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Wykaz rysunków 

Lp. Tytuł rysunku Nr teczki Nr rysunku 

 ARCHITEKTURA   

1 Rzut parteru 1 A1 

2 Rzut piętra 1 A2 

3 Rzut dachu 1 A3 

4 Przekrój 1-1 1 A4 

5 Przekrój 2-2 1 A5 

6 Elewacje 1 A6 

7 Zestawienie stolarki 1 A7 

 KONSTRUKCJA   

8 Rzut konstrukcyjny parteru 1 K1 

9 Rzut konstrukcyjny piętra 1 K2 

10 Rzut konstrukcyjny dachu 1 K3 

11 Stopa fundamentowa F-1 1 K4 

12 Słupy żelbetowe S-1, S-2 1 K5 

13 Podciąg stalowy PS-1 1 K6 

14 Podciąg stalowy PS-2 1 K7 

16 Nadproże stalowe NS-1 1 K8 

17 Wzmocnienie stropu nad piętrem- WSt 1 K9 

18 Wylewki dachowe WD-1:WD-4 1 K10 

19 Płyty dachowe prefabrykowane- DPI, DPIW 1 K11 

20 Płyta dachowa PD-1 1 K12 

21 Płyta dachowa PD-2 1 K13 

22 Płyta dachowa PD-3 1 K14 

23 Płyta dachowa PD-4 1 K15 

24 Wykaz elementów wysyłkowych 1  

 Wykaz stali profilowej – Podciąg stalowy PS-1, PS-2, Nadproże 
stalowe NS-1 

1 Wykaz 1 
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II. Opis techniczny do projektu wykonawczego - część budowlana 
 
 

1. Podstawa opracowania 

 

 Umowa z inwestorem nr 34/20 

 Inwentaryzacja budowlana wykonana przez „ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO” Pra-
cownia Projektowa s.c.,65-240 Zielona Góra, ul. Akademicka 15. 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 

 Wizja lokalna. 

 Mapa zasadnicza 1:500 wpisana do ewidencji materiałów państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. 

 Ekspertyza techniczna budowlano-pożarowa budynku biurowo- socjalnego, opracowana 
przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, mgr. inż. Bogusława Pabie-
rowskiego w grudniu 2020 r. 

 Projekt Budowlany wykonany przez Pracownię Projektową AJK, 65-001 Zielona Góra, ul. 
Złotej Rybki 4.  

 Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i normy. 

 Literatura branżowa, informatory techniczne materiałów budowlanych. 
 

 
2. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i remontu  części budynku biurowo- socjal-
nego wydziału obsługi mechanicznej i transportu.  
Budynek zlokalizowany jest w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110a , na dz. nr 26/1 . 
 

 
3. Przeznaczenie i program użytkowy  

 
 Parter : 

 -  pomieszczenia biurowe,  
 -  pomieszczenia jadalni, 
 -  pomieszczenia techniczne,  
 -  pomieszczenia sanitarne 
 

  Piętro:  

- pomieszczenia biurowe, 
- szatnie,  
- suszarnia,  
- pomieszczenia sanitarne, 
- pomieszczenia gospodarcze 

 
Projektowana szatnia przeznaczona jest dla 50 pracowników  

 
4. Wskaźniki techniczne 

 

- Powierzchnia użytkowa    -  595,66 m2  
  w tym :  
 - część podlegająca przebudowie   -  509,67 m2 
- Długość       -  24,83m, 22,54 m 
- Szerokość      -  9,68, 12,91m  
- Wysokość      -  7,65m 
- Kubatura      -  2583m3 
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4. Zakres prac związanych z przebudową budynku 
 

 Prace na zewnątrz budynku ( w zakresie opracowania ) : 

- rozbiórka części murowanych kominów wentylacyjnych 

- rozbiórka części pokrycia dachowego 

- rozbiórka części płyt dachowych stropodachu 

- rozbiórka ścinek ażurowych pod płyty dachowe celem wzmocnienia stropu piętra 

- demontaż drabiny zewnętrznej 

- wykonanie ścianek ażurowych po wzmocnieniu stropu piętra 

- montaż i wylanie nowych płyt dachowych w miejscach rozbiórek płyt istniejących i    rozebra-
nych kominów wentylacyjnych 

- wykonanie pokrycia dachu z papy asfaltowej zgrzewanej wierzchniego krycia w miejscach 
rozbiórek istniejącego pokrycia  

- docieplenie ścian  zewnętrznych budynku 

- montaż drabiny zewnętrznej 

- wymiana rynien i rur spustowych 

- wykonanie obróbek blacharskich 

- wykonanie elewacji - tynk silikonowy 

 
 Prace wewnątrz budynku: 

 

Część budynku podlegająca przebudowie  

- wyburzenie części ścian wewnętrznych 

- wykonanie stóp fund. pod słupy wspierające podciąg na parterze 

- wzmocnienie części stropu piętra 

- wykonanie podciągów i nadproży drzwiowych 

- zmiana układu pomieszczeń wewnętrznych - wykonanie ścianek działowych 

- remont istniejącej posadzki w pom. przebudowywanych  

- montaż drzwi wewnętrznych 

- docieplenie istniejącego stropodachu  granulatem wełny mineralnej lub celulozy  

- wymiana istniejących grzejników 

- montaż nowej instalacji elektrycznej, wody zimnej, kanalizacji. 

- montaż systemowych kabin wc 

- wykonanie okładzin ścian z glazury 

- montaż wentylacji mechanicznej  

5. Forma architektoniczna 
 

Budynek dwukondygnacyjny , niepodpiwniczony. 
Obiekt w technologii tradycyjnej murowanej i uprzemysłowionej . Dach o konstrukcji żelbeto-
wej, jednospadowy pokryty papą termozgrzewalną na podłożu betonowym. Ściany zewnętrzne 
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wielowarstwowe i wewnętrzne nośne wykonane z cegły pełnej. Budynek ocieplony styropianem 
samogasnącym.  
Ściany wewnętrzne działowe z cegły oraz z bloczków z betonu komórkowego . Stropy żelbeto-
we „cegła żerańska. 
Bryła budynku nawiązuje do tradycyjnej architektury budynków biurowo - socjalnych. 

 
6. Rodzaje instalacji       

 
 Instalacje sanitarne 

 - Instalacja wodociągowa  
 - Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 - Instalacja CO z sieci miejskiej 
 - Wentylacja grawitacyjna 
 - Wentylacja mechaniczna 
 

 Instalacje elektryczne 

- Instalacja gniazd wtykowych 
- Instalacja oświetleniowa 
- Instalacja siły 
- Instalacja odgromowa 
 

 
7. Dane konstrukcyjno – materiałowe 

 
 Układ konstrukcyjny 

Układ konstrukcyjny budynku poprzeczny. Stropy jednoprzęsłowe  o długości modularnej 
6,0 m. Stropodach z płyt korytkowych opartych na ściankach ażurowych w rozstawie co 
3,0m. 

 
 Zastosowane schematy statyczne 
 - podciąg na parterze- schemat belki trójprzęsłowej, 
 - podciąg na piętrze- schemat belki jednoprzęsłowej, 

 - Nadproża stalowe – schemat belki jednoprzęsłowej, 
- Płyty dachowe projektowane – jednoprzęsłowe zbrojone jednokierunkowo i dwukierunko-
wo, 

 - ławy fundamentowe – istniejące 
 - stopa fundamentowa- projektowana- posadowienie bezpośrednie, zginanie dwukierunko-

we, 
 

 Założenia przyjęte do obliczeń 
 

Obciążenie śniegiem- I strefa śniegowa- sytuacja obliczeniowa A i B2 
Obciążenia użytkowe dachu-kategoria H- 0,4 kN/m2 

Obciążenie użytkowe stropu piętra- kategoria B- 2,0 kN/m2 
 

8. Normy  
 

 

PN-EN 1990:2004 – Ap2:2010 Eurokod 0 – Podstawy projektowania konstrukcji 

PN-EN 1991-1-1:2004 – Ap1:2010 Eurokod 1 – Odziaływania na konstrukcje – część 1-
1: oddziaływania ogólne – ciężar objętościowy, ciężar 
własny, obciążenia użytkowe w budynkach 

PN-EN 1991-1-3:2005 – Ap1:2010 
(strefa I) 

Eurokod 1 – Odziaływania na konstrukcje – część 1-
3: oddziaływania ogólne – obciążenie śniegiem 

PN-EN 1991-1-4:2008 – Ap2:2010 Eurokod 1 – Odziaływania na konstrukcje – część 1-
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(strefa II) 4: oddziaływania ogólne – oddziaływania wiatru 

PN-EN 1991-1-6:2007 – Ap1:2010 Eurokod 1 – Odziaływania na konstrukcje – część 1-
6: oddziaływania ogólne – oddziaływania w czasie 
wykonywania konstrukcji 

PN-EN 1992-1-1:2008 – Ap1:2010 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – 
część 1-1: reguły ogólne i reguły dla budynków 

PN-EN 1996-1-1:2010 – Ap1:2010 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – 
część 1-1:  reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojo-
nych konstrukcji murowych 

PN-EN 1996-1-2:2010 – Ap1:2010 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – 
część 1-2:  wymagania projektowe, dobór materiałów 
i wykonanie murów 

PN-EN 1997-1:2008 AC:2010 
(strefa I) 

Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – część 1-
1:  zasady ogólne 

PN-91/H-93407 Stal walcowana- Dwuteowniki zwykłeI 

 

PN-H-93452:2005 Stal walcowana- Dwuteowniki szerokostopowe HEB 

 

PN-86/H-93403  Stal walcowana- Ceowniki zwykłe C 

PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne  
 

PN-EN 10056-1:2000  

 

Kątowniki nierównoramienne. 

PN-72/H-93202 Stal walcowana- Płaskowniki. 

PN-81/H-84023  

 

Stal określonego zastosowania-Gatunki. 

PN-72/H-84020  

 

Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólne-
go przeznaczenia. Gatunki. 

PN-EN ISO 12944:2  
 

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malar-
skich. 

PN-87/M-69009   

 

Spawalnictwo - Zakłady stosujące procesy spawalni-
cze -  Podział 

PN-EN 729-4  Spawalnictwo – Spawanie metali – Podstawowe 
wymagania dotyczące jakości w  

          spawalnictwie 
 

PN-EN 719  Spawalnictwo – Nadzór spawalniczy – Zadania i 
Odpowiedzialność 

 

9. Kategoria geotechniczna 

Charakter warunków geotechnicznych podłoża i rodzaj projektowanego obiektu pozwalają 
na ich zaliczenie od I kategorii geotechnicznej. 

 
10. Elementy konstrukcji 

 
 Fundamenty-  ławy fundamentowe istniejące. 

Stopy fundamentowe F-1- projektowane pod słupy S-1 i S-2, o wym. 1,00x2,00m i wys. 
0,3m, trzpienie o wym. 0,3x0,6m, z bet. C25/30, zbrojone stalą RB500W (AIIIN). Pręty po-
dłużne Ø12 co 160mm w części środkowej stopy. Pręty poprzeczne Ø12 co 250mm w czę-
ści środkowej stopy.  
Stopy wykonać podbijając istniejącą ławę fundamentową. Podkład betonowy z betonu klasy 
C8/10. 
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Prace wykonać ze szczególną ostrożnością. Stropy przed rozpoczęciem prac należy obu-
stronnie podeprzeć. Demontaż podparć stropów można wykonać dopiero po uzyskaniu 
pełnej wytrzymałości betonu słupów i zaprawy wypełniającej szczelinę między podciągiem 
PS-2 a stropem. 
 

 Słupy żelbetowe 

Słupy żelbetowe S-1 i S-2 o wymiarach 0,25x0,55m, trzpienie o wym. 0,3x0,6m z betonu 
C25/30, zbrojone stalą RB500W (AIIIN). 
Pręty podłużne 6Ø12, pręty poprzeczne Ø6 o rozstawach podanych w części rysunkowej. 
Pręty trzpieni słupów S-2 wkleić w istniejące ławy fundamentowe za pomocą zaprawy in-
iekcyjnej do wklejania prętów do betonu np. firmy Hilti. 
W ścianach przewidzianych do rozbiórki, oraz w ścianach fundamentowych, w miejscach 
projektowanych słupów, wykonać  bezudarowe wycięcia na słupy. Szerokość wycięć 

winna umożliwić montaż zbrojenia, zapewnić projektowaną otulinę zbrojenia i montaż 
deskowania.  

  
 Ściany projektowane  

Ściany grubości 12 i 24 cm zaprojektowano z pustaków gazobetonowych M600  na    za-
prawie cem-wap. 5MPa 

 - w pom. z natryskami - ścianki systemowe. 

  

Fot. Kabiny prysznicowe GREENPANELul.Partyzantów 11/1 , 51-672 Wrocław,Biuro: 
ul.Jagiellońska 4, Mirków 55-095 
 

 Nadproża żelbetowe - strunobetonowe  typu SBN 

W miejscach poszerzeń otworów drzwiowych zamontować nadproża strunobetonowe. W 
przypadku, gdy długość podparcia istniejących nadproży jest mniejsza niż 100mm, należy 
je zdemontować i zastąpić nadprożami strunobetonowymi. 
Przed montażem nadproży należy podeprzeć stropy w sposób podany w opisie kolejności 
wykonania nadproża NS-1.  
Nadproża powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja 
wyrobów dodatkowych do murów Część 2: Nadproża. 
Minimalna długość podparcia 100mm. 
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 Podciąg stalowy PS-1 

Podciąg stalowy wykonać z 2x IPN160 ze stali S235JRG2. 
Belki  ułożyć, poprzez podpórkę z HEB100,  na poduszce betonowej z betonu C16/20, w 
której zatopić markę stalową. Kotwy marki z prętów Ø8- stal RB400W. Belki spiąć śrubami 
Ø16 i za pomocą spawania - przewiązkami z blachy 10x80mm. Podpórkę połączyć z bel-
kami i marką za pomocą spawania.  
Do szczelnego  wypełnienia przestrzeni między belkami a istn. stropem należy użyć zapra-
wy montażowej np. Ceresit CX 15 STRONG. 
Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie mleczkiem cementowym- po uprzednim 
oczyszczeniu  
Do spawania należy użyć elektrod rutylowych ER-146 lub równoważnych umożliwiających 
spawanie w każdej pozycji. 
Do konstrukcyjnych połączeń skręcanych należy użyć śrub kl. min. 5.8, ocynkowanych, 
szpilek ze stali S235.  
 
Kolejność prac przy montażu podciągu stalowego PS-1: 
a. Przygotowanie stalowych elementów podciągu.  
b. Zabezpieczenie części stropu poprzez obustronne tymczasowe podstemplowanie w 
miejscu projektowanych podciągów stalowych. Zastosowane stemple powinny mieć 
minimalną nośność 30kN/stempel a ich rozstaw nie powinien być większy niż 1m. 
Odległość od lica ściany demontowanej do tymczasowego podparcia nie powinna 
przekraczać 60cm. 
c. Skucie tynku, w obrębie podciągu, na ścianach i suficie. 
d. Wycięcie bezudarowe w ścianie okienek do wykonania poduszek betonowych i 
zamontowania podpórek. 
e. Wykonanie poduszek betonowych i osadzenie marek stalowych. 
f. Osadzenie i wypoziomowanie podpórek, spawanie podpórek do marek stalowych. 
g. Wiercenie otworów pod szpilki spinające belki. Montaż belek podciągu. Spięcie belek 
śrubami. 
h. Ułożenie zaprawy montażowej między stropem a półkami górnymi belek podciągów.  
i. Po osiągnięciu odpowiedniej wytrzymałości przez zaprawę (około 7 dni w temp. około 20 
oC) i wyciąć ścianę metodą bezudarową  
j. Belki spiąć przewiązkami za pomocą spawania. Otwory pod górne przewiązki należy 
wykonać przed ułożeniem belek podciągu. 
k. Po związaniu betonu jw. wyciąć metodą bezudarową pozostałą część ściany. 
l. Demontaż stemplowania. 

 

 Podciąg stalowy PS-2 

Podciąg stalowy wykonać z 2x IPN220 ze stali S235JRG2. 
Belki  ułożyć, na projektowanych słupach S-1 i S-2. Belki spiąć śrubami Ø16 i za pomocą 
spawania - przewiązkami z blachy 8x10mm.  
Do szczelnego  wypełnienia przestrzeni między belkami a istn. stropem należy użyć zapra-
wy montażowej np. Ceresit CX 15 STRONG. 
Elementy stalowe zabezpieczyć farbą podkładową- po uprzednim oczyszczeniu i farbą 
pęczniejącą zabezpieczającą stal ogniochronnie.  
Do spawania należy użyć elektrod rutylowych ER-146 lub równoważnych umożliwiających 
spawanie w każdej pozycji. 
Do konstrukcyjnych połączeń skręcanych należy użyć śrub kl. min. 5.8, ocynkowanych, 
szpilek ze stali S235.  
 
Kolejność prac przy montażu podciągu stalowego PS-2: 

a. Przygotowanie stalowych elementów podciągu.  
b. Zabezpieczenie części stropu poprzez obustronne tymczasowe podstemplowanie w 
miejscu projektowanych podciągów stalowych. Zastosowane stemple powinny mieć 
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minimalną nośność 30kN/stempel a ich rozstaw nie powinien być większy niż 1m. 
Odległość od lica ściany demontowanej do tymczasowego podparcia nie powinna 
przekraczać 60cm. 
c. Skucie tynku, w obrębie podciągu, na ścianach i suficie. 
d. Wiercenie otworów pod szpilki spinające belki. Montaż belek podciągu. Spięcie belek 
śrubami. 
e. Ułożenie zaprawy montażowej między stropem a półkami górnymi belek podciągów.  
f. Po osiągnięciu odpowiedniej wytrzymałości przez zaprawę (około 7 dni w temp. około 20 
oC) i wyciąć ścianę metodą bezudarową  
g. Belki spiąć przewiązkami za pomocą spawania. Otwory pod górne przewiązki należy 
wykonać przed ułożeniem belek podciągu. 
h. Po związaniu betonu jw. wyciąć metodą bezudarową pozostałą część ściany. 
i. Demontaż stemplowania. 

 

 Nadproże stalowe NS-1  

Nadproże stalowe wykonać z 2xIPN 100  
Poduszki betonowe z betonu C16/20. Belki spiąć śrubami Ø16 i za pomocą spawania - 
przewiązkami z blachy 6x60mm. Stal S235JRG2. 
Do szczelnego  wypełnienia przestrzeni między belkami a górą bruzdy należy użyć zaprawy 
montażowej np. Ceresit CX 15 STRONG. 
Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie mleczkiem cementowym- po uprzednim 
oczyszczeniu  
 
Kolejność prac przy montażu nadproża NS-1. 
a. Przygotowanie stalowych elementów nadproża.  
b. Zabezpieczenie stropu poprzez tymczasowe podstemplowanie w miejscu 

projektowanego nadproża stalowego. Zastosowane stemple powinny mieć minimalną 
nośność 25kN/stempel a ich rozstaw nie powinien być większy niż 1m. Odległość od 
lica ściany demontowanej do tymczasowego podparcia nie powinna przekraczać 60cm. 

c. Wycięcie bezudarowe w ścianie gniazd pod poduszki betonowe oraz ułożenia betonu 
pod poduszki. 

d. Wycięcie bruzdy pod jedną belkę nadprożową. 
e. Osadzenie i wypoziomowanie belki nadprożowej z ułożeniem zaprawy montażowej w 

miejscach podparć belki. 
f. Po związaniu zaprawy montażowej wycięcie bruzdy pod drugą  belkę nadprożową. 
g. Osadzenie i wypoziomowanie drugiej belki nadprożowej z ułożeniem zaprawy 

montażowej w miejscach podparć belki. 
 

h. Wiercenie otworów pod śruby spinające belkę nadproża z murem. 
i. Ułożenie zaprawy montażowej między murem a półką górną belki nadprożowej.  
j. Po osiągnięciu odpowiedniej wytrzymałości przez zaprawę (około 7 dni w temp. około 

20 oC) wyciąć ścianę przewidzianą do rozbiórki. 
k. Belki spiąć przewiązkami za pomocą spawania. Otwory pod górne przewiązki 
należy wykonać przed ułożeniem belek podciągu. 
l. Demontaż stemplowania. 

  
 Wymagania w zakresie wykonania 

Podciąg PS-1 i nadproże stalowe  NS-1 zaliczono do klasy 3- wymagania podstawowe wg 
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki techniczne wykonania i odbioru - 
Wymagania podstawowe. 
Zakład produkujący konstrukcje stalowe powinien spełniać wymogi zakładu II grupy wg PN-
87/M-69009 Spawalnictwo - Zakłady stosujące procesy spawalnicze -  Podział  
Poziom wymagań dla systemu jakości- podstawowy wg PN-EN 729-4 Spawalnictwo – 
Spawanie metali – Podstawowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie. 
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Poziom kwalifikacji nadzoru- podstawowy wg PN-EN 719 Spawalnictwo – Nadzór 
spawalniczy – Zadania i odpowiedzialność. 
 
Wylewki stropowe betonowe- WS  
– w miejscach po rozbiórce kominów wentylacyjnych, na stropach parteru i piętra,, gr. 
24cm z betonu C20/25.  

 
 Płyty stropowe piętra- wzmocnienie Wst 

- wzmocnienie w części istn. płyt kanałowych  żebrami żelbetowymi w kanałach płyt kana-
łowych, o wym. 15x25 cm z betonu C20/25, zbrojone stalą RB500W (AIIIN) z prętów 2Ø12 
górą i dołem, strzemiona Φ6 co 14 cm.  

Kolejność prac 

a. Podstemplować strop na powierzchni wzmocnienia.  
b. Przy pomocy szlifierki kątowej z tarczą diamentową wyciąć w co drugim kanale bruzdę 

podłużną o szerokości ok. 15 cm i długości odpowiadającej rozpiętości płyty w świetle. 
c. Rozkuć w miejscach wykutych bruzd w płytach po obu ich końcach wieńce stropowe 

na głębokość min. 10 cm (nie uszkadzając zbrojenia wieńców). 
d. Wykonać wycięcia w stropach pod wymiany i otwory pod przewody wentylacji 

mechanicznej. 
e. Oczyścić i odpylić wnętrze kanałów. 
f. Zamontować zbrojenie. 
g. Wykonać deskowania w miejscach otworów , belek wzmacniających i wymianów. 
h. Wykonać betonowanie belek i wymianów. 
i. Po związaniu betonu rozebrać deskowanie i stemplowanie stropu. 
 

 Stropodach-  
– w części istniejący, w części przebudowany. 
 
Płyty dachowe korytkowe typowe DKZ-  dopuszczalne obliczeniowe obciążenie  

zewnętrzne równomiernie rozłożone- nie mniej niż 2,63 kN/m2. 
 
Płyty dachowe PD 1:PD-4 gr. 10 cm, wylewane w miejscach otworów pod przewody wen-

tylacyjne z betonu C25/30 zbrojone prętami ze stali RB500W (AIIIN).  
 

Prefabrykowane płyty dachowe proj. indywidualnie -DPI 

dopuszczalne obciążenie zewnętrzne równomiernie rozłożone; 
obliczeniowe- nie mniej niż 3,47 kN/m2 
charakterystyczne- nie mniej niż 2,37 kN/m2 
 
Prefabrykowane płyty dachowe wzmocnione proj. indywidualnie - DPIW 

dopuszczalne obciążenie zewnętrzne równomiernie rozłożone; 
obliczeniowe- nie mniej niż 5,28 kN/m2 
charakterystyczne- nie mniej niż 4,16 kN/m2. 
 
Rozstaw prętów płyt zgodnie z częścią rysunkową projektu. 
 
Płyty prefabrykowane wykonać zgodnie z PN-EN 13670 Klasa wykonania 3 
Płyty muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13369  Wspólne wymagania dla prefabry-
katów z betonu. 
Dokumentacja wykonawczo-warsztatowa winna być wykonana w certyfikowanym Zakładzie 
Produkcyjnym i uwzględniająca możliwości technologiczne i materiałowe Zakładu. 

 
Wylewki dachowe- WD  

– w miejscach po rozbiórce kominów wentylacyjnych, gr. 10 cm z betonu C20/25 zbrojone 
prętami Ø6 ze stali RB500W (AIIIN) w rozstawie co 12 cm. 
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 Wymagania dotyczące wszystkich projektowanych elem. żelbetowych. 

- klasa konstrukcji- S4 wg PN-EN 1992 
- klasa ekspozycji- XC1 wg PN-EN 1992 
- zastosować podkładki dystansowe zbrojenia 
- nominalna grubość otuliny cnom=25 mm 

  
 Podpory pod kanały wentylacyjne i centrale wentylacyjne 

 wykonać systemowe np. BIG-FOOT, SIKLA, WALRAVEN. Przewiduje się podparcie cen-
trali w 8 punktach. Obciążenie obliczeniowe na punkt podparcia centrali nie może być więk-
sze niż 1,0 kN. Spadek dachu około 3°. 
Podpory wyposażyć w systemowe profilowane gumowe podkłady amortyzujące 
drgania. 
Centrale wentylacyjne winny być wyposażone w systemowe stopki antywibracyjne. 
 

11. Drabina aluminiowa na dach  

 
Drabinę na dach należy wykonać jako systemową np. CRYNOline.  
Parametry jakie musi spełnić sama drabina: 
- Drabina nie może posiadać ostrych krawędzi grożących skaleczeniem czy zahaczeniem, 
- Szerokość wewnętrzna (szczebla) drabiny minimum 500mm, 
- Rozstaw szczebli maksymalnie co 300mm (minimum 225mm), 
- Rozstaw obręczy kosza ochronnego maksimum co 800mm, 
- Rozstaw prętów pionowych kosza maksymalnie 300mm, 
- Szczeble muszą posiadać powierzchnię antypoślizgową, 
- Odległość obręczy kosza ochronnego od drabiny minimum 700mm (maksimum 800mm),  
- Odległość drabiny od ściany minimum 150mm, 
- Rozstaw kotew mocujących maksymalnie co 2,0m. 
Przed zamówieniem wymaganą długość drabiny sprawdzić na budowie. 
 

12.  Zabezpieczenie elementów  stalowych przed korozją i pożarem 

 
Elementy podciągu PS-1, PS-2 i nadproża NS-1 należy oczyścić do stopnia czystości 
Sa21/2 wg ISO 8501-1. 
Chropowatość powierzchni wg ISO 8503-1. 
Stopień korozyjności środowiska C1 (bardzo mała) wg EN ISO 12944-1. 
Na powierzchnie elementów stalowych (podciąg PS-1 i nadproże NS-1) nałożyć mleczko 
cementowe. 
 
Podciąg PS-2 zabezpieczyć antykorozyjnie zestawem malarskim systemowym np. system 
Flame Stal® do ogniochronnego zabezpieczania konstrukcji stalowych i stalowych ocyn-

kowanych. System winien posiadać aktualną Aprobatą Techniczną wydaną przez Instytut 
Techniki Budowlanej. 

  Grubość warstwy podkładowej Carboguard 888 (po wyschnięciu) powinna wynosić co naj-
mniej 40 μm. 
Do wykonywania warstwy zasadniczej (pęczniejącej) zabezpieczenia należy stosować far-
bę Flame Stal Fire Proof Solvent. Farba ta może być nakładana metodą natrysku, pędzlem 
lub wałkiem na zabezpieczone antykorozyjnie), wyschnięte i odpylone podłoże.  
Grubość warstwy zasadniczej po wyschnięciu min. 0,44mm dla profilu otwartego IPE220, 
klasy odporności ogniowej R30 i temperatury 550°C. Warstwa zasadnicza powinna być wy-
konywana w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 45°C, przy wil-
gotności względnej powietrza nie wyższej niż 80%, w dni pogodne (bez deszczu i mgły). 
Należy przestrzegać zasady, aby temperatura malowanej powierzchni była o co najmniej 
3°C wyższa od temperatury punktu rosy.  
Dla stopnia korozyjności środowiska C1 nie jest wymagane wykonanie warstwy nawierzch-
niowej. 
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W miejscach połączeń spawanych zgorzelinę usunąć do uzyskania stopnia czystości 
Sa21/2, następnie uzupełnić w tych miejscach powłokę podkładową i warstwę zasadniczą. 
 
Podciąg PS-1 i PS-2 obudować płytami GKF 2x12.5 mm ogniochronnymi. 
 
Nadproże NS-1 osiatkować siatką Rabitza i obłożyć zaprawą cementową o gr. min. 20 mm. 

 
13. Technologia transportu i montażu 

Transport elementów za pomocą typowych środków transportowych. 
Elementy należy montować ręcznie oraz za pomocą dźwigów i wciągarek poprzez 
instalowanie kolejnych ich części. Poszczególne elementy należy montować 
z zachowaniem ich stateczności poprzez zastosowanie tymczasowych podparć. 
Podane w projekcie wymiary należy, przed zamówieniem w wytwórni, sprawdzić na 
budowie. 
 

14. Elementy architektury  
 
 Izolacje cieplne i akustyczne:  

Ściany zewnętrzne - docieplenie styropian - 20 cm. 
Istniejąca izolację ścian zewnętrznych o grubości izolacji 10 cm, wykonaną ze styropianu, 
należy docieplić dodatkowo styropianem gr. 10 cm. Prace wykonać jako systemowe np. 
zgodnie z systemem Firmy Atlas- ATLAS  RENOTER, który  jest  specjalistycznym  syste-

mem  przeznaczonym do wykonywania dociepleń istniejących ociepleń  –  w  przypadku  
gdy  istniejące  ocieplenie  ścian zewnętrznych  jest  w  złym  stanie  technicznym  i/lub  nie   
spełnia aktualnych wymagań izolacyjności cieplnej. Umożliwia poprawę i uzyskanie wyma-
ganej przepisami izolacyjności cieplnej ścian bez konieczności usunięcia i utylizacji  
istniejącego ocieplenia, oraz naprawy ociepleń w przypadku uszkodzeń warstwy elewacyj-
nej. Jest kompletnym rozwiązaniem technologiczno-materiałowym, zapewnia pełną  
i sprawdzoną na etapie badań kompatybilność wszystkich elementów  składowych  –  jest  
to  istotne  w  kolejnych  latach eksploatacji ocieplenia. Łączna grubość starego i nowego  
ocieplenia może wynosić 30 cm.  
Elementy  wchodzące  w  skład  systemu  ociepleń ATLAS RENOTER  są  opisane  w  
Aprobacie  Technicznej  Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-8477/2016. 
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Stropodach wentylowany- Granulat wełny mineralnej- 30cm. 
Izolację wykonać metodą nadmuchową z granulatu np. Firmy Rockwool. Nazwa handlowa-  
GRANROCK SUPER. 
Granulat GRANROCK SUPER stanowi niepalne ocieplenie z wełny skalnej ROCKWOOL. 
Izolację termiczną z granulatu wykonuje się za pomocą dowolnej maszyny do nadmuchu 
granulatów izolacyjnych. Dzięki granulatowi GRANROCK SUPER można ocieplać trudno 
dostępne miejsca, w których płyty z wełny skalnej ani maty by się nie sprawdziły. Może być 
montowany przez cały rok, niezależnie od temperatury i wilgotności.   
 

 Stolarka drzwiowa  
 

Płytowa, ościeżnice  stalowe. 
Wymagania przedstawiono w części rysunkowej- Zestawienie stolarki.  
 

 Stolarka okienna 
 

Stolarka okienna z profili PVC.  
Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. 
Parapet wewnętrzny przy wymienianym oknie- lastrykowy uzyskany z obcięcia istniejącego 
parapetu.. 
Współczynnik przenikania ciepła dla okna U(max) nie może być większy niż 0,9 [W/(m2.  
K)]. 

  
 Podłogi i posadzki  

- terakota 
- warstwa wyrównująca ( do uzupełnienia)  
- hydroizolacja ( istniejąca i do uzupełnienia po robotach instalacyjnych) 
- hydroizolacja w projektowanych natryskach z płynnej folii. 
- istniejące podłoże 
 
W korytarzu - gres ( istniejący )  
 
UWAGA :  

Warstwy podłogi po robotach instalacyjnych należy odtworzyć, a posadzkę wykonać z tera-
koty. 
 

 Schody 

- Skuć istniejący gres, wyrównać wysokość stopni wylewką betonową. 
- Schody obłożyć płytkami terrakota antypoślizgowymi matowymi.  
- Stopnice obłożyć  płytkami z ryflami na krawędzi. 
- Stopnie bez nosków. 
- Powierzchnie spoczników schodów powinny mieć wykończenie wyróżniające je odcie-
niem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i koń-
czącej bieg schodów. 
 

 Balustrada i poręcze 

- Istniejącą balustradę schodową i zabezpieczenie okna przy spoczniku rozebrać. 
- Wykonać nową balustradę, o wys. 1,1m, jako systemową z wypełnieniem międzysłupko-
wym ze szkła bezpiecznego klejonego. Słupki mocowane do płaszczyzn bocznych biegów 
schodowych. 
-Poręcze przyścienne powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co naj-
mniej 0,05 m. 
- Słupek ze stali nierdzewnej AISI304 z rury D42,4 mm z uchwytami do szkła i mocowa-
niem bocznym. 
- Pochwyty i dodatkowa poręcz przyścienna ze stali nierdzewnej j.w. z rury D42,4 mm. 
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- Uchwyty, rozety, zaślepki itp.- systemowe. 
Dopuszcza się wykonanie balustrady i poręczy przy ściennej jako spawanej. 
Zalecane obciążenie charakterystyczne poziome balustrady, dla kat. pomieszczeń B, 
zgodnie z PN-EN 1991-1-1, wynosi 0,5 kN/m. Obliczeniowe nie mniejsze niż 0,75 kN/m. 
 

 
Fot. ChromProjekt, 35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 5, tel. 790 213 232,biuro@chromprojekt.pl 

 
 

 Tynki i okładziny wewnętrzne 

- Ściany i stropy – tynk maszynowy gipsowy 
- W sanitariatach – glazura na całej wysokości 
- W szatni- glazura do wys. 2,0 m 
 

 Malowanie 
- Pomieszczenia – malowane farbą emulsyjną powyżej glazury. 
 

 
 

 
 Tynki i okładziny zewnętrzne 

- Ściany budynku po ociepleniu wykończone tynkiem silikonowym na siatce nylonowej 
- Cokół – płytki elewacyjne 
Kolorystyka elewacji jak istniejąca. 
Naprawy tynków na attykach wykonać jako cem. wap. kat. II. 

 
 Dach 

-  na części dachu, w miejscach rozbiórek kominów wentylacyjnych i płyt dachowych- po-
krycie  2x  z papy asfaltowej termozgrzewalnej wierzchniego krycia np. Firmy Icopal. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm. 
Rynny Ø150 i rury spustowe Ø120 systemowe z blachy stalowej ocynkowanej. 
Rynny i rury spustowe, na dachu z istniejącą izolacją termiczną z wełny mineralnej, należy 
pozostawić. 
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III. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
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 Obowiązujące przepisy  

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie zakresu trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
pożarowej (Dz. U. 2003 nr 121, poz.   1137 z późn. zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2010 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. 2010 nr 100, poz. 719) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2009 r.  
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 
124, poz. 1030) 
PN-92/N-012561 „Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa” 
PN-92/N-012562 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja” 
PN-IEC-61024-1-1:2001 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych” 
PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynku. Wymagania ogólne  
i klasyfikacja” 

 
 Powierzchnia zabudowy , wysokość , liczba   kondygnacji 

 
 Powierzchnia zabudowy Pz 1.660,0 m2

 

 Powierzchnia wewnętrzna Pw 1.904,0m2
 

 Powierzchnia użytkowa Pu 1.897,0m2
 

 Długość m 66,51m 

 Szerokość m 34,91m 

 Wysokość H 6,1m 

 Wysokość kondygnacji H od 2,46m do 2,72m i6,1m warsztaty 

 Ilość klatek K jedna 

 Kubatura V 7.988 m3
 

 liczba kondygnacji - 2 

  
 Odległości od obiektów sąsiadujących 

 
Działka zlokalizowana jest poza centrum miejscowości, zabudowana budynkiem 
o funkcji magazynowo-warsztatowo-biurowym. Istniejący budynek oddalony o ponad 
8m od innych budynków. /przestrzenne oddzielenie przeciwpożarowe/.Cześć objęta 
opracowaniem stanowić będzie stanowiła jedną strefę pożarową wraz z częścią 
warsztatowo-magazynową. 

 
 Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

 

Parametry pożarowe występujących substancji palnych – z uwagi na występującą funkcję 
na terenie obiektu występują typowe materiały palne stanowiące wyposażenie 
pomieszczeń biurowych, jak drewno, tkaniny, papier, tworzywa sztuczne, itp. Są to 
materiały łatwo 
palne o temperaturze zapalenia powyżej 350°C. 

 
 

 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 
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Wielkość gęstości obciążenia ogniowego -  do 500,0MJ/m2. 
 

 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 
poszczególnych pomieszczeniach 

  
Parter : 

 pomieszczenia biurowe, kategoria ZLIII, 

 pomieszczenia jadalni, kategoria ZLIII, 

 pomieszczenia techniczne, kategoria ZLIII, 

 pomieszczenia sanitarne, kategoria ZLIII. 
 
Piętro: 

 pomieszczenia biurowe, kategoria ZLIII, 

 szatnie, kategoria ZLIII, 

 suszarnia, kategoria ZLIII, 

 pomieszczenia sanitarne, kategoria ZLIII, 

 pomieszczenia gospodarcze, kategoria ZLIII 
 
Pomieszczenia kwalifikowane do kategorii PM 

 pomieszczenia magazynowo-warsztatowe w parterze. 
 

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeni oraz przestrzeni zewnętrznych – nie 

występują 
 

  Podział obiektu na strefy pożarowe 
 

a/ strefa pożarowa nr. 1 - to jedno i dwukondygnacyjna część budynku wraz z 
warsztatami i magazynami ekip pracujących w terenie o łącznej powierzchni 
wewnętrznej 1.904m2. 
 
b/ pomieszczenie wydzielone: 
- część warsztatowa jednokondygnacyjna. 
 
Wydzieleń warsztatów dokonano poprzez: 
* ścianę o odporności ogniowej klasy min. REI60, 
* otwory w ścianie zamknięto drzwiami w klasie EI30 odporności ogniowej, 
* przeszklenia w ścianie o klasie EI30 odporności ogniowej, 
* przejścia instalacyjne zabezpieczono przepustami przeciwpożarowymi o klasie EI60 od-
porności ogniowej. 
 

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

 

Klasę odporności pożarowej budynków określono biorąc pod uwagę: 

 ilość kondygnacji nadziemnych – dwie nadziemne, 

 kategorię zagrożenia ludzi - ZLIII, PM, 

 podstawową funkcje – lokale biurowe i socjalne oraz warsztatowo-magazynowe. 
Dla ww. parametrów, wymagana odporność pożarowa budynków winna 
odpowiadać klasie „D”. 
Rzeczywista odporność pożarowa budynku i odporność ogniowa elementów budowlanych 
to: 
* Fundamenty betonowe, grubości 38cm, odporność ogniowa klasy REI240, 
* Ściany konstrukcyjne z cegły pełnej o grubości od 30cm do 41cm, odporność ogniowa 
klasy REI240, 
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* ściany działowe z bloczków gazobetonowych z tynkiem grubości 12cm, odporność 
ogniowa klasy EI120, 
* strop nad parterem oraz nad piętrem budynku istniejący o konstrukcji żelbetowej „cegła   
żerańskiej”, odporność ogniowa klasy REI60, 
* Konstrukcja dach, dźwigary strunobetonowe SB-60/90, odporność ogniowa klasy R60, 
* Pokrycie dachu – płyty panwiowe żelbetowe o odporności ogniowej klasy REI30, 
* pokrycie dachu papa termozgrzewalna o klasie reakcji na ogień BROOF(t1), w części par-
terowej firmy SWISSPOR, a w części piętrowej o nie znanej klasie reakcji na ogień/dach z 
2010r , papa, wełna mineralna na płytach żelbetowych/, 
* klatka schodowa – żelbetowa, odporność ogniowa klasy R60, 
* ocieplenie budynku ze styropianu samogasnącego. 
W świetle powyższego, budynek spełnia wymogi w zakresie odporności pożarowej 
przewidzianej dla klasy „D”, faktyczna odporność pożarowa budynku jest klasy „C”. 

 
 Warunki ewakuacji , oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz 

przeszkodowe 

 z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono możliwość ewakuacji w 
bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej - 
drogami ewakuacyjnymi, 

 drzwi z pom. nr 10,11,12 i 108 oraz z pomieszczeń szatni i toalet wyposażyć w urzą-
dzenia do samoczynnego przymykania lub spowodować ich wykładania na ścianę  

  ilość osób przebywających w budynku - do 90 osób,  

 długości przejść ewakuacyjnych mierzona od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do 
drzwi prowadzących na drogę ewakuacyjną wynosi od 5m do 12m. Dopuszczalne 
długości w tym zakresie wynoszą – do 40m.  

 długości dojść ewakuacyjnych wynoszą przy jednym dojściu ewakuacyjnych licząc od 
wyjścia z pomieszczenia nr 101 na piętrze do wyjścia ”A” na zewnątrz budynku wynosi - 
do 34m przy dopuszczalnej długości do 30m,  

 z budynku na zewnątrz prowadzą dwa wyjścia o szerokości 90cm i 100cm, jedno tj. 
wyjście „B” otwierane w kierunku wyjścia, oraz siedem wejść do sąsiedniej strefy 
pożarowej,  

 odporność ogniowa biegów i spoczników klatki schodowej - klasyR60,  
 

 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych , a w 
szczególności : wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej , 
odgromowej 

 
a) system wentylacji – grawitacyjna oraz mechaniczno-wywiewna w ramach jednej strefy po-

żarowej, 
b) instalacje elektryczne: w całym obiekcie projektowana jest nowa instalacja podtynkową 

(trzy żyłową miedzianą).  
Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, która posiada przeciwpożarowy wy-
łącznik prądu dla całego budynku, odcinając dopływ prądu do wszystkich obwodów. Prze-
ciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany na parterze przy wyjściu „A” po prawej stronie 
z budynku,  

c) przepusty instalacyjne:  
Przepusty przeciwpożarowe są wymagane ze względu na przejścia instalacji z części 
warsztatowej i magazynowej do części dwukondygnacyjnej o klasie EI60 
 

d) instalacje odgromowe 
Obiekt wyposażony jest w ochronę przed skutkami wyładowań atmosferycznych 
 

e) instalacje odgromowe  
Obiekt wyposażony jest w ochronę przed skutkami wyładowań atmosferycznych tj. instala-
cją odgromową wykonaną zgodnie z warunkami technicznymi normy - PN-EN 62305-
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1:2008 „Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne”, normy PN-EN 62305-3:2009 
„Ochrona odgromowa -Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia” oraz 
normy PN-86/E-0500-03-01:- 1986 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wyma-
gania ogólne.  
 

f) instalacje grzewcze  – ciepło jest dostarczane z sieci ciepłowniczej miejskiej poprzez węzeł 

cieplny.  
 

g)  instalację wentylacyjne :   

Instalacje wentylacyjne w pomieszczeniach biurowych grawitacyjne, a w części parterowej 
w szatniach wentylacja mechaniczna wywiewno-nawiewna z lokalizacją urządzeń napędo-
wych na dachu. Wyloty przewodów wentylacyjnych zlokalizowano w odległości ok 80cm od 
ściany wyższej z otworami okiennymi oraz odległości ok 4m zlokalizowano otwory wentylu-
jące piony kanalizacyjne. 

 
 Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie: 

 dwa  hydranty wewnętrzne  wielkości D25 z wężem półsztywnym 

 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych pozbawionych oświetlenia 
światłem naturalnym, 

 przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
 

 Wyposażenie w gaśnice  
 

 parter:  

> pomieszczenie jadalni – 1 gaśnica proszkowa 6kg, typu ABC,  
> korytarz /część biurowa/ - 1 gaśnica proszkowa 6kg, typu ABC. 
 > korytarz w szatni – 1 gaśnica proszkowa 6kg, typu ABC,  
 

 piętro:  
> korytarz - 2 gaśnice proszkowe 6kg, typu ABC  
> szatnia – 1 gaśnica proszkowa 6kg, typu ABC. 
  

Miejsca lokalizacji sprzętu oznakować należy pożarniczymi tablicami informacyjnymi. 
 

  Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewni w łącznej ilości 20dm3/s sięci wodocią-
gowa z hydrantami zewnętrznych podziemnych zlokalizowanych w jezdni wielkości  80 
zlokalizowanych w ulicy Zjednoczenia. Odległość hydrantów zewnętrznych od budynku w 
granicach do 66m i na terenie Zakładu. Ciśnienie w sieci hydrantowej min. 0,32MPa, wy-
dajność jednego hydrantu 10dm3/s. 
Warunki te spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego ga-
szenia i dróg pożarowych /Dz. U. 2009 Nr 124 poz. 1030/. 

 
 Drogi pożarowe 

 
Budynek kwalifikowany jest do obiektów niskich /§ 8 pkt. 1 ww. rozporządzenia/. 
Wobec powyższego nie wymaga się typowych dróg pożarowych, nie mniej jednak 
warunki miejscowe zapewniają dojazd drogą pożarową /asfaltową/ o szerokości 7m. - ul. 
Zjednoczenia  

 
 

IV. Uwagi końcowe 
 

 Prace budowlane i instalacyjne prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych oraz  
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zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta-
żowych” 

 Należy stosować rozwiązania systemowe i kompleksowe, wynikające z przyjętej 
technologii i rozwiązań materiałowych: 

 przestrzegać technologicznych terminów wiązania, dojrzewania, utleniania 
materiałów itp. 

 zawsze przygotowywać odpowiednio podłoża poprzez oczyszczenie,  odtłuszczenie 
i zagruntowanie 

 stosować materiały posiadające aktualne aprobaty techniczne dopuszczające do 
stosowania na terenie kraju 

 stosować materiały spełniające wymogi fizykochemiczne dla danego miejsca 
wbudowania takie jak (odporność ppoż., mrozoodporność, ścieralność, 
twardość, śliskość, wilgocioodporność i wodoodporność, inne). 

 Niniejszy opis w zakresie rozwiązań i materiałów nie wyczerpuje wszystkich 
szczegółowych zaleceń producentów materiałów. 

 Dopuszcza na zmianę wskazanych materiałów i technologii na inne jedynie w przy-
padku, gdy posiadają one cechy techniczne nie gorsze niż wskazane w projekcie. 

 Stosować materiały zgodnie z instrukcjami producenta oraz zgodnie z aprobatami 
technicznymi i decyzjami o dopuszczeniu do stosowania.  

 W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP 

 Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem 
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V. Wykaz stali profilowej 
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VI. Dokumentacja fotograficzna 
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Fot. 1 Elewacje (Autor: B. Pabierowski) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot. 2 Elewacje (Autor: B. Pabierowski) 
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 Fot. 3 Elewacja- strefa wejścia (Autor: B. Pabierowski) 
 
 
 
 
 

 
 Fot. 4 Szatnia na parterze 
 
 
 
 



  
 

36 
 

 
 
 
 

 
  Fot. 5 Umywalnia na parterze 

 
 
 
 
 

 
 Fot. 6 Ściany i sufit na parterze 
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 Fot. 7 Posadzka lastrykowa w szatniach na parterze 

 
 
  
 
 
 
  

 
                   Fot. 8 Schody wewnętrzne- widok ze poziomu parteru 
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  Fot. 9 Korytarz na parterze 
 
 
 

  
Fot. 10 Korytarz na parterze 
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  Fot. 11 Umywalna na parterze 

 
 

 
 
 

  
  Fot. 12 Natryski na parterze 
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 Fot. 13 Schody wewnętrzne- widok ze stropu piętra 
 
 
 
 
 
 

 
 Fot. 14 Umywalna na piętrze 
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  Fot. 15 Widok na dach 
 
 
 
 
 
 

 
 Fot. 16 Widok na dach 
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  Fot. 17 Widok na dach- krawędź okapowa. 
 
 
 
 
 

 
  Fot. 18 Widok na dach 
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  Fot. 19 Zniszczony tynk 
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VII. Wykaz rysunków 
 
 
 
Lp. Tytuł rysunku Nr teczki Nr rysunku 

 ARCHITEKTURA   

1 Rzut parteru 1 A1 

2 Rzut piętra 1 A2 

3 Rzut dachu 1 A3 

4 Przekrój 1-1 1 A4 

5 Przekrój 2-2 1 A5 

6 Elewacje 1 A6 

7 Zestawienie stolarki 1 A7 

 KONSTRUKCJA   

8 Rzut konstrukcyjny parteru 1 K1 

9 Rzut konstrukcyjny piętra 1 K2 

10 Rzut konstrukcyjny dachu 1 K3 

11 Stopa fundamentowa F-1 1 K4 

12 Słupy żelbetowe S-1, S-2 1 K5 

13 Podciąg stalowy PS-1 1 K6 

14 Podciąg stalowy PS-2 1 K7 

16 Nadproże stalowe NS-1 1 K8 

17 Wzmocnienie stropu nad piętrem- WSt 1 K9 

18 Wylewki dachowe WD-1:WD-4 1 K10 

19 Płyty dachowe prefabrykowane- DPI, DPIW 1 K11 

20 Płyta dachowa PD-1 1 K12 

21 Płyta dachowa PD-2 1 K13 

22 Płyta dachowa PD-3 1 K14 

23 Płyta dachowa PD-4 1 K15 

24 Wykaz elementów wysyłkowych 1  

 Wykaz stali profilowej – Podciąg stalowy PS-1, PS-2, Nadproże 
stalowe NS-1 

1 Wykaz 1 

 


