaskie bez plastikowych okapników, wersja systemu HD, 
profile siedmiokomorowe. Narożniki zaciskane połączeń narożnych wykonać z odkuwek. Dyble ze 



stali nierdzewnej. Profile aluminiowe, powłoka lakiernicza, uszczelki, paski izolacyjne posiadają 
10-letnią gwarancją systemową, wymagane współczynniki przenikania ciepła dla przegród 
zewnętrznych (drzwi, okna, przeszklenia stałe) powinny być podawane w oparciu o symulację 
rozkładu temperatur wykonaną przez notyfikowany instytut. Okna wykorzystywane do 
przewietrzania oraz w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne wyposażyć w otwieracze uchyłu z korbą OL90. Samozamykacze systemu 
ABLOY DC 240 z szyną ślizgową. Okna służące do napowietrzania i oddymiania wg wytycznych 
firmy D+H lub GEZE. Okucia, wykonanie i montaż konstrukcji wg wytycznych aktualnej 
dokumentacji systemowej. 
 
 

5.13.1. Okna 
 

 ślusarka aluminiowa, kolorystyka w części rysunkowej dokumentacji; 
 szyby zespolone: 

a) dla fasady aluminiowo szklanej: 
- zestawy przezierne: 
szkło firmy glaspol saint-gobain glass solutions , w zespoleniu 
SGG SECURIT COOL-LITE SKN 174 II 6MM/16/SGG STADIP PROTECT 4.4.2 
specyfikacja: 
Tl = 67%                                 TE = 36%                       g = 0,41 
Rlext = 10%                             REext = 27% 
Rlint = 12%                             AE1 = 33% 
Tuv = 21%                             AE2 = 3% 
 
-   zestawy nieprzezierne: 
szkło firmy glaspol saint-gobain glass solutions , w zespoleniu 
SGG SECURIT COOL-LITE SKN 174 II 6MM/12/SGG PLANILUX EMALIT RAL 7011 
6MM 

 

b) dla ślusarki otworowej, w zespoleniu: 
 - szkło firmy glaspol saint-gobain glass solutions 

szyby w zespoleniu CLIMAPLUS SOLARCONTROL: 
SGG COOL-LITE SKN 174 6MM/16/SGG PLANILUX 4 MM; 
specyfikacja: 
Tl = 67%                                 TE = 36%                       g = 0,41 
Rlext = 10%                             REext = 27% 
Rlint = 12%                             AE1 = 33% 
Tuv = 21%                             AE2 = 3% 
 
U = 1,1W/(m2xK) 
 

c) dla ślusarki otworowej piętra – szklenia występujące na wys. mniejszej niż 85cm od podłogi 
w zespoleniu:  
SGG SECURIT COOL-LITE SKN 174 II 6MM/16/SGG STADIP PROTECT 44.2 
specyfikacja: 
Tl = 67%                                 TE = 36%                       g = 0,41 
Rlext = 10%                             REext = 27% 
Rlint = 12%                             AE1 = 33% 
Tuv = 21%                             AE2 = 3% 
 
U = 1,1W/(m2xK) 



 
 Sposób osadzania szyb ochronnych budowlanych powinien być dostosowany do klasy szyby 
i uniemożliwiać jej wyjęcie z ramą. Głębokość osadzenia powinna zapobiegać wyjęciu lub  
wypchnięciu szyby z zewnątrz. 
 

5.13.2. Drzwi 
 

 Drzwi zewnętrzne: 
a) Wejście główne - ślusarka aluminiowa – drzwi wpięte w fasadę aluminiową; parametry wg             
      punktu 5.11.1 

b) Drzwi hydroforni: - ślusarka aluminiowa (wypełnienie – panel typu sandwich) 
 Drzwi i ścianki wewnętrzne: 

- Wykonano w systemie profili nieizolowanych termicznie (marka referencyjna wg CS59Pa).  
Wymogi techniczne i wymiary profili: 
1 Kategorie szczelności dla okien 

Infiltracja i szczelność na wodę opadową 
Klasa: 4 wg. PN EN 12207 
Klasa 9A wg. PN EN 12208 
Odporność na obciążenie wiatrem 
Klasa 5C wg. PN EN 12210 

2 Własności mechaniczne: Kształtowniki aluminiowe wykonane ze stopu EN AW 
6060 wg PN EN 573 – 3:2004 o składzie chemicznym wg PN EN 573-3/4, własności 
mechaniczne zgodne z normą PN EN 755-2 stan T66, tolerancje wymiarowe według 
PN EN 12020-2. 

Głębokość zabudowy dla ramy, słupka, skrzydła drzwiowego i poprzeczek wynosi 50 mm. 
Listwy przyszybowe tylko od wewnątrz o wysokości 25mm. Narożniki zaciskane połączeń 
narożnych wykonać z odkuwek. Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych. Parametry 
akustyczne zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej. 
Okucia, wykonanie i montaż konstrukcji wg wytycznych aktualnej dokumentacji 
systemowej. 
Szklenie szkłem bezpiecznym. 

 Drzwi pożarowe EI60 
W Drzwi D6Pb i D7Pa należy wykonać w systemie profili aluminiowych (marka 
referencyjna wg systemu CS77FP) i muszą być oznakowane znakiem CE na zgodność z 
normą PN-EN 14351-1:2006.  
Wymogi techniczne i wymiary profili: 
1 Przepuszczalność powietrza Klasa 2 (PN-EN 12207) 
 Siły operacyjne Klasa 1 (PN-EN 12217) 

Wytrzymałość mechaniczna Klasa 3 (PN-EN 1192) 
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie Klasa 6 (PN-EN 12400 

 Wodoszczelność 3A (PN-EN 12208) 
 Odporność na obciążenie wiatrem –ciśnienie 2000 Pa (klasa E900) 
 Odporność na obciążenie wiatrem – ugięcie klasa C (≤1/300) (PN-EN 12210) 
2 Własności mechaniczne: PN EN 755, EN AW 6060 PN EN 573 – 3, STAN T 66 PN 

EN 515. Kategoria dla okien i drzwi dla odporności na obciążenia wiatrem: B4 wg. 
PN EN 12210. 

Położenie szyb w ramie profili niesymetryczne – wygląd konstrukcji identyczny jak 
pozostałej ślusarki. Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie kształtowników są zlicowane 
(leżą w jednej płaszczyźnie). Przekładki termiczne w profilach skrzydeł drzwiowych muszą 
być paskami podatnymi (kompensującymi ewentualne odkształcenia powstające w wyniku 
różnic temperatur). Konstrukcje wyposażone we wkładki schładzające w komorach 
wewnętrznych profili, samoprzylepne wodoodporne grafitowe uszczelki pęczniejące, 



stalowe podporki pod przeszklenie, stalowe klipsy zabezpieczające szkło, akcesoria 
uzupełniające i pasty schładzające.  
Profil przyszybowy o wysokości 25mm tylko od strony wewnętrznej konstrukcji. Głębokość 
zabudowy dla ramy, słupka i rygla wynosi 68 mm. Dobór profili następuje wg obliczeń 
statycznych. Okucia, wykonanie i montaż konstrukcji wg wytycznych aktualnej 
dokumentacji systemowej i Rekomendacji Technicznych. 

 Drzwi chłodnicze – zawiasowe, jednoskrzydłowe COLD′OR, skrzydło (okładzina) 
wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, pokrytej lakierem poliestrowym, rdzeń z 
Poliuretanu PU gr. 80mm; ościeżnica systemowa, okucia ze stali nierdzewnej; współczynnik 
k = 0,26 W/m2 
 
 
 
5.13.3. Wytyczne projektowo-wykonawcze dla konstrukcji aluminiowych. 

 
1. Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile,  akcesoria, uszczelki, okucia), połączenia 

konstrukcji oraz obróbki należy wykonać zgodnie z załączonymi detalami i z 
wytycznymi dostawcy systemu. 

2. Wszystkie wykonane konstrukcje powinny spełniać stosowne normy oraz wymogi 
bezpieczeństwa i być zgodne z obowiązującym Prawem Budowlanym. 

3. 10-letnia gwarancja na: 
- przyczepność powłoki, odporność na złuszczanie i tworzenie się pęcherzy. 
- odporność na korozję włącznie z korozją nitkową. 
- odporność na promieniowanie ultrafioletowe, utratę koloru i połysku 

przekraczające      
określone tolerancje zgodne z przepisami Qualicoat oraz wymaganiami Qualanod 

- trwałość połączeń między poliuretanem i aluminium  
- trwałość połączenia pasków poliamidowych i aluminium. 
- zachowanie właściwości termicznych i mechanicznych izolacji w granicach 

określonych wymaganiami technicznymi. 
- uszczelki i profile z tworzyw sztucznych 
Udzielona gwarancja musi być zabezpieczona ubezpieczoną polisą na kwotę nie 
mniejszą niż wartość zastosowanego aluminium.  

4. Systemodawca posiada Zakładową Kontrole Produkcji nadzorowaną przez ITB  
5. Wykonawca zakresu ślusarki aluminiowej zobowiązany jest do sporządzenia 

dokumentacji zawierającej wszelkie niezbędne obliczenia w tym obliczenia statyczne 
oraz projekt warsztatowy. Dokumentacja ta winna być podpisana przez osobę 
posiadającą odpowiednie uprawniona, uzgodniona z Projektantem obiektu oraz z 
Systemodawcą profili. 

6. Przed przystąpieniem do realizacji, podwykonawca winien wykonać obmiary oraz  
przedstawić detale wykonawcze do zatwierdzenia przez projektanta. Firma 
wykonawcza jest zobowiązana do przedstawienia deklarowanych parametrów 
technicznych wykonywanych konstrukcji aluminiowych. 

7. Na pisemne życzenie Inwestora lub Architekta systemodawca powinien zapewnić 
możliwość przebadania tej konstrukcji na szczelność i wodę opadową oraz 
udostępnienia pisemnego raportu wyników z testów w terminie 21 dni. 

8. Powierzchnia profili winna być malowana zgodnie ze standardami Qualicoat. 
9. Montaż ślusarki aluminiowej powinien się odbywać zgodnie z projektem 

technicznym i instrukcją montażu.  
10. Fasady, okna, drzwi i kasetony elewacyjne wykonać w tym samym systemie. 

 
 



 
5.14 STOLARKA DRZWIOWA 

 
 Drzwi wewnętrzne: 

- drzwi do pomieszczeń socjalnych i pomocniczych – drzwi jednoskrzydłowe, płaskie, rama 
skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego, wypełnienie skrzydła z płyty wiórowej, 
otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem ze sklejki; okleina naturalna; ościeżnica 
wewnątrzlokalowa w kolorze skrzydła, 

- drzwi pomieszczeń technicznych – EI 60 – drzwi jednoskrzydłowe, płaskie; rama skrzydła 
wykonana z tarcicy drewna egzotycznego, wypełnienie skrzydła z płyt wiórowych 
ognioodpornych, ułożonych warstwowo; poszycie skrzydła z płyty HDF; okleina 
naturalna; ościeżnica metalowa kątowa; samozamykacz, 

- drzwi szachtów instalacyjnych - cała powierzchnia skrzydła, od strony wnętrza szachtu, 
wykończona blachą stalową ocynkowaną gr. 0,8 mm, mocowaną wkrętami do drewna 
ocynk. 

 
 
 

     5.15   PROJEKTOWANE INSTALACJE 
 
Budynek wyposażono w instalacje jak niżej: 

   wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
   wentylacji mechanicznej awaryjnej (w Pracowni Chromatograficznej oraz w         

magazynie szkła i odczynników)  
   elektryczną silnoprądową 
   elektryczne słaboprądowe 
   gazową 
   gazów technicznych 
   wodno – kanalizacyjną 
   solarną -  do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 
   c.o., 
   teletechniczną 
   odgromową 

Niezbędną charakterystykę techniczną zawarto w opracowaniach branżowych. 
 
 
 

5.16    ZAGOSPODAROWANIE TERENU -  wg projektu zagospodarowania terenu, 
projektu drogowego  

 
 nawierzchnie chodników, kostka betonowa,  
 nawierzchnie dróg i dojazdów – asfaltowe, 
 nawierzchnie parkingów – kostka betonowa,  
 odboje przy budynku w formie opasek szerokości 50 cm – kostka betonowa na podsypce 

piaskowej stabilizowanej cementem,  
 
 

5.17 RÓŻNE 
 
 winda GREEN LIFT MRL-MC, udźwig 920kg, dwuprzelotowa, kabina TMC (wyposażenie 

uzgodnić z projektantem), szyb i maszynownia wg wytycznych firmy GMV 
 drabina wyłazowa na dach: konstrukcja stalowa, wg rys. szczegółowych, 



 balustrady wewnętrzne klatki schodowej – projektowane indywidualnie wg rysunków 
szczegółowych, 

 balustrada w holu wejściowym na pierwszej kondygnacji – balustrada całoszklana systemowa 
wewnętrzna PROGLAS typ CL 01, 

 wycieraczka w strefie wejściowej do budynku – krata stalowa ocynkowana w ramie 
montażowej 22 mm – system ALUMATEX 

 fragment stropodachu przy wiacie wegetacyjnej - płyty PROBET DASAG 7438 PIASEK 
50x50x4cm ułożone na warstwie żwiru o uziarnieniu 2-8mm (warstwa wierzchnia pokrycia 
systemu VEDAG w wariancie „dachu odwróconego” ),  spoiny między płytami o szer. 4mm, 
bez wypełnienia; płyty układać w ramach z profil stalowych ocynkowanych 45x45x5, wielkość 
ram 203cm(4 płyty ) na 505,5cm (10 płyt), 

 rolety systemu zaciemniającego WAREMA (uruchamiane silnikiem, ze zdalnym sterowaniem 
radiowym) w oknach pom. laboratoryjnych, wg oznaczeń na rysunkach architektury oraz 
zestawień ślusarki okiennej, kolor (RAL) profili aluminiowych systemu oraz kolor tkaniny 
akrylowej (100% zaciemnienia) - do uzgodnienia z projektantem; 

 dylatacje w przejściach przewodów rurowych przez ściany – wypełnienie wg odpowiedniego 
projektu branżowego, 

 szafy na butle z gazami technicznymi we wnęce w ścianie zewnętrznej budynku typ 700 TRG i 
1050 TRG (karta katalogowa LABART) wg projektu technologii obiektu i projektów 
branżowych  

 
 
 
6.  CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 

 
 

W wyniku działalności laboratorium będą używane następujące materiały niebezpieczne dla 
środowiska: 

 
 

6.1. Pracownia Chromatografii 
 metanol, etanol, acetonitryl i aceton 
 
 

6.2. Pracownia Markerów Molekularnych 
 akrylamid  
 bromek etydyny  

 
 

6.3. Pracownia Kultur In Vitro 
 IBA (3-Indolebutyric acid, kwas 3-indolilomasłowy) 
 NaFeEDTA  
 
 

6.4. Pracownia Mikrobiologii 
 Środki ochrony roślin 

 
Niezbędną charakterystykę oraz wielkości zużycia zawarto w opracowaniu technologii 
obiektu. 
 
 
 



 
Odpady inne niż niebezpieczne; 
 odpady komunalne 
 makulatura  
 opakowania z folii miękkiej  
 ponadto powstałe w trakcie badań odpady nie nadające się do recyklingu  

                                     składowane w kontenerach umieszczonych w śmietniku; 
 
Zasady postępowania z odpadami określa ustawa o odpadach z 27-04-01r. zawarta w  
Dz.Ust. Nr 62/01 poz.628  
Klasyfikacja odpadów wg katalogu Dz. Ust. 112/01, poz.1206 z późniejszymi zmianami.  
Szczegółowe zasady postępowania z odpadami należy określić w wewnętrznej instrukcji. 
Użytkownik zobowiązany jest zawrzeć umowę ze specjalistyczną firmą unieszkodliwiającą 
odpady. 

 
Emisja zanieczyszczeń; 
 Z układów wentylacji pomieszczeń 
 Z kotłowni 

 
Emisja hałasu – główne źródła; 
 Wentylatory 

 
Woda i ścieki; 
Ścieki zawierające śladowe ilości substancji chemicznych (dopuszczalne stężenia i sposób 
postępowania są określone w kartach charakterystyki) odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. 
 
Szczególne zagrożenia i zabezpieczenia BHP i P.POŻ; 
 Instalacja wentylacji awaryjnej w wykonaniu przeciwwybuchowym o 10-krotnej wymianie 

powietrza na godzinę, uruchamiana ręcznie z pomieszczenia i z poza pomieszczenia. – w 
pracowni chromatograficznej oraz w magazynie szkła i odczynników 

 
Wszystkie substancje szkodliwe będą przywożone do laboratorium w opakowaniach handlowych o 
niedużej pojemności (do ok. 1 l lub kg) i będą przechowywane na regałach bądź w szafach 
pancernych w magazynie szkła i odczynników. Substancje będą wydawane do konkretnych 
pracowni i tam opakowania handlowe będą otwierane pod digestoriami. Otwarte opakowanie 
substancji szkodliwej będzie przechowywane pod digestorium aż do całkowitego opróżnienia. 
Puste opakowania będą zbierane w szczelnych pojemnikach i odbierane przez firmę utylizacyjną. 
Żele po analizie będą pakowane do szczelnych woreczków i oddawane do firmy utylizacyjnej.  
Na aparatach do elektroforezy i probówkach zostaną więc ułamki procenta wyjściowych ilości 
substancji. Będą one myte w wyznaczonych do tego celu zlewach wyposażonych w zbiorniki 
bezodpływowe, których zawartość odbierana będzie przez firmę utylizacyjną. 

 
Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykluczają negatywny 
wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne oraz zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.   CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 
     

ZESTAWIENIE WYNIKÓW CHARAKTERYSTYKI 
ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU LABORATORIUM 

1 Kubatura zewnętrzna Ve [m3] 4841,1 
2 Powierzchnia przegród zewnętrznych Ae [m2] 1469,0 
3 Współczynnik kształtu Ae/Ve [m-1] 0,30 
4 Powierzchnia użytkowa Af [m2] 1085,0 

5 Ciepło użytkowe do ogrzewania QH, nd 
[kWh/rok] 101728,6 

6 Chłodzenie QC, nd 
[kWh/rok] 987,3 

7 Ciepło użytkowe do c.w. QW, nd 
[kWh/rok] 2618,8 

8 Energia końcowa do ogrzewania QK, H [kWh/rok] 132640,8 

9 Energia końcowa do c.w. QK, W 
[kWh/rok] 4833,4 

10 Energia końcowa do chłodzenia QK, C [kWh/rok] 343,2 
11 Energia końcowa na oświetlenie EK, L [kWh/rok] 30380,0 
12 Łącznie energia końcowa QK [kWh/rok] 168197,5 

13 Energia pomocnicza do ogrzewania Eel, pom, H 
[kWh/rok] 868,0 

14 Energia pomocnicza do c.w. Eel, pom, W 
[kWh/rok] 52,1 

15 Energia pomocnicza do chłodzenia Eel, pom, C 
[kWh/rok] 13020,0 

16 Energia pomocnicza do oświetlenia Eel, pom, L 
[kWh/rok] 21,7 

17 Energia pomocnicza łącznie Eel, pom 
[kWh/rok] 13961,8 

18 Współczynnik nakładu energii nieodnawialnej c.o. i c.w. wH, W 1,10 

19 Współczynnik nakładu energii nieodnawialnej en. 
Pomocniczej wH, pom 3,00 

20 Energia pierwotna do ogrzewania  QP, H [kWh/rok] 148508,9 
21 Energia pierwotna do c.w. QP, W [kWh/rok] 5473,0 
22 Energia pierwotna do chłodzenia QP, C [kWh/rok] 40089,7 
23 Energia pierwotna do oświetlenia QP, L [kWh/rok] 91205,1 

24 Energia pierwotna pomocnicza EP, el, pom 
[kWh/rok] 41885,3 

25 Łącznie energia pierwotna QP [kWh/rok] 285276,7 

23 Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową EK 
[kWh/m2rok] 155,0 

26 Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną EP 
[kWh/m2rok] 262,9 

27 Maksymalny wskaźnik według WT EPmax 
[kWh/m2rok] 293,5 

28 Wymagania WT SĄ SPEŁNIONE 
 
 
 



 
Zestawienie przegród  
SZ – ściana zewnętrza Uo=0,25 [W/(m2

K)] 
SW – ściana wewnętrzna Uo=3,0 [W/(m2

K)] 
SD – stropodach Uo=0,27 [W/(m2

K)] 
PG – podłoga na gruncie Uo=0,26  [W/(m2

K)] 
DW – drzwi wewnętrzne Uo=2,0 [W/(m2

K)] 
DZ – drzwi zewnętrzne Uo=2,6 [W/(m2

K)] 
OZ – okno zewnętrzne Uo=1,8 [W/(m2

K)] 
 
 
 
8.      DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
              

Ze względu na ściśle określony personel oraz charakter technologiczny obiektu użytkownik 
nie przewiduje obecności w budynku osób niepełnosprawnych niemniej jednak w związku z 
obsługą sąsiedniej zabudowy przez przyległą infrastrukturę zaprojektowano: 

 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych na terenie w postaci wydzielonych i 
oznaczonych stanowisk  

 przewidziano dostęp niepełnosprawnych do budynku po ciągu pieszym prowadzącym do holu 
głównego oraz windą osobową - na wszystkie kondygnacje budynku 
 

 
 
9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
9.1      POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ , LICZBA KONDYGNACJI, KWALIFIKACJA                

     WYSOKOŚCIOWA 
 

a) powierzchnia całkowita : 1085 m2 
b) wysokość : 11,08 m 
c) liczba kondygnacji : 4 w tym 3 kondygnacje nadziemne, 
d) kwalifikacja wysokościowa ; budynek niski. 

9.2     WARUNKI USYTUOWANIA 
Budynek wolnostojący. Najbliższe budynki usytuowane są w odległości: 
- 17 m, budynek ZL na działce inwestora, 
- 14 m, budynek ZL na sąsiedniej działce.  

9.3    PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH 
Palne wyposażenie pomieszczeń ; meble, wykładziny, dywany, zasłony itp.  
o temperaturze zapalenia 260 ÷ 310°C. 
Ponadto w Pracowni Chromatograficznej zakłada się stosowanie niewielkich ilości wodoru, 
metanolu, etanolu, acetonu. 
Przewiduje się także przechowywanie w opakowaniach jednostkowych 1 l lub 1 kg, w tym 
szklanych w/w oraz innych odczynników chemicznych w pomieszczeniu PRK 4 na poziomie 
piwnic. 

1)  Wodór 
- gęstość względem powietrza :  0,07 
- temperatura samozapłonu :  +560°C 



- granica wybuchowości :       4,0 ÷ 75,0 % objętościowych  
- klasa temperaturowa :  T1 
- grupa wybuchowości :  IIC. 

2) Aceton 
- gęstość względem powietrza :  1,3 
- temperatura zapłonu :  - 17°C 
- temperatura samozapłonu :  +540°C 
- granica wybuchowości :       2,6 ÷ 12,0 % objętościowych  
- klasa temperaturowa :  T1 
- grupa wybuchowości :  IIA. 

3) Acetonitryl  
- gęstość względem powietrza :  1,42 
- temperatura zapłonu :  + 5°C 
- temperatura samozapłonu :  +525°C 
- granica wybuchowości :       3,0 ÷ 16,0 % objętościowych  
- klasa temperaturowa :  T1 
- grupa wybuchowości :  IIA. 

4) Etanol 
- gęstość względem powietrza :  1,4 
- temperatura zapłonu :  + 17°C 
- temperatura samozapłonu :  +425°C 
- granica wybuchowości :       3,5 ÷ 15,0 % objętościowych  
- klasa temperaturowa :  T2 
- grupa wybuchowości :  IIA. 

5) Metanol 
- gęstość względem powietrza :  1,4 
- temperatura zapłonu :  + 11°C 
- temperatura samozapłonu :  +470°C 
- granica wybuchowości :       5,5 ÷ 36,5 % objętościowych  
- klasa temperaturowa :  T1 
- grupa wybuchowości :  IIA. 

 

9.4      PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 
W żadnym pomieszczeniu gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2. 

9.5      KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI 
Poszczególne kondygnacje budynku zostały zakwalifikowane do kategorii; 
-  piwnice:  ZL III oraz PM 
-  parter:     ZL III, 

          -  I piętro:   ZL III 
-  II piętro:  ZL III. 
     Cały budynek został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
W budynku przebywać będzie maksymalnie 20 osób. Pomieszczenia piwnicy i II piętra nie        

przeznaczone na pobyt ludzi. 

9.6     OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM 



Żadne z pomieszczeń lub strefa wewnętrzna w budynku nie zostały zakwalifikowane jako 
zagrożone wybuchem. Strefa „2” zagrożenia wybuchem na zewnątrz budynku w całej 
przestrzeni szafy na butle z wodorem. 

9.7     KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU 
Budynek zaprojektowano w klasie „B” odporności pożarowej –wymagana klasa „B”. 

9.8 PROJEKTOWANE KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ     
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 

- konstrukcja nośna:   R 120 
- stropy między kondygnacyjne:    REI 120, 
- ściany osłonowe:    EI 120 (dla pasa między kondygnacyjnego o szerokości 80 cm), 
- ściany podziału wewnętrznego:    EI 30 ( w tym obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych), 
- konstrukcja i przekrycie dachu:    REI 60. 
Wszystkie elementy sklasyfikowane zostały jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO).  
Sufity podwieszone z materiałów niepalnych na niepalnym ruszcie, klasa A1. 

9.9 PODZIAŁ BUDYNKU NA STREFY POŻAROWE I ODDZIELENIA   
PRZECIWPOŻAROWE 

Budynek podzielono na sześć stref pożarowych; 

      - strefa I :     kotłownia, 
      - strefa II :    magazyn odczynników, 

 - strefa III :    maszynownia, 
 - strefa IV :   hydrofornia, 
 - strefa V :   rozdzielnia elektryczna, 
 - strefa VI :    pozostała część budynku. 

 
     Oddzielenia przeciwpożarowe stanowić będą: 
   - dla strefy I ; ściany i strop o klasie co najmniej REI 60 oraz  drzwi  o klasie EI 30 odporności 
ogniowej,   
   - dla strefy II, III, i V ; ściany i strop o klasie co najmniej REI 120 oraz  drzwi  o klasie EI 60 
odporności ogniowej , 
   - dla strefy IV ; ściany o klasie co najmniej REI 120 oraz stropodach o klasie co najmniej REI 60 
odporności ogniowej.                                                                                         

9.10 WARUNKI EWAKUACYJNE 

a) przejścia ewakuacyjne 

Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego: 23,0 m. 

 

b) dojścia ewakuacyjne 

Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego: 30,0 m dla 1-go dojścia. 

c) korytarze ewakuacyjne 

Obudowa korytarzy ewakuacyjnych:   ściany  EI 30. 
d) klatka ewakuacyjna 

Biegi i spoczniki klatki schodowej:   w klasie REI 60 odporności ogniowej.  

e) wyjścia ewakuacyjne 



Minimalna szerokość w świetle: 
- drzwi z pomieszczeń;  90 cm, 
- drzwi zewnętrznych; 180 cm. 

f) oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe 
Wszystkie elementy poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych budynku oznakowane 
będą podświetlanymi piktogramami oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego. 

9.11 SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI                                                                                   
UŻYTKOWYCH 

a) Instalacji elektrycznych: przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
b) Instalacji teletechnicznych:  instalacja odgromowa. 
c) Instalacji gazowej: główny kurek gazowy, 
d) Instalacji wentylacyjnych: klapy odcinające na przejściach przez stropy i ściany oddzieleń 

przeciwpożarowych stref II, III, IV i V w klasie EI 120 oraz przejściach przez ściany i strop 
strefy I a także pozostałe stropy międzykondygnacyjne w klasie EI 60 odporności ogniowej, 

e) przepustów instalacyjnych wszystkich pozostałych instalacji: szpachle, kity, opaski, 
pierścienie itp. w klasie odpowiednio EI 120 lub EI 60 (według ustaleń jak w pkt. d, przy 
czym dot. przepustów o średnicy powyżej 4 cm). 

f) w Pracowni Chromatograficznej oraz Magazynie Odczynników: wentylacja awaryjna w 
wykonaniu przeciwwybuchowym o 10-krotnej wymianie powietrza na godzinę, 
uruchamiana ręcznie z pomieszczenia i z poza pomieszczenia 

9.12 WYPOSAŻENIE W GAŚNICE 
Projektuje się wyposażenie każdej kondygnacji budynku w gaśnice proszkowe typ GP-6z w 
ilości, po 2 szt. na parterze i I piętrze oraz po 1 szt. w piwnicy i na II piętrze, z maksymalnym 
dojściem do 30 m. 

9.13 DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 
 

A. Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. 
 
     W przypadku powstania pożaru jego I faza rozwoju trwać będzie około 17 minut. 
     Temperatura strefy podsufitowej osiągnie wówczas wartość około 4300C. 
     Główne zagrożenie powodować będą dymy i gazy pożarowe, których  
     rozprzestrzenianie się będzie ograniczone w  układzie pionowym na poziomie piwnic poprzez 

zastosowanie drzwi przeciwpożarowych oraz na poziomie parteru i I piętra poprzez 
zastosowanie okna oddymiającego w elewacji zachodniej budynku. W przypadku zaistnienia 
pożaru ewakuacja powinna być całkowita i niezwłoczna oraz prowadzona klatką schodową  z  
wyjściem bezpośrednim na zewnątrz budynku. 

 
B. Urządzenia przeciwpożarowe 

 
a) hydranty wewnętrzne: hydranty 25 z wężem półsztywnym o długości 30 m i maksymalnym 

zasięgu 33 m, po 1 szt. na każdej kondygnacji nadziemnej budynku. Hydranty instalować na 
wyodrębnionej instalacji. 

 
b) drzwi przeciwpożarowe: o klasie odpowiednio EI 120 lub EI 30 odporności ogniowej. 

 
c) okno oddymiające: w elewacji zachodniej budynku usytuowane pod stropem I piętra, 

uchylne górą o powierzchni geometrycznej 1,42 m2 Okno uruchamiane 1 czujką dymu na 
stropie I piętra oraz 2 przyciskami ręcznymi usytuowanymi na parterze i I piętrze w 



przestrzeni holu. Dopływ powietrza zewnętrznego z chwilą zadziałania okna oddymiającego 
przez drzwi wejściowe do budynku. 

 

9.14 DROGI POŻAROWE 
 

Drogę pożarowa stanowi ul. Ćwiklińskiej przebiegająca wzdłuż dłuższego boku w odległości 
15,7 m  - 10,8 m, z dojściem o długości 15 m i szerokości powyżej 1,5 m do głównego wejścia 
budynku. 

 

9.15 ZAOPATRZENIE W WODĘ DO CELÓW  PRZECIWPOŻAROWYCH 

Sieć wodociągowa o wydajności co najmniej 20 l/s. Najbliższy hydrant nadziemny usytuowany 
jest w odległości 5,7 m od przedmiotowego budynku. 
 

9.16 INNE WYMAGANIA   
Elementy wykończenia wnętrz zgodnie z wymaganiami § 258-264 warunków technicznych. 
Projekty wykonawcze urządzeń przeciwpożarowych takich jak; 
- hydrantów wewnętrznych, 
- okna oddymiającego, 
- instalacji oświetlenia kierunkowego, 
 należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
 
 
 

                                                                                          OPRACOWAŁ 
                                                                                         arch. Krzysztof Zawadzki 




































































































