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Nazwy produktów wyspecyfikowane we wszystkich częściach 

niniejszej dokumentacji 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. 
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1.0.    PODSTAWA OPRACOWANIA   
 

1.1. Zlecenie inwestora, 

1.2.   Wytyczne funkcjonalno - przestrzenne Inwestora, 

1.3. Mapa do celów projektowych w skali 1:500,  

1.4. Dokumentacja geotechniczna podłoża,  
1.5. Uchwała Nr VI/45/07 Rady Gminy Trzebownisko z dn. 20.04.2007r. w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu 

położonego we wsiach Tajęcina i Jasionka w rejonie lotniska „Rzeszów- Jasionka”, 

1.6. Warunki włączenia do drogi wojewódzkiej, 
1.7. Warunki techniczne dostawy energii elektrycznej, gazu, wody oraz odbioru ścieków 

sanitarnych i deszczowych, 

1.8. Obowiązujące przepisy i normy. 
 

 

2.0.      ZAKRES OPRACOWANIA 
 

2.1.  Budynek Inkubatora Technologicznego. 

2.2. Zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: drogi, parkingi, 
      ciągi piesze, place manewrowe. 

2.3.  Zjazd z  działki na drogę wojewódzką nr 869. 

2.4.  Zieleń i mała architektura.  

2.5.  Oświetlenie terenu.  

2.6.  Sieci i przyłącza: 
- kanalizacji sanitarnej, 

- kanalizacji deszczowej,  

- wody, 

- przyłącz kablowy Nn, 

- stacja transformatorowa, 

- gazu ze ścienną (wnękową) stacją redukcyjno- pomiarową. 

2.7.  Zabezpieczenie  istniejących sieci kolidujących z inwestycją. 

2.8.  Podziemny zbiornik p.poż. 

2.9.  Reklamy (pylony reklamowe) wolnostojące.   

 

 

3.0.  PROJEKT ZABUDOWY 
 

3.1. Przeznaczenie obiektu i program obiektu 

  

 Budynek Inkubatora Technologicznego to obiekt biurowo- produkcyjno- usługowy. 
  

 Inwestycja planowana jest pod kątem przygotowania „modułów”- powierzchni 

zarówno biurowych jak i produkcyjno- usługowych przeznaczonych do wynajęcia na 
promocyjnych warunkach przedsiębiorcom i firmom prowadzącym działalność gospodarczą 
w oparciu o innowacyjne rozwiązania i technologie.  
 Celem przedsięwzięcia jest stworzenie miejsca skupiającego i promującego rozwój 
wysokich technologii m. in. z dziedziny lotnictwa, informatyki, branży motoryzacyjnej itp. 
poprzez udostępnienie bazy lokalowej dogodnej do prowadzenia badań i produkcji,                  
z dostępem do zaplecza infrastrukturalnego, technicznego, konferencyjnego oraz biurowo- 

socjalnego. 

 Część biur przeznaczona zostanie na Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku 



Naukowo- Technologicznego. 

 

3.2. Program funkcjonalny 

  

 

Układ funkcjonalny obiektu.  

 

Na budynek Inkubatora Technologicznego składają się moduły biurowe                        

i produkcyjno- usługowe przeznaczone do wynajęcia oraz zaplecze techniczne, socjalno- 

sanitarne, część konferencyjna z barem  gastronomicznym. Część pomieszczeń przewidziano 
na siedzibę Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego. 

 

Cały obiekt podzielono funkcjonalnie i formalnie na trzy zasadnicze części: 
 

1. Trzykondygnacyjna część biurowa zwrócona frontem w kierunku drogi 

wojewódzkiej z wejściem głównym do całego kompleksu od strony południowej.  
Mieści reprezentacyjną część wejściowo- recepcyjną z szatnią, zespołem 
sanitariatów, windą i klatką schodową; salę spotkań na 18 osób, salę spotkań na 24 

osób, pomieszczenia biurowe Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego 

(zlokalizowane na parterze, ok.15 osób zatrudnionych) oraz pokoje biurowe do 

wynajęcia (usytuowane na trzech kondygnacjach) o zróżnicowanej wielkości dającej 
możliwość wyboru dogodnego wariantu metrażowego wynajmującym firmom.  
Przyjęto, że Inkubator Technologiczny będzie oferował około 30 jednostek 
biurowych do wynajęcia. Łącznie przygotowano miejsca pracy dla maksymalnie 172 

osób zatrudnionych w systemie jednozmianowym w 60 pokojach biurowych              

( pokoje wielkością od 2-, 3-osobowych po biuro jednoprzestrzenne na 25 osób).  

Na każdą jednostkę przeznaczoną do wynajęcia przypada średnio 6 osób 
zatrudnionych i średnio- 2 pokoje biurowe.  

Funkcję podstawową uzupełniają pomieszczenia sanitarne (odpowiednio dla ilości 
osób na każdej kondygnacji), socjalne oraz magazynowe i techniczne (serwerownia, 

pomieszczenie z wodomierzem na parterze). 

 

2. Część budynku usytuowana pomiędzy główną - biurową bryłą obiektu a halą 
produkcyjno- usługową zaprojektowana została jako dwukondygnacyjna                           

z jednokondygnacyjną partią mieszczącą salę konferencyjną na 200 osób                  

z możliwością podziału ścianą przesuwną na dwie mniejsze sale.  
Przewiduje się, że sala konferencyjna będzie wynajmowana i udostępniana na 
różnego typu spotkania, szkolenia itp. również firmom i osobom nie mającym 
swoich placówek na terenie inkubatora.  
Pozostała- dwukondygnacyjna część mieści: na parterze bar gastronomiczny             

z zapleczem kuchennym i salą konsumpcyjną na 42 osoby, oddzieloną od holu sali 

konferencyjnej ścianami przesuwnymi umożliwiającymi łączenie obu pomieszczeń 
we wspólną przestrzeń. Zlokalizowano tu również pomieszczenia zaplecza 
technicznego (kotłownia z wyjściem na zewnątrz i rozdzielnia elektryczna na 

parterze), pomieszczenia centrali wentylacyjnych (na piętrze), zespół szatniowo- 

sanitarny i socjalny pracowników zatrudnionych w module produkcyjno- 

usługowym (piętro), kilka dodatkowych pokoi biurowych (piętro) oraz palarnię 
dostępną dla wszystkich użytkowników obiektu. 
Dostęp do tej partii budynku możliwy jest z głównego holu wejściowo- 

recepcyjnego a także bezpośrednio z zewnątrz- wejściem od strony  parkingu po 
zachodniej stronie Inkubatora. 

 

3. Część produkcyjno- usługowa to jednokondygnacyjna hala usytuowana 
równolegle do wschodniej granicy działki przylegająca południową ścianą do części 



biurowo- konferencyjnej .  

Podzielona została na 12 modułów ( 6 modułów- średnio po ok. 100 m2, 4 moduły-  

średnio po 200 m2, 2 moduły – w granicach 300 m2 każdy) z wyjściami na zewnątrz 
oraz bramami przemysłowymi umożliwiającymi dostawy i wyładunek samochodami 

dostawczymi od strony dojazdów i placów manewrowych zaprojektowanych wzdłuż 
wschodniej i zachodniej ściany hali.  
Dla dwóch jednostek przylegających do zachodniej ściany budynku wyposażonych          

w platformy z możliwością regulacji poziomów oraz rękawy wyładowcze 
przewidziano bezpośrednie dostawy z tirów. Pozostałe jednostki skomunikowano      

z dokiem wyładowczym dla tirów za pośrednictwem centralnie usytuowanego 
korytarza technologicznego (wyładunek i transport surowców i towarów- przy 

użyciu wózków akumulatorowych).  
Produkcja czy działalność prowadzona przez firmy wynajmujące jednostki 
produkcyjne nie może być uciążliwa dla otoczenia i musi spełniać kryterium 
innowacyjności.  
Projekt nie przewiduje wyposażania modułów w żadne urządzenia czy instalacje 
technologiczne. Instalacje wewnętrzne projektuje się w sposób umożliwiający 
późniejsze swobodne podłączenie i rozliczanie ze zużycia użytkowników (szczegóły 
w projektach branżowych). W momencie gdy znany będzie profil działalności 
gospodarczej lub usługowej firm wynajmujących, moduły zostaną technologicznie   

i funkcjonalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie      
z zasadami obowiązujących przepisów.  

Maksymalne przewidywane zatrudnienie we wszystkich modułach łącznie to 108 

osób pracujących na 2 zmiany (8-10 osób w każdej jednostce). Przewidziano 

wspólne zaplecze sanitarno- socjalne dla wszystkich jednostek zlokalizowane poza 

halą produkcyjną- na piętrze części konferencyjno- biurowej przylegającej do hali. 

W skład zaplecza wchodzą: dwie szatnie z umywalnią po 27 pracowników 

zatrudnionych  na 2 zmiany, jedna szatnia    z umywalnią dla 54 pracowników na 2 
zmiany oraz pokój śniadań. Dodatkowy węzeł sanitarny zlokalizowany został          
w centralnej części hali przy korytarzu technologicznym. 

 

 

Struktura zatrudnienia- zestawienie (możliwa maksymalna ilość osób zatrudnionych) : 
 

1. Biura i obsługa obiektu: 
- Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego –                           

15 osób (1 zmiana), 

 - Jednostki biurowe do wynajęcia – 172 osoby (1 zmiana) 

- Portiernia – 3 osoby (3 zmiany), 

 - Bar gastronomiczny – 2 osoby (1 zmiana), 

Razem w tej części: 192 osoby, w tym 50% kobiet. 

 

 

2. Część produkcyjno- usługowa: 
- Jednostki produkcyjno- usługowe do wynajęcia- 108 osób (2 zmiany), w tym 25% 

kobiet. 

 

Przewidywana ilość osób zatrudnionych w Inkubatorze Technologicznym łącznie: 

- maksymalnie -  300 osób. 
 

 

3.3. Dane techniczne obiektu: 

 

 Budynek średniowysoki, niepodpiwniczony, dachy płaskie pogrążone, 



- w części biurowej - 3-kondygnacyjny, o max. wysokości 14m, wykonany w technologii 
tradycyjnej i szkieletowej, 

- w części produkcyjno-usługowej - 1-kondygnacyjny, o max. wysokości 8m, wykonany                   
w technologii szkieletowej. 

  

Dane metryczne: 

BUDYNEK  

POW. UŻYTKOWA (NETTO) PARTER 2 974,45 m
2 

POW. KOMUNIKACJI (NETTO) PARTER 680,79 m
2
 

RAZEM POW. UŻYTKOWA (NETTO) PARTER 3 655,24 m² 
  

POW. UŻYTKOWA (NETTO) I PIĘTRO  744,72 m
2 

POW. KOMUNIKACJI (NETTO) I PIĘTRO 249,89 m
2
 

RAZEM POW. UŻYTKOWA (NETTO) I PIĘTRO 994,61 m² 
  

POW. UŻYTKOWA (NETTO) II PIĘTRO 530,99 m
2
 

POW. KOMUNIKACJI (NETTO) II PIĘTRO 145,75 m
2
 

RAZEM POW. UŻYTKOWA (NETTO) II PIĘTRO 676,74 m² 
  

SUMA POW. UŻYTKOWEJ NETTO 4 250,16 m
2 

SUMA POW. KOMUNIKACJI NETTO 1 076,43 m
2
 

CAŁKOWITA POW. NETTO 5 326,59 m
2
 

  

POW. ZABUDOWY 3 910,00m
2 

POW. CAŁKOWITA 5 954,77 m
2 

KUBATURA NETTO 27 035,66 m
3 

KUBATURA BRUTTO         35 436,96 m
3
 

 

 

4.0.    ROZWIĄZANIA  ARCHITEKTONICZNE 
 

 4.1.  Stan istniejący: 
 

 Teren inwestycji usytuowany jest na granicy wsi Jasionka i Tajęcina, gmina 
Trzebownisko w Strefie S1 Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego                     

w sąsiedztwie lotniska oraz obiektów produkcyjnych i administracyjnych innych firm 
zlokalizowanych w PPNT (budynki na różnych etapach inwestycji i użytkowania). Inkubator 
położony jest na działkach o numerach ewid. 
1867/168 (w Jasionce) oraz 425/12 (w Tajęcinie), których właścicielem jest Województwo 
Podkarpackie.  

 

 Zgodnie z „Uchwałą nr VI/45/07 Rady Gminy Trzebownisko z dn. 20 kwietnia 2007 

roku  w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 

terenu położonego we wsiach Tajęcina i Jasionka w rejonie lotniska Rzeszów- Jasionka” teren 
przeznaczony pod inwestycję oznaczony jest symbolem 6U/P i przeznaczony pod lokalizację 
zabudowy usługowej i produkcyjnej. 
 

 Teren inwestycji w chwili obecnej nie jest zabudowany i zagospodarowany. Nie ma 

tutaj drzew i krzewów a występuje jedynie zieleń typu łąkowego. W bezpośrednim 
sąsiedztwie nie ma żadnych obiektów budowlanych z wyjątkiem rozdzielni sieciowej RS 

Tajęcina usytuowanej w rejonie południowo- zachodniego narożnika działki, z istniejącym 
wjazdem z drogi wojewódzkiej nr 869. Południowa granica przylega do pasa drogowego 
drogi wojewódzkiej nr 869, z której planowany jest zjazd obsługujący inwestycję. Zachodnia 



granica przylega do obszaru porośniętego drzewami. Północno- zachodni narożnik sąsiaduje   
z działką prywatną oraz działkami nr.425/10 i 425/11, które stanowią rezerwę pod budowę 
nowej stacji GPZ (istniejąca RS Tajęcina ma docelowo zostać zlikwidowana; dojazd do nowej 

stacji przewidziany przez działkę Inkubatora). Wzdłuż granicy północnej rozciągają się tereny 

prywatne oraz na fragmencie- droga gminna.  

 

 Ukształtowanie terenu: 
- wartości bezwzględne na działce wahają się w granicach 211.00 do 212.00 m n.p.m. przy 
czym nie występują żadne widoczne różnice wysokości, 
- teren minimalnie obniża się od strony zachodniej w kierunku wschodnim (różnica- 1 m). 

 

Warunki geotechniczne - szczegółowy opis zawarty w dokumentacji geotechnicznej. 

 

Działka od strony południowej i północnej jest uzbrojona w infrastrukturę techniczną. 
Istniejące uzbrojenie terenu to:  

- sieć wodociągowa, sieć elektryczna, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, sieć 
kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć gazowa, 

-   hydrant w południowo- wschodnim narożniku działki . 
 Zabezpieczeniu podlegać będą fragmenty istniejących sieci, które kolidują                         

z projektowanym wjazdem na teren działki oraz nowo projektowanymi sieciami.  

 

 Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zorganizowanymi formami ochrony 
przyrody, poza krajową siecią ekologiczną. Teren inwestycji położony jest również poza 
granicami terenów podlegających szczególnej ochronie, a w szczególności poza granicami 

stref ekologicznych, terenów zabytkowych ogrodów i parków, terenów rezerwatów przyrody. 
 

 Przedmiotowe działki nie są wpisane do rejestru zabytków. 
 

4.2. Forma architektoniczna i funkcja: 

  

 Dojazd na teren inwestycji zapewnia droga wojewódzka nr 869. Projektuje się zjazd 
do Inkubatora  z drogi wojewódzkiej  w południowo- zachodnim narożniku działki, 
poprowadzony równolegle do wschodniej granicy inwestycji. Z głównej drogi wewnętrznej 
projektuje się sieć dojazdów do poszczególnych części Inkubatora oraz pozostałych 
elementów infrastruktury technicznej związanych z budynkiem: 
- do parkingów po wschodniej i południowej stronie części biurowej (120 miejsc 
parkingowych), 

- do placów manewrowych i wyładowczych po wschodniej i zachodniej stronie hali 
produkcyjnej, 

- do stacji transformatorowej za budynkiem Inkubatora usytuowanej równolegle do północnej 
granicy działki, 
- do śmietnika od strony zachodniej, na wysokości ściany dzielącej budynek na część 
produkcyjno- usługową i biurową, 

- drogą pożarową wzdłuż części administracyjnej- do zlokalizowanego po stronie wschodniej 

za główną bryłą budynku Inkubatora-  podziemnego zbiornika p.poż. ze stanowiskami 

czerpania wody. 

 

 Projektowany budynek Inkubatora kształtem przypominający literę „L” lokalizuje się        
w zachodniej części działki z zachowaniem równoległości i prostopadłości poszczególnych 
jego części do wschodniej granicy.  
 Część frontowa obiektu zwrócona w stronę drogi wojewódzkiej (krótsze ramię „L”) 
to trzykondygnacyjna część biurowa, niepodpiwniczona, o max. wysokości 14 m. 
Zaprojektowana została jako prosta bryła z nadwieszeniami nad parterem w zachodnim 

skrzydle oraz w części północno- wschodniej. Centralna część elewacji południowej- 



cofnięta, z wejściem głównym do budynku to szklana fasada ze szklanym zadaszeniem nad 

wejściem. Elewacja wschodnia (wyeksponowana przy dojeździe od strony Rzeszowa) to 

również szklana bryła podniesiona nad attykę wschodniego skrzydła biur.  
 Bezpośrednio za główną bryłą obiektu usytuowano prostopadle dwukondygnacyjną 
część mieszczącą w parterze salę konferencyjną oraz bar gastronomiczny funkcjonalnie           
i formalnie powiązane z wejściem głównym, holem wejściowym, portiernią i zapleczem 
sanitarnym zlokalizowanymi w parterze części biurowej. Ściany tej części projektuje się jako 
fasadę szklaną ze szklanym zadaszeniem nad wyjściami po stronie wschodniej. 
Wejście do zlokalizowanej tutaj strefy pomieszczeń technicznych oraz pomieszczeń socjalno- 

sanitarnych dla pracowników usytuowano w podcieniu po stronie zachodniej (od strony 

parkingu). 

 Przedłużenie części mieszczącej salę konferencyjną w kierunku północnym to 

jednokondygnacyjny moduł produkcyjno- usługowy mieszczący jednostki produkcyjne do 
wynajęcia z niezależnymi wejściami i wyładunkiem od strony placów manewrowych              

i stanowisk wyładowczych zlokalizowanych wzdłuż wschodniej i zachodniej ściany 
jednokondygnacyjnej hali. 

 Szczegółowe powiązania funkcjonalne pomiędzy poszczególnymi częściami 
inkubatora podano w punkcie 3.2.  

  

 

5.0.  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 
 

Konstrukcja :  

- Tradycyjna- stropy żelbetowe wylewane, monolityczne oparte na słupach żelbetowych          
i ścianach nośnych, 

- Szkieletowa- dźwigary stalowe oparte na słupach żelbetowych (sala konferencyjna); 

konstrukcja szkieletowa stalowa hali produkcyjnej. 

 

UWAGA!  

 PROJEKT KONSTRUKCJI  ROZPATRYWAĆ  ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM 

ARCHITEKTURY. 

 

 5.1.  FUNDAMENTY  

 

- Posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych wg proj. konstrukcji               
i rysunków architektury, 

- Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe wylewane na mokro. 
Przejścia przewodów instalacji opisane w projektach konstrukcji, instalacji sanitarnych, 

instalacji elektrycznych.  

 

 5.2.  ŚCIANY KONSTRUKCYJNE 

 

5.2.1. Słupy 

 

-    układ żelbetowych słupów konstrukcyjnych, wylewanych na mokro (wg projektu 

konstrukcji), 

-    słupy stalowe (hala) wg proj. konstrukcji. 

 

5.2.2. Ściany konstrukcyjne 

 

-     ściany fundamentowe betonowe wylewane na mokro gr. 25cm 

- ściany gr. 25 cm murowane z ceramicznych pustaków szczelinowych na zaprawie 

cementowo- wapiennej, 

- ściany żelbetowe gr. 25 cm, słupy, rdzenie, belki, podciągi i wieńce żelbetowe szer. 25cm, 



30 cm, 35cm, 40cm wylewane na mokro (wg proj. konstrukcji) 

- nadproża żelbetowe wylewane – wg projektu konstrukcji, 

- wnęki na skrzynki elektryczne oraz szafę stacji redukcyjno- pomiarowej w ścianie 
zewnętrznej - wymiary i lokalizacja wg rysunków architektury i projektów branżowych, 

- wnęki na skrzynki hydrantowe - wymiary i lokalizacja wg rysunków architektury               

i projektów branżowych. 

- przejścia przewodów wentylacji i instalacji wg projektu konstrukcji, instalacji sanitarnych          

i instalacji elektrycznej i architektury. 

 

 5.3.  ŚCIANY DZIAŁOWE 

 

5.3.1.  Ściany murowane z cegły dziurawki, gr. 6,5 cm i 12 cm. 

 

5.3.2.  Ściany działowe G-K: płyty gipsowo-kartonowe na systemowych profilach nośnych     

z wypełnieniem wełną mineralną ISOVER - system RIGIPS: 

-   3.40.06, gr.150mm (hala produkcyjna) – podwójna płyta gipsowo-kartonowa na profilach 

CW100 w rozstawie co 40cm; przy otworach drzwiowych profile ościeżnicowe wzmacniane 
UA;  

-   3.40.06, gr.150mm (podwójna płyta G-K) – ściany między węzłami sanitarnymi i pokojami 
biurowymi, 

-   3.40.05, gr.125mm (podwójna płyta G-K) – ściany węzłów sanitarnych, ściany między 
węzłami sanitarnymi i komunikacją ogólną, ściany pokoi konferencyjnych,  

-   3.40.04, gr.100mm (podwójna płyta G-K) – ściany „wewnętrzne” węzłów sanitarnych, 
-   3.40.02, gr.100mm – ściany pokoi biurowych.  

 

UWAGA: w ścianach działowych węzłów sanitarnych należy przewidzieć dodatkowe 
wzmocnienia- profile konstrukcyjne w miejscu montażu urządzeń sanitarnych. 
 

5.3.3.  Ściany działowe w systemie RIGIPS ( 3.40.06, gr.150mm) o parametrach EI 90, EI 60, 

REI 120. 

 

5.3.4.  Obudowy pionów wentylacyjnych, pionów i urządzeń instalacji sanitarnej, deszczowej, 

elektrycznej, zabudowa stałego wyposażenia, uzupełnienia ścian murowanych itp. – płyty G-

K na profilach systemowych (system RIGIPS).  

 

5.3.5.  Fragmenty ścian klatek schodowych wykonane z pustaków szklanych, o klasie 

odporności ogniowej: 
-  EI 30 i EI 60 – pustaki szklane SEVES WOLLSICHT o wymiarach 19x19x16 cm, gładkie, 

półprzezroczyste, barwa mleczno-biała, 
 

5.3.6.  Ślusarka aluminiowa – system REYNAERS wg zestawienia ślusarki. 
 

5.3.7.  Ślusarka aluminiowa dymoszczelna i p.poż – system REYNAERS wg zestawienia 

ślusarki. 
 

5.3.8. Ściany przesuwne - SOWAN: 

-  przesuwna ściana dźwiękoszczelna – NUSING PREMIUM 100; grubość ścianki 10cm; 

kolorystyka okleiny: A 48 Pergament (szary) i AH 337 Pore F (jasne drewno) – sala 

konferencyjna, 

-  przesuwna ściana szklana – NUSING VISIOLINE, grubość szkła typu ESG (wg DIN 1249) 
10mm – bar gastronomiczny. 

 

5.3.9.  Obudowa trzonów wentylacyjnych z cegły dziurawki, gr. 12cm i 6,5cm 

 



 5.4.  STROPY 

 

- płyty żelbetowe wylewane na mokro w technologii tradycyjnej, gr.25cm, 18cm (zbrojenie 

wg projektu konstrukcji),  

- wsporniki żelbetowe wylewane na mokro (wg proj. konstrukcji) 
- spocznik między piętrowy – płyta żelbetowa gr. 18 cm (zbrojenie wg projektu 

konstrukcji) 

 

-  Posadzki na gruncie - 

- płyta betonowa z betonu B25 zbrojona górą i dołem siatką ze zbrojenia #10 co 20 cm, stal 
AIII 34 GS- gr. płyty 25 cm (posadzka przemysłowa hali), 

- płyta z betonu B25 zbrojona włóknem rozproszonym - gr.12 cm, 

- płyta z betonu B25 zbrojona włóknem rozproszonym - gr.20 cm (posadzka kotłowni, 
rozdzielni elektrycznej, magazynu).   

 

 5.5.  STROPODACHY 

 

- płyta żelbetowa, gr. 18 cm, 12 cm wylewana na mokro, (zbrojenie wg projektu 

konstrukcji), 

- dźwigary stalowe, płatwie stalowe, blacha trapezowa- wg proj. konstrukcji (sala 

konferencyjna, hala produkcyjna) 

 

5.6. KLATKI  SCHODOWE 

 

- schody klatek schodowych komunikacji ogólnej żelbetowe, wylewane na mokro,  

- wykończenie:  – płytki gresowe, balustrada stalowa projektowana indywidualnie wg rys. 

projektu (kolor powłoki wykończeniowej RAL 7037). 
 

5.6.1. SZYB WINDY 

 

- podszybie, strop nadszybia żelbetowe, wylewane na mokro, 
- ściany szybu żelbetowe, wylewane na mokro, 

 

 

5.7. PIONY WENTYLACYJNE I KOMINY 

  

      -  Wentylacja grawitacyjna:  

Ceramiczne pustaki kominowe typ K 19x19x24 cm na wysokości poszczególnych 
kondygnacji obudowane cegłą dziurawką gr. 6.5cm. Nad ostatnią kondygnacją - kominy 

obmurowane cegłą dziurawką, gr. 12 cm i docieplone styropianem, gr. 5cm.   

Przewody z rur z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 16 cm (hala produkcyjna). 
 

- W pomieszczeniach wymagających zwiększonej wymiany powietrza na godzinę: ustępy 
ogólnodostępne, umywalnie, szatnie pracowników, palarnia itp. – wentylacja mechaniczna 

wyciągowa wg projektu branżowego. 
 

- Wentylacja mechaniczna hali produkcyjno- usługowej, sali konferencyjnej i baru 
gastronomicznego - wg projektu branżowego.  
-   Klimatyzacja części biurowej - system VRV – wg projektu branżowego. 
 

Połączenia, przejścia, uszczelnienia oraz izolacje akustyczne urządzeń i przewodów - wg 

wytycznych branżowych oraz rozwiązań zawartych w zeszytach technicznych zastosowanego 

systemu. Wyjścia ponad dach zabezpieczone przy użyciu systemowych kołnierzy 
uszczelniających. 



 

- Kotłownia: 2 przewody spalinowe SCHIEDEL Rondo Plus średnica 25 cm- jednociągowe     
z wentylacją - wg proj. branżowego. 
 

 

5.8. IZOLACJE 

 

IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE ŁAW, STÓP, ŚCIAN 
FUNDAMENTOWYCH 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, UMYWALNIE) WYKONANE Z MATERIAŁÓW I ZGODNIE Z 
ROZWIĄZANIAMI TECHNICZNYMI FIRMY SCHOMBURG. 

 

 

5.8.1.  Izolacje pionowe przeciwwilgociowe: 

 

IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA ŁAW FUNDAMENTOWYCH I ŚCIAN 
FUNDAMENTOWYCH: 

 

-  KRYSTALICZNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA AQUAFIN IC (1,5 KG/M
2
) 

-  STYKI IZOLACJI POZIOMEJ I PIONOWEJ USZCZELNIONE PRZY UŻYCIU TAŚM  
ASO- DICHTBAND 2000 NA ZAPRAWIE AQUAFIN 2K (4,5KG/M

2
)  

 

IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA PODSZYBIA WINDY, STUDZIENKI 

ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŁAW I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH W 
PROMIENIU DWÓCH METRÓW OD WYMIENIONYCH ELEMENTÓW: 

 

-  BITUMICZNA POWŁOKA GRUBOWARSTWOWA COMBIFLEX C2 (4L/M
2
) 

-  STYKI IZOLACJI POZIOMEJ I PIONOWEJ USZCZELNIONE PRZY UŻYCIU TAŚM  
ASO- DICHTBAND 2000 NA ZAPRAWIE AQUAFIN 2K (4,5KG/M

2
)  

 

 

IZOLACJA PIONOWA ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH: 
 

- KRYSTALICZNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA AQUAFIN IC (1,5 KG/M2
) 

- DOCIEPLENIE: STYROPIAN WODOODPORNY - PŁYTY POLISTYRENU XPS, GR. 5, 

8, 10, 12, 14  CM (wg rysunków architektury) NA ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH, 
NA KLEJU COMBIDIC-2K,  

   

 

5.8.2.  Izolacje poziome przeciwwilgociowe: 

 

POSADZKA PARTERU: 

- IZOLACJA PRZECIWODNA 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA VEDATEC G200 S4 

-  STYKI IZOLACJI POZIOMEJ I PIONOWEJ USZCZELNIONE PRZY UŻYCIU TAŚM  
ASO-DICHTBAND 2000 NA ZAPRAWIE AQUAFIN 2K (4,5KG/M

2
)  

 



5.8.3.  Warstwy podłóg, dachu i stropodachów: 
 

PG1- POSADZKA NA GRUNCIE 

- płytki gresowe na kleju/ wykładzina dywanowa/ wykładzina antyelektrostatyczna (wg 

zestawienia na rzutach) gr. 1,5cm 

- płyta betonowa z betonu B25 zbrojona włóknem rozproszonym gr. 12cm, 

- styropian EPS 100 gr. 8 cm, 

- izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna (VEDATEC G200 S4), 

- chudy beton B15, gr. 10 cm, 

- podsypka z pospółki zagęszczona do Is=0,95 

 

PG2- POSADZKA NA GRUNCIE (sala konferencyjna) 

- panele podłogowe drewniane, gr. 2cm 

- płyta betonowa z betonu B25 zbrojona włóknem rozproszonym gr. 12 cm, 
- styropian EPS 100 gr. 8 cm, 

- izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna (VEDATEC G200 S4), 

- chudy beton B15, gr. 10 cm, 

- podsypka z pospółki zagęszczona do Is=0,95 

 

PG4- POSADZKA NA GRUNCIE (kotłownia, rozdzielnia elektr., magazyn) 
- płytki gresowe gr. 1,5cm, 

- płyta betonowa z betonu B25 zbrojona włóknem rozproszonym gr. 20cm, 

- styropian EPS 200 lub płyty polistyrenu XPS gr. 8cm, 

- izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna (VEDATEC G200 S4), 

- chudy beton B15, gr. 10 cm, 

- podsypka z pospółki zagęszczona do Is=0,95 

 

HP1- POSADZKA PRZEMYSŁOWA 

- płyta żelbetowa z betonu B25 zbrojona górą i dołem siatką ze zbrojenia # 10 co 20 cm, stal 
AIII 34GS – gr. płyty 25 cm;  

wykończenie: płyta zatarta na ostro lakierowana żywicą wgłębną INDUFLOOR IB 1010 
0,4kg/m2 (2-krotne malowanie) lub posypka zacierana KORUND 3200 4,5kg/m2 – system 

SCHOMBURG, 

- izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna (VEDATEC G200 S4), 

- chudy beton B10, gr. 10 cm, 

- podsypka z pospółki zagęszczona dynamicznie do Is=0,96, min. gr. 50 cm (wykonana pod 

nadzorem uprawnionego geologa). 

 

P1- POSADZKA PIĘTRA  

- płytki gresowe na kleju/ wykładzina dywanowa (wg zestawienia na rzutach) gr. 1,5 cm, 
- wylewka cementowa zbrojona siatką lub włóknem rozproszonym gr. 4,5 cm, 
- styropian akustyczny gr. 4 cm, 

- mata akustyczna ETHAFOAM 222-E pod instalacjami, 

- płyta żelbetowa gr. 18cm, 25 cm (wg proj. konstrukcji), 
- sufit podwieszany G-K na konstrukcji z profili metalowych (sufitów podwieszanych nie 
projektuje się w pomieszczeniach technicznych i magazynowych). 
 

P2- POSADZKA PIĘTRA (węzły sanitarne, pom. gospodarcze, umywalnie) 

- płytki gresowe układane na kleju AK7P, gr. 1,5 cm, 

- elastyczna masa uszczelniająca INDUPROOF-LF2000 (1,2kg/m2), system SCHOMBURG  

- wylewka cementowa zbrojona siatką lub włóknem rozproszonym gr. 4,5 cm, 
- styropian akustyczny gr. 4 cm, 

- mata akustyczna ETHAFOAM 222-E, pod instalacjami, 

- płyta żelbetowa gr. 18cm/ 25 cm (wg proj. konstrukcji), 



- sufit podwieszany G-K  na konstrukcji z profili metalowych (sufitów podwieszanych nie 
projektuje się w pomieszczeniach technicznych i magazynowych). 
 

P3 - POSADZKA PIĘTRA (wsporniki/ nadwieszenia nad parterem) 

- płytki gresowe na kleju/ wykładzina dywanowa (wg zestawienia na rzutach) gr. 1,5 cm, 

- wylewka cementowa zbrojona siatką lub włóknem rozproszonym gr. 4,5 cm, 
- styropian akustyczny gr. 4 cm, 

- wspornik żelbetowy/ płyta żelbetowa gr. 18cm, 25cm (wg proj. konstrukcji), 

- wełna mineralna gr. 15 cm, 

- folia wysokoparoprzepuszczalna, 

- pustka powietrzna, 

- płyty elewacyjne włókno-cementowe SWISSPEARL gr.12 mm na ruszcie metalowym. 

 

D1- STROPODACH PEŁNY (część biurowa) - NRO 

- papa nawierzchniowa klasy EUROFLEX PYE PV 250 S5 

- papa podkładowa VEDATEC G200S4 

-styropian jednostronnie laminowany papą z wyprofilowanym spadkiem min.3% (min. 
grubość 20cm) 
- paraizolacja - VEDATECT AL+ V60 S4 

- preparat gruntujący - EMAILLIT, 

- płyta żelbetowa gr. 12cm/ 18cm (wg proj. konstrukcji) 
- sufit podwieszany G-K  na konstrukcji z profili metalowych (sufitów podwieszanych nie 
projektuje się w pomieszczeniach technicznych i magazynowych). 
 

D2- STROPODACH PEŁNY (sala konferencyjna) – systemy ROCKWOOL i VEDAG –NRO 

PRZEKRYCIE DACHU O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RE 30 MIN, 

MATERIAŁY IZOLACYJNE ORAZ MONTAŻ KONSTRUKCJI I WARSTW 

POKRYCIA– ŚCIŚLE WG ZALECEŃ I WYTYCZNYCH „ROCKWOOL” DLA 
KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 30 

- papa asfaltowa nawierzchniowa VEDATEC EUROFLEX PYE PV 250 S5, 

- papa podkładowa VEDATECT G200S4, 

- płyty ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL o gęstości min. 110kg/m3, wytrzymałości 
na rozrywanie min. TR7,5; układane z min. spadkiem 3% i 5%; min. gr. warstwy 20cm, 
- paraizolacja w systemie ROCKWOOL, 

- blacha stalowa trapezowa gr.1mm (wg proj. konstrukcji), 

- płatwie stalowe i dźwigary stalowe (wg proj. konstrukcji) zabezpieczone farbą natryskową 
ognioochronną mcr TECWOOL F do klasy R30 odporności ogniowej, 
- sufit podwieszany G-K  na konstrukcji z profili metalowych. 

 

D3- STROPODACH PEŁNY (nad jednokondygnacyjną częścią baru gastronomicznego) - 

NRO 

- kruszywo mineralne płukane 16/32mm, min gr. 5cm, 
- geowłóknina 140g/m2, 

- papa nawierzchniowa VEDATECT EUROFLEX PYE PV 250 S5, 

- papa podkładowa VEDATEC G200 S4, 

- styropian jednostronnie laminowany papą z wyprofilowanym spadkiem min 3%,  

   min gr. 20cm, 

- paroizolacja bitumiczna VEDATECT AL.+ V60 S4 

- preparat gruntujący EMALLIT,   

- płyta żelbetowa gr. 25cm, 

- sufit podwieszany G-K  na konstrukcji z profili metalowych (sufitów podwieszanych nie 
projektuje się w pomieszczeniach technicznych i magazynowych). 

 

 



D4- STROPODACH PEŁNY –NRO 

- papa asfaltowa nawierzchniowa VEDATEC EUROFLEX PYE PV 250 S5, 

- papa podkładowa VEDATECT G200S4, 
- wełna mineralna jednostronnie laminowana papą z wyprofilowanym spadkiem 3%,  

  min gr. 20cm,  

- paraizolacja bitumiczna VEDATECT AL+ V60 S4, 

- preparat gruntujący EMALLIT,   
- płyta żelbetowa gr. 18cm, 

- sufit podwieszany G-K  na konstrukcji z profili metalowych (sufitów podwieszanych nie 
projektuje się w pomieszczeniach technicznych i magazynowych). 

 

HD1- STROPODACH PEŁNY- CZĘŚĆ PRODUKCYJNO- USŁUGOWA 

- papa nawierzchniowa VEDATECT PYE PV 200 S5 EN, 

- papa podkładowa VEDATOP TM, 

- wełna mineralna z wyprofilowanym spadkiem min.3% (min. grubość 20cm) 
- paroizolacja VEDAGARD SK  

- blacha stalowa T50, gr.1mm (wg proj. konstrukcji) jednostronnie powlekana (kolor RAL 

7040), 

- płatwie stalowe (wg proj. konstrukcji) 
- dźwigar stalowy kratowy, 
- sufit podwieszany G-K  na konstrukcji z profili metalowych (w korytarzu technologicznym   

i nad fragmentami modułów, przez które prowadzone są instalacje).  
 

 

  5.8.4.  INNE: 

 

· odprowadzenie wód opadowych z dachów: 
- odwodnienie wewnętrzne – system PLUWIA – rury spustowe, wpusty dachowe, izolacje 

akustyczne - wg proj. branżowego i technologii producenta, 

- otwory przelewowe w ścianach attykowych, 
- odwodnienie zewnętrzne zadaszeń nad wejściami - rury spustowe z blachy aluminiowej   

i rzygacze.  

 

· izolacje termiczne: 

· wełna mineralna, gr. 15 cm (λ<0,04) -  wypełnienia ścian osłonowych, pod okładziną 
elewacyjną,  

· wełna mineralna o gr. 5cm i 14cm – docieplenie fragmentów ścian przy 
stropodachach,  

· wełna mineralna o grubościach dobranych do głębokości słupów fasad aluminiowych 
w pasmach nieprzeziernych – wg wytycznych REYNAERS,  

· wełna mineralna ROCKWOOL, minimalne spadki wyprofilowane wełną – 3%, min 

gr. 20 cm (hala produkcyjna, sala konferencyjna) – stropodachy, 

· wełna mineralna ROCKWOOL  jednostronnie laminowana papą, z wyprofilowanym 

spadkiem min. 3%, min gr. 20 cm (stropodach), 

· styropian jednostronnie laminowany papą z wyprofilowanym spadkiem 3% (min. 

grubość 20cm) – stropodachy, 

· styropian EPS 100 gr. 8cm;   styropian EPS 200 lub płyty polistyrenu XPS gr. 8cm   
(kotłownia, magazyn, rozdzielnia elektryczna) – posadzka parteru, 

· styropian gr. 5cm – kominy, ściany attykowe, fragmenty ścian zewnętrznych 
tynkowanych, 

· styropian jednostronnie laminowany papą gr. 5cm, 12cm – fragmenty ścian przy 
stropodachach, 

· styropian wodoodporny, lub płyty polistyrenu XPS gr. 5, 8 ,10, 12 i 14 cm – 

zewnętrzne ściany fundamentowe, 



· płyty warstwowe KINGSPAN z rdzeniem poliuretanowym typu IPN- gr. 10cm          

i 6cm. 

 

· izolacje akustyczne: 

· styropian akustyczny gr. 4 cm – strop międzypiętrowy, 

· mata akustyczna ETHAFOAM pod przewodami instalacyjnymi układanymi na 
posadzkach – strop międzykondygnacyjny, 

· piony kanalizacyjne tłumione wełną min. gr. 3cm, 
· wełna mineralna ISOVER - wypełnienie ścian gips- karton- wg. zeszytów 

technicznych RIGIPS w zależności od rodzaju ściany, 

· izolacje wentylacji mechanicznej- wg proj. branżowego   

· izolacje kanalizacji deszczowej- wg proj. branżowego 

 

uwaga! 

podłogi wykonać jako pływające 

 

 5.9.  WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 

 

5.9.1. Ściany zewnętrzne 

 

· Fasada szklano – aluminiowa - 

ściana osłonowa o konstrukcji szkieletowej słupowo-ryglowej z kształtowników 
aluminiowych systemowych, mocowana do elementów konstrukcji budynku. 
Elementy wykończeniowe, pasy nieprzezierne, wykonanie i zabezpieczenie p.poż. 
oraz zabezpieczenia termiczne pasów międzyokiennych, nawiewniki okienne, obróbki 
blacharskie, klapy dymowe  itd.- w oparciu o rozwiązania systemowe REYNAERS 

(wg zestawień i detali ślusarki). 
Fragmenty ścian wykończone elewacyjną okładziną aluminiową zintegrowaną z 
fasadą w kolorze ślusarki (RAL 9007) – system REYNAERS.   

Podkonstrukcja stalowa fasad aluminiowych zabezpieczona antykorozyjnie wg 

wytycznych projektu konstrukcji. Zabezpieczenie farbami ognioochronnymi - do 

klasy R30 odporności ogniowej. Kolorystyka powłoki wykończeniowej dla stali 

RAL9007. 

 

· Szklane zadaszenia nad wejściami: 
- wsporniki stalowe wg proj. konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie, powłoka 
wykończeniowa RAL 9007, 

- punktowe podparcie szkła – system NOVAGLAS, 

- szkło gr. 10mm (zadaszenie przy holu sali konferencyjnej) i gr. 8mm (przy wejściu 
głównym), 
- obróbki przy styku z fasadą – blacha aluminiowa w systemie REYNAERS, 

- rury spustowe – blacha aluminowa. 

 

· Elewacja wentylowana –  

okładzina z płyt elewacyjnych włókno-cementowych SWISSPEARL gr.8mm na 

metalowej konstrukcji nośnej mocowanej do konstrukcji budynku. 
Kolorystyka płyt:  
- białe – seria REFLEX Satin White 9291, 

- grafitowe – seria CARAT Black Opal 7020. 

Szczelina przy łączeniu płyt – 8mm. 

Płyty klejone do stelaża w systemie mocowania paneli dla fasad wentylowanych Sika 
Tack - Panel System. Dodatkowe kotwienie mechaniczne zabezpieczające -  na wys. 

piętra 2 

 



UWAGA! 

Montaż płyt wykonać ściśle wg wytycznych producenta. Przed przystąpieniem do 
realizacji  przyjęte rozwiązania detali skonsultować z projektantem. 
 

· Ściana osłonowa hali produkcyjnej –  

płyty warstwowe KINGSPAN gr. 10 cm, z rdzeniem z pianki poliuretanowej typu IPN 

mocowane do stalowej konstrukcji nośnej (wg proj. konstrukcji). Docieplenie szpalet 

przy bramach – płyty o grubości 6cm. 
Typ płyt-  KS1000 SF, moduł 100cm, układ pionowy, profilacja zewnętrzna- M, 

profilacja wewnętrzna- I. 

Kolorystyka płyt: 
- jasne aluminium – RAL 9006, 

- ciemne aluminium -  RAL 9007 (w pasach nad oknami).   

Obróbki blacharskie, profile i elementy wykończeniowe – systemowe KINGSPAN      

i REYNAERS (w kolorze ścian). 
UWAGA! 

Przed przystąpieniem do realizacji detale wykończeniowe ścian osłonowych 

przedstawić do zatwierdzenia przez projektanta. 
 

· Cokoły-                                                                                                                       

przy ścianach z okładziną elewacyjną z płyt SWISSPEARL, fasadach aluminiowych 

oraz w hali produkcyjnej- tynk mozaikowy STO (kolor grafitowy- do uzgodnienia      

z projektantem);                                                                                                                     

przy ścianach tynkowanych- tynk mineralny STO barwiony w masie, kolor 37103, 

hydrofobizacja preparatem ASOLIN S (SCHOMBURG) do wys. 30 cm nad terenem.  

 

· Ściany zewnętrzne tynkowane, kominy, wykończenie śmietnika i ściany przy 
śmietniku – tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce STO, barwiony w masie, 

kolor 37103, baranek, grubość ziarna 1,5mm.   
 

5.9.2. Obróbki blacharskie: 
 

CZĘŚĆ BIUROWO-KONFERENCYJNA: 

· obróbki blacharskie ścian, ścian attykowych przy ślusarce aluminiowej, fasadach 

aluminiowych, płytach elewacyjnych SWISSPEARL, szklanych zadaszeniach – 

blacha aluminiowa wg rozwiązań systemowych REYNAERS (w kolorze ślusarki RAL 

9007), 

· blacha powlekana, blacha ocynkowana w kolorze ścian. 

 

HALA PRODUKCYJNA: 

· obróbki blacharskie ścian, bram przemysłowych i attyk przy płytach warstwowych 
KINGSPAN -  blacha stalowa powlekana wg rozwiązań systemowych KINGSPAN (w 

kolorze ścian),  
· obróbki blacharskie przy ślusarce okiennej - blacha aluminiowa w systemie 

REYNAERS (w kolorze ślusarki RAL 9007) 

 

 

 5.10.  WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 

 

5.10.1. Ściany  
 

Wykończenie ścian wewnętrznych : 

- ściana w sali konferencyjnej – izolacja akustyczna w systemie RIGIPS: płyty G-K do 

sufitów podwieszanych Rigiton RL 12/25 Q mocowane do ściany na profilach CW100 z 



wypełnieniem wełną mineralną, 
- ściany murowane metodą tradycyjną: tynki gipsowe,  malowanie- farby StoColor Latex 

3000,  

- ściany działowe gips-karton: tynki gipsowe,  malowanie –farby StoColor Latex 3000, 

- część biurowo- konferencyjna - ściany pomieszczeń sanitarnych, porządkowych i 
socjalnych, umywalnie, szatnie pracownicze: płytki ceramiczne lub gresowe do wysokości 
sufitu podwieszanego (kolorystykę uzgodnić z projektantem),  
- hala produkcyjna - ściany węzłów sanitarnych: płytki ceramiczne lub gresowe do wysokości 
2m; fragmenty ścian przy umywalkach w modułach produkcyjnych- płytki ceramiczne lub 

gresowe  w pasie o szerokości 1,2m i wysokości 2m , 
- ściany zaplecza kuchennego baru gastronomicznego- płytki gresowe do wys. sufitu 
podwieszanego (kolorystykę uzgodnić z projektantem), 
- konstrukcja stalowa hali produkcyjnej- zabezpieczenie stali wg wytycznych projektu 

konstrukcji, kolorystyka powłoki wykończeniowej RAL 7040, 

- słupy stalowe RK100x6 (podparcie fragmentu płyty stropodachu nad powierzchnią biurową 
piętra 2) obudowane płytami RIDURIT gr. 5cm (zabezpieczenie konstrukcji nośnej do klasy 

R120 odporności ogniowej); wykończenie- tynk gipsowy, kolor powłoki wykończeniowej 
RAL 7037.                     

                     

5.10.2. Sufity  

 

Sufity w klatkach schodowych, pomieszczeniach technicznych i magazynowych – tynk 

gipsowy. 

 

SUFITY PODWIESZANE: 

-  Pokoje biurowe – sufit modułowy RIGIPS na profilach systemowych : płyty G-K 

Casoprano CASOBIANCA (600x600x8mm) - faktura piaskowa; sposób ukształtowania 
krawędzi –A.  

-  Sufity podwieszone w hali produkcyjnej, zaplecze kuchenne, szatnie personelu – sufit 

modułowy RIGIPS na profilach systemowych : płyty G-K Casoprano CASOROC 

(600x600x8mm), sposób ukształtowania krawędzi –A.  

-  Korytarze i hole części biurowej, sala konsumentów baru gastronomicznego – sufit 

modułowy RIGIPS na profilach systemowych : płyty G-K Gyptone Quattro 50 

(600x600x12,5mm) i Gyptone Base 31 (600x600x12,5), sposób ukształtowania krawędzi –
E15. Fragmenty sufitów wykonane jako pełne (nie modułowe): płyty G-K RIGIMETER PRO 

i płyty G-K RIGITON RL 12/25 Q. 

-  Sala konferencyjna, pokoje narad - sufit modułowy RIGIPS na profilach systemowych : 
płyty G-K Gyptone Quattro 50 (600x600x12,5mm) i Gyptone Base 31 (600x600x12,5), 

sposób ukształtowania krawędzi –E15. Fragmenty sufitów wykonane jako pełne (nie 
modułowe): płyty G-K RIGIMETER PRO i płyty G-K RIGITON RL 12/25 Q. 

-  Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, umywalnie, pom. gospodarcze – płyty G-K na 

konstrukcji z profili metalowych, tynk gipsowy.  

 

5.10.3. Posadzki   

- Przed wejściami głównymi: wycieraczka zewnętrzna czyszcząca z wkładem gumowym 
Algumata 12 RRUBBER LX (wys. całkowitej wycieraczki ok. 15mm); kolor wkładu szary; 
wycieraczka układana we wpuście wykończonym ramą aluminiową. 
- Wiatrołapy – wycieraczka osuszająca z wkładem tekstylnym Algumata 12 TEXTILE LE 
(wys. całkowitej wycieraczki ok. 15mm), kolor wkładu szary, wycieraczka układana we 
wpuście wykończonym ramą aluminiową. 
- Komunikacja, pom. sanitarne, szatnie, portiernia, klatki schodowe, pom. techniczne, 

gospodarcze, bar gastronomiczny  – płytki gresowe (kolorystykę uzgodnić z projektantem). 

- Pokoje biurowe – wykładzina dywanowa  (kolorystykę uzgodnić z projektantem). 
- Sala konferencyjna – Deska Barlinecka lita  (kolorystykę uzgodnić z projektantem). 



- Pokój informatyka, serwerownia – wykładzina antyelektrostatyczna. 

- Hala produkcyjna – płyta zatarta na ostro lakierowana żywicą wgłębną INDUFLOOR IB 
1010 0,4 kg/m2 (2-krotne malowanie) lub posypka zacierana KORUND 3200 4,5kg/m2 – 

System SCHOMBURG.   

 

 

 

5.11. ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

 

5.11.1. ŚLUSARKA FASADOWA, ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA  

(wewnętrzna i zewnętrzna) – system REYNAERS, kolor RAL 9007: 

-  Ślusarka aluminiowa fasadowa i okienna, 
-  Drzwi wejściowe, bezpośrednie wyjścia z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi  i z 

komunikacji ogólnej na zewnątrz budynku, 
-  Ślusarka aluminiowa otworowa wewnętrzna, 
-  Ślusarka aluminiowa dymoszczelna (drzwi z naświetlem)- na korytarzach komunikacji 

ogólnej, 
- Drzwi aluminiowe przeszklone EI30 (do klatek schodowych), EI60 (do holu  

sali konferencyjnej). 

 

 

REYNAERS  -  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

I.  FASADY ALUMINIOWO-SZKLANE. 

Konstrukcje aluminiowo-szklane słupowo-ryglowe wg aktualnych parametrów systemu 
CW50HI oraz: 

- słupy i rygle fasady mają stałą widoczną szerokość wewnętrzną 50 mm 

- słupy i rygle od wewnątrz zlicowane (dopuszczalna odchyłka 0.5mm) 

- uszczelka międzyszybowa pająkowa 080.9893.07 (dla słupa i rygla Uf<1,1 W/m2K wg 
PNEN10077-2) 

- część nieprzezierna fasady o szkleniu typu Shadow-Box z ramką termiczną (potwierdzić      
u dostawcy szkła) 
- okna wg złożenia 1121/1122  
- nawietrzak samoregulujący VENTALIS wpięty w fasadę wg detali 
 

Konstrukcje aluminiowo-szklane słupowo-ryglowe wg parametrów systemu CW50SC (wg 
detali) oraz: 

- słupy i rygle fasady mają stałą widoczną szerokość wewnętrzną 50 mm.  
- słupy i rygle od wewnątrz zlicowane (dopuszczalna odchyłka 0.5mm).  
- uszczelka pod silikon 034.0184.04  

- część nieprzezierna fasady o szkleniu typu Shadow-Box z ramką termiczną (potwierdzić      
u dostawcy szkła). 
- okna wg złożenia 1121/1122  
- nawietrzak samoregulujący VENTALIS  

- napędy do oddymiania wg wytycznych systemowych D+H  
 

Własności mechaniczne profili aluminiowych: stop EN AW 6060 wg PN EN 573–3:2004, 

skład chemiczny wg PN EN 573-3/4, własności mechaniczne wg PN EN 755-2 stan T66, 

tolerancje wymiarowe PN EN 12020-2, skład chemiczny stopu zgodny z wytycznymi 
systemowymi.  

Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych. Szklenie szkłem bezpiecznym. 
 

 



IIa. DRZWI I OKNA ZEWNĘTRZNE 

Konstrukcje zewnętrzne z izolowanych termicznie profili wg parametrów systemu CS77, 
okna CS77HV-S: 

- wykonanie i montaż konstrukcji według wytycznych aktualnej dokumentacji systemowej 
- głębokość zabudowy ramy, skrzydła drzwiowego, poprzeczek 68mm 

- głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego wynosi 77mm  
- listwy przyszybowe chroniące przed słońcem ramkę międzyszybową o wysokości 25mm.  
- paski izolacyjne poliamidowe z włoknem szklanym 32mm „omega” z dodatkowymi 
komorami  

- profile drzwiowe z dylatacją na przekładkach termicznych.  
- nawietrzak samoregulujący VENTALIS zintegrowany z ościeżnicą okna 

Szklenie szkłem bezpiecznym. Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych. 

Własności mechaniczne profili aluminiowych: stop EN AW 6060 wg PN EN 573–3:2004, 

skład chemiczny  wg PN EN 573-3/4, własności mechaniczne wg PN EN 755-2 stan T66, 

tolerancje wymiarowe PN EN 12020-2, skład chemiczny stopu zgodny z wytycznymi 
systemowymi.  

 

IIb. DRZWI I OKNA ZEWNĘTRZNE HALI 

Konstrukcje drzwiowe zewnętrzne z izolowanych termicznie profili wg parametrów systemu 
ECO oraz: 

- wykonanie i montaż konstrukcji według wytycznych aktualnej dokumentacji systemowej 

- listwy przyszybowe chroniące ramkę międzyszybową o wysokości 22mm.  
- przekładki termiczne „omega” 

 

Szklenie szkłem bezpiecznym. Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych. 
Własności mechaniczne profili aluminiowych: stop EN AW 6060 wg PN EN 573–3:2004, 

skład chemiczny  wg PN EN 573-3/4, własności mechaniczne wg PN EN 755-2 stan T66, 

tolerancje wymiarowe PN EN 12020-2, skład chemiczny stopu zgodny z wytycznymi 
systemowymi.  

 

III. DRZWI PRZECIWPOŻAROWE 

Konstrukcje drzwiowe przeciwpożarowe z izolowanych termicznie profili wg parametrów 
CS77FP: 

- wykonanie i montaż konstrukcji według wytycznych aktualnej dokumentacji systemowej 
- listwy przyszybowe chroniące ramkę międzyszybową o wysokości 25mm.  
- listwy przyszybowe montowane tylko od wewnątrz konstrukcji.  
- przekładki termiczne „omega” 

- profile drzwiowe z dylatacją na przekładkach termicznych.  
- wkładki schładzające w komorach wewnętrznych profili  
- samoprzylepne wodoodporne grafitowe uszczelki pęczniejące  
- stalowe podporki pod przeszklenie, 

- stalowe klipsy zabezpieczające szkło  
- akcesoria uzupełniające i pasty schładzające 

Szklenie szkłem bezpiecznym. Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych. 
Własności mechaniczne profili aluminiowych: stop EN AW 6060 wg PN EN 573–3:2004, 

skład chemiczny  wg PN EN 573-3/4, własności mechaniczne wg PN EN 755-2 stan T66, 

tolerancje wymiarowe PN EN 12020-2, skład chemiczny stopu zgodny z wytycznymi 
systemowymi.  

 

IV. DRZWI WEWNĘTRZNE  
Konstrukcje wykonane w systemie profili w systemu CS59Pa: 

- wykonanie i montaż konstrukcji drzwiowych według wytycznych aktualnej dokumentacji 
systemowej 



- głębokość zabudowy dla ramy, słupka, skrzydła drzwiowego i poprzeczek wynosi 50 mm. 
- listwy przyszybowe o wysokości 25mm.  
- uszczelki w kolorze 49 wg systemu 

Szklenie szkłem bezpiecznym. Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych. 
Własności mechaniczne profili aluminiowych: stop EN AW 6060 wg PN EN 573–3:2004, 

skład chemiczny  wg PN EN 573-3/4, własności mechaniczne wg PN EN 755-2 stan T66, 

tolerancje wymiarowe PN EN 12020-2, skład chemiczny stopu zgodny z wytycznymi 
systemowymi.  

 

V. NAWIETRZAKI VENTALIS 

Nawietrzaki samoregulujące, zintegrowane z ościeżnicą okienną, wyposażone w membranę 
zwiększającą lub zmniejszającą wielkość otworu przez który przepływa powietrze zależnie od 
wzrostu lub spadku ciśnienia na zewnątrz przez co ilość powietrza trafiającego do wnętrza 
budynku jest stała. Dodatkowo wielkość przepływu powietrza może być regulowana poprzez 
użytkownika w zależności od ustawienia jednej z pięciu pozycji profilu zasłaniającego otwór 
wentylacyjny. Infiltracja 2 (300 Pa), szczelność na wodę opadową 650 Pa w pozycji 
zamkniętej 450 Pa w pozycji otwartej, odporność na obciążenie wiatrem C5 (2000 Pa, 1/300), 
przepływ powietrza 2 Pa = 50 +/- 3 m3/h/m, automatyczna regulacja P3. 

 

VI. 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. 
- akcesoria, 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. Podwykonawca 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 do zatwierdzenia przez projektanta detale wykonawcze. 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. Ślusarka otworowa, fasady słupowo-ryglowe aluminiowe wykonać w tym samym 

systemie. 

 

 

SAINT-GOBAIN - SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZKŁA 

 

1. SZKLENIE PARTERU  

Szyba zespolona ze szkłem hartowanym, zielonym refleksyjnym (powłoka do wewnątrz 
zespolenia). 

Parametry szklenia: U= 1,1W/m2 x K, Lt= 48%, g= 30%, Lr= 21% 

Szkło referencyjne: SGG SECURIT ANTELIO ZIELONE 6/OMS16 AR/ 44.2 

PLANITHERM ULTRA. 

 

2. SZKLENIE KONDYGNACJI WYŻSZYCH- PASY PRZEZIERNE jw., 

a) Szkło referencyjne: SGG SECURIT ANTELIO ZIELONE 6/OMS16 AR/ SECURIT 
PLANITHERM ULTRA 6- elewacja wejściowa. 
b) Szkło referencyjne: SGG SECURIT ANTELIO ZIELONE 6/OMS16 AR/44.1 

PLANITHERM ULTRA- pozostałe elewacje. 
 

3. SZKLENIA NIEPRZEZIERNE  

Szyba zespolona ze szkłem hartowanym, zielonym, refleksyjnym (powłoka do wewnątrz 
zespolenia), na szkle wewnętrznym emalia w kolorze dobranym pod kątem ujednolicenia 
elementów przeziernych i nieprzeziernych. Przed zamówieniem należy przygotować próbkę 
szkła emaliowanego do akceptacji. 
Szkło referencyjne: SGG SECURIT ANTELIO ZIELONE 6/OMS16 / SECURIT 
PLANILUX 6+ emalia (RAL do uzgodnienia). 

 

4. OKNA 

Szyba zespolona ze szkłem hartowanym, zielonym refleksyjnym (powłoka do wewnątrz 
zespolenia), od wewnątrz szkło laminowane. 
Szkło referencyjne: SGG SECURIT ANTELIO ZIELONE 6/OMS16 AR/ 33.1 
PLANITHERM ULTRA. 

 

5. SZKLENIE WEWNĘTRZNE P.POŻ. 
Szkło p.poż. w klasie: 

-  EI30 SGG CONTRAFLAM 16 mm 

-  EI60 SGG CONTRAFLAM 25 mm. 

 

6. ZADASZENIA SZKLANE NAD WEJŚCIAMI: 
- ESG TVG PARSOL ZIELONY 8 /4pvb/ PLANILUX 8mm mocowany punktowo na 

wspornikach (wejście główne do budynku), 
- ESG TVG PARSOL ZIELONY 10 /4pvb/ PLANILUX 10mm mocowany punktowo na 

wspornikach (zadaszenie przy holu sali konferencyjnej). 

 

 

5.11.2. DRZWI:    

 

· Drzwi zewnętrzne: 
a) drzwi aluminiowe przeszklone – REYNAERS, 

b) drzwi pomieszczenia przyłącza wody - drzwi pożarowe EI 30, pełne, stalowe płaszczowe 

WIŚNIOWSKI, kolor RAL 7012, 

c) drzwi do kotłowni – pełne, stalowe płaszczowe WIŚNIOWSKI, kolor RAL 7012. 



 

· Drzwi wewnętrzne: 
a) ślusarka aluminiowa przeszklona otworowa, dymoszczelna i p.poż. – REYNAERS, 

b) drzwi pełne laminowane: 

PORTA FOCUS, PORTA DECOR, PORTA MINIMAX – okleiny i ościeżnice wg rys. 
zestawienia, 

c) drzwi harmonijkowe STANDOM ST7 klon, 

d) drzwi pełne o parametrach:  
PORTA EI 30 ( wentylatornie, maszynownia windy) - wg rys. zestawienia,  

PORTA EI 60 (magazyn sprzętu, wejścia z komunikacji ogólnej do zaplecza kuchni, 

kotłowni, rozdzielni elektrycznej)- wg rys. zestawienia,  

MERCOR EI120 (wejście z części biurowo-konferencyjnej do hali produkcyjnej)- stalowe, 

z ościeżnica stalową, kolor RAL 7040   

e) brama  stalowa rozwierana dwuskrzydłowa METALPOL, o konstrukcji stalowej, skrzydła 
z okładziną z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej lakierem polistyrenowym, 
ościeżnice stalowe, kolor RAL 7040 (hala produkcyjna). 

f) drzwi do szaf i wnęk elektrycznych i teletechnicznych zabezpieczone na całej powierzchni 
(od strony wewnętrznej) blachą stalową ocynkowaną gr. 0,8mm, mocowaną wkrętami do 
drewna ocynk. 

 

· Bramy przemysłowe, jednostki przeładunkowe: 

a)  brama przemysłowa HORMANN 312x300 cm, segmentowa ocieplona SPU, prowadzenie 

pionowe VU, napęd elektryczny, kolor RAL9006 

b) jednostka przeładunkowa: 
- uszczelnienie bramy DSL HORMANN 350x350 cm, 

- rampa przeładunkowa HLS-2F HORMANN z klapą na zawiasie 200x275cm, sterowanie 
elektryczne,  

- odboje gumowe, 

- prowadnice jezdne dł. 250cm- NOVOFERM. 

 

5.11.3. ŚWIETLIKI DACHOWE, KLAPY DYMOWE: 
 

Hala produkcyjna: 

· Świetliki i klapy dymowe w systemie MERCOR (wg rys. zestawienia) - podstawa z 

blachy stalowej ocynkowanej- ocieplona , malowanie RAL 7040; wypełnienie- 

poliwęglan komorowy mleczny gr. 20mm: 

a)  Świetlik stały mcr PROLIGHT PLUS typ E 120/240, 

b)  Klapa dymowa jednoskrzydłowa mcr PROLIGHT PLUS typ E 120/240, oddymianie 

sterowane pneumatycznie, pow. czynna oddymiania 1,73m2, 

c) Klapa dymowa jednoskrzydłowa mcr PROLIGHT PLUS typ E 100/150, oddymianie 

sterowane pneumatycznie, pow. czynna oddymiania 0,90m2. 

 

Część biurowo- konferencyjna: 

· Wyłaz na dach i klapy dymowe w systemie MERCOR (wg rys. zestawienia) - 

podstawa z blachy stalowej ocynkowanej- ocieplona , malowanie RAL 9003; 

wypełnienie- poliwęglan komorowy mleczny gr. 20mm: 

a) Wyłaz dachowy rozwierany mcr PROLIGHT PLUS C100 kwadratowy, 

b) Klapa dymowa jednoskrzydłowa mcr PROLIGHT PLUS typ C110/110 z dyszą kierującą, 
oddymianie sterowane elektrycznie, pow. czynna oddymiania 1,08m2. 

· Świetlik rurowy „maxi Solar LUX big”, średnica 550 mm. 

 

 

 

 



5.12.  PROJEKTOWANE INSTALACJE 

 

Budynek wyposażono w instalacje jak niżej: 
- wentylacja mechaniczna i klimatyzacja: 

· instalacja wentylacji mechanicznej – układ A – hale produkcyjne 

· instalacja wentylacji mechanicznej – układ B – sala konferencyjna 

· instalacja wentylacji mechanicznej – układ C – sale konsumpcyjne 

· instalacja klimatyzacji – część biurowa (6 ukł. + 2 ukł. chłodzenie serwerowi) 
-  instalacje elektryczne:  

Projekt obejmuje swym zakresem: 

· zasilanie 

· rozdzielnia główna RG nN i układ SZR 

· kompensacja mocy biernej 

· opomiarowanie odbiorów wewnętrznych 

· rozprowadzenie mocy z rozdzielni głównej 
· rozdzielnie i tablice odbiorcze 

· instalacja oświetlenia podstawowego  
· instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 

· instalacja monitorowania opraw oświetlenia ewakuacyjnego 

· instalacja siły i gniazd wtyczkowych 

· instalacja zasilania i sterowania wentylacji 

· instalacja zasilania klimatyzacji 

· instalacja zasilania hydroforu 

· instalacja wewnętrzna w kotłowni 
· instalacja dla wpustów dachowych 

· instalacja gniazd bezpieczeństwa 24VAC 

· instalacja zasilania i sterowania rolet 

· instalacja przyzywowa w pomieszczeniach WC dla niepełnosprawnych 

· instalacja zasilająca komputery 

· ochrona przeciwpożarowa- wyłącznik główny zasilania WPP 

· instalacja okablowania strukturalnego 

· instalacja telewizji dozorowej CCTV 

· instalacja sygnalizacji alarmu pożaru SAP 

· instalacja nagłaśniająca 

· instalacja oddymiania pożarowego 

· instalacja odgromowa 

· instalacja połączeń wyrównawczych 

· instalacja ochrony od porażeń 

· instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 
· instalacja okablowania strukturalnego (logiczna, telefoniczna, TV) 

- instalacje wodno – kanalizacyjne: 

· instalacja kanalizacji sanitarnej 

· instalacja kanalizacji deszczowej 

· instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
· instalacja p.poż. 

- kotłownię gazową 

- instalację solarną 

- instalację c.o. 
- instalację ciepła technologicznego do nagrzewnic. 

 

 

 



5.13. ZAGOSPODAROWANIE TERENU -  wg projektu zagospodarowania 

terenu, projektu drogowego  

 

Nawierzchnie utwardzone (wg proj. posadzek i proj. dróg): 
- nawierzchnie chodników: kostka betonowa, nawierzchnie żwirowe, 
- nawierzchnie dróg i dojazdów – asfaltowe, kostka betonowa, 

- nawierzchnie parkingów – kostka betonowa,  

- odboje przy budynku w formie opasek (szerokość opasek wg rzutu posadzek – min. 50 

cm) kostka betonowa na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem,  

Śmietnik: 

-     murowany z bloczków silikatowych, fundamenty żelbetowe, konstrukcja zadaszenia- 

płyta żelbetowa, 
-     wykończenie:  
tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce STO, barwiony w masie, kolor 37103, baranek, 

grubość ziarna 1,5mm,  papa termozgrzewalna na warstwie styropianu spadkowego 

jednostronnie laminowanego; żaluzje pionowe spawane z profili stalowych zabezpieczonych 
antykorozyjnie (kolor RAL 9007). 

Reklamy- pylony wolnostojące:  
-     płyty poliwęglanu na stalowej konstrukcji nośnej (wg projektu konstrukcji), kolor 

powłoki wykończeniowej RAL 7012, fundament żelbetowy. 

 

Stacja transformatorowa: 

-    wg projektu branżowego 

Ogrodzenie – wg odrębnego opracowania: 

-    słupki- stalowe;  fundamenty- betonowe zbrojone, łączniki i belki- betonowe 

prefabrykowane, przęsła stalowe – system WIŚNIOWSKI 
Oświetlenie zewnętrzne: 
-    wg proj. elektrycznego. 

 

 

5.14. RÓŻNE 

 

- Balustrady wewnętrzne klatek schodowych – stalowa, projektowana indywidualnie, 

elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7037. 

- Balustrady korytarzy pięter przy pustce nad holem wejściowym – systemowe PROGLAS, 

typ CL.01: szkło hartowane w stalowych segmentach mocujących z pochwytem ze stali 
nierdzewnej. 

- Drabiny wyłazowe na dach: konstrukcja stalowa, zabezpieczenie antykorozyjne stali: 

drabina wewnętrzna - w kolorze ściany, 
drabiny zewnętrzne (w kolorze ścian) – kolor RAL7012 przy płytach SWISSPEARL, 
kolor RAL 9007 przy fasadzie aluminiowej, 

- Odboje zewnętrzne – słupki stalowe przy bramach przemysłowych wg projektu 

konstrukcji- zabezpieczenia antykorozyjne, kolor powłoki zewnętrznej RAL 9007.  

- Bariery ochronne przy pochylniach wyładunkowych: 

wg rys. detalu, wykończenie- tynk mozaikowy barierka stalowa osadzona na murze 

zabezpieczona antykorozyjnie, powłoka wykończeniowa w kolorze RAL 9007. 

- Odboje  ochronne wzdłuż ścian korytarza technologicznego oraz przy słupie 
konstrukcyjnym hali produkcyjnej - rury stalowe malowane w kolorze RAL 7040. 

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

- Reklama na attyce budynku – konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, 

malowana proszkowo w kolorze RAL 9007,  

- Ekran projekcyjny ROLTIS (sala konferencyjna)  o szer. 4m - materiał typ Cine, 
sterowanie elektryczne. 



- Rolety ROLTIS w kasecie z prowadnicami (sala konferencyjna) – materiał typ FLOCKE- 

100% zaciemniająca, seria Karellis Pearlised 11302- 614 Petrole; sterowanie elektryczne. 

- Dźwig osobowy hydrauliczny ELEKTRODŹWIG Q=630 kg/8 osób. 
- Kabiny WC w węzłach sanitarnych: TRESPA- kolor E 25-04 Stalowo-niebieski lub EF-3 

JUMP- kolor ALUMINIUMGRAU METALIC 4001. 

- Parapety okienne- NAWROPLAST, aglomarmur CALACATTA (Carrara Micro). 

- Uchwyty do wc dla niepełnosprawnych – firma AKCJUM, stal nierdzewna, typ SN 600. 

- Zabezpieczenia p.poż. dla elementów konstrukcji budynku: 

a) Płatwie stalowe i dźwigary stalowe w sali konferencyjnej (wg proj. konstrukcji) 

zabezpieczone farbą natryskową ognioochronną mcr TECWOOL F do klasy R30 
odporności ogniowej, 

b) Słupy stalowe RK100x6 (podparcie fragmentu płyty stropodachu nad powierzchnią 
biurową 2-go piętra) obudowane płytami RIDURIT gr. 5cm - zabezpieczenie 

konstrukcji nośnej do klasy R120 odporności ogniowej,               
c) Podkonstrukcja stalowa fasad szklanych zabezpieczona do klasy R30 odporności 

ogniowej farbami ognioochronnymi z zestawu BARRIER 2001 (IMPARAT). 

UWAGA!:   Poszczególne powłoki nanosić na zabezpieczane powierzchnie metodą 
natrysku hydrodynamicznego. Kolorystyka warstwy nawierzchniowej RAL 9007. 

 

 

 

6.0.    CHARAKTERYSTYKA  EKOLOGICZNA OBIEKTU 
 

· Funkcjonowanie i użytkowanie budynku nie będzie powodowało emisji 
zanieczyszczeń, odpadów, emisji hałasu, zanieczyszczeń pyłowych.  

· Gospodarka odpadami:  

- śmieci składowane będą w kontenerach umieszczonych w pomieszczeniu śmietnika           

i wywożone przez służby komunalne ; 

- odpady produkcyjne powstające w wyniku działalności firm wynajmujących moduły 
produkcyjno- usługowe będą gromadzone wg obowiązujących procedur i odbierane 
przez uprawnione jednostki zewnętrzne. 

· Funkcjonowanie i użytkowanie budynku nie będzie powodowało emisji hałasu oraz 
wibracji, a także promieniowania i innych zakłóceń. 

· Zapotrzebowanie na wodę: na cele gospodarcze – 1,48 l/s; na cele pożarowe – 5,0 l/s; 

na cele technologiczne – 2,14 l/s. 

· Ścieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji zewnętrznej i istniejącej kanalizacji 
sanitarnej. Przewidywana ilość ścieków - 3,62 l/s. 

· Ścieki technologiczne nie są przewidywane na tym etapie projektowania. Przy 
adaptacji pomieszczeń produkcyjnych pod potrzeby konkretnych użytkowników          
i technologii zastosowane zostanie indywidualne podczyszczanie ścieków. 

· Woda deszczowa z terenu budowy odprowadzana będzie do istniejącej kanalizacji 
deszczowej. Woda opadowa z parkingów, placów i dróg będzie podczyszczana na 
separatorze substancji ropopochodnych (przed odprowadzeniem do kanalizacji 

deszczowej). 

 

6.1.  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. 
1. Dla potrzeb ciepłej wody zaprojektowano instalację solarną składającą się z baterii 

16 kolektorów o całkowitej powierzchni ok. 32 m2. Zastosowanie tego 
rozwiązania pozwoli na zmniejszenie zużycia gazu o 2400 m3/rok, zmniejszenie 
emisji dwutlenku węgla o ok. 5230 kg/rok. Współczynnik zapotrzebowania na 
ciepłą wodę  wynosi 40% 

2. W związku z zastosowanym odzyskiem ciepła w układach wentylacyjnych 
zmniejsza się ilość potrzebnego ciepła do podgrzania powietrza zewnętrznego        
o ok. 40 %. 



 

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. 

 

 

 

7.0. CHARAKTERYSTYKA  ENERGETYCZNA OBIEKTU 
    (opracowała inż. Maria Kluzek) 
 

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego. 

Charakterystykę energetyczną budynku opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz pkt „9” oraz Rozporządzenia  
Ministra Infrastruktury   z dnia 6 listopada 2008r zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 329.  

 

Założenia: 
Projektowany budynek to obiekt trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony wyposażony w 
instalację grzewczą zasilaną ciepłem z własnej kotłowni gazowej. 
Przygotowanie ciepłej wody w podgrzewaczach pojemnościowych zasilanych ciepłem           
z własnej kotłowni.  
Obiekt wyposażony:  
w instalację grzewczą, wentylację mechaniczną oraz instalację chłodniczą  
- strefa klimatyczna – III 

- parametry instalacji grzewczej  80/60°C 

- temperatura zewnętrzna -20
o
C 

- temperatura wewnętrzna pom. +20o
C 

- temperatura wewnętrzna klatki schodowej  +16o
C 

- ogrzewanie działające w sposób ciągły z osłabieniem w nocy 

- wentylacja mechaniczna pracująca w sposób ciągły ze zmniejszaniem wydajności w nocy. 

 

1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje energii, 
stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy 

urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem obiektu. 

1.1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych: 
· oświetlenie - 105,4 kW 

· gniazda – 63,4 kW 

· sieć zasilająca komputery + urządzenia w serwerowni – 104,5 kW 

· klimatyzacja - 58,0 kW 

· wentylacja – 82,6 kW 

· agregaty skraplające – 65,0 kW 

· urządzenia elektryczne (technologiczne) w kotłowni – 4,5 kW 

· urządzenia technologiczne w kuchni i bufecie (kuchenki piece itp) – 11,0 kW 

· winda – 9,0 kW 

· urządzenia AV – 2,0 kW 

· urządzenia elektryczne technologiczne w części produkcyjnej budynku – 1500,0 kW 

Razem – 2005,0 kW (współczynnik jednoczesności k=0,487, więc 2005,0x0,487 = 978,1 

kW). 

1.2. Bilans mocy innych urządzeń: 
-  źródło ciepła – kotłownia gazowa z dwoma kotłami wyposażonymi w palniki 
wentylatorowe, modulowane  - nominalna moc grzewcza - 570 kW (całkowite obliczeniowe 
zapotrzebowanie ciepła 568 kW) w tym: 



-   wentylacja mechaniczna - moc nominalna 226 kW  

-   grzejniki do ogrzewania pomieszczeń - moc nominalna 265 kW  

-   przygotowanie ciepłej wody – moc nominalna 77 kW 

 

2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi a także 
przegród przezroczystych i innych - dla budynku wyposażonego w instalacje grzewcze  
wentylacyjne i chłodnicze. 
 

2.1. Ściany zewnętrzne. 
Ściany zewnętrzne wykonane jako warstwowe: 
SZ1- ściany z pustaków szczelinowych 

-   ceramiczne pustaki szczelinowe grubości 25 na zaprawie cementowo-wapiennej, 

-   wełna mineralna l 4 cm, 

-   tynk mineralny cienkowarstwowy, 

o współczynniku przenikania ciepła U1=0,247 W/m K.  

SZ1- ściany żelbetowe 

-   ściany żelbetowe gr. 25 cm,  
-   wełna mineralna l 4 cm, 

-   tynk mineralny cienkowarstwowy, 

o współczynniku przenikania ciepła U2=0,273 W/m K.  

 

2.2. Dach. 

- papa  

- styropian jednostronnie laminowany papą (min. grubość 20cm) 
- paraizolacja  

- płyta żelbetowa gr 18 

o współczynniku przenikania ciepła U=0,195 W/m2K. 

 

2.3. Podłoga na gruncie. 
Podłoga na gruncie wykonana z: 
-  płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 

-  płyta betnowa zbrojona siatkami min.gr.12cm 

-  styropian EPS 200, lub płyty polistyrenu XPS gr. 8cm 

-  izolacja przeciwwodna  

-  chudy beton 

-  podsypka z pospółki zagęszczonej do Is=95 

o współczynniku przenikania ciepła U=0,293 W/m2K. 

 

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa. 

Okna:  

- ślusarka aluminiowa, szyby zespolone, 
Współczynnik przenikania ciepła dla ramy i skrzydła okna U=1,60W/(m2K) 

Drzwi zewnętrzne: 
- ślusarka aluminiowa. U=2,60W/(m2K) 

 

3. Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej i innych urządzeń mających 
wpływ na gospodarkę cieplną obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych                      

i klimatyzacyjnych. 

3.1. Sprawność urządzeń i instalacji grzewczej: 

-   kotłownia gazowa z dwoma kotłami i wymiennikami pojemnościowymi cwu –  

    sprawność 92 %, 
-   instalacje grzewcza izolowana cieplnie (parametry pracy 80/60°C) -    
     sprawność 88 %,  
Sprawność innych urządzeń: 



-   nagrzewnice wodne central wentylacyjnych – sprawność 70 %. 
-   sprawność instalacji chłodniczej – 85% 

 

4. Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania 
budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte 

w przepisach techniczno-budowlanych. 

 

- Porównanie izolacyjności cieplnej przegród budowlanych 

Lp Rodzaj przegrody U ( projektowane)   

W/m
2
xK 

U(max) 

Dopuszczalne wg 

zał. 2, poz201 i 
1238 DZ.U z 

06.11.2009r. 

1. Ściany zewnętrzne stykające się z powietrzem 
zewnętrznym ti>16

o
C 

U1-0,274 

U2- 0,247 
0.30 

2. Stropodachy t>16
o
C 0,195 0.25 

3. Posadzki na gruncie  0.293 0.45 

4. Okna ( grupa materiałowa 1.0 – DIN 4108) 1.60 1.80 

5. Drzwi zewnętrzne wejściowe  2.60 2.60 

 

Powyższe porównanie wykonano na podstawie wymagań określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopad 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – załącznik 
nr 2 - przyjęto wartości U jak dla budynków użyteczności publicznej. 
 

Wymagane parametry izolacji termicznych przewodów co i c.t. 
Izolacja termiczna przewodów grzewczych otulinami z pianki polietylenowej: 
dla rur do ø25   -     gr 20 mm  

dla rur  ø 25 - ø40  -     gr 30 mm  

dla rur  ø 40– ø100     -     gr = średnicy wewnętrznej rury  
 

 

8.0.    DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
              

Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych: 
- miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych na terenie w postaci wydzielonych                     

i oznaczonych stanowisk  

- wejścia do budynku dostępne z poziomu terenu, 
- winda osobowa w części biurowej, 
- wc przystosowane dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji części biurowej. 
 

 

 

9.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
   ( opracował: inż. Andrzej Stopa) 

 
A. Hala produkcyjno - usługowa. 
 

1. POWIERZCHNIA NETTO, LICZBA KONDYGNACJI,  WYSOKOŚĆ                                
I  KWALIFIKACJA WYSOKOŚCIOWA 

 

a) powierzchnia netto : 2327,48 m
2
  

b) liczba kondygnacji : 



- nadziemnych  1,   

c) wysokość i kwalifikacja : 7,82 m, budynek niski. 

 

2. ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH 

-  10,0 m od projektowanej stacji trafo, 

- hala przybudowana będzie do 3 kondygnacyjnego budynku biurowo-socjalnego, lecz 

stanowić będzie odrębną strefę pożarową. 
 

3. PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 

 

Przyjęto gęstość obciążenia ogniowego do 4000 MJ/m
2
. 

   

4. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA 
KAŻDEJ KONDYGNACJI I W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH 

 

Halę zakwalifikowano do kategorii „PM”.  
     W każdej z 12 jednostek produkcyjno-usługowych przewiduje się zatrudnienie od 8 do 10 

osób. Ogółem  zatrudnienie wyniesie 108 osób w systemie dwuzmianowym. 
 

5. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZEZSTRZENI 
ZEWNĘTRZNYCH    

 

Żadne pomieszczenie bądź strefa wewnętrzna w hali nie zostały sklasyfikowane jako 
zagrożone wybuchem. Stacja redukcyjno-pomiarowa, zewnętrzna strefa zagrożenia 
wybuchem „2” w promieniu 3,5 m od wylotu rury wydmuchowej. 

 

6. PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE 

 

Hala stanowić będzie jedną odrębną strefę pożarową o powierzchni 2327,48 m
2
 

Oddzieleniami przeciwpożarowymi tej strefy będzie ściana o klasie REI 240 oraz drzwi   

o klasie EI 120 odporności ogniowej.   
 

7. KLASY ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASY ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW 
BUDOWLANYCH 

  

Halę zaprojektowano  w klasie „E” odporności pożarowej. 
Wszystkie elementy budowlane hali będą bezklasowe i posiadać cechę 
nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Przekrycie hali z izolacją cieplną z materiałów 
niepalnych.  

 

8. WARUNKI EWAKUACJI  

 

Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego : 26 m. 

Wyjścia ewakuacyjne : z każdej jednostki produkcyjno-usługowej, co najmniej 1 wyjście 
ewakuacyjne o szerokości 0,9 m. 

  

9. SPOSOBÓB ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI 
UŻYTKOWYCH 

 

a) instalacji elektrycznych : przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

b) instalacji teletechnicznych : instalacja odgromowa, 

c)  wszystkich instalacji : przepusty instalacyjne o klasie EI 240 w ścianie oddzielenia 
przeciwpożarowego. 



 

10. TECHNICZNE ŚRODKI  ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 

  

a) gaśnice : typ GP–6z w ilości 1 szt. na każdą jednostkę produkcyjno-usługową, przy 
maksymalnym dojściu 30 m, 

b) hydranty : wewnętrzne 52 z wężem płaskoskladanym o długości 20 m, w ilości 3 szt.          

w korytarzu technologicznym dostępnym z każdej jednostki produkcyjno-usługowej, 
c) klapy dymowe : o powierzchni czynnej 37 m

2, dla części produkcyjno-usługowej oraz 
6,66 m

2
 dla korytarza technologicznego. Każda jednostka technologiczno-usługowa oraz 

korytarz technologiczny stanowić będą odrębne strefy dymowe. Dopływ powietrza 
zewnętrznego poprzez bramy o powierzchni 9 m

2 każda. 
d) drzwi przeciwpożarowe : w klasie EI 120 odporności ogniowej. 

 

11. SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU 

 

Zakłada się szybki rozwój pożaru z wysoką temperaturą w strefie podsufitowej rzędu 
550

0
C. Dla ochrony konstrukcji hali, zapewnienia bezpieczeństwa ludzi  i zwiększenia 

skuteczności działań gaśniczych zaprojektowano klapy oddymiające. Otworzą się one po 
przekroczeniu temperatury 76

0C, a wówczas ponad 75% wydzielonego ciepła zostanie 
odprowadzona na zewnątrz hali drogą konwekcji. Szybkość liniowa pożaru może wynieść 
ok. 2 m/s, a czas trwania I fazy rozwoju  ok. 10 minut. W tym czasie należy użyć 
podręcznego sprzętu gaśniczego i jednego z hydrantów wewnętrznych. W przypadku 
zadziałania którejkolwiek z klap należy do tej strefy dymowej (jednostki produkcyjno-

usługowej) otworzyć bramę zewnętrzną zapewniającą dopływ powietrza zewnętrznego, 
pozwalającego na obniżenie temperatury strefy podsufitowej i zwiększenie widoczności 
na wysokości do 2,5 m od posadzki. Bezpośrednie wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz z 
każdej jednostki produkcyjno-usługowej zapewniają bezpieczeństwo ewakuacji 
zatrudnionych tam ludzi. Ewakuacja ta powinna być niezwłoczna i całkowita tj. 
wszystkich ludzi z całej hali. Powiadomienie straży pożarnej powinno być niezwłoczne 
po zauważeniu pożaru. Dogodny dojazd i dobre zaopatrzenie w wodę do celów 
przeciwpożarowych zapewniają skuteczność prowadzonych działań gaśniczych. 

 

12. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO CELÓW PPOŻ. 
 

Istniejące hydranty nadziemne Ø 80 na sieci Ø 110 o wydajności 13 l/s. Najbliższy 
hydrant usytuowany będzie w odległości ok. 60 m od projektowanej hali. Wymagana ilość 
wody do celów przeciwpożarowych dla strefy pożarowej 2-3 tys. m

2
 i gęstości obciążenia 

ogniowego do 4 tys. MJ/m
2 

wynosi 30 l/s. Uzupełniające źródło wody stanowić będzie 
podziemny zbiornik przeciwpożarowy o pojemności  17 l/s  x 4  x 3600 s = 250 m 

3
 

 

13. DROGA POŻAROWA  
 

Do hali zapewniono drogę pożarową  z trzech stron. Drogi i place o szerokości co 
najmniej 4 m i nośności co najmniej 100 kN na oś.. 

 

14  INNE WYMAGANIA   

 

Elementy wykończenia wnętrz zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami § 258-

264 „warunków technicznych”. Dla hali opracować instrukcję bezpieczeństwa 
pożarowego. 
 

Projekty wykonawcze urządzeń przeciwpożarowych określonych w pkt 10 b oraz c,, 

uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 



B. Budynek administracyjno - socjalny 
 

1. POWIERZCHNIA NETTO, LICZBA KONDYGNACJI,  WYSOKOŚĆ                                 

I KWALIFIKACJA WYSOKOŚCIOWA 

 

d) powierzchnia netto ogółem: 2999,11 m
2
  

e) liczba kondygnacji 

- nadziemnych  3,    

f) wysokość i kwalifikacja: 14,0 m, budynek średniowysoki. 
 

2. ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH 

Budynek będzie przybudowany do hali produkcyjno-usługowej lecz stanowić będzie 
odrębną strefę pożarową. 
 

3. PARAMETRY POŻAROWE WYSTEPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH 

 

Nie występują. 
 

4. PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 

 

Gęstość obciążenia ogniowego z wyjątkiem pomieszczenia magazynowego na parterze 
budynku, nie przekroczy wartości 500 MJ/m

2
. 

 

5. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA 
KAŻDEJ KONDYGNACJI 

 

Maksymalna liczba osób: 
- parter : 343 osoby, w tym w strefie ZL I - 282 osoby, 

- I piętro :  75 osób i dodatkowo 54 osób na zmianę w zespołach szatniowych, 
- II piętro : 80 osób. 

Kwalifikacja : 

- parter ; ZL III oraz ZL I 

- I piętro ; ZL III, 

- II piętro ; ZL III. 

 

6. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZEZSTRZENI 
ZEWNĘTRZNYCH 

 

Żadne pomieszczenie w budynku bądź strefa wewnętrzna nie zostały sklasyfikowane jako 
zagrożone wybuchem. Stacja redukcyjno-pomiarowa, zewnętrzna strefa zagrożenia 
wybuchem „2” w promieniu 3,5 m od wylotu rury wydmuchowej. 

 

7. PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE 

 

W budynku wydzielono 7 stref pożarowych: 
- strefa I ; kotłownia (1.44),  
- srefa II ; rozdzielnia elektryczna (1.43), 

- strefa III ; magazyn (1.06), 

- strefa IV ; wentylatornia I (2.31), 

- strefa V ; wentylatornia II (2.36), 

- strefa VI ; sala konferencyjna, sala konsumpcyjna i bufet z zapleczami (1.31, 1.32, 1.33, 

1.34, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.41a) 

- strefa VII ; pozostała część budynku. 
Oddzieleniami przeciwpożarowymi poszczególnych stref będą ;  



- stref I, IV i V ściany o klasie co najmniej REI 60 lub EI 60, stropy o klasie co najmniej 

REI 60 oraz drzwi o klasie co najmniej EI 30 odporności ogniowej. 

- stref II i III ściany o klasie REI 120 lub EI 120, stropy o klasie REI 120 oraz drzwi      

o klasie EI 60 odporności ogniowej,  
- strefy VI ; ściany o klasie REI 120 lub EI 120, strop o klasie REI 60, przekrycie dachu 

o klasie RE 30 oraz drzwi o klasie EI 60 odporności ogniowej,  
 

Budynek oddzielony będzie od hali produkcyjno–usługowej ścianą o klasie co najmniej 
REI 240 odporności ogniowej i drzwiami o klasie EI 120 odporności ogniowej. 
Powierzchnia VII strefy pożarowej wyniesie 2352,67 m

2
 

 

8. KLASY ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASY ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW 
BUDOWLANYCH 

  

Budynek zaprojektowano w klasie „B” odporności pożarowej. 
Poszczególne elementy budowlane posiadać będą co najmniej następujące klasy 

odporności ogniowej: 
- elementy konstrukcji nośnej : R 120 

- stropy : REI 120 

- ściany osłonowe: EI 60 

- ściany podziału wewnętrznego : EI 30 

- konstrukcja dachu: R 30,  

- przekrycie dachu:   RE 30. 

Dźwigary stalowe nad częścią parterową sali konferencyjnej , należy zabezpieczyć 
farbami ognioochronnymi do klasy R 30 odporności ogniowej. 
Stalowa konstrukcja nośna fragmentu dachu nad II piętrem w części biurowej 
zabezpieczona będzie płytami do klasy R 120 odporności ogniowej. 
Stalowa konstrukcja fasady szklanej zabezpieczona będzie farbami ognioodpornymi do 
klasy    R 30 odporności ogniowej. 
Wszystkie elementy budowlane budynku będą posiadać cechę nierozprzestrzeniania ognia 
(NRO). 

Sufity podwieszone z materiałów niepalnych, niekapiących i nieodpadających pod 

wpływem ognia. 
 

9. WARUNKI EWAKUACJI  

 

Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego: 15 m. 

Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego  dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi :  

- 16,5 m dla jednego dojścia, 
- 13 m dla dojścia krótszego i 27 m dla dojścia dłuższego, dla dwóch dojść. 
 

Korytarze ewakuacyjne podzielone będą niepalnymi przegrodami i drzwiami  
dymoszczelnymi „S” na odcinki nie dłuższe niż 38,5 m. Ściany korytarzy  
ewakuacyjnych o klasie co najmniej EI 30 odporności ogniowej. W pustce holu  

wejściowego dwie klapy dymowe o łącznej powierzchni czynnej 2,0 m
2
  

uruchamiane czujkami dymu usytuowanymi w najwyższych punktach pustki oraz 

 przyciskami  ręcznymi usytuowanymi w holu na parterze i korytarzu II piętra. 
 

Klatki  schodowe w części 3-kondygnacyjnej obudowane ścianami i stropami o klasie 
REI lub EI 60, zamknięte drzwiami o klasie EI 30 odporności ogniowej i wyposażone   
w klapy dymowe w ilości 1 szt. o powierzchni czynnej Acz = 1,0 m

2
 . Klapy uruchamiane 

czujkami dymu usytuowanymi na stropach każdej kondygnacji oraz przyciskami 



ręcznymi usytuowanymi na parterze i II piętrze w przestrzeni w/w klatek. Dopływ 
powietrza zewnętrznego poprzez drzwi zewnętrzne klatek.  
Klatka schodowa w części 2-kondygnacyjnej obudowana ścianami i stropem o klasie REI 

lub EI 60 odporności ogniowej, zamknięta drzwiami bezklasowymi i wyposażona w 
klapę dymową o powierzchni czynnej Acz = 1,0 m

2
 . Klapa uruchamiana czujkami dymu 

usytuowanymi na stropach obu kondygnacji oraz przyciskami ręcznymi usytuowanymi na 
parterze i I piętrze w przestrzeni w/w klatki. Dopływ powietrza zewnętrznego do 
najniższej części klatki wentylatorem przez obudowany kanał o klasie EI 120 odporności 
ogniowej. 

Biegi i spoczniki klatek schodowych w klasie R 60 odporności ogniowej. 
 

Klatka schodowa w części 2-kondygnacyjnej, pomieszczenia VI strefy pożarowej oraz 
holu głównego jako dodatkowej drogi ewakuacyjnej z tej strefy, wyposażone będą           
w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne z czasem jago działania 1 godzina. 
 

Pomieszczenia przeznaczone dla więcej niż 50 osób, hol, korytarze i klatki schodowe 
będą wyposażone w podświetlane znaki ewakuacji kierunkowej tj.piktogramy. 

 

10. SPOSOBÓB ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI 
UZYTKOWYCH 

 

a) instalacji elektrycznych: przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

b) instalacji teletechnicznych ; instalacja odgromowa, 

c) wentylacji mechanicznych ; klapy odcinające w klasie EI 120 S dla ścian i stropów 
oddzieleń przeciwpożarowych strefy II, III i ścian strefy VI oraz w klasie EI 60 S dla 

ścian        i stropów oddzieleń przeciwpożarowych strefy I, IV i V oraz stropów strefy VI,  

jak również wszystkich  stropów międzykondygnacyjnych. Przewody wentylacji 
mechanicznej prowadzone przez strefy pożarowe lub kondygnacjeiktórych nie obsługują, 
będą mieć zamiast w/w klap samodzielnie albo  obudowy klasy odporności odpowiednie 
dla oddzieleń przeciwpożarowych   i stropów międzykondygnacyjnych tj. EI 120 S lub   

EI 60 S. 

d) instalacji gazowej ; główny kurek gazowy oraz urządzenie sygnalizacyjno-

odcinające dopływ gazu. 
e)  wszystkich instalacji : przepusty instalacyjne o klasie odpowiednio EI 240, EI 120, 

oraz EI 60  w ścianach i stopach oddzieleń przeciwpożarowych oraz stropach 
międzykondygnacyjnych.  

 

11. TECHNICZNE ŚRODKI  ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 

 

a) gaśnice : typ GP–6z w ilości 1 szt. na każde 300 m2
 , z maksymalnym dojściem 30 m, 

b) hydranty : 25 z wężem półsztywnym o długości 30 m, 
c) drzwi przeciwpożarowe : w klasie odpowiednio EI 120 i EI 60 w ścianach oddzieleń 
przeciwpożarowych stref VII, II, III i VI oraz w klasie EI 30 odporności ogniowej         
w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych stref I, IV, V jak również klatek schodowych   

w części 3-kondygnacyjnej, 

d) klapy dymowe : o powierzchni czynnej 1 m
2
, we wszystkich klatkach schodowych      

i pustce holu wejściowego w klasie B300 30, 

e) klapy odcinające : w klasie odporności ogniowej odpowiednio EI 120  S lub EI 60 S, 

f) drzwi dymoszczelne :  „S” na korytarzach ewakuacyjnych, 

g) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne : klatki schodowej w części 2-kondygnacyjnej, 

pomieszczeń VI strefy pożarowej oraz holu głównego jako dodatkowej drogi 
ewakuacyjnej z tej strefy, 

h) oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe : piktogramy. 

 



 12. SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU 

      
     W przypadku powstania pożaru, I jego faza rozwoju trwać będzie około 17 minut. 
Temperatura strefy podsufitowej osiągnie wówczas wartość ok. 4500C. Klapy odcinające   
i zabezpieczone pożarowo przepusty instalacyjne w oddzieleniach przeciwpożarowych     
i stropach międzykondygnacyjnych skutecznie uniemożliwią penetrację ognia i gorących 
gazów pożarowych, zwłaszcza w układzie pionowym. Główne zagrożenie zwłaszcza dla 
ludzi powodować będą dymy i gazy pożarowe, które już po pierwszych trzech minutach 
od powstania pożaru migrować będą z pomieszczenia objętego pożarem do przyległego 
korytarza ewakuacyjnego. Wydzielone dymowo odcinki korytarzy ograniczą poziomy 
przepływ dymu, tak aby w strefie jego oddziaływania znajdowała się tylko jedna 
ewakuacyjna klatka schodowa. Wydzielone pożarowo dwie klatki schodowe oraz 
zastosowany system oddymiania w trzeciej klatce schodowej jak również w pustce holu 
wejściowego, przy krótkich przejściach i dojściach ewakuacyjnych zapewniają 
bezpieczeństwo ludzi w czasie ewakuacji w VII strefie pożarowej. Podobnie ewakuacja 
ludzi z VI strefy pożarowej z uwagi na bezpośrednie wyjścia ewakuacyjne z sal na 
zewnątrz budynku (wyjątkowo przez hol główny)  nie powinna powodować żadnego 
zagrożenia. Nie zakłada się konieczności równoczesnego prowadzenia ewakuacji w VI     
i VII strefie pożarowej. Projektowane wyposażenie budynku w gaśnice i hydranty 
wewnętrzne .pozwalają na skuteczną  likwidację pożaru w I jego fazie rozwoju.  
Powiadomienie straży pożarnej powinno być niezwłoczne po zauważeniu pożaru. 

Dogodny dojazd i dobre zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych zapewniają 
skuteczność prowadzonych działań gaśniczych.  

 

 13. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO CELÓW PPOŻ. 
 

Istniejące hydranty nadziemne Ø 80 na sieci Ø 110 o wydajności 13 l/s. Najbliższy 
hydrant usytuowany będzie w odległości ok. 21 m od budynku. Uzupełniające źródło 
wody stanowić będzie podziemny zbiornik przeciwpożarowy o pojemności 250 m 

3
. 

 

14. DROGA POŻAROWA  
 

    Do budynku zapewniono drogę pożarową o szerokości co najmniej 4 m i nośności 100 kN 

usytuowaną wzdłuż dłuższych boków części 2 i 3 kondygnacyjnej w odległości 5-13,6 m 

od ich ścian.  
 

15  INNE WYMAGANIA   

 

Elementy wykończenia wnętrz zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami § 258-

264 „warunków technicznych”. Dla budynku opracować instrukcję bezpieczeństwa 
pożarowego. 
 

Projekty wykonawcze urządzeń przeciwpożarowych określonych w pkt 11 b, d, e, g 
oraz h, uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

 

 

 

Opracowała  
 

Beata Kawa 

 

                                                 
 




















































