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SPIS RYSUNKÓW: 
− rzut parteru          rys. nr A1 
− rzut I piętra           rys. nr A2 
− rzut II piętra           rys. nr A3 
− rzut dachu           rys. nr A4 
− przekroje A-A i C-C          rys. nr A5 
− przekrój B-B           rys. nr A6 
− przekrój D-D           rys. nr A7 
− przekrój E-E           rys. nr A8 
− elewacja wschodnia         rys. nr A9 
− elewacja południowa         rys. nr A10 
− elewacja zachodnia         rys. nr A11 
− elewacja zachodnia części socjalno-biurowej      rys. nr A12 
− elewacja północna          rys. nr A13 
− elewacja wschodnia części produkcyjno-badawczej     rys. nr A14 
− zestawienie ślusarki aluminiowej zewnętrznej (fasady części socjalno-biurowej)  rys. nr A15 
− zestawienie ślusarki aluminiowej zewnętrznej (w części socjalno-biurowej)   rys. nr A16 
− zestawienie ślusarki aluminiowej zewnętrznej (w części produkcyjno-badawczej)  rys. nr A17 
− zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej (w części socjalno-biurowej)  rys. nr A18 
− zestawienie ślusarki aluminiowej wewnętrznej (w części socjalno-biurowej)   rys. nr A19 
− zestawienie ślusarki aluminiowej wewnętrznej (pom. nr 310 w części socjalno-biurowej) rys. nr A20 
− ściana przesuwna (pom. 317 w części socjalno-biurowej)     rys. nr A21 
− zestawienie drzwi wewnętrznych (w części produkcyjno-badawczej)    rys. nr A22 
− zestawienie ślusarki aluminiowej wewnętrznej 

 (pomieszczenia jednostki badawczej nr 129 w części produkcyjno-badawczej)  rys. nr A23 
− zestawienie ścianek systemowych 

 (w pomieszczeniach higienicznosanitarnych w części socjalno-biurowej)   rys. nr A24 
− montaż wyposażenia pomieszczeń WC przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 

 (WC w części socjalno-biurowej)        rys. nr A25 
− montaż wyposażenia kabin WC i natrysków przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 

 (umywalnie w części socjalno-biurowej)       rys. nr A26 
− montaż wyposażenia pomieszczeń WC przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 

 (WC w części produkcyjno-badawczej)       rys. nr A27 
− balustrady holu na I. i II. piętrze w części socjalno-biurowej     rys. nr A28 
− balustrada klatki schodowej w części socjalno-biurowej     rys. nr A29 
− drabina wyłazowa na dach (w klatce schodowej w części socjalno-biurowej)   rys. nr A30 
− drabina zewnętrzna na dachu przewiązki części socjalno-biurowej    rys. nr A31 
− drabina zewnętrzna na dachu części produkcyjno-badawczej    rys. nr A32 
− detal obróbki attyki ściany z płyt warstwowych oraz przelewu wód opadowych 
 przez attykę dachu (w części produkcyjno-badawczej)     rys. nr A33 
− detal obróbki attyki dachu ściany żelbetowej 

 (w części produkcyjno-badawczej)       rys. nr A34 
− kraty stalowe zamykające wnęki na butle gazów technicznych 

 (przy części produkcyjno-badawczej)       rys. nr A35 
− zestawienie wyposażenia pomieszczeń WC i umywalni      rys. nr A36 
− projekt sufitów podwieszonych na parterze budynku     rys. nr A37 
− projekt sufitów podwieszonych na I.piętrze budynku     rys. nr A38 
− projekt sufitów podwieszonych na II.piętrze budynku     rys. nr A39  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ: 
1. Dane ogólne. 
2. Podstawa opracowania 
3. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu oraz charakterystyczne parametry techniczne obiektu 
4. Funkcja obiektu oraz rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne 
5. Forma architektoniczna, dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy 
6. Ocena techniczna aktualnych warunków geotechnicznych z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego 
7. Opis zaprojektowanych rozwiązań architektoniczno–budowlanych (robót oraz materiałów budowlanych 

i wykończeniowych) 
7.1 układ konstrukcyjny 
7.2 klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia 

elementów budowlanych 
7.3 wykopy 
7.4 fundamenty i ściany zagłębione w gruncie 
7.5 izolacje przeciwwilgociowe projektowanych fundamentów i ścian w gruncie 
7.6 izolacje termiczne fundamentów i zewnętrznych ścian fundamentowych 
7.7 obsypanie ścian fundamentowych 
7.8 utwardzona opaska wokół ścian zewnętrznych budynku 
7.9 konstrukcja dwu- i trzykondygnacyjnej części socjalno-biurowej obiektu 
7.10 stalowa konstrukcja jednokondygnacyjnej części produkcyjno-badawczej 
7.11 żelbetowe fragmenty ścian zewnętrznych części produkcyjno-badawczej 
7.12 izolacja przeciwwilgociowa projektowanych posadzek na gruncie 
7.13 warstwy nośne i izolacyjne posadzek na gruncie (w części socjalno-biurowej) 
7.14 warstwy nośne i izolacyjne mocno obciążonych posadzek przemysłowych na gruncie 

(w jednokondygnacyjnej części produkcyjno-badawczej) 
7.15 ściany zewnętrzne części socjalno-biurowej wykończone płytą włókno-cementową 
7.16 ściany zewnętrzne części socjalno-biurowej wykończone elewacyjnymi panelami szklanymi 
7.17 ściany zewnętrzne części socjalno-biurowej wykończone metodą BSO 
7.18 przeszklona fasada słupowo-ryglowa holi części socjalno-biurowej 
7.19 przeszklone fasady słupowo-ryglowe (jako pionowe pasy okienne w części socjalno-biurowej oraz 

wysokie okna w części produkcyjno-badawczej) 
7.20 elewacja otwarta listwowa (żaluzjowa części socjalno-biurowej 
7.21 zewnętrzne ściany warstwowe części produkcyjno-badawczej 
7.22 ściany zewnętrzne części produkcyjno-badawczej wykończone płytą włókno-cementową 
7.23 stropodach nad częścią socjalno-biurową 
7.24 dach nad częścią produkcyjno-badawczą 
7.25 ścianki działowe murowane 
7.26 ścianki działowe gipsowo-kartonowe 
7.27 ścianki działowe sanitarne 
7.28 ścianki działowe aluminiowo-szklane w części socjalno-biurowej 
7.29 ścianki działowe aluminiowo-szklane w części produkcyjno-badawczej 
7.30 ścianka działowa składana 
7.31 obudowy ogniochronne  
7.32 izolacje termiczne  

7.32 a) izolacje termiczne posadzek na gruncie 
7.32 b) izolacje termiczne ścian zewnętrznych 
7.32 c) izolacje termiczne stropodachu i dachu 
7.32 d) Izolacje termiczne przegród wewnętrznych 

7.33 izolacje akustyczne (dźwiękochłonne i dźwiękoizolacyjne) 
7.34 izolacje dźwiękochłonne sprężarkowni 
7.35 izolacje wodoszczelne i przeciwwilgociowe w pomieszczeniach „mokrych” 
7.36 izolacje przeciwwilgociowe w pomieszczeniach „wilgotnych” 
7.37 paroizolacje 
7.38 warstwy posadzkowe posadzek na stropie 
7.39 wykończenie posadzek w części socjalno-biurowej 
7.40 wykończenie posadzek w części produkcyjno-badawczej 
7.41 przemysłowa wylewana bezspoinowa posadzka z żywic epoksydowych  
7.42 cokoliki 
7.43 tynki wewnętrzne na ścianach ceramicznych i betonowych 
7.44 projektowane wykończenie ścian wewnętrznych 
7.45 sufity podwieszone 
7.46 stolarka drewniana wewnętrzna drzwiowa w części socjalno-biurowej 
7.47 stolarka drewniana wewnętrzna drzwiowa w części produkcyjno-badawczej 
7.48 ślusarka stalowa wewnętrzna drzwiowa w części produkcyjno-badawczej 
7.49 ślusarka aluminiowa wewnętrzna drzwiowa w części socjalno-biurowej  
7.50 ślusarka aluminiowa wewnętrzna drzwiowa części produkcyjno-badawczej 
7.51 ślusarka i stolarka wewnętrzna ogniochronna 



7.52 ślusarka aluminiowa zewnętrzna w części socjalno-biurowej 
7.53 ślusarka aluminiowa zewnętrzna w części produkcyjno-badawczej 
7.54 zewnętrzne bramy przemysłowe 
7.55 segmentowa wewnętrzna brama przemysłowa  
7.56 parapety wewnętrzne 
7.57 parapety zewnętrzne 
7.58 balustrada schodów wewnętrznych części socjalno-biurowej 
7.59 balustrady holi na I. i II.piętrze części socjalno-biurowej 
7.60 drabina wyjścia z klatki schodowej na dach 
7.61 drabiny przełazowe na dachu 
7.62 klapy oddymiające w części socjalno-biurowej 
7.63 świetliki dachowe w części produkcyjno-badawczej 
7.64 daszek nad bocznymi drzwiami wejściowymi 
7.65 wykończenie ścian zewnętrznych 
7.66 podkonstrukcje montażowe 
7.67 wentylacja i klimatyzacja 
7.68 odwodnienia dachów 
7.69 obróbki blacharskie 
7.70 osprzęt pomocniczy dla osób niepełnosprawnych 
7.71 rolety wewnętrzne zaciemniające 
7.72 ogniochronne zabezpieczenie konstrukcji stalowych 
7.73 dźwig osobowy 
7.74 system wycieraczek strefy wejściowej 
7.75 odboje ochronne zewnętrzne 
7.76 identyfikacja zewnętrzna firmy 
7.77 wyposażenie audiowizualne 
7.78 wyposażenie w sprzęt AGD 
7.79 wyposażenie w sprzęt biurowy 
7.80 wyposażenie bufetu na I.piętrze części socjalno-biurowej 
7.81 wyposażenie jednostki badawczej nr 129 w części produkcyjno-badawczej 

8. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych 
 wg opisu projektu architektoniczno-budowlanego PB. 
9. Dane technologiczne związane z przeznaczeniem obiektu 
 wg projektu technologicznego (wykonawczego). 
10. Rozwiązanie zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 
 wg branżowych projektów wykonawczych. 
11. Charakterystyka energetyczna obiektu 
 załączona do opisu projektu architektoniczno-budowlanego PB. 
12. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych 

zaopatrzenia w energię i ciepło. 
 załączona do opisu projektu architektoniczno-budowlanego PB. 
13. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
 wg opisu projektu architektoniczno-budowlanego PB. 
14. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 załączona do I.tomu PB. 

 
 



CZĘŚĆ OPISOWA 
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO 

 
WYKONAWCZEGO 

 
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 

„Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centr um Obsługi 
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego – III  etap” 

Budynek „Hala nr 4” 
z towarzysz ącą infrastruktur ą techniczn ą (instalacjami i urz ądzeniami 

budowlanymi) 
na działkach nr 1867/161 i 1867/162 w Jasionce 

 

1. DANE OGÓLNE. 

 
ZAMIERZENIE Rozbudowa Inkubatora Technologicznego 
INWESTYCYJNE  wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku 

Naukowo-Technologicznego – III etap 

OBIEKT budynek „Hala nr 4” z towarzyszącą infrastrukturą 
techniczną (instalacjami i urządzeniami budowlanymi) 

ADRES  działki nr 1867/161, 1867/162 w Jasionce  

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

JEDNOSTKA    Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
PROJEKTOWANIA   Centrum Projektowe  „Miastoprojekt” 
    35-959 Rzeszów, ul. Szopena 5 

 
 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zatwierdzony projekt budowlany. 
• Program obiektu uzgodniony z inwestorem. 
• Warunki i uzgodnienia z dostawcami mediów. 
• Uzgodnienie lokalizacji projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych na terenie 

inwestycji - Opinia nr PODGiK.430.1526.2014 z dnia 16.07.2014r. wydana przez 
Starostę Rzeszowskiego Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych. 

• Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych. 
• Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną pod lokalizację Hali 

nr 4 realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Inkubatora 
Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT – Hala nr 4 w Jasionce” 
opracowana w maju 2014 r. przez Zakład Usług Geotechnicznych i zaopatrzenia 
w Wodę „Atrezja” w Rzeszowie (mgr inż. Jan Sieńko). 

• Uzgodnienia międzybranżowe. 
• Aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
 
 
3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

W budynku zaplanowano pomieszczenia produkcyjne, badawcze i biurowe do wynajmu 
w ramach statutowej pomocy młodym firmom rozpoczynającym działalność 
i przygotowującym się do produkcji. Zarządzający obiektem będzie mógł też świadczyć 
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usługi w zakresie funkcjonalności wyposażenia sprzętowego zaprojektowanego 
laboratorium badawczego. 
 
 
PROGRAM UŻYTKOWY – ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ : 
 
PARTER - część socjalno-biurowa 
nr pom. NAZWA POMIESZCZENIA   powierzchnia  

[m 2] 
 posadzka 

101 wiatrołap - 9,70 m2 - ceramiczna 
102 hol - 106,30 m2 - ceramiczna 
103 pokój biurowy 3-osobowy - 31,00 m2 - dywanowa 
104 pokój biurowy 1-2-osobowy - 26,45 m2 - dywanowa 
105 pokój biurowy 3-osobowy - 31,50 m2 - dywanowa 
106 pom. techniczne - 8,60 m2 - ceramiczna 

107 portiernia - 19,30 m2 - ceramiczna 

D1 dźwig osobowy - 3,15 m2 - kauczukowa 

108 szatnia odzieży własnej mężczyzn - 24,25 m2 - ceramiczna 

109 umywalnia mężczyzn - 29,55 m2 - ceramiczna 

110 szatnia odzieży roboczej mężczyzn - 24,25 m2 - ceramiczna 

111 komunikacja - 24,20 m2 - ceramiczna 
111a komunikacja - 10,60 m2 - ceramiczna 
112 kotłownia - 28,40 m2 - ceramiczna 
113 magazyn - 15,25 m2 - ceramiczna 
114a rozdzielnia sn - 7,50 m2 - ceramiczna 
114b komora trafo - 5,90 m2 - ceramiczna 
114c komora trafo - 5,90 m2 - ceramiczna 
114d rozdzielnia sn - 7,50 m2 - ceramiczna 
K1 klatka schodowa - 21,95 m2 - ceramiczna 
115 WC mężczyzn - 14,60 m2 - ceramiczna 
116 WC niepełnosprawnych - 4,30 m2 - ceramiczna 
117 WC kobiet - 14,60 m2 - ceramiczna 
118 garaż - 34,10 m2 - ceramiczna 
119 pokój biurowy 4-osobowy - 27,90 m2 - dywanowa 

120 komunikacja - 55,20 m2 - ceramiczna 

121 pokój biurowy 4-osobowy - 26,50 m2 - dywanowa 

122 pokój biurowy 4-osobowy - 26,85 m2 - dywanowa 

123 pokój biurowy 4-osobowy - 26,85 m2 - dywanowa 

124 pokój biurowy 4-osobowy - 26,85 m2 - dywanowa 

125 pokój biurowy 4-osobowy - 26,85 m2 - dywanowa 

126 pokój biurowy 4-osobowy - 25,75 m2 - dywanowa 
razem powierzchnia pomieszcze ń części socjalno-
biurowej: 

- 751,60 
 
m2   
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PARTER – część produkcyjno-badawcza 
nr pom. 
 

NAZWA POMIESZCZNIA   powierzchnia  
[m 2] 

 posadzka 

127 komunikacja - 69,30 m2 - żywiczna 

128 sprężarkownia - 12,00 m2 - żywiczna  

 jednostka badawcza -   -  

129a śluza jednostki badawczej - 15,25 m2 - żywiczna 
129b magazyn materiałów eksploatacyjnych - 9,00 m2 - żywiczna 

129c pom. przyjęcia i wydawania materiałów 
badawczych oraz zmywalnia 

- 41,60 m2 - żywiczna 

129d pom. badań starzeniowych - 18,20 m2 - żywiczna 

129e pom. wagi i mikroskopu - 14,90 m2 - żywiczna 

129f laboratorium fizyko-chemiczne - 60,15 m2 - żywiczna 
129g pom. opisowe - 12,75 m2 - żywiczna 

129h pom. drukarek 3D - 16,00 m2 - żywiczna 

130 jednostka produkcyjno-badawcza - 197,65 m2 - żywiczna 

131 jednostka produkcyjna - 154,85 m2 - żywiczna 

132 jednostka produkcyjna - 154,85 m2 - żywiczna 

133 jednostka produkcyjna - 154,85 m2 - żywiczna 

134a jednostka produkcyjna - 154,85 m2 - żywiczna 

135 jednostka produkcyjna - 156,15 m2 - żywiczna 

136 komunikacja - 215,70 m2 - żywiczna 

137 jednostka produkcyjna - 199,50 m2 - żywiczna 

138 jednostka produkcyjna - 198,00 m2 - żywiczna 

139 jednostka produkcyjna - 198,00 m2 - żywiczna 
140 jednostka produkcyjna - 204,00 m2 - żywiczna 

141 WC kobiet - 4,60 m2 - ceramiczne 

142 WC mężczyzn - 4,60 m2 - ceramiczne 

143 magazyn porządkowy - 4,55 m2 - ceramiczne 

144 rozładownia - 150,00 m2 - żywiczna 

145 jednostka produkcyjno-badawcza - 155,20 m2 - żywiczna 

146 jednostka produkcyjno-badawcza - 161,15 m2 - żywiczna 
razem powierzchnia pomieszcze ń produkcyjno-
badawczych na parterze: 

- -2 737,65 m2   

razem powierzchnia pomieszcze ń na parterze: -  -3 489,25 m2   

 
 
I PIĘTRO - pomieszczenia socjalno-biurowe 
nr pom. NAZWA POMIESZCZNIA   powierzchnia  

[m 2] 
 posadzka 

201 hol - 81,80 m2 - ceramiczna 

202 pokój biurowy 3-osobowy - 31,50 m2 - dywanowa 
203 pokój biurowy 1-2-osobowy - 26,45 m2 - dywanowa 
204 pokój biurowy 3-osobowy - 31,50 m2 - dywanowa 
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205 zaplecze bufetu - 7,20 m2 - ceramiczna 

206 mini bufet - 12,30 m2 - ceramiczna 

D1 dźwig osobowy - 3,15 m2 - kauczukowa 

207 szatnia odzieży własnej kobiet - 24,25 m2 - ceramiczna 
208 umywalnia kobiet - 29,55 m2 - ceramiczna 

209 szatnia odzieży roboczej kobiet - 24,25 m2 - ceramiczna 

210 komunikacja - 15,00 m2 - ceramiczna 

211 jadalnia pracowników typ I - 71,20 m2 - ceramiczna 

212 rozdzielnia nn - 24,20 m2 - ceramiczna 

K1 klatka schodowa - 21,95 m2 - ceramiczna 

213 WC mężczyzn - 14,60 m2 - ceramiczna 
214 WC niepełnosprawnych - 4,30 m2 - ceramiczna 
215 WC kobiet - 14,60 m2 - ceramiczna 
216 pokój wypoczynkowy kobiet - 8,00 m2 - ceramiczna 
217 pokój biurowy 4-osobowy - 28,20 m2 - dywanowa 
218 pokój biurowy 4-osobowy - 27,90 m2 - dywanowa 
219 komunikacja - 47,00 m2 - ceramiczna 
220 pokój biurowy 4-osobowy - 26,50 m2 - dywanowa 

221 pokój biurowy 4-osobowy - 26,85 m2 - dywanowa 

222 pokój biurowy 4-osobowy - 26,85 m2 - dywanowa 

223 pokój biurowy 4-osobowy - 26,85 m2 - dywanowa 

224 pokój biurowy 4-osobowy - 26,85 m2 - dywanowa 

225 pokój biurowy 4-osobowy - 25,75 m2 - dywanowa 

226 pokój biurowy 4-osobowy - 28,50 m2 - dywanowa 
razem powierzchnia pomieszcze ń socjalno-
biurowych na I. pi ętrze: 

- 737,05 m2  - 

 
 
II PIĘTRO - pomieszczenia socjalno-biurowe 
nr pom. NAZWA POMIESZCZNIA   powierzchnia  

[m 2] 
 posadzka 

301 hol - 95,00 m2 - ceramiczna 

302 sala szkoleniowa I - 66,40 m2 - dywanowa 

303 sala szkoleniowa II - 30,50 m2 - dywanowa 

D1 dźwig osobowy - 3,15 m2 - kauczukowa 

304 szatnia - 27,60 m2 - ceramiczna 

305 magazyn - 15,60 m2 - ceramiczna 

K1 klatka schodowa - 21,95 m2 - ceramiczna 

306 WC mężczyzn - 14,60 m2 - ceramiczna 
307 WC niepełnosprawnych - 4,30 m2 - ceramiczna 
308 WC kobiet - 14,60 m2 - ceramiczna 
309 magazyn porządkowy - 8,50 m2 - ceramiczna 

310 open space office 13-osobowe - 123,60 m2 - dywanowa 

311 pokój narad - 15,60 m2 - dywanowa 
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312 komunikacja - 31,85 m2 - ceramiczna 

313 pokój biurowy 4-osobowy - 26,85 m2 - dywanowa 

314 pokój biurowy 4-osobowy - 26,85 m2 - dywanowa 

315 pokój biurowy 4-osobowy - 26,85 m2 - dywanowa 
316 pokój biurowy 4-osobowy - 26,75 m2 - dywanowa 

317 pokój narad - 28,40 m2 - ceramiczna 

  -   -  
razem powierzchnia pomieszcze ń socjalno-
biurowych na II. pi ętrze: 

- 608,95 m2   

RAZEM POWIERZCHNIA NETTO BUDYNKU  -  4 835,25 m2   

 
 
 
Charakterystyczne parametry techniczne obiektu  

• powierzchnia zabudowy budynku Hala nr 4          3 725,10m2 
w tym : 
o powierzchnia zabudowy części produkcyjno-badawczej    2 869,30m2 
o powierzchnia zabudowy części socjalno-biurowej        855,80m2 

• powierzchnia netto budynku Hala nr 4           4 83 5,25m2 
w tym : 
o powierzchnia netto części produkcyjno-badawczej      2 737,65m2 
o powierzchnia netto części socjalno-biurowej     2 097,60m2 

Bilas powierzchni netto budynku Hala nr 4 
część produkcyjno-badawcza 

o powierzchnia netto pom. produkcyjnych      1 575,05m2 
o powierzchnia netto pom. badawczych         187,85m2 
o powierzchnia netto pom. produkcyjno-badawczych        514,00m2 
o powierzchnia netto pom. pomocniczych         162,00m2 
o powierzchnia netto komunikacji          285,00m2 
o powierzchnia netto pom. higienicznosanitarnych          13,75m2 

część socjalno-biurowa 
o powierzchnia netto pom. biurowych          840,45m2 
o powierzchnia netto pom. pomocniczych         245,30m2 
o powierzchnia netto pom. higienicznosanitarnych        371,90m2 
o powierzchnia netto pom. technicznych           88,00m2 
o powierzchnia netto komunikacji          551,95m2 

• powierzchnia u żytkowa budynku Hala nr 4          3 910,30m 2 
w tym : 
o powierzchnia użytkowa części produkcyjno-badawczej    2 452,65m2 
o powierzchnia użytkowa części socjalno-biurowej     1 457,65m2 

• kubatura brutto budynku Hala nr 4         30 662,00 m3 
w tym : 
o kubatura brutto części produkcyjno-badawczej                    21 058,00m3 
o kubatura brutto części socjalno-biurowej                                9 604,00m3 

• wysoko ść budynku              max.11,98m  
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• długo ść x szeroko ść części produkcyjno-badawczej obiektu     85,13x34,25m  

• długo ść x szeroko ść socjalno-biurowej (z przewi ązką)        max.48,75x20,35m  

• liczba kondygnacji cz ęści produkcyjno-badawczej       1  

• liczba kondygnacji cz ęści socjalno-biurowej              2 i 3  
 
 
4. FUNKCJA OBIEKTU ORAZ ROZWIĄZANIE FUNKCJONALNO-

PRZESTRZENNE 

Zaprojektowany obiekt „Hala nr 4” składa się z dwu oddylatowanych części, powiązanych 
funkcjonalnie. Są to : 
• jednokondygnacyjna część produkcyjno-badawcza o wysokości 7,90m 

zaprojektowana na rzucie prostokąta o wymiarach 85,15 x 34,25m. 
• trzykondygnacyjna część socjalno-biurowa zaprojektowana w formie 

prostopadłościanu o wysokości 11,98m i wymiarach rzutu 48,75 x 14,85m; 
z dwukondygnacyjnym łącznikiem o wymiarach 24,15 x5,50m i wysokości 8,02m. 

Obie części łączą się pod kątem prostym w układ o kształcie litery „L”. 
Część produkcyjno-badawcza mieści trzynaście samodzielnych jednostek przewidzianych 
do wynajęcia przez początkujące firmy na rozwiniecie działalności. Przewiduje się, że na 
wynajętej powierzchni użytkownicy zorganizują sobie warunki pracy odpowiednio do 
potrzeb. 
Cztery jednostki instalacyjnie przygotowane są do zamontowania sprzętu laboratoryjnego 
i prowadzenia prac badawczych i produkcyjno-badawczych. Jedna z nich została 
zaprojektowana na potrzeby inwestora jako laboratorium materiałowe i prototypownia 3D 
już na obecnym etapie inwestycji. 
Wynajmujący będą wspólnie użytkować wydzielone powierzchnie ruchu i pomieszczenia 
higienicznosanitarne. Będą też mogli prowadzić badania w laboratorium, 
zorganizowanym, wyposażonym i prowadzonym przez inwestora. 
Obsługę transportową jednostek przewiduje się wewnętrznym korytarzem, połączonym ze 
wspólną rozładownią wyposażoną w dwie duże bramy przemysłowe. Część jednostek 
dodatkowo ma zamontowane własne bramy i drzwi zewnętrzne. 
Jednokondygnacyjna cz ęść produkcyjno-badawcza: 
− 1 jednostka badawcza typu prototypownia i laboratorium badawcze, wyposażona 

i zarządzana przez Centrum Obsługi PPN-T, o łącznej powierzchni 187,85m2; 
− 1 jednostka produkcyjno-badawcza o powierzchni 197,65m2 - do wynajęcia; 
− 2 jednostki produkcyjno-badawcze o powierzchni 155,20 i 161,15m2 - do wynajęcia; 
− 4 jednostki produkcyjne o powierzchni ok.200m2 - do wynajęcia; 
− 5 jednostek produkcyjnych o powierzchni ok.155m2 - do wynajęcia, 
Trzykondygnacyjna cz ęść socjalno-biurowa: 
− biuro zarządzającego obiektem (3 pokoje biurowe o łącznej powierzchni ok.90m2); 
− 20 pokoi biurowych o powierzchni ok.26m2 - do wynajęcia; 
− ”open space office” o powierzchni 139,20m2 – do wynajęcia (5 boksów biurowych  

1-osobowych, 4 boksy biurowe 2-osobowe, 10-osobowa sala narad); 
− sala szkoleniowa I na ok. 48 miejsc; 
− sala szkoleniowa II na ok. 25 miejsc; 
− sala narad na ok.16-20 miejsc; 
− mini bufet na ok.16 miejsc; 
− pomieszczenia higienicznosanitarne ogólnodostępne; 
− pomieszczenia porządkowe i magazynowe; 
− garaż 1-stanowiskowy dla zarządzającego obiektem 
− pomieszczenia techniczne (stacja trafo, rozdzielnia elektryczna) 
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W dwukondygnacyjnej przewiązce części socjalno-biurowej zlokalizowano kotłownię 
gazową oraz dwie szatnie przelotowe dla ok.2x40 osób (kobiet i mężczyzn) oraz jadalnię 
posiłków własnych na 40 miejsc - dla pracowników zatrudnionych w obiekcie. 
 
 
5. FORMA ARCHITEKTONICZNA, DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU 

I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY 

„Hala nr 4” została zaprojektowana jako kolejny budynek zamykający przestrzennie 
zabudowę kompleksu obiektów Inkubatora Technologicznego oraz dopełniający jego 
program użytkowy. 
Jest to całkowicie samodzielna, wolnostojąca, jednokondygnacyjna hala produkcyjno-
badawcza połączona dwukondygnacyjną przewiązką z trzykondygnacyjną częścią 
socjalno-biurową. 
Kompozycja prostopadłościennych brył obiektu ma prostą formę architektoniczną. Płaskie 
pogrążone dachy przysłonięte są attyką ścian zewnętrznych. 
Ażurowe osłony dachowe nadają budynkowi lekkości zaś zróżnicowanie wykończenia 
ścian zewnętrznych przełamują długość podłużnych elewacji hali. 
Zaprojektowany obiekt wpisuje się w charakter przemysłowo-biurowej zabudowy 
pozostałych działek strefy S1. Horyzontalna bryła osadzona jest w płaskim krajobrazie 
oraz podkreśla ograniczenia przestrzenne zabudowy terenów w sąsiedztwie lotniska. 
 
 
6. OCENA TECHNICZNA AKTUALNYCH WARUNKÓW 

GEOTECHNICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA 
GRUNTOWEGO 

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia oraz kategorii geotechnicznej obiektu 
budowlanego „Hala nr 4”, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 
kwietnia 2012 r. poz. 463), zostało załączone do części konstrukcyjnej projektu 
architektoniczno-budowlanego. 
 
 
7. OPIS ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNO – 

BUDOWLANYCH (robót oraz materiałów budowlanych i wyko ńczeniowych) 

7.1 Układ konstrukcyjny 
Budynek zaliczono do II kategorii geotechnicznej, a teren lokalizacji zakwalifikowano do 
prostych warunków gruntowych. Dla projektowanego budynku w maju 2014r. wykonana 
została dokumentacja badań podłoża gruntowego – załączona do projektu budowlanego 
(Tom I). 
Obiekt składa się z dwu części o odmiennej konstrukcji, oddylatowanych powyżej 
fundamentów.  
Część socjalno-biurowa to trzykondygnacyjny budynek z dwukondygnacyjną przewiązką 
o mieszanym układzie konstrukcyjnym. Przeważający układ podłużnych wewnętrznych 
i zewnętrznych ścian konstrukcyjnych, w rejonie centralnego holu zmienia się na 
poprzeczny żelbetowy układ szkieletowy. W dwukondygnacyjnym łączniku przeważa 
układ podłużny.  
Stropy monolityczne żelbetowe wylewane na budowie. 
Stropodachy żelbetowe niewentylowane dwuspadowe ze spadkiem ok.4% w kierunku 
podłużnych osi obu brył budynku. Spadek stropodachów kształtują płyty z twardej wełny 
mineralnej, pokryte papą asfaltową. 
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Jednokondygnacyjna część produkcyjno-badawcza to dwunawowa hala o konstrukcji 
stalowej. Zaprojektowano poprzeczne układy nośne w postaci dwu symetrycznych 
dźwigarów kratowych przegubowo opartych na słupach głównych - sztywno 
zamocowanych na stopach fundamentowych. Słupy z profili dwuteowych walcowanych. 
Pasy dachowych dźwigarów kratowych z dwuteowników walcowanych; skratowania – 
z rur kwadratowych. Płatwie z dwuteowników i ceowników. Wymiany pod świetliki 
z ceowników. 
Pokrycie nośne z blachy fałdowej T50 gr.1,0mm. 
Rygle dla montażu ścian zewnętrznych (płyt warstwowych) – z rur kwadratowych.  
Stężenia połaciowe poprzeczne i ścienne podłużne – skratowania typu „X” z prętów 
gładkich.  
Przekrycie nośne dachu hali z blachy fałdowej T50 gr.1,0mm, zaizolowane wełną 
mineralną i pokryte papą asfaltową. Zewnętrzna obudowa ścian–mieszana-komponowana 
ze stalowych płyt warstwowych w układzie pionowym oraz płaszczyzn ścian żelbetowych 
wykończonych elewacją wentylowaną. 
Zaprojektowane rozwiązania materiałowe: 
– chudy beton pod fundamenty – B10 (C8/10) gr. 10cm 
– chudy beton pod posadzki na zagęszczonej podsypce – B15 (C12/15) gr. 10cm 
– beton konstrukcyjny – B30 (C25/30) 
– beton na podkłady pod posadzki 

− B20 (C16/20) – standardowe posadzki w części socjalno-biurowej 
− B25 (C20/25) – posadzki pom. technicznych i gospodarczych w części socjalno-

biurowej 
− B30 (C25/30) – posadzki w części produkcyjno-badawczej 

– stal zbrojeniowa – klasy „C”-RB500W (A-IIIN) 
– stal konstrukcyjna – S235JR 
– ceramika budowlana na nośne i wypełniające ściany wewnętrzne i zewnętrzne – 

pustaki szczelinowe klasy „15” na zaprawie klasy M10 
– ceramika budowlana na ściany wewnętrzne działowe gr. 12cm (o wymaganej 

odporności ogniowej (REI60) – cegła ceramiczna pełna klasy „15” na zaprawie klasy 
M10 

– zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej – wg opisu projektu wykonawczego 
konstrukcyjnego 

– zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej – w dalszej części opisu 
Szczegółowy opis konstrukcji obiektu – w konstrukcyjnym projekcie wykonawczym. 

7.2 Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz odporno ść ogniowa i stopie ń 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 
Część produkcyjno-badawczą jako obiekt jednokondygnacyjny o gęstości obciążenia 
ogniowego do 2000 MJ/m2 zaprojektowano w klasie „C” odporności pożarowej. 
Część socjalno-biurowa, trzykondygnacyjna o wysokości 11,98m to budynek niski ZLIII 
w klasie „C” odporności pożarowej. 
Oddzieleniem stref pomiędzy częścią produkcyjno-badawczą a budynkiem socjalno-
biurowym stanowią ściany - REI 120 oraz drzwi - El 60 
Elementy budowlane obiektu powinny posiadać co najmniej klasy odporności ogniowej: 
– główna konstrukcja nośna : R60 
– stropy : REI60 
– konstrukcja dachu : R15 
– ściany zewnętrzne osłonowe : EI30 
– ściany zewnętrzne nośne : EI30 i R60 
– ściany wewnętrzne działowe : EI15 
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– ściany wewnętrzne nośne : EI15 i R60 
– przekrycie dachu : R15 
– słupy i dźwigary stalowej konstrukcji części produkcyjno-badawczej : zabezpieczone 

ogniochronnie do klasy R60 
– stalowa konstrukcja dachu części produkcyjno-badawczej : zabezpieczona 

ogniochronnie do klasy R15 
– stalowa konstrukcja aluminiowo-szklanej fasady części socjalno-biurowej : 

zabezpieczona ogniochronnie do klasy R15 
Wszystkie elementy budynku powinny posiada ć cechę nierozprzestrzeniania ognia 
(NRO). 

7.3 Wykopy 
Poziom terenu istniejącego w rejonie posadowienia budynku = 210,80 – 211,00mnpm. 
Posadowienie fundamentów projektuje się na poziomie 210,10mnpm.  
Poziom spodu chudego betonu = 210,00mnpm.  
Poziom parteru projektowanego budynku = 211,90 mnpm 
Poziom terenu projektowanego wokół budynku = 211,85 – 211,88mnpm. 
Przewiduje się, że nie podpiwniczony budynek realizowany będzie 
w szerokoprzestrzennym wykopie o głębokości około 30-50m z pogłębieniem na ławy 
i stopy fundamentowe. 
Ściany wykopu należy zabezpieczyć przed obsuwaniem. Wykopy wykonywać w porze 
suchej, bezpośrednio przed fundamentowaniem i nie dopuszczać do trwałego ich 
zawodnienia. 
Wykopy fundamentowe prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa i projektanta 
konstrukcji budynku. Na czas prac fundamentowych przewidzieć należy zabezpieczenie 
i odwodnienie terenu. 

7.4 Fundamenty i ściany zagł ębione w gruncie 
Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie obiektu na żelbetowych monolitycznych 
ławach i stopach fundamentowych. Ściany fundamentowe żelbetowe i betonowe z górnym 
wieńcem żelbetowym. 
Pod fundamentami wykonać należy chudy beton B10 grubości min.10cm. 
Fundamenty realizować ściśle wg zaleceń projektanta konstrukcji obiektu. W przypadku 
stwierdzenia rozbieżności między parametrami odkrytej warstwy nośnej a parametrami 
założonymi w projekcie, należy skonsultować się z projektantem. 
– beton – B30 (C25/30) 
– zbrojenie - stal klasy „C”-RB500W (A-IIIN) 
– chudy beton B10 (C8/10) 

7.5 Izolacje przeciwwilgociowe projektowanych funda mentów i ścian w gruncie 
Poziom wód gruntowych w rejonie lokalizacji obiektu nawiercony został na głębokości 
4,10-5,50mppt, tj. na rzędnych 205,46-206,74mnpm. Poziom ten należy uznać za jeden 
z najwyższych jaki występuje w podłożu badanego terenu.  
Posadowienie fundamentów projektuje się na poziomie 210,10mnpm.  
W związku z powyższym izolacje fundamentów zaprojektowano jako przeciwwilgociowe, 
zabezpieczające przed wsiąkającą woda opadową oraz podciąganiem kapilarnym. 
Izolację poziomą na chudym betonie – pod fundamentami (stopami i ławami) wykonać 
należy z dwu warstw termozgrzewalnej papy asfaltowej podkładowej modyfikowanej SBS 
grubości min.4,0mm, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min.200g/m2. 
Izolację chronić należy przed uszkodzeniem na czas realizacji robót szalunkowych 
i zbrojarskich. 
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Pozostałe izolacje poziome i pionowe fundamentów i ścian fundamentowych wykonać 
należy mineralną zaprawą do krystalicznego uszczelnienia betonu. Przewidzieć należy 
nałożenie min.1,5kg mineralnej zaprawy uszczelniającej na 1m2 izolowanej powierzchni. 
Wcześniej, na styku płaszczyzny poziomej z pionową wykonać należy fasety z zaprawy 
wodoszczelnej o promieniu min.4,0cm. 
Od strony zewnętrznej izolację wykonać na całej wysokości ściany fundamentowej, 
łącznie z jej płaszczyzną poziomą. W części socjalno-biurowej izolacje pionowe ścian 
fundamentowych połączyć z pionową izolacją murowanych ścian nadziemia (do 
wysokości ok. 30cm nad projektowanym poziomem terenu). 
Od wewnątrz pionową ścianę zaizolować do poziomu podkładu warstw posadzkowych. 
Uwaga: dopuszcza się zamianę izolacji mineralnej fundamentów na kompleksowy 
bitumiczny (asfaltowy bezrozpuszczalnikowy) grubowarstwowy system bezszwowy 
sprawdzonej firmy. 

7.6 Izolacje termiczne fundamentów i zewn ętrznych ścian fundamentowych 
– Izolacja ścian zagłębionych w gruncie – płyty gr.10cm z polistyrenu ekstrudowanego 

z gładką powierzchnią – od poziomu odsadzki fundamentu do poziomu terenu (118cm 
w części produkcyjno-badawczej). 

– Izolacja ścian zagłębionych w gruncie – płyty gr.15cm z polistyrenu ekstrudowanego 
z gładką powierzchnią – od poziomu odsadzki fundamentu do poziomu terenu (135cm 
w części socjalno-biurowej). 

– Izolacja partii cokołowych ścian fundamentowych 22cm ponad powierzchnią terenu 
projektowanego w części produkcyjno-badawczej - płyty gr.10cm z polistyrenu 
ekstrudowanego z szorstką powierzchnią. Ocieplony cokół wykończyć w systemie 
BSO.  
Uwaga: ocieplenie cokołu wykonać i wykończyć na etapie wykańczania elewacji. 

– Izolacja partii cokołowych murowanych ścian nadziemia ok.25cm ponad powierzchnią 
terenu projektowanego w części socjalno-biurowej - płyty gr.15cm z polistyrenu 
ekstrudowanego z szorstką powierzchnią.  
Uwaga: ocieplenie cokołu wykonać i wykończyć na etapie wykańczania elewacji. 

Na fragmentach ścian wykończonych tynkiem cienkowarstwowym ocieplony cokół 
wykończyć w systemie BSO. 
Na izolacji cokołów, pod elewacją z płyt włókno-cementowych, pas wysokości około 10cm 
ponad terenem starannie pokryć odpowiednią masą kryjącą (np. hydroizolacyjną) 
w kolorze ciemnoszarym lub czarnym.  
Zamiennie do izolacji cokołów można wykorzystać płyty ze spienionego szkła (typu 
foamglas) w kolorze czarnym. Starannie przyklejony do ściany nie wymagałby 
dodatkowego pokrycia masą kryjącą. 
Izolacje z płyt polistyrenu ekstrudowanego mocować na zaprawie klejącej wybranego 
Bezspoinowego Systemu Ociepleniowego (BSO) lub np. z wykorzystaniem izolacyjnej 
bezrozpuszczalnikowej asfaltowej masy bitumicznej. 
Zastosowane zamiennie płyty ze szkła piankowego mocować do ściany zgodnie 
z zaleceniem producenta. 

7.7 Obsypanie ścian fundamentowych 
Ściany fundamentowe zasypać można po wykonaniu właściwej izolacji 
przeciwwilgociowej oraz termicznej. Właściwą termoizolację zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem (podczas obsypywania gruntem) polietylenową folią budowlaną kubełkową 
gr.0,4-0,5mm przyłożoną na sucho wytłoczeniami w stronę muru. 
Do obsypania można wykorzystać ziemię z wykopu, oczyszczoną z gruzu 
i zanieczyszczeń albo wykop wypełnić dobrze zagęszczoną warstwą iłu lub ubitej gliny, by 
ograniczyć ilość wody wsiąkającej przez szczeliny utwardzonej nawierzchni opaski 
odbojowej. 
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7.8 Utwardzona opaska wokół ścian zewn ętrznych budynku 
Bezpośrednio przy budynku, wzdłuż wschodniej elewacji części socjalno-biurowej, 
przewiduje się opaskę szerokości 60cm z prasowanej kostki brukowej na utwardzonej 
podbudowie, na poziomie ok. 5cm poniżej poziomu parteru. Wejście do budynku na 
poziomie 2cm poniżej posadzki parteru. Pozostałe ściany budynku przylegają 
bezpośrednio do chodników i placów z prasowanej kostki brukowej (na poziomie -
0,02mppp). 
Rodzaj kostki oraz warstwy podbudowy – wg projektu wykonawczego dróg 
i ukształtowania terenu. 

7.9 Konstrukcja dwu- i trzykondygnacyjnej cz ęści socjalno-biurowej obiektu 
Zaprojektowano mieszaną konstrukcję nośną: 
– żelbetowy wylewany szkielet (słupy i belki betonowe) – z betonu B30 (C25/30) 

zbrojonego stalą klasy „C”-RB500W (A-IIIN) 
– ściany zewnętrze, podłużne wewnętrzne (korytarzowe) i wewnętrzne ściany nośne – 

murowane z ceramicznych pustaków szczelinowych klasy „15” gr.25cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej klasy M10, wzmocnione żelbetowymi rdzeniami; z żelbetowymi 
wylewanymi nadprożami okiennymi i drzwiowymi 

– część filarków międzyokiennych, ściany klatki schodowej gr. 25cm, ściany szybu 
windowego (gr. 20, 25 i 30cm), ściana usztywniająca w osi „E” – żelbetowe 
monolityczne wylewane na budowie 

– stropy żelbetowe gr.18 i 20cm (płyta stropodachu dwukondygnacyjnej przewiązki) – 
monolityczne, wylewane z betonu B30 (C25/30) zbrojonego stalą klasy „C”-RB500W 
(A-IIIN) 

– żelbetowe monolityczne biegi schodowe, wylewane z betonu B30 (C25/30) zbrojonego 
stalą klasy „C”-RB500W (A-IIIN) 

Wszystkie konstrukcyjne elementy żelbetowe z betonu B30 (C25/30) zbrojonego stalą 
klasy „C”-RB500W (A-IIIN). 

7.10 Stalowa konstrukcja jednokondygnacyjnej cz ęści produkcyjno-badawczej 
Zaprojektowano stalowy poprzeczny układ konstrukcyjny w postaci płaskich dźwigarów 
kratowych przegubowo opartych na stalowych dwuteowych słupach hali.  
Pasy dźwigarów kratowych zaprojektowano z dwuteowników walcowanych, skratowania – 
z rur kwadratowych. 
Oparte na dźwigarach płatwie główne z dwuteowych profili walcowanych stanowią 
podparcie dla konstrukcyjnej (nośnej) blachy fałdowej. Pod urządzenia wentylacyjne 
zaprojektowano konstrukcja wsporcza oparta na głównych dźwigarach dachu. Tężniki 
połaciowe – poprzeczne. Tężniki ścian podłużnych, słupów środkowych i ścian 
szczytowych – prętowe ze skratowaniem typu „X”. 
Obudowa hali – płyty warstwowe ścienne w układzie pionowym mocowane do stalowej 
podkonstrukcji ryglowej, łączona z fragmentami zewnętrznych ścian żelbetowych. 
Szczegółowy opis konstrukcji obiektu – w konstrukcyjnym projekcie wykonawczym. 

7.11 Żelbetowe fragmenty ścian zewn ętrznych cz ęści produkcyjno-badawczej 
Fragmenty ścian podłużnych i szczytowej ściany przylegającej do części socjalno-
biurowej zaprojektowano jako żelbetowe gr.25 i 30cm. 
Ściana szczytowa wykończona jest płytami warstwowymi z rdzeniem izolacyjnym 
gr.12cm, montowanymi pionowo do podkonstrukcji stalowej, zamocowanej do 
monolitycznej ściany. 
Monolityczne fragmenty ścian podłużnych wykończone są systemową wentylowaną 
elewacją z płyt włókno-cementowych  
 
 



 12 

7.12 Izolacja przeciwwilgociowa projektowanych posa dzek na gruncie 
Na zagruntowanej płycie posadzkowej z betonu B15 (C12/15) gr.10cm zaprojektowano 
izolację przeciwwilgociową z termozgrzewalnej papy asfaltowej podkładowej 
modyfikowanej SBS grubości min.5,0mm, na osnowie z włókniny poliestrowej 
o gramaturze min.250g/m2. 
Wybrać należy sprawdzone materiały renomowanych producentów i ściśle przestrzegać 
warunków przygotowania betonowego podłoża i technicznej instrukcji aplikacji materiału 
izolacyjnego. 
Uwaga: ewentualna zamiana poziomej asfaltowej izolacji podposadzkowej na krystaliczne 
uszczelnienie mineralne wymagałoby zmiany grubości i klasy betonu płyty podłoża. 

7.13 Warstwy no śne i izolacyjne posadzek na gruncie (w cz ęści socjalno-biurowej) 
Posadzki należy posadowić na stabilnym, wyrównanym rodzimym podłożu gruntowym. 
Pod posadzki na gruncie wykonać należy podsypki z piasku lub pospółki o grubości około 
120cm - zagęszczone mechanicznie do ls = 0,98. W sytuacji, gdy wykop należy pogłębić 
poniżej przewidywanego poziomu, grubość podsypki należy odpowiednio zwiększyć. 
Zagęszczenie wykonywać, pod kontrolą geologa. 
Podbudowę betonową - płytę gr.10cm - zaprojektowano z betonu B15 (C12/15). Na 
zagęszczonej podsypce należy rozłożyć folię budowlaną PE gr.0,2mm, przeciwdziałającą 
odpływowi wody ze świeżego betonu. Podbudowę należy zdylatować obwodowo, 
zagruntować i zaizolować przeciwwilgociowo papą termozgrzewalną. 
Jako izolację przeciwwilgociową zaproponowano podkładową papę termozgrzewalną 
modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej gr.min.5,0mm.  
Izolację termiczną gr.10cm zaprojektowano z polistyrenu ekstrudowanego 
o wytrzymałości na ściskanie min. 300kPa. Zaleca się warstwę izolacji wykonać z dwu płyt 
ułożonych krzyżowo, na rozmijające się spoiny. 
Podkłady gr.5cm z betonu B20 (C16/20) zazbroić siatką 15x15cm z drutu stalowego 
∅4mm umieszczoną w połowie grubości warstwy, odizolować od ścian dylatacją 
obwodową z pianki polietylenowej gr.5-10mm lub ze styropianu gr.10mm. Jako warstwę 
poślizgową oddzielającą podkłady od izolacji termicznej zastosować folię budowlaną PE 
gr.0,2mm (w pomieszczeniach „mokrych” zastosować folię gr.0,3mm). 
Uwagi:  
1. W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych wykonać podkłady gr.7cm z betonu 

B25 (C20/25) zbrojone siatką 15x15cm z prętów ∅5mm ze stali A-IIIN umieszczoną 
w połowie grubości warstwy oraz izolację termiczną z polistyrenu ekstrudowanego 
gr.8cm. 

2. Warstwy podbudowy należy wykonać na gruncie rodzimym. W przypadku napotkania 
w poziomie posadowienia gruntów nienośnych (nasypów, humusu) należy zwiększyć 
grubość warstwy podsypki do poziomu gruntu nośnego. 

3. Murowane ścianki działowe wykonać na fundamentach żelbetowych 40x40cm, 
zaizolowanych przeciwwilgociowo. 

7.14 Warstwy no śne i izolacyjne mocno obci ążonych posadzek przemysłowych na 
gruncie (w jednokondygnacyjnej cz ęści produkcyjno-badawczej) 

Posadzki jednostek produkcyjnych i produkcyjno-badawczych w części produkcyjno-
badawczej, przewidziane na duże obciążenia, należy posadowić na stabilnym, 
jednorodnym, wyrównanym i oczyszczonym rodzimym podłożu gruntowym. 
Pod posadzki na gruncie przyjęto w projekcie podsypki z piasku lub pospółki o grubości 
około 120cm - zagęszczone mechanicznie. W sytuacji, gdy wykop należy pogłębić poniżej 
przewidywanego poziomu, grubość podsypki należy odpowiednio zwiększyć. 
Wymagany wskaźnik zagęszczenia podsypki ls = 0,98. Zagęszczenie wykonywać 
warstwami, pod kontrolą geologa. 
Podbudowę betonową - płytę gr.10cm - zaprojektowano z chudego betonu B15 (C12/15). 
Rozłożenie na zagęszczonej podsypce folii budowlanej PE gr.0,2mm przeciwdziała 
odpływowi wody ze świeżego chudego betonu w warstwę podsypki. Podbudowę należy 
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zdylatować obwodowo, zagruntować i zaizolować przeciwwilgociowo papą 
termozgrzewalną. 
Jako izolację przeciwwilgociową zaprojektowano elastyczną, o wysokiej odporności na 
rozciąganie, podkładową papę termozgrzewalną modyfikowaną SBS gr.min.5mm na 
osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min.250g/m2. 
Wykonaną izolację należy skutecznie chronić przed uszkodzeniem podczas prowadzenia 
robót termoizolacyjnych i zbrojarskich właściwej płyty posadzkowej. 
Izolację termiczną gr.8cm zaprojektowano z polistyrenu ekstrudowanego o wytrzymałości 
na ściskanie min. 500kPa. 
Właściwy podkład konstrukcyjny posadzki stanowi zatarta na ostro płyta grubości 25cm 
z betonu B30 (C25/30) krzyżowo zbrojona dołem i górą siatkami 15x15cm z prętów 
∅8mm ze stali A-IIIN. 
Zaleca się dodatkowe zbrojenie betonu rozproszonymi włóknami polipropylenowymi, 
zapobiegające powstawaniu rys skurczowych. 
Wymagane parametry techniczne betonu do wykonania płyty to: 
– minimalna klasa wytrzymałościowa B 30 
– właściwa jednorodna konsystencja  
– wskaźnik wodno-cementowy w/c < 0,5 
– punkt piaskowy do 40%  
– ograniczona ilość cementu z uwagi na skurcz 
– zbrojenie rozproszone polipropylenowe twarde HPP o długości 50mm i średnicy 1mm, 

dozowane na poziomie 5kg/m3 betonu 
– plastyfikatory lub upłynniacze 
Płytę należy odpowiednio starannie zdylatować i następnie uszczelnić wg niżej podanych 
zasad. 
Dylatacja obwodowa  z pianki polietylenowej brzegowej szerokości ok.10cm i grubości 5-
10mm; oddziela betonową posadzkę od stałych elementów w obiekcie (ściany, słupy) 
zapobiegając niekontrolowanemu pękaniu betonu w tych obszarach na skutek zjawiska 
skurczu. 
Dylatacja powierzchni płyty w polach kształtu kwadratów o wymiarach ok. 6,0mx6,0m. 
Płytę nośną, bezpośrednio po zatarciu, należy zdylatować przez starannie wyznaczone 
nacięcia piłą diamentową na głębokość 1/4-1/3 grubości płyty, dzielące posadzkę na 
równe i równomiernie rozmieszczone pola. Oczyszczone i zagruntowane fugi należy 
wypełnić wciśniętym polietylenowym sznurem dylatacyjnym (średnica=1,25 szer.fugi) 
i dylatacyjną masą uszczelniającą. Na czas wypełniania dylatacji jej krawędzie należy 
zabezpieczyć taśmą malarską. Barwę masy dylatacyjnej należy dobrać do koloru 
posadzki żywicznej. Fugowanie dylatacji można wykonać nie wcześniej niż 28 dni od 
wylania posadzki. 
Uwagi:   
1. Przed wykonaniem konstrukcji posadzki należy powyższe wytyczne skonsultować 

z wybranym dostawcą systemu żywicznej posadzki przemysłowej by wykonać projekt 
posadzki zgodny z technologią producenta i wykonawcy wykończenia posadzki, 
uwzględniający wymagane parametry zastosowanego betonu, zbrojenie i układ 
dylatacji. 

2. Warstwy podbudowy należy wykonać na gruncie rodzimym. W przypadku napotkania 
w poziomie posadowienia gruntów nienośnych (nasypów, humusu) należy zwiększyć 
grubość warstwy podsypki do poziomu gruntu nośnego. 

3. Warstwy izolacji termicznej i podkłady betonowe pod posadzki żywiczne wykonać we 
właściwym czasie, uzgodnionym z dostawcą systemu. 
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7.15 Ściany zewn ętrzne cz ęści socjalno-biurowej wyko ńczone płyt ą włókno-
cementow ą 

Na przeważającej części budynku zaprojektowano ściany murowane z ceramicznych 
bloczków szczelinowych gr.25cm wzmocnione żelbetowymi rdzeniami oraz ściany 
żelbetowe - izolowane i wykończone jako elewacje wentylowane. 
Przewiduje się: 
– izolację ścian zagłębionych w gruncie – płytami gr.15cm z polistyrenu ekstrudowanego 

z gładką powierzchnią od poziomu odsadzki fundamentu (135cm poniżej poziomu 
terenu) 

– izolację partii cokołowych ścian fundamentowych 25cm ponad powierzchnią gruntu - 
płytami grubości ok.15cm z polistyrenu ekstrudowanego z szorstką powierzchnią 

– wykończenie cokolika masą kryjącą (zgodnie z opisem w punkcie 7.5) 
– wykończenie ścian powyżej cokolika elewacją wentylowaną z okładziną z płyt włókno-

cementowych 
W projekcie przewiduje się wykorzystanie kompletnego, popartego obliczeniami, systemu 
elewacji wentylowanej z okładzin włókno-cementowych obejmującego: elewacyjne płyty 
wykończeniowe (włókno-cementowe) grubości min.8mm, izolację termiczną gr.20cm 
z wełny mineralnej z wiatroizolacją, nierdzewną podkonstrukcję nośną okładziny 
elewacyjnej, elementy mocowania płyt elewacyjnych do podkonstrukcji, elementy 
mocowania podkonstrukcji do budynku oraz wszelkie wymagane akcesoria montażowe 
i wykończeniowe (typu podkładki izolacyjne, impregnaty itp). 
Projekt montażowy powinien posiadać rozwiązanie detali obróbek oraz uszczelnień 
i połączeń ściany osłonowej z pozostałymi elementami i systemami wykończenia elewacji. 
Dokumentację należy uzgodnić z projektantem budynku celem koordynacji wszystkich 
elementów i materiałów wykończeniowych.  
Wymagane parametry płyt włókno-cementowych: 
– naturalny, barwiony w masie materiał z wyraźnie widoczną strukturą włóknocementu.  
– matowa, jedwabiście gładka lub strukturalna powierzchnia wykończeniowa. 
– przezroczysta warstwa zabezpieczająca 
– ukryty system montażu 

7.16 Ściany zewn ętrzne cz ęści socjalno-biurowej wyko ńczone elewacyjnymi 
panelami szklanymi 

Na fragmencie ściany wejściowej budynku zaprojektowano kolorystyczny akcent 
wykonany w postaci elewacji wentylowanej izolowanej i wykończonej systemem 
elewacyjnych paneli szklanych. 
Wymagane parametry systemu: 
– aluminiowa podkonstrukcja mocowana do konstrukcji budynku konsolami ze stali 

nierdzewnej 
– izolacja z wełny mineralnej z wiatroizolacją 
– płyta nośna paneli z granulatu szklanego o strukturze szkła porowatego, obustronnie 

wzmocnionego siatką zbrojącą 
– wykończenie paneli z naklejonych tafli szkła barwionego wg wzornika RAL 
– ukryty system montażu  
Elewacja powinna być montowana na podstawie projektu wykonawczego, który powinien 
zawierać rysunki podkonstrukcji oraz typy i wymiary elementów mocujących, ich liczbę 
i sposób mocowania, dostosowany do rodzaju okładziny. Określenie elementów 
podkonstrukcji oraz sposobu mocowania powinno opierać się na obliczeniach 
statycznych, uwzględniających rodzaj okładziny oraz wpływ sił zewnętrznych (parcia 
i ssania wiatru). W dokumentacji projektowej powinny się znaleźć rysunki rozwiązań 
istotnych detali oraz rysunek podziału płyt i zestawienie formatek. Dokumentację należy 
uzgodnić z projektantem budynku celem koordynacji wszystkich elementów i materiałów 
wykończeniowych.  
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7.17 Ściany zewn ętrzne cz ęści socjalno-biurowej wyko ńczone metod ą BSO 
Dwukondygnacyjną przewiązkę oraz fragmenty ścian zewnętrznych trzykondygnacyjnej 
bryły zaproponowano jako izolowane i wykończone metodą BSO. 
Zaprojektowano docieplenie ścian zewnętrznych kompletną metodą „lekką mokrą” BSO 
(Bezspoinowy System Ocieplenia) z zastosowaniem płyt styropianu samogasnącego jako 
materiału termoizolacyjnego. Przewiduje się: 
– izolację ścian zagłębionych w gruncie – płytami gr.15cm z polistyrenu ekstrudowanego 

z gładką powierzchnią od poziomu odsadzki fundamentu (135cm poniżej poziomu 
terenu) 

– izolację partii cokołowych ścian fundamentowych 22cm ponad powierzchnią gruntu - 
płytami grubości ok.15cm z polistyrenu ekstrudowanego z szorstką powierzchnią 

– warstwę dociepleniową, którą stanowią płyty styropianowe EPS 80 036 Fasada 
o obliczonej grubości 20cm przyklejone do ścian powyżej cokolika, 

– warstwy zbrojnej z masy lub zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojąca z włókna 
szklanego, 

– wykończenie cokolika masą mineralno-żywiczną  
– wykończenie ścian powyżej cokolika cienkowarstwową mineralną wyprawą tynkarską 

malowaną krzyżowo min.dwukrotnie farbą silikonową lub wykończenie wyprawą 
tynkarską silikonową barwioną w masie 

Dolna krawędź docieplenia ściany powyżej cokolika wymaga zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem mechanicznym za pomocą startowego profilu cokołowego. Profile te poza 
funkcją ochronną, stanowią podparcie montażowe pierwszego rzędu izolacji. 
Wykształcony na ich dolnej części kapinos nie dopuszcza do zacieków wody na ścianę 
budynku. 
Zaleca się zbrojenie cokołu i dolnych partii ścian (do wysokości min.150cm) podwójną 
siatką lub tzw. siatką pancerną. 
Uziarnienie masy tynkarskiej – 1,5-2,0mm. Faktura tynku – baranek. 

7.18 Przeszklona fasada słupowo-ryglowa holi cz ęści socjalno-biurowej 
Osłonową przeszkloną aluminiową ścianę słupowo-ryglową, zamykającą przestrzeń holi 
na wszystkich kondygnacjach, wykonać należy z profili konstrukcyjnych należących do 
grupy materiałowej 1,0 sprawdzonego producenta. Projekt warsztatowy powinien być 
udokumentowany stosownymi obliczeniami konstrukcyjnymi. Powinien posiadać 
rozwiązanie detali obróbek oraz uszczelnień i połączeń ściany osłonowej z pozostałymi 
elementami i systemami wykończenia elewacji. Dokumentację należy uzgodnić 
z projektantem budynku celem koordynacji wszystkich elementów i materiałów 
wykończeniowych.  
Szklenie – zestawami termoizolacyjnymi dwuszybowymi. Szyba wewnętrzna 
niskoemisyjna, szyba zewnętrzna absorpcyjna neutralna o niskim współczynniku 
refleksyjności (max. 12%). Przenikalność światła (LT min. 68%), całkowita 
przepuszczalność energii (SF – max 37%), Uk zestawu szybowego = max 1,0 W/m2K. 
Grubość szyb wykonawca przyjmie po wykonaniu obliczeń konstrukcyjnych. 
Przeszklenie płaszczyzny dachu fasady powinno być wykonane ze szkła o podwyższonej 
wytrzymałości na uderzenie. 
Wielkość rygli i słupów przyjąć na podstawie obliczeń. Rygle zamykające (dolny i górny) 
zrównać z wielkością słupów. 
Dla zaprojektowanej fasady w części konstrukcyjnej projektu przewidziano stalową 
podkonstrukcję, mocowana do żelbetowych elementów budynku.  
Wykonawca ślusarki aluminiowej, który zobowiązany jest do opracowania projektu fasady 
i jej montażu (z obliczeniami), zdecyduje o wykorzystaniu zaproponowanej podkonstrukcji 
i adaptacji do przyjętych profili aluminiowych lub – w razie potrzeby – opracuje i uzgodni 
własny projekt mocowania. 
Zaleca się zdystansowanie stalowej podkonstrukcji ok.5cm od aluminiowych słupów 
fasady celem umożliwienia okresowej konserwacji stalowych elementów. 
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Mocowania elementów aluminiowych do stalowych za pomocą łączników ze stali 
nierdzewnej. 
Przyjęto kolor ciemnosrebrzysty RAL 9007 jako wykończenie profili aluminiowych. Kolor 
farby ogniochronnej dla zabezpieczenia podkonstrukcji należy dobrać do koloru profili 
fasady. 
Kolory potwierdzić na etapie realizacji obiektu. 

7.19 Przeszklone fasady słupowo-ryglowe (jako piono we pasy okienne w cz ęści 
socjalno-biurowej oraz wysokie okna w cz ęści produkcyjno-badawczej) 

Dla ww. elementów zaproponowano rozwiązanie fasadowe do wykonania z profili 
konstrukcyjnych należących do grupy materiałowej 1,0 sprawdzonego producenta. Projekt 
warsztatowy powinien być udokumentowany stosownymi obliczeniami konstrukcyjnymi. 
Powinien posiadać rozwiązanie detali obróbek oraz uszczelnień i połączeń ściany 
osłonowej z pozostałymi elementami i systemami wykończenia elewacji. Dokumentację 
należy uzgodnić z projektantem budynku celem koordynacji wszystkich elementów 
i materiałów wykończeniowych. 
Wielkość rygli i słupów przyjąć na podstawie obliczeń. Rygle zamykające na każdej 
kondygnacji (dolny i górny) oraz parapetowe zrównać z wielkością słupów. 
Szklenie – zestawami termoizolacyjnymi dwuszybowymi. Szyba wewnętrzna 
niskoemisyjna, szyba zewnętrzna absorpcyjna neutralna o niskim współczynniku 
refleksyjności (max. 12%). Przenikalność światła (LT min. 68%), całkowita 
przepuszczalność energii (SF – max 37%), Uk zestawu szybowego = max 1,0 W/m2K. 
Grubość szyb wykonawca przyjmie po wykonaniu obliczeń konstrukcyjnych. 
Nieotwierane partie podparapetowe, nie zabezpieczone balustradą, wypełnić zestawami 
szklanymi o podwyższonej wytrzymałości. 
Szczeliny pomiędzy żelbetowym nadprożem budynku a bezklasowym osłaniającym 
pasem międzyokiennym aluminiowo-szklanej fasady należy uszczelnić odpowiednią 
masą, celem uzyskania klasy EI30 odporności ogniowej pasa międzykondygnacyjnego 
wraz z połączeniami ze stropem. 
Sposób otwierania okien potwierdzić na etapie realizacji. 
Kierunek otwierania okien dostosować do układu pomieszczeń – uzgodnić na etapie 
realizacji. 
Profile lakierowane na kolor ciemnosrebrzysty RAL 9007. 
Kolor potwierdzić na etapie realizacji obiektu. 

7.20 Elewacja otwarta listwowa ( żaluzjowa) cz ęści socjalno-biurowej 
Fragmenty elewacji przewiązki części socjalno-biurowej, wykończonej BSO, przysłonięto 
otwartą elewacją listwową. Zaprojektowano również elewację otwartą listwową jako 
podwyższoną attykę przewiązki, w celu osłonięcia urządzeń przewidzianych do 
zamontowania na dachu. 
System wykorzystano też do zaprojektowania żaluzji przeciwsłonecznych osłaniających 
okna wybranych pomieszczeń. 
Charakterystyka wybranego systemu elewacji żaluzjowej : 
Wybrany system elewacji żaluzjowej składa się z listew w kształcie litery „Z” oraz szyn 
nośnych z akcesoriami: 
• Listwy 
– listwy o wys.132mm profilowane z lakierowanej taśmy aluminiowej grubości 0,6mm, 

odpornej na korozję. Długość listew 6000mm. 
– powłoka lakiernicza utwardzona piecowo w kolorze RAL 9007 odporna na promienie 

UV i zarysowania 
– listwy montowane w układzie poziomym 
– optymalny rozstaw listew zapewniający odpowiedni dopływ powietrza do wnętrza 

pomieszczenia i jednocześnie chroniący je przed nasłonecznieniem 
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• System szyn no śnych 
– system składający się ze wsporników mocujących szyny, szyn nośnych, płytek 

dystansowych umożliwiających uzyskanie dowolnego rozstawu listew oraz wsporników 
mocujących listwy 

– elementy systemu nośnego wykonane z tłoczonego aluminium, lakierowanego 
w kolorze listew – wg opracowania wykonawcy systemu 

– szyny nośne mocowane do słupków zaprojektowanej konstrukcji aluminiowej 
Przyjęty w projekcie rozstaw konstrukcji nośnej elewacji żaluzjowej należy uzgodnić 
z producentem wybranego systemu. 

7.21 Zewnętrzne ściany warstwowe cz ęści produkcyjno-badawczej 
Na poszycie szkieletowej stalowej konstrukcji jednokondygnacyjnej hali wybrano system 
płyt warstwowych montowanych w układzie pionowym o następujących parametrach: 
– płyta elewacyjna warstwowa szerokości 100cm z mocowaniem ukrytym; 
– rdzeń izolacyjny z pianki polizocyjanurowej IPN o grubości 120mm; 
– poszycie z blachy stalowej ocynkowanej; 
– elastyczna powłoka zewnętrzna poliuretanowa grubowarstwowa (grubość min.60µm), 

odporna na uszkodzenia mechaniczne, korozję i promieniowanie UV – również 
w środowisku agresywnym; 

– warstwa wierzchnia półmatowa z efektem granulacji (o podwyższonej odporności na 
zarysowania) w kolorze jasnosrebrzystym RAL9006 i ciemnosrebrzystym RAL9007; 

– profilacja zewnętrzna drobna (typu micro) oraz plastyczna falista (typu wave); 
– powłoka wewnętrzna poliestrowa PES (grubość min.25µm) w kolorze jasnoszarym 

RAL9002 lub białym RAL9010; 
– profilacja wewnętrzna płaska fałdowa (typu minibox); 
– współczynnik przenikania ciepła U=ok.0,19 W/m2K; 
– odporność ogniowa NRO (EI15); 
– izolacyjność akustyczna Rw=ok.26 dB; ciężar ok.13,60 kg/m2; 
– montaż w układzie pionowym do stalowej konstrukcji ryglowej za pomocą łączników wg 

zaleceń projektu warsztatowego; 
– narożniki zewnętrzne pionowe przygotowane fabrycznie; 
– listwy ozdobne łączące przycięte odcinki płyt – aluminiowe kapeluszowe z aluminiową 

listwą maskującą w kolorze płyt; 
Wszystkie elementy obróbek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykończenia 
obudowy zewnętrznej obiektu powinny pochodzić od jednego producenta i być 
kompatybilne pod względem koloru i odcienia na całym odcinku obudowy oraz spełniać 
wymagania podane w dokumentacji technicznej i być zgodne z polskimi normami 
i wymogami obowiązujących przepisów. 
Płytami warstwowymi przewidziano również wykończenie żelbetowej ściany szczytowej 
od strony części socjalno-biurowej. 

7.22 Ściany zewn ętrzne cz ęści produkcyjno-badawczej wyko ńczone płyt ą włókno-
cementow ą 

Żelbetowe partie podłużnych ścian zewnętrznych należy zaizolować i wykończyć jako 
elewacje wentylowane z okładziną z płyt włókno-cementowych. 
Zastosować należy system jak na elewacji części socjalno-biurowej. 

7.23 Stropodach nad cz ęścią socjalno-biurow ą 
Na żelbetowych płytach stropów ostatnich kondygnacji gr.18 i 20cm zaprojektowano 
pełne stropodachy, niewentylowane, płaskie (spadek 4%); dwuspadowe symetrycznie 
pogrążone w kierunku centralnych zlewni. Płaskie zlewnie odwonione podciśnieniowo (po 
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dwa podgrzewane wpusty dachowe). Stropodachy obudowane murowaną i żelbetową 
attyką ocieploną styropianem od strony dachu. 
Na zagruntowanej płycie przewidziano jedną warstwę samoprzylepnej paroizolacyjnej 
papy asfaltowej, z wywinięciem na ścianki attyki na wysokość równą grubości 
termoizolacji dachu. Spadki dachu wyprofilowane przy pomocy płyt klinowych z wełny 
mineralnej, klejonych do podłoża. 
Ocieplenie dachu systemowe dwuwarstwowe klejonymi płytami z wełny mineralnej 
dachowej gr. 20+10cm (zalecana laminowana wierzchnia warstwa wełny). Na styku 
płaszczyzn pionowych i poziomych – kliny łagodzące kąt połączenia. 
Pokrycie dachu dwuwarstwowe: podkładową papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS 
gr.min.5mm na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min.250g/m2 i papą 
wierzchniego krycia termozgrzewalną modyfikowaną SBS gr.min.5mm na osnowie 
z włókniny poliestrowej o gramaturze min.250g/m2. 
Wywinięcie pokrycia na ocieplone laminowanym styropianem (gr.5 i 15cm) ścianki 
attykowe - na wysokość attyki, łącznie z jej płaszczyzną poziomą (do której wcześniej 
zamocowano wodoodporną sklejkę gr. ok.20mm). Na poziomej płaszczyźnie attyki – 
obróbki blacharskiej na podkładkach ze stalowego płaskownika. 
Attyki o wysokości powyżej 50cm izolować dwoma pasami papy. Wywiniętą papę ze 
stropodachu mocować mechanicznie w połowie wysokości attyki i miejsce mocowania 
przykryć pasem papy wieńczącym pokrycie murka. 

7.24 Dach nad cz ęścią produkcyjno-badawcz ą 
Na stalowej konstrukcji zaprojektowano symetryczny dwuspadowy dach pogrążony 
w kierunku podłużnej zlewni. Płaskie zlewnie odwonione podciśnieniowo (6 
podgrzewanych wpustów dachowych). Dach otoczony attyką o stalowej konstrukcji 
dwustronnie izolowanej termicznie. Spadki dachu wyprofilowane są kształtem stalowej 
konstrukcji dachu. 
Na trapezowej blasze T50 gr.1,0mm, zamocowanej do stalowych walcowanych płatwi 
stalowej konstrukcji dachu, zaprojektowano warstwy ociepleniowe i pokryciowe.  
Bezpośrednio na blasze przewiduje się jedną warstwę samoprzylepnej paroizolacyjnej 
papy asfaltowej, z wywinięciem na ścianki attyki na wysokość równą grubości 
termoizolacji dachu. Ocieplenie dachu systemowe dwuwarstwowe klejonymi płytami 
z wełny mineralnej dachowej gr.20+10cm (wierzchnia warstwa–zalecana–laminowana, 
kliny styku płaszczyzn pionowych i poziomych). 
Pokrycie dachu wysokoelastyczne dwuwarstwowe: podkładową papą termozgrzewalną 
modyfikowaną SBS gr.min.5mm na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 
min.250g/m2 i papą wierzchniego krycia termozgrzewalną modyfikowaną SBS 
gr.min.5mm na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min.250g/m2. 
Wywinięcie pokrycia na ocieplone laminowanym styropianem (gr.5 i 15cm) ścianki 
attykowe - na wysokość attyki, łącznie z jej płaszczyzną poziomą (do której wcześniej 
zamocowano wodoodporną sklejkę gr. ok.20mm). Na poziomej płaszczyźnie attyki – 
obróbki blacharskiej na podkładkach ze stalowego płaskownika. 
Attyki o wysokości powyżej 50cm izolować dwoma pasami papy. Wywiniętą papę ze 
stropodachu mocować mechanicznie w połowie wysokości attyki i miejsce mocowania 
przykryć pasem papy wieńczącym pokrycie murka. 

7.25 Ścianki działowe murowane 
Ściany oddzielające odrębne strefy pożarowe zaprojektowano jako murowane gr.12,0cm 
z cegły pełnej kl.15 na zaprawie cementowo-wapiennej M10. 

7.26 Ścianki działowe gipsowo-kartonowe 
Większość ścianek działowych zaprojektowano jako gipsowo-kartonowe na systemowej 
konstrukcji metalowej; o podanej na rysunkach odporności ogniowej i izolacyjności 
akustycznej. 
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W obrębie pomieszczeń higienicznosanitarnych zaprojektowano ścianki instalacyjne na 
konstrukcji metalowej z poszyciem z wodoodpornych płyt gipsowo-kartonowych 
gr.2x12,5mm (lub 20mm). W strukturze ścianek zamontować należy konstrukcje wsporcze 
dla wiszących urządzeń sanitarnych oraz osprzętu dla niepełnosprawnych użytkowników. 
Wewnętrzne ściany działowe powinny posiadać co najmniej klasę EI15 odporności 
ogniowej  

7.27 Ścianki działowe sanitarne 
Dla wydzielenia kabin zaproponowano systemowe ścianki i drzwi wykonane 
z wodoodpornych laminatów. 
• Parametry wybranego materiału : 
– płyty z laminatów wysokociśnieniowych produkowanych na bazie żywic i wiór 

drzewnych; odporne na wilgoć, działanie rozpuszczalników i promienie UV 
– rdzeń płyty utwardzony, zabezpieczony przed rozwarstwianiem się pod wpływem 

wilgoci 
– gładkie, uretanowo-akrylowe powierzchnie płyt odporne na zabrudzenia i łatwe do 

utrzymania w czystości 
• Akcesoria zastosowane do produkcji drzwi i ścianek: 
– wykonane z tworzywa odpornego na wysokie temperatury i chemikalia, wzmocnione 

wkładką stalową 
– trzy zawiasy czopowe, zamki z blokadą łazienkową 

7.28 Ścianki działowe aluminiowo-szklane w cz ęści socjalno-biurowej 
W pomieszczeniu „open space office” przewidziano przeszklone ścianki działowe 
wysokości 230cm. Zaleca się konstrukcje z delikatnych profili aluminiowych montowanych 
w posadzce oraz szklenie szkłem nieprzejrzystym powyżej poziomu paneli instalacyjnych. 
Do wysokości blatów roboczych konstrukcję ścianek wypełnić panelami ze sztywnego 
materiału izolacyjnego obustronnie oblicowanego lakierowaną blachą aluminiowa gr.1,5-
2mm. Powyżej poziomu 75cm wykonać panel instalacyjny do prowadzenia instalacji 
elektrycznych oraz zamontowania osprzętu. 

7.29 Ścianki działowe aluminiowo-szklane w cz ęści produkcyjno-badawczej 
W jednostce badawczej (zespół pomieszczeń nr 129) zaprojektowano przeszklone ścianki 
działowe do wysokości sufitów podwieszonych (poziomy 3,60 i 4,74mnpp). 
Przewiduje się konstrukcje systemowe z profili aluminiowych montowanych dołem do 
posadzki i górą-do stalowej podkonstrukcji. Na poziomie 100cm przewiduje się panele 
instalacyjne dla rozprowadzenia instalacji elektrycznych, z rezerwą miejsca na 
ewentualne rozprowadzenie sprężonego powietrza i wybranych gazów technicznych. 
Szklenie szkłem przejrzystym powyżej poziomu paneli instalacyjnych. Zaleca się szklenie 
pól położonych powyżej poziomu 230cm – szkłem bezpiecznym. 
Do wysokości blatów roboczych (ok. 100cm) oraz powyżej poziomu 3,60m konstrukcję 
ścianek wypełnić panelami ze sztywnego materiału izolacyjnego obustronnie 
oblicowanego lakierowaną blachą aluminiowa gr.1,5-2mm. 
Ścianki oddzielające pomieszczenie komory starzeniowej od pozostałych pomieszczeń 
badawczych należy wykonać jako ścianę o podwyższonej izolacyjności akustycznej. 

7.30 Ścianka działowa składana 
Pomieszczenie sali narad nr 317 oddzielono od przestrzeni holu czterosegmentową 
składaną ścianą z okleinowanych płyt żywiczno-wiórowych w stalowej ramie. Kolor okleiny 
dobrany do okleiny pozostałych drzwi – do uzgodnienia na etapie realizacji.  
W skrajnym segmencie zaprojektowano drzwi do pomieszczenia (bezprogowe). 
Wybrać należy rozwiązanie o izolacyjności akustycznej min.35dB i odporności ogniowej 
EI15.  
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7.31 Obudowy ogniochronne  
Przewody instalacyjne przechodzące przez wydzielone odrębne strefy pożarowe należy 
obudować ogniochronnie w klasie REI 60. 
Zaproponowano systemowe rozwiązanie biernej ochrony przeciwpożarowej 
z wykorzystaniem specjalnej płyty gipsowej zbrojonej włóknem szklanym i celulozowym; 
laminowanej obustronnie matami z włókna szklanego. Grubość płyt (ok. 25mm) należy 
dobrać w wybranym systemie stosownie do wymaganej odporności ogniowej obudowy. 
W obudowach kanałów wentylacyjnych, w obrębie pomieszczeń biurowych, wprowadzono 
dodatkowo izolację dźwiękochłonną z wełny mineralnej. 

7.32 Izolacje termiczne  
7.32 a) Izolacje termiczne posadzek na gruncie 
– izolacja w warstwach posadzek na gruncie (w pomieszczeniach na parterze części 

socjalno-biurowej) – polistyren ekstrudowany (gęstość min.300) gr.10cm (2x5cm). 
– izolacja w warstwach posadzek na gruncie (w pomieszczeniach technicznych 

i gospodarczych części socjalno-biurowej) – polistyren ekstrudowany (gęstość 
min.300) gr.8cm. 

– izolacja w warstwach posadzek na gruncie (w pomieszczeniach części produkcyjno-
badawczej) – polistyren ekstrudowany (gęstość min.500) gr.8cm. 

7.32 b) Izolacje termiczne ścian zewn ętrznych 
– izolacja ścian wykończonych elewacją wentylowaną – wełna mineralna gr.20cm; 

z wiatroizolacją 
– izolacja nieprzeziernych partii fasad aluminiowo-szklanych – wełna mineralna gr.15cm 

oraz dwuszybowe spandrele;  
– rdzeń izolacyjny stalowych ścian warstwowych - pianka polizocyjanurowa IPN gr.12cm 
– izolacja cokołów – płyty z polistyrenu ekstrudowanego z szorstką powierzchnią gr.10 

i 15cm 
– izolacja ścian murowanych nadziemia wykończonych BSO – płyty styropianowe EPS 

80 036 gr.20cm  

7.32 c) Izolacje termiczne stropodachu i dachu 
– izolacja termiczna stropodachów części socjalno-biurowej oraz dachu części 

produkcyjno-badawczej budynku – systemowe płyty z wełny mineralnej dachowej 
gr.30cm (20+10cm). Zaleca się laminowane płyty wierzchnie. 

7.32 d) Izolacje termiczne przegród wewn ętrznych 
– izolacja ścian wewnętrznych i stropów odgradzających pomieszczenia ogrzewane od 

nieogrzewanych – wełna mineralna gr.10cm, wykończona tynkiem cienkowarstwowym 
mineralnym (BSO). Dotyczy garażu, stacji trafo oraz rozdzielni elektrycznej. 

7.33 Izolacje akustyczne (d źwiękochłonne i d źwiękoizolacyjne) 
– izolacja w posadzkach na stropach międzykondygnacyjnych – styropian akustyczny 

gr.53/50mm 
Uwaga: w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej zamiast styropianu – polistyren 
ekstrudowany o wytrzymałości na ściskanie ≥ 500kPa 

– izolacja w strukturze systemowych G-K ścianek działowych – wełna mineralna gr. 75 
oraz 100mm 

– wytłumienie pomieszczenia sprężarkowi zaprojektowano przez wyłożenie ścian płytami 
z wełny mineralnej wykończonej welonem z włókna szklanego typu Ventiterm Plus lub 
Cleantec gr.10cm. W sprężarkowni dodatkowo sufit podwieszony z wełny jw. 

7.34 Izolacje d źwiękochłonne spr ężarkowni 
Dla wygłuszenia pomieszczenia sprężarkowi zaproponowano panele z wełny mineralnej 
gr.10cm pokrytej czarnym welonem szklanym. Dla montażu można wykonać ruszt 
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z kształtowników aluminiowych (np.30x30x2mm) odsunięty od ścian na grubość wełny; 
o wielkości pól odpowiadającej formatkom paneli. Na suficie ruszt zagęścić stosownie do 
ciężaru i sztywności paneli.  
Wełna mineralna. 
Zaleca się wełnę mineralną skalną: niepalną, nie wspomagającą rozprzestrzeniania się 
ognia w żadnych warunkach, nawet po rozgorzeniu; nie tworzącą płonących kropli oraz 
nie wytwarzającą szkodliwych gazów pod wpływem wysokiej temperatury. 

7.35 Izolacje wodoszczelne i przeciwwilgociowe w po mieszczeniach „mokrych” 
Do pomieszczeń „mokrych” zalicza się: 
– natryskownie w umywalniach 
„Pływające” podkłady w pomieszczeniach mokrych należy wylać na folii budowlanej 
gr.0,3 mm szczelnie ułożonej i sklejonej na złączach na warstwie termoizolacyjnej, 
z wywinięciem na ściany. 
Uwaga: zaleca się izolowanie pomieszczenia jednym nieuszkodzonym płatem folii. 
Podkłady zaizolować elastyczną dwuskładnikową mineralną masą uszczelniającą 
podpłytkową powłoką grubości ok.2mm. W naroża w masę wtopić taśmę uszczelniającą. 
Ściany zaizolować izolacją jw. wywiniętą do wysokości około 30cm nad posadzkę. 
Powyżej tej wysokości ściany uszczelnić podpłytkowo „płynną folią” –na całej wysokości 
zmywalnej okładziny ściany (około 3,00m ). 
Wszystkie wpusty oraz przejścia instalacyjne uszczelnić systemowymi kształtkami 
wklejonymi w mineralną masę. 

7.36 Izolacje przeciwwilgociowe w pomieszczeniach „ wilgotnych” 
Do pomieszczeń wilgotnych zalicza się: 
– sanitariaty ogólnodostępne 
– umywalnie 
– magazyny porządkowe 
„Pływające” podkłady w pomieszczeniach wilgotnych należy wylać na folii budowlanej PE 
gr.0,3 mm, z wywinięciem na ściany.  
Równe, suche podkłady zagruntować i uszczelnić podpłytkowo 2x (folią płynną - zużycie 
ok. 1, 2 kg/m2 ). W naroża wtopić taśmę systemową. Wpusty oraz przejścia instalacyjne 
uszczelnić systemowymi kształtkami wklejonymi między warstwy folii. 
Uszczelnienie wykonać również na ścianach przeznaczonych pod okładziny: 
– na wysokość min.15 cm nad posadzkę  
– około 50 cm poza obrys zlewu, umywalki (w strefie chlapania) 
Uwaga: ściany w umywalniach na długości i szerokości blatu z umywalkami izolować na 
wysokość okładziny. 

7.37 Paroizolacje 
Z należytą starannością należy rozwiązać i realizować zabezpieczenie przegród 
budowlanych (a zwłaszcza znajdujące się w ich strukturach materiały izolacyjne) przed 
wnikaniem pary wodnej. 
Izolacje akustyczne znajdujące się w strukturze ścianek działowych należy osłonić 
aktywną paroizolacją zamontowaną pod płytą poszycia od strony wilgotnego 
pomieszczenia. Zastosować należy membrany paraizolacyjne o przepuszczalności 
max.5g/m2/dobę. Zaleca się aktywne paraizolacje zapobiegające efektowi skraplania się 
pary pomiędzy folią a poszyciem przegrody. 
Zabezpieczenie dotyczy również szczelnych sufitów podwieszonych nad 
pomieszczeniami „mokrymi” (natryskownie w umywalniach). 
Pasy folii paroizolacyjnej łączyć taśmą dwustronnie klejącą (zakłady szerokości 
min.100mm). 
Parametry folii paroizolacyjnej: 
– materiał       polipropylen 
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– masa powierzchniowa     ok.98g/m2 
– paroizolacyjność      ok. 14m 
– zakres wymiany pary     ok. 5-6g/m2 
– odporność na rozerwanie wzdłużne/poprzeczne  180/120 N-50mm 
– zerwanie na gwoździu wzdłużne/ poprzeczne  >120-170N 

7.38 Warstwy posadzkowe posadzek na stropie 
Na stropach zaprojektowano posadzki pływające. 
Składają się z następujących warstw: 
– paraizolacja (papa asfaltowa wg opisu w punkcie „Paraizolacje”) na płytach stropowych 

nad pomieszczeniami natryskowni 
– warstwa izolacji akustycznej (styropian akustyczny wg opisu w punkcie „Izolacje 

akustyczne”)  
Uwaga: w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej zamiast styropianu – polistyren 
ekstrudowany o wytrzymałości na ściskanie ≥ 500kPa 

– folia budowlana 0,2 lub 0,3mm jako warstwa poślizgowa (rozdzielająca) oraz 
dodatkowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe lub przeciwwodne izolacji 

– podkład cementowy grubości 5,0cm zbrojony siatką o oczkach 15x15cm z drutu 
stalowego ø5mm umieszczoną w środku grubości podkładu (pom. rozdzielni 
elektrycznej) 

– podkład cementowy grubości 5,0cm zbrojony siatką o oczkach 15x15cm z drutu 
stalowego ø4mm umieszczoną w środku grubości podkładu (pozostałe pomieszczenia) 

– warstwa wykończeniowa posadzki – wg opisu na rysunkach oraz punktu „Wykończenie 
posadzek” 

Wokół ścian i słupów – dylatacje obwodowa ze styropianu gr.1,0cm lub pianki 
poliuretanowej gr.0,5cm. 
Duże powierzchnie podkładów dylatować na pola o powierzchni max 36m2 przez nacięcia 
1/4÷1/3 grubości podkładu. Na podkłady należy też przenieść dylatacje konstrukcyjne 
budynku. 
Izolacje podpłytkowe podkładów – wg opisu izolacji wodoszczelnych 
i przeciwwilgociowych w pomieszczeniach „mokrych” i „wilgotnych”. 

7,39 Wykończenie posadzek w cz ęści socjalno-biurowej 
W części socjalno-biurowej w pomieszczeniach biurowych zaprojektowano obiektowe 
wykładziny dywanowe w płytach 50x50cm oraz obiektowe nienasiąkliwe, antypoślizgowe 
nieszkliwione płytki ceramiczne (gresowe) - w pozostałej części budynku. 
Rodzaj wykończenia posadzek przedstawiono na rysunkach rzutów kondygnacji. 
Parametry techniczne zastosowanych materiałów: 
– gresowe nieszkliwione płytki techniczne o wysokiej odporności na uderzenia, nacisk 

i ścieranie (min.kl.V), niskiej nasiąkliwości, antypoślizgowe (min R10); o standardowej 
wielkości (30x30cm): 
− kotłownia (112), 
− magazyn (113), 
− pomieszczenia stacji transformatorowej (114a-d), 
− garaż (118), 
− rozdzielnia (212), 

– gresowe nieszkliwione płytki obiektowe o wysokiej odporności na ścieranie (min.kl.V), 
niskiej nasiąkliwości, antypoślizgowe (min R10) o podwyższonym standardzie i dużych 
formatach (60x60cm, 30x60cm) : 
− klatka schodowa i komunikacja (korytarze) w części socjalno-biurowej, 
− pomieszczenia higienicznosanitarne w części socjalno-biurowej, 
− pomieszczenie techniczne (106) i portiernia (107), 
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− mini-bufet z zapleczem(205, 206), 
− magazyn (305), 

– gresowe nieszkliwione płytki schodowe o wysokiej odporności na ścieranie (min.kl.V), 
antypoślizgowe (min R10) obiektowe; stopnice ryflowane dł. min. 60cm 
− klatka schodowa, 

– kompaktowa obiektowa wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm 
− pokoje biurowe 
− sale szkoleniowe 
− sale narad 

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

teflonem ) 
− materiał trudnozapalny 
− ciężar runa - min.550g/m2 
− ciężar całkowity - min.4100g/m2 
− wysokość runa - min. 2,7mm 
− wysokość całkowita - min. 5,5mm 
− gęstość - min. 160 000 pęczków/m2 
− podłoże - bitumiczne 
− oporność elektryczna pionowa < od 109 Ω 
− antyelektrostatyczność < 2,0 kV 
− izolacyjność ogniowa – trudno zapalne 
− izolacyjność akustyczna – 20dB 
Należy wybrać wykładziny melanżowe o praktycznym, „nie brudzącym się” kolorze. 
Mocowanie płytek do podłoża – na płynie antypoślizgowym. 
Uwaga: wybór proponowanych materiałów wykończeniowych należy uzgodnić na etapie 
realizacji. 

7.40 Wykończenie posadzek w cz ęści produkcyjno-badawczej 
W części produkcyjno-badawczej budynku „Hala nr 4” przewiduje się głównie żywiczne 
(epoksydowe) antypoślizgowe wylewane posadzki przemysłowe i nienasiąkliwe, 
antypoślizgowe nieszkliwione płytki ceramiczne (gresowe). 
Rodzaj wykończenia posadzek przedstawiono na rysunkach rzutów kondygnacji. 
Parametry techniczne zastosowanych materiałów: 
– gresowe nieszkliwione płytki obiektowe o wysokiej odporności na ścieranie (min.kl.V), 

niskiej nasiąkliwości, antypoślizgowe (min R10) o podwyższonym standardzie i dużych 
formatach (60x60cm, 30x60cm) : 
− pomieszczenia higienicznosanitarne w części produkcyjno-badawczej, 

– wylewana bezspoinowa przemysłowa posadzka z żywic epoksydowych 
z wypełniaczem kwarcowym: przeciwpoślizgowa, chemo- i olejoodporna, 
przystosowana do intensywnego ruchu pieszego, wózków widłowych i magazynowych 
oraz sporadycznego ruchu średniociężkich pojazdów; kolor szary : 
− jednostki produkcyjne, produkcyjno-badawcze i badawcza oraz komunikacja 

w części produkcyjno-badawczej budynku 
Uwaga: proponowane materiały wykończeniowe należy uzgodnić na etapie realizacji. 

7.41 Przemysłowa wylewana bezspoinowa posadzka z żywic epoksydowych 
z wypełniaczem kwarcowym: przeciwpo ślizgowa, chemo- i olejoodporna, 
przystosowana do ruchu wózków widłowych i magazynow ych (kolor szary )  

Warstwy posadzki żywicznej: 
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– podkład betonowy: równy, suchy, trwały, o odpowiedniej nośności i szorstkości, wolny 
od substancji antyadhezyjnych i obniżających przyczepność (kurz, mleczko 
cementowe, smary, farby); zabezpieczony przed wilgocią 

– dwuskładnikowa żywica epoksydowa do gruntowania wilgotnych podłoży mineralnych 
– zużycie 0,6kg/m2 

– wylewana bezrozpuszczalnikowa dwuskładnikowa szpachla składająca się z żywicy 
epoksydowej, zmieszanej z piaskiem kwarcowym, do wykonywania posadzek 
odpornych na obciążenia mechaniczne i chemiczne – zużycie (1,5kg żywicy+1,0kg 
piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,1-0,6mm) / m2 

– lakierowanie związanej warstwy szpachli żywicą epoksydową jw. – zużycie 0,5kg/m2 
– posypka świeżego lakieru piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,8-1,2mm – zużycie 

1,5kg/m2 
– lakierowanie związanej i odkurzonej warstwy żywicą epoksydową jw. – zużycie 

0,6kg/m2 

7.42 Cokoliki 
– cokoliki gresowe wys.ok.10cm – przy posadzce gresowej oraz żywicznej 
– systemowe profile cokołowe z tworzywa wypełnione wykładziną (wys.ok.10cm) – przy 

wykładzinie dywanowej 
Okładziny ścian płytkami ceramicznymi (gresowymi) wykonać bezpośrednio nad 
okładziną posadzkową (bez cokolików). 

7.43 Tynki wewn ętrzne na ścianach ceramicznych i betonowych 
Przewiduje się tynki cementowo-wapienne kat.III. W pomieszczeniach biurowych 
i socjalnych dodatkowo szpachlowane cienkowarstwową, drobnoziarnistą gładzią 
mineralną (wapienną, wapienną modyfikowaną). 

7.44 Projektowane wyko ńczenie ścian  
– płytki ceramiczne (gresowe) obiektowe 30x60cm, do wysokości drzwi (ok. 210cm) – 

WC, magazyn porządkowy w części produkcyjno-badawczej, fartuchy przy 
umywalkach w części produkcyjno-badawczej oraz w kotłowni i garażu. 
Płytki układać na wysokość wielokrotności pełnego wymiaru płytki (ok.210cm), bez 
cokolika. 
Fartuchy wykonać na szerokość umywalek z marginesami po min.30cm poza obrys 
urządzenia (na wielokrotność pełnego wymiaru płytki). Prostopadłą ścianę w narożniku 
obłożyć na szerokość min.60cm (na wielokrotność pełnego wymiaru płytki) – nie 
dotyczy umywalek przy słupach stalowej konstrukcji hali. 

– płytki ceramiczne (gresowe) obiektowe 30x60cm do wysokości drzwi (około 230cm) – 
wskazane fragmenty ścian wewnętrznych jednostki badawczej (prócz ścianek 
systemowych aluminiowo-szklanych oraz ścian przewidzianych do malowania farbą 
zmywalną (lateksową) 

– płytki ceramiczne (gresowe) obiektowe30x60cm, do wysokości sufitu podwieszonego 
(około 300cm) – umywalnie (łącznie z WC) 

– płytki ceramiczne (gresowe) obiektowe 30x60cm o podwyższonym standardzie do 
wysokości drzwi (około 210cm) – WC, magazyn porządkowy w części socjalno-
biurowej 

– płytki ceramiczne (gresowe) 30x60cm w pasie międzyszafkowym wysokości ok.60cm 
na długości blatu roboczego (poziom 85-145cm od posadzki), z wywinięciem na 
prostopadłe ściany na ok.60cm – zaplecze minibufetu i jadalnia pracowników 

– płytki ceramiczne (gresowe) obiektowe 30x60cm, 60x60cm polerowane 
o podwyższonym standardzie, do wysokości sufitu podwieszonego (około 300cm) – 
słupy konstrukcyjne w holach, ściany szybu windowego, ściany klatki schodowej (od 
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wewnątrz i na zewnątrz), ściana zaplecza bufetu od strony holu na I. piętrze, wnęki 
przed WC osób niepełnosprawnych 

– tapety winylowe obiektowe, do wysokości sufitu podwieszonego (ok. 300cm) – ściany 
komunikacji (korytarzy) części mieszczącej pokoje biurowe, ściana klatki schodowej 
w osi ”F”, wskazane ściany pokoju narad nr 317 oraz sal szkoleniowych, ściana w osi 
„17” w holu na II.piętrze 
Winylowa okleina (tapeta) ścienna 
Okleina obiektowa o szerokości krycia min.130cm i grubości min.0,5mm. 
Wytrzymała i higieniczna (zmywalna, odporna na zarysowania, uderzenia, bakterie, 
łatwa do dezynfekcji). 
Warstwa dekoracyjna winylowa o gramaturze min. 300g/m2; nośnik – tkanina 
bawełniana lub wiskozowo-poliestrowa o gramaturze min. 50g/m2. 
Nierozprzestrzeniająca ognia, niezapalna, niekapiąca. 

– płyty włókno-cementowe jako przedłużenie ścian zewnętrznych w pustce holu, na 
wysokość ścian prostopadłych do przeszklonej fasady 

– ściany malowane barwioną żywicą do wysokości ok. 210cm – pomieszczenia stacji 
trafo, garaż, kotłownia, pom. techniczne przy portierni, pokój wypoczynkowy kobiet, 
oraz szatnie pracowników w części socjalno-biurowej 

– ściany malowane barwioną żywicą do wysokości ok. 230cm – wskazane fragmenty 
ścian wewnętrznych jednostki badawczej w części produkcyjno-badawczej 

– ściany malowane barwioną żywicą do wysokości ok. 250cm – pomieszczenia 
jednostek produkcyjnych i produkcyjno-badawczych oraz komunikacji i rozładowni 
w części produkcyjno-badawczej 

– ściany malowane barwioną farbą lateksową odporną na szorowanie do wysokości ok. 
210cm – pomieszczenia magazynów, rozdzielni elektrycznej 

– ściany malowane barwioną farbą lateksową odporną na szorowanie do wysokości ok. 
300cm – pomieszczenia jadalni pracowników, szatni (nr 305) oraz wskazane fragmenty 
ścian sal szkoleniowych, sali narad (nr 317), holi i komunikacji w części socjalno-
biurowej 

– pozostałe płaszczyzny ścian oraz sufity pomieszczeń, gdzie nie przewiduje się sufitów 
podwieszonych – malowane farbą akrylową lub akrylowo-lateksową białą (prócz blachy 
dachu części produkcyjno-badawczej) 

Uwaga: proponowane materiały wykończeniowe należy uzgodnić na etapie realizacji. 

7.45 Sufity podwieszone 
Zaprojektowano demontowalne sufity podwieszone rastrowe (modułowe) 60x60cm, 
60x120cm i 60x150-160cm wypełnione wełną mineralną (skalną albo szklaną) lub 
dekoracyjno-akustycznymi płytami gipsowymi, łączone ze szczelnymi sufitami z płyt 
gipsowo-kartonowych. 
W pomieszczeniach komunikacyjnych zaproponowano prostokątny format modułu oraz 
moduł prostokątny łączony z kwadratowym. 
Przewiduje się sufity montowane na wąskiej stopce (15 mm) konstrukcji rusztu 
metalowego (lakierowanego na biało), zagłębionej w stosunku do płaszczyzny płyt 
wypełnienia. 
Konstrukcja nośna sufitów uwzględniać musi montaż elementów oświetlenia, wentylacji 
i klimatyzacji. 
Obrzeża odsunięte od ścian cieniującymi profilami schodkowymi. 
Zamiast docinków z wąskich kawałków płyt wypełniających stosować wykończenia 
gładkimi płaszczyznami z płyt gipsowo-kartonowych. Połączenia obu systemów 
realizować z wykorzystaniem specjalistycznych profili przejściowych. 
W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności stosować należy konstrukcję i profile 
zabezpieczone antykorozyjnie, lakierowane na biało oraz płyty odporne na wilgoć. 
Zaleca się płyty G-K ze sfazowanymi wszystkimi czterema krawędziami. 
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W strukturze sufitów szczelnych w pomieszczeniach mokrych zaprojektowano 
paroizolację (między płytą a rusztem metalowym). 
Wypełnienie rastrów – białe płyty gipsowe lub z wełny mineralnej; w części socjalno-
biurowej płyty z podciętymi krawędziami (profil E), częściowo maskującymi konstrukcję 
rusztu. 
We wskazanych pomieszczeniach stosować należy systemy akustyczne z wypełnieniem 
o wysokich parametrach pochłaniania dźwięku. 
Nad ladą portierni zaplanowano dekoracyjne podwieszone panele sufitu pływającego 
(wyspowego) – do rozwiązania na etapie realizacji (w nawiązaniu do aranżacji portierni). 
Wymaga się by sufity wykonane były z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 
A standardowy sufit modułowy 60x60cm 
– pokoje biurowe 
– pomieszczenia laboratoryjne i badawcze jednostki badawczej nr 129 
– komunikacje (poza wymienionymi niżej) 
B sufit modułowy odporny na wilgo ć 60x60cm 
– umywalnie 
– WC ogólnodostępne 
– szatnie pracowników odzieży własnej 
– szatnie pracowników odzieży roboczej 
– magazyny porządkowe 
– pokój wypoczynkowy kobiet 
C sufit modułowy d źwiękochłonny 60x60cm 
– pomieszczenie „open space office” 
– hole w części socjalno-biurowej 
– jadalnia pracowników 
– sale szkoleniowe 
– sale narad 
– pom. komory starzeniowej 
D standardowy sufit modułowy 60x60cm + 60x120cm 
– korytarz części produkcyjno-badawczej 
E korytarzowy sufit modułowy 60x150-160cm 
– korytarze części biurowej 
F sufit szczelny gipsowo-kartonowy na konstrukcji m etalowej odporny na wilgo ć 
– natryskownie w umywalniach 
– umywalnie (fragmenty) 
– WC ogólnodostępne (fragmenty) 

7.46 Stolarka drewniana wewn ętrzna drzwiowa w cz ęści socjalno-biurowej 
• do pomieszcze ń biurowych i jako wej ściowe (z korytarza) do pomieszcze ń 

higienicznosanitarnych zaprojektowano drzwi wewn ętrzne płaskie okleinowane 
laminatem CPL gr.0,7mm o izolacyjno ści akustycznej ok.20dB  

Opis zaprojektowanych drzwi: 
– drzwi przylgowe płaskie, gładkie 
– rama skrzydła z drewna klejonego 
– wypełnienie ramy – płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem lub 

wiórowa pełna  
– rama obłożona dwustronnie płytą HDF i oklejona okleiną CPL HQ gr.0,7mm w kolorze 

do ustalenia na etapie realizacji 
– krawędzie wyoblone; boki oklejone taśmą ABS 
– ościeżnica MDF regulowana oklejona w kolorze skrzydła 
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– akcesoria: 
− trzy zawiasy czopowe 
− zamek pod wkładkę patentową 
− wkładka patentowa i klamka z szyldem kl. „B” 
− uszczelka obwodowa – we wrębie skrzydła 
− wzmocnienie pod samozamykacz i samozamykacz – w drzwiach do pomieszczeń 

higienicznosanitarnych 
− panel wentylacyjny z blachy nierdzewnej na całej szerokości skrzydła – w drzwiach 

do pomieszczeń higienicznosanitarnych 
• w pomieszczeniach higienicznosanitarnych, zaprojekt owano drzwi wewn ętrzne 

płaskie okleinowane laminatem CPL gr.0,7 mm  
Opis zaprojektowanych drzwi: 

– drzwi przylgowe płaskie, gładkie 
– rama skrzydła z drewna klejonego 
– wypełnienie ramy – płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem lub 

wiórowa pełna  
– rama obłożona dwustronnie płytą HDF i oklejona okleiną CPL HQ gr.0,7mm w kolorze 

do ustalenia na etapie realizacji 
– krawędzie wyoblone; boki oklejone taśmą ABS 
– ościeżnica metalowa regulowana ocynkowana malowana farbą poliestrową w kolorze 

skrzydła 
– akcesoria: 

− trzy zawiasy czopowe 
− zamek pod wkładkę patentową, z blokadą łazienkową 
− wkładka patentowa i klamka z szyldem kl. „B” 
− uszczelka obwodowa – we wrębie skrzydła 
− wzmocnienie pod samozamykacz i samozamykacz 
− panel wentylacyjny z blachy nierdzewnej na całej szerokości skrzydła 

• do pomieszcze ń technicznych (rozdzielnia i kotłownia) zaprojektow ano drzwi 
wewnętrzne płaskie okleinowane laminatem CPL gr.0,7mm o odporno ści 
ogniowej EI60  
Opis zaprojektowanych drzwi: 

– drzwi przylgowe płaskie, gładkie 
– rama skrzydła z drewna klejonego 
– wypełnienie ramy – płyta wiórowa ognioodporna lub wełna mineralna 
– rama obłożona dwustronnie płytą HDF i oklejona okleiną CPL HQ gr.0,7mm w kolorze 

do ustalenia na etapie realizacji 
– krawędzie wyoblone; boki oklejone taśmą ABS 
– ościeżnica drewniana EI60 oklejona CPL HQ gr.0,7mm w kolorze skrzydła 
– akcesoria: 

− cztery zawiasy czopowe regulowane 
− zamek pod wkładkę patentową 
− wkładka patentowa i klamka z szyldem kl. „B” 
− uszczelki ognioodporne – we wrębie ościeżnicy 
− uszczelki puchnące – we wrębie skrzydła 
− uszczelka progowa ruchoma – we wrębie skrzydła 
− wzmocnienie pod samozamykacz i samozamykacz 
Uwaga: drzwi do kotłowni, od wnętrza pomieszczenia powinny posiadać zamknięcie 
bezklamkowe, otwierające się pod wpływem nacisku. 
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7.47 Stolarka drewniana wewn ętrzna drzwiowa w cz ęści produkcyjno-badawczej 

• do pomieszcze ń higienicznosanitarnych, zaprojektowano drzwi wewn ętrzne 
płaskie okleinowane laminatem CPL gr.0,7 mm  
Opis zaprojektowanych drzwi: 

– drzwi przylgowe płaskie, gładkie 
– rama skrzydła z drewna klejonego 
– wypełnienie ramy – płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem lub 

wiórowa pełna  
– rama obłożona dwustronnie płytą HDF i oklejona okleiną CPL HQ gr.0,7mm w kolorze 

do ustalenia na etapie realizacji 
– krawędzie wyoblone; boki oklejone taśmą ABS 
– ościeżnica metalowa regulowana ocynkowana malowana farbą poliestrową w kolorze 

skrzydła 
– akcesoria: 

− trzy zawiasy czopowe 
− zamek pod wkładkę z blokadą łazienkową 
− wkładka z blokadą łazienkową i klamka z szyldem kl. „B” 
− uszczelka obwodowa – we wrębie skrzydła 
− wzmocnienie pod samozamykacz i samozamykacz 
− panel wentylacyjny z blachy nierdzewnej na całej szerokości skrzydła 

7.48 Ślusarka stalowa wewn ętrzna drzwiowa w cz ęści produkcyjno-badawczej  
• do jednostek produkcyjnych i produkcyjno-badawczych , jednostki badawczej 

nr 129 oraz wn ęki elektrycznej i pomieszczenia spr ężarkowni wybrano drzwi 
rozwierane, przylgowe, metalowe pełne i z przeszkle niami; jedno- 
i dwuskrzydłowe wysoko ści 250cm.  
Parametry drzwi: 

– skrzydło płaskie, gładkie (płaszczowe) z blachy stalowej gr.1,5mm obustronnie 
ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo na kolor RAL 9007 

– grubość skrzydła min.50 mm  
– wypełnienie skrzydła – wełna mineralna (skalna) 
– izolacyjność akustyczna min. 32 dB  
– ościeżnica stalowa profilowa, ocynkowana, ścianka grubości 2mm; z progiem 

i bezprogowa 
– stojaki ościeżnic - spawane 
– przeszklenia o zaprojektowanym rozmiarze 
– przeszklenia - szyba bezpieczna w ramce aluminiowej 
– uszczelka przylgowa osadzona na obwodzie ościeżnicy i skrzydła  
– w drzwiach bezprogowych – uszczelka szczotkowa 
– akcesoria: 

− zawiasy czopowe, spawane (min 3szt./skrzydło), dwuczęściowe z regulacją 
wysokości 

− w drzwiach dwuskrzydłowych rygiel krawędziowy z zabezpieczeniem prowadzenia 
pręta 

− zamek pod wkładkę patentową 
− wkładka patentowa i klamka z szyldem kl. „B” 
− wzmocnienie pod samozamykacz we wskazanym skrzydle 
− samozamykacz 
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7.49 Ślusarka aluminiowa wewn ętrzna drzwiowa w cz ęści socjalno-biurowej  
Zaprojektowano ślusarkę (wys.230cm i 230cm z naświetlami wys.70cm) z profili 
aluminiowych lakierowanych proszkowo z grupy materiałowej 3. W komplecie z drzwiami 
występują też ścianki stałe przeszklone. 
Wskazane elementy wykonać w opisanej klasie odporności ogniowej. 
Drzwi i ścianki szklone szkłem bezpiecznym gr. min.6mm. Dobór profili aluminiowych 
i szyb – po stronie wykonawcy. 
Ścianki stałe AL8 o wymaganej izolacyjności akustycznej min.35dB szklone zestawami 
dwuszybowymi. 
We wskazanych drzwiach w miejsce przeszklenia – panele z twardego materiału 
izolacyjnego obustronnie oblicowanego blachą aluminiową gr. 1,5-2mm lakierowaną 
w kolorze profili. 
W czołowej ściance klatki schodowej fragmenty przeszklenia na wysokości spoczników 
pokryte wzorem (emalią lub sitodrukiem) - do uzgodnienia na etapie realizacji. 
Przewiduje się lakierowanie proszkowe na kolor RAL9007 – do potwierdzenia na etapie 
realizacji. 

7.50 Ślusarka aluminiowa wewn ętrzna drzwiowa cz ęści produkcyjno-badawczej 
Zaprojektowano ślusarkę wys.250cm z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo 
z grupy materiałowej 1,0 - DH7 oraz grupy 3 – DH8. Drzwi wewnętrzne DH7 miedzy 
korytarzem a rozładownią zaleca się wykonać z izolowanych profili zewnętrznych i 
wypełnić zestawami dwuszybowymi zapewniającymi im podwyższoną izolacyjność 
termiczną i akustyczną.  
Drzwi DH8 wykonać jako pojedynczo szklone, dymoszczelne, bezprogowe. 
Drzwi szklone szkłem bezpiecznym gr. min.6mm. Dobór profili aluminiowych i szyb – po 
stronie wykonawcy. 
Przewiduje się lakierowanie proszkowe na kolor RAL9007 – do potwierdzenia na etapie 
realizacji. 

7.51 Ślusarka i stolarka wewn ętrzna ogniochronna 
W budynku wymagane są drzwi i ścianki o podwyższonej odporności ogniowej: 
– drzwi EI 60 – w ceramicznej ścianie oddzielenia pożarowego między częścią socjalno-

biurową a produkcyjno-badawczą – drzwi pełne aluminiowe 
– drzwi EI 30 ze stałymi naświetlami EI 60 – w ścianach wydzielających ewakuacyjną 

klatkę schodową – drzwi dwuskrzydłowe i górne naświetla przeszklone aluminiowe 
– ścianki stałe EI 60 – w ścianach wydzielających ewakuacyjną klatkę schodową – 

przeszklone aluminiowe 
– ścianki stałe EI 15 – w ścianach oddzielających salę szkoleniową od holu – 

przeszklone aluminiowe 
– drzwi EI60 – wejściowe do pomieszczeń kotłowni i rozdzielni elektrycznej – pełne 

płaskie z materiałów drewnopochodnych, laminowane CPL 
Ww. drzwi opisano w punktach 7.46 i 7.52. 

7.52 Ślusarka aluminiowa zewn ętrzna w cz ęści socjalno-biurowej 
Okna zewnętrzne rozwieralno–uchylne, uchylne i stałe oraz drzwi zewnętrzne z profili 
aluminiowych z przekładką termiczną. Profile aluminiowe powinny posiadać aktualną 
aprobatę techniczną i należeć do grupy materiałowej 1,0. Dobór profili powinien być 
udokumentowany stosownymi obliczeniami konstrukcyjnymi wykonawcy ślusarki. 
Szklenie – zestawami termoizolacyjnymi dwuszybowymi. Szyba wewnętrzna 
niskoemisyjna, szyba zewnętrzna absorpcyjna neutralna o niskim współczynniku 
refleksyjności (max.12%). Przenikalność światła (LT min.68%), całkowita 
przepuszczalność energii (SF – max.37%). Uk zestawu szybowego = max 1,0 W/m2K.  
Nieotwierane partie podparapetowe wypełnić zestawami szklanymi o podwyższonej 
wytrzymałości. 
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Grubość szyb wykonawca przyjmie na podstawie obliczeń. 
Drzwi do stacji transformatorowej oraz boczne drzwi do garażu profilowe wypełnione 
panelami izolacyjnymi ze sztywnego materiału izolacyjnego oblicowanego dwustronnie 
blachą lakierowaną aluminiową gr. 2-3mm. 
Wskazane drzwi wykonać w klasie EI60 odporności ogniowej. 

7.53 Ślusarka aluminiowa zewn ętrzna w cz ęści produkcyjno-badawczej 
Okna zewnętrzne uchylne i stałe oraz drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych 
z przekładką termiczną. Z uwagi na znaczną wysokość zestawów zaprojektowano je 
w systemie fasadowym. Profile aluminiowe powinny posiadać aktualną aprobatę 
techniczną i należeć do grupy materiałowej 1,0. Dobór profili powinien być 
udokumentowany stosownymi obliczeniami konstrukcyjnymi wykonawcy ślusarki. 
Szklenie – zestawami termoizolacyjnymi dwuszybowymi. Szyba wewnętrzna 
niskoemisyjna, szyba zewnętrzna absorpcyjna neutralna o niskim współczynniku 
refleksyjności (max.12%). Przenikalność światła (LT min.68%), całkowita 
przepuszczalność energii (SF – max.37%). Uk zestawu szybowego = max 1,0 W/m2K. 
Grubość szyb wykonawca przyjmie na podstawie obliczeń. 

7.54 Zewnętrzne bramy przemysłowe 
Zaprojektowano stalowe przemysłowe bramy segmentowe o niżej podanych parametrach: 
• Segmentowa brama przemysłowa otwierana automatyczni e do rozładowni oraz 

wskazanych jednostek produkcyjnych i produkcyjno-ba dawczych w cz ęści 
produkcyjno-badawczej - 300x 300cm (szer.x wys.) 

– brama o konstrukcji samonośnej wykonana z ocynkowanych ogniowo profili stalowych 
– segmenty bramy o grubości min. 42mm wypełnione pianką poliuretanową 
– powierzchnie zewnętrzne bramy równomiernie przetłaczane poziomo co ok. 125mm na 

segmentach i ich łączeniach 
– powierzchnie wewnętrzne o równomiernej strukturze odpornej na zarysowania 

w kolorze białoszarym RAL 9002 
– powierzchnie zewnętrzne o równomiernej strukturze odpornej na zarysowania  
– powierzchnie zewnętrzne zabezpieczone poliestrową farbą gruntującą oraz 

lakierowana lub powlekane na wskazany kolor ciemnosrebrzysty RAL 9007 
– uszczelki czterostronne obwiedniowe oraz międzyprofilowe 
– prowadzenie pionowe 
– ościeżnica profilowana kątowa ze stali ocynkowanej ogniowo, wyposażona 

w przykręcane bezpieczne szyny bieżne 
– napęd osiowy mocowany kołnierzowo na wale sprężynowym 
– podstawowe wymagane parametry techniczne: 

− wodoszczelność wg PN EN 12425 – klasa 3 (70Pa) 
− odporność na obciążenie wiatrowe wg PN EN 12424 – klasa 3 
− przepuszczalność powietrza wg PN EN 12426 – klasa 2 
− izolacyjność termiczna pełnego segmentu – U = max.0.5W/m2K 
− izolacyjność termiczna bramy – U = max. 1,0W/m2K 
− izolacyjność akustyczna wg PN EN 717-1 - R min.=25dB 

– wymagane zabezpieczenia zgodne z normą PN EN 13241-1, potwierdzone 
certyfikatem: 
− bezpieczne prowadzenie zabezpieczone przed wypadnięciem płyty bramy 
− optymalne zrównoważenie ciężaru bramy 
− zabezpieczenie przed opadnięciem płyty bramy 
− zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny 
− zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców 
− boczne zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem 
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− bezpieczne wewnętrzne prowadzenie linek nośnych 
− optyczne zabezpieczenie dolnej krawędzi zamykającej 

– zabezpieczenie przed podważeniem bramy 

• Segmentowa brama gara żowa otwierana automatycznie do gara żu w cz ęści 
socjalno-biurowej - 300x 240cm (szer.x wys.) 

– brama o konstrukcji samonośnej wykonana z ocynkowanych ogniowo profili stalowych 
– segmenty bramy o grubości min. 42mm wypełnione pianką poliuretanową 
– powierzchnie zewnętrzne bramy równomiernie przetłaczane poziomo co ok. 125mm na 

segmentach i ich łączeniach 
– powierzchnie wewnętrzne o równomiernej strukturze odpornej na zarysowania 

w kolorze białoszarym RAL 9002 
– powierzchnie zewnętrzne o równomiernej strukturze odpornej na zarysowania  
– powierzchnie zewnętrzne zabezpieczone poliestrową farbą gruntującą oraz 

lakierowana lub powlekane na wskazany kolor ciemnosrebrzysty RAL 9007 
– ramki przeszklenia z eloksalowanych aluminiowych profili rurowych z przegrodą 

termiczną z równomiernym podziałem pól 
– przeszklenia z podwójnej przejrzystej szyby z tworzywa sztucznego odpornego na 

zarysowania 
– uszczelki czterostronne obwiedniowe oraz międzyprofilowe 
– prowadzenie normalne 
– ościeżnica profilowana kątowa ze stali ocynkowanej ogniowo, wyposażona 

w przykręcane bezpieczne szyny bieżne 
– napęd osiowy mocowany kołnierzowo na wale sprężynowym 
– podstawowe wymagane parametry techniczne: 

− wodoszczelność wg PN EN 12425 – klasa 3 (70Pa) 
− odporność na obciążenie wiatrowe wg PN EN 12424 – klasa 3 
− przepuszczalność powietrza wg PN EN 12426 – klasa 2 
− izolacyjność termiczna pełnego segmentu – U = max.0.5W/m2K 
− izolacyjność termiczna bramy – U = max.1,0W/m2K 
− izolacyjność akustyczna wg PN EN 717-1 - R min.=25dB 
− przepuszczalność światła przeszkleń – min. 79% 

– wymagane zabezpieczenia zgodne z normą PN EN 13241-1, potwierdzone 
certyfikatem: 
− bezpieczne prowadzenie zabezpieczone przed wypadnięciem płyty bramy 
− optymalne zrównoważenie ciężaru bramy 
− zabezpieczenie przed opadnięciem płyty bramy 
− zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny 
− zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców 
− boczne zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem 
− bezpieczne wewnętrzne prowadzenie linek nośnych 

– zabezpieczenie przed podważeniem bramy 
– ryglowanie wewnętrzne bramy 

7.55 Segmentowa wewn ętrzna brama przemysłowa otwierana r ęcznie mi ędzy 
rozładowni ą a korytarzem cz ęści produkcyjno-badawczej - 300x 250cm (szer.x 
wys.) 

– brama o konstrukcji samonośnej wykonana z ocynkowanych ogniowo profili stalowych 
– segmenty bramy o grubości min. 42mm wypełnione pianką poliuretanową 
– powierzchnie zewnętrzne bramy równomiernie przetłaczane poziomo co ok. 125mm na 

segmentach i ich łączeniach 
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– powierzchnie wewnętrzne o równomiernej strukturze odpornej na zarysowania 
w kolorze białoszarym RAL 9002 

– powierzchnie zewnętrzne o równomiernej strukturze odpornej na zarysowania  
– powierzchnie zewnętrzne zabezpieczone poliestrową farbą gruntującą oraz 

lakierowana lub powlekane na wskazany kolor ciemnosrebrzysty RAL 9007 
– uszczelki czterostronne obwiedniowe oraz międzyprofilowe 
– prowadzenie pionowe 
– ościeżnica profilowana kątowa ze stali ocynkowanej ogniowo, wyposażona 

w przykręcane bezpieczne szyny bieżne 
– napęd osiowy mocowany kołnierzowo na wale sprężynowym; ręczny łańcuchowy 
– podstawowe wymagane parametry techniczne: 

− izolacyjność termiczna pełnego segmentu – U = max.0.5W/m2K 
− izolacyjność termiczna bramy – U = max.1,0W/m2K 
− izolacyjność akustyczna wg PN EN 717-1 - R min.=25dB 

– wymagane zabezpieczenia zgodne z normą PN EN 13241-1, potwierdzone 
certyfikatem: 
− bezpieczne prowadzenie zabezpieczone przed wypadnięciem płyty bramy 
− optymalne zrównoważenie ciężaru bramy 
− zabezpieczenie przed opadnięciem płyty bramy 
− zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny 
− zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców 
− boczne zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem 
− bezpieczne wewnętrzne prowadzenie linek nośnych 

7.56 Parapety wewn ętrzne 
– w otworach okiennych w ścianach wykończonych płytkami gresowymi – parapety 

wyłożone tym samym materiałem co ściany, ze spadkiem od okna w kierunku 
pomieszczenia 

– w otworach okiennych zaprojektowanych od poziomu posadzki – rygiel dolny 
głębokości słupków zastępuje parapet, a rygiel pośredni głębokości słupków pełni rolę 
podokiennika (na wysokości min. 85cm od posadzki) 

– w otworach okiennych w ścianach warstwowych – parapety wytłaczane z aluminium 
lakierowanego proszkowo w kolorze RAL 9007 

– w pozostałych pomieszczeniach – parapety z aglogranitu  

7.57 Parapety zewn ętrzne 
Z wytłaczanych profili aluminiowych lakierowanych proszkowo w kolorze RAL 9007. 

7.58 Balustrada schodów wewn ętrznych cz ęści socjalno-biurowej 
Balustrady schodów wewnętrznych przewiduje się z profili ze stali nierdzewnej.  
Słupki ø40mm mocowane czołowo do boków biegów schodowych; zaślepione górą 
i dołem wypukłymi deklami. Grubość ścianki rury min.2,0mm. 
Pochwyty z rury ø45mm mocowany do słupków pośrednio profilem z pręta ø15mm. 
Wypełnienie balustrad – rurki ø20mm w układzie poziomym. 
Prześwity pomiędzy elementami balustrady oraz pomiędzy elementami balustrady 
i budynku – max. 20cm. 
Stosować należy rury i pręty ze szczotkowanej stali nierdzewnej OH 18N9. 
Szczegóły balustrady wg projektu detalu; montaż wg technologii wykonawcy. 
Pochwyt przyścienny wg rysunku detalu - zamontować na wysokości pochwytu 
balustrady.  
Szerokość biegów pomiędzy zamontowanymi pochwytami (przyściennym i balustrady) – 
min. 120cm. 
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7.59 Balustrady holi na I. i II.pi ętrze cz ęści socjalno-biurowej 
Przewiduje się systemowe balustrady całoszklane w profilach startowych ze stali 
nierdzewnej, montowanych do stropu w sposób niewidoczny (przysłonięty warstwami 
posadzkowymi). Podział balustrady na długości – w osiach słupków fasady. Maksymalny 
zaproponowany w projekcie format tafli szklanej 122cmx161cm.  
Pochwyt z nierdzewnej rury kwadratowej osadzonej na szybach. Profile stalowe ze 
szczotkowanej stali nierdzewnej OH 18N9.  
Projekt warsztatowy balustrady, z obliczeniami i systemem montażu wg opracowania 
wykonawcy obiektu. Układ i wymiary balustrady wg projektu detalu. 

7.60 Drabina wyj ścia z klatki schodowej na dach 
Zaprojektowano indywidualne rozwiązanie drabiny wyłazowej szer. 70cm z klatki 
schodowej na dach części socjalno-biurowej. Pionowe belki z rur ø50mm mocowanych do 
posadzki i żelbetowego obrzeża otworu wyłazowego. Szczeble z rur ø30mm. Rury ze 
szczotkowanej stali nierdzewnej OH 18N9.  
Obrzeże sufitu podwieszonego pełniące rolę zabezpieczenia użytkownika drabiny na 
powyżej wysokości 300cm nad posadzką należy solidnie wykonać i zamocować.  

7.61 Drabiny przełazowe na dachu 
Zaprojektowano indywidualne rozwiązania drabin z pomostami przełazowymi przejść 
pomiędzy poziomami stropodachów i dachu budynku. Zaproponowano rozwiązanie ze 
stalowych profili zamkniętych zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych na kolor 
szary, zbliżony do RAL 9007. Kraty pomostów zaleca się wykonać w wersji nierdzewnej. 

7.62 Klapy oddymiaj ące w cz ęści socjalno-biurowej 
W stropie ewakuacyjnej klatki schodowej w części socjalno-biurowej zaprojektowano 
dachową klapę oddymiającą, otwieraną automatycznie. Pełni ona równocześnie funkcję 
wyłazu na dach. 
Opis wybranej klapy oddymiaj ącej: 
– klapa dymowa do samoczynnego (automatycznego) oddymiania, służąca 

równocześnie jako wyłaz na dach, 
– podstawa prostokątna (światło użytkowe wyłazu min.80x80cm), 
– powierzchnia czynna oddymiania – min. 1,69m2, 
– sterowanie elektryczne, 
– odpowiednia do montażu na dachu o spadku 4%; do pokryć płaskich, 
– podstawa prosta h = ok.50cm, izolowana termicznie płytą poliuretanową lub 

polistyrenową gr. min.5cm, 
– możliwość uzgodnienia dopasowania zewnętrznej obróbki podstawy do pokrycia 

dachowego, 
– możliwość uzgodnienia dopasowania dolnego kołnierza mocującego do konstrukcji 

dachu, 
– wypełniona dwupłaszczową przejrzystą kopułą z akrylu lub litego poliwęglanu, 

odpornego na uderzenia i promienie UV 
W przeszklonym dachu aluminiowo-szklanej fasady zaprojektowano dwie klapy 
oddymiające, otwierane automatycznie. 
Opis wybranej klapy oddymiaj ącej: 
– klapa dymowa do samoczynnego (automatycznego) oddymiania,  
– podstawa prostokątna, 
– powierzchnia czynna oddymiania – min. 1,00m2, 
– sterowanie elektryczne, 
– wykonana jako element przeszklonego dachu fasady z izolowanych profili 

aluminiowych 
– wypełniona zestawem dwuszybowym jak pozostałe pola przeszklonego dachu fasady 
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7.63 Świetliki dachowe 
Na dachu części produkcyjno-badawczej budynku zaprojektowano stałe świetliki 
dachowe, uzupełniające doświetlenie pomieszczeń. 
Opis wybranych świetlików dachowych: 
– świetliki stałe, nie otwierane, pojedyncze i podwójne, 
– podstawa prostokątna, 
– podstawa prosta h = ok.50cm, izolowana termicznie płytą poliuretanową lub 

polistyrenową gr. min.5cm, 
– odpowiednie do montażu na dachu o spadku 5%, do pokryć płaskich 
– możliwość uzgodnienia dopasowania zewnętrznej obróbki podstawy do pokrycia 

dachowego, 
– możliwość uzgodnienia dopasowania dolnego kołnierza mocującego do konstrukcji 

dachu 
– wypełnienie dwupłaszczową przejrzystą kopułą z akrylu lub litego poliwęglanu, 

odpornego na uderzenia i promienie UV 

7.64 Daszek nad drzwiami wej ściowymi 
Zaprojektowano indywidualne rozwiązanie przejrzystego zadaszenia nad bocznym 
wejściem do budynku (części socjalno-biurowej). 
– wysięg ok.80cm 
– konstrukcja aluminiowa, lakierowana nawierzchniowo proszkowo na kolor RAL9007, 

zamocowana wspornikowo do aluminiowego profilu nadprożowego konstrukcji drzwi 
(poniżej naświetla) 

– wypełnienie z przejrzystego litego poliwęglanu mocowanego do aluminiowej konstrukcji 
wsporczej 

7.65 Wykończenie ścian zewn ętrznych 
– Zewnętrzne ściany jednokondygnacyjnej części produkcyjno-badawczej – stalowe 

powlekane płyty warstwowe w dwu odcieniach srebrzystej szarości RAL9006 i 9007 
(dodatkowo o zróżnicowanej profilacji zewnętrznej). 

– Wysunięte ryzality ścian żelbetowych na podłużnych ścianach części produkcyjno-
badawczej – płyty włókno-cementowe w kolorze ciemnoszarym. 

– Ściany dwukondygnacyjnej przewiązki części socjalno-biurowej – mineralny tynk 
cienkowarstwowy systemu BSO, malowany farbą silikonową w kolorze szarym (NCS 
nr S3500N lub S4000N) 

– Na tle ww. ścian przewiązki – elewacja ażurowa z lakierowanych proszkowo listew 
aluminiowych w kształcie litery „Z” na szynach montażowych mocowanych na 
aluminiowej podkonstrukcji nośnej. 
Kolor listew, akcesoriów i podkonstrukcji – ciemnosrebrzysty RAL 9007 

– Ściana osłonowa otwartych holi w części socjalno-biurowej – fasada aluminiowo-
szklana z profili lakierowanych proszkowo na kolor ciemnosrebrzysty RAL 9007. 

– Fragment zachodniej ściany zewnętrznej na parterze części socjalno-biurowej – 
wykończony mineralnym tynkiem cienkowarstwowym systemu BSO, malowanym farbą 
silikonową w kolorze szarym (NCS nr S3500N lub S4000N) 

– Pozostałe ściany zewnętrzne części socjalno-biurowej – elewacyjne płyty włókno-
cementowe barwione w masie z widoczną strukturą włókno-cementu – kolor biały 
i ciemnoszary 

– Cokoły wykończone masę mineralno-żywiczną w kolorze ciemnoszarym. 
– Okna i drzwi aluminiowe oraz bramy przemysłowe lakierowane na kolor RAL9007. 
Uwaga: wybór i kolorystykę proponowanych materiałów wykończeniowych należy 
uzgodnić na etapie realizacji. 
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7.66 Podkonstrukcje monta żowe 
Podkonstrukcji montażowych wymagają wymienione niżej elementy budowlane: 
– fasada aluminiowo-szklana w części socjalno-biurowej, 
– elewacja wentylowana wykończona płytami włókno-cementowymi, 
– elewacja wentylowana wykończona panelami szklanymi na części socjalno-biurowej, 
– lekka obudowa z elewacyjnych płyt warstwowych na części produkcyjno-badawczej, 
– elewacja żaluzjowa i żaluzje przeciwsłoneczne, 
– aluminiowo-szklane ścianki działowe w jednostce badawczej nr 129 w części 

produkcyjno-badawczej, 
– gipsowo-kartonowe ściany działowe w części produkcyjno-badawczej, 
– sufity podwieszone w części produkcyjno-badawczej, 
– izolacja dźwiękochłonna w sprężarkowni w części produkcyjno-badawczej. 
Uwaga: w projekcie zaproponowano podkonstrukcję fasady i ścian osłonowych (ryglówkę 
płyt warstwowych). Pozostałe podkonstrukcje – systemowe lub wg projektów 
montażowych opracowanych przez wykonawcę, w uzgodnieniu z projektantem obiektu. 

7.67 Wentylacja i klimatyzacja 
Dla większości pomieszczeń w budynku zaprojektowano wentylację mechaniczną 
nawiewno-wywiewną. Z pomieszczeń ogólnodostępnych WC, pomieszczeń 
porządkowych i magazynowych przewidziano mechaniczną wentylację wyciągową. 
Naturalna wentylacja grawitacyjna ograniczona została do pomieszczeń stacji 
transformatorowej i rozdzielni elektrycznej, garażu i kotłowni. 
W pomieszczeniach biurowych, salach narad i szkoleniowych oraz pomieszczeniach 
jednostki badawczej nr 129 i 146 zaprojektowano instalację klimatyzacji. 

7.68 Odwodnienia dachów 
Zastosowano podciśnieniowy system odwodnienia wewnętrznego dachu i stropodachów: 
– podgrzewane wpusty dachowe (4 sztuki na części socjalno-biurowej oraz 6 stuk na 

części produkcyjno-badawczej) 
– zaizolowane termicznie wewnętrzne podejścia i rury spustowe instalacji odwadniającej 
– otwory przelewowe – po dwie sztuki 25x15cm w ściankach attykowych stropodachów 

części socjalno-biurowej  
– otwory przelewowe – 3 sztuki 50x15cm w zachodniej szczytowej ściance attykowej 

części produkcyjno-badawczej 
– dwa awaryjne grawitacyjne spusty przelewowe na dachu części produkcyjno-

badawczej 

7.69 Obróbki blacharskie 
Należy wykorzystywać gotowe fabryczne obróbki producentów wybranych systemów 
elewacyjnych oraz indywidualne rozwiązania – wg rysunków detali i aktualnych 
standardów sztuki budowlanej. 
Przewiduje się obróbki z blachy stalowej gr.min. 0,55mm (zalecane 0,7mm) powlekanej 
w kolorze opisanym na rysunkach elewacji. 

7.70 Osprz ęt pomocniczy dla osób niepełnosprawnych 
Zaprojektowano przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, w tym 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. We wskazanych pomieszczeniach 
higienicznosanitarnych należy zainstalować specjalistyczne umywalki i miski ustępowe 
oraz osprzęt ułatwiający użytkowanie pomieszczeń. Dla montażu osprzętu i urządzeń 
sanitarnych na ścianach G-K, w konstrukcji ścianek przewidzieć należy specjalne konsole 
lub stelaże – do uzgodnienia z dostawcą systemu. 
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7.71 Rolety wewn ętrzne zaciemniaj ące 
W pomieszczeniach sal szkoleniowych na oknach zewnętrznych i wewnętrznych 
przewidzieć warunki techniczne dla zamontowania wewnętrznych rolet zaciemniających 
z napędem ręcznym. 

7.72 Ogniochronne zabezpieczenie konstrukcji stalow ych 
Stalowa podkonstrukcja aluminiowo-szklanej fasady z przeszklonym dachem w części 
socjalno-biurowej powinna posiadać klasę R15 odporności ogniowej 
Słupy i dźwigary stalowej konstrukcji części produkcyjno-badawczej – klasę R60 
Stalowa konstrukcja dachu części produkcyjno-badawczej – klasę R15 
Ww. stalowe elementy konstrukcyjne budynku wymagają odpowiedniego zabezpieczenia, 
żeby osiągnąć niezbędną odporność.  
Stalowe elementy na etapie produkcji, na warsztacie należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Zabezpieczenie miejsc montażu uzupełnić na budowie po zmontowaniu konstrukcji. 
Zabezpieczenie ogniochronne przewiduje się malowaniem farbą pęczniejącą - warstwą 
odpowiedniej grubości. Grubość powłoki dobrać wg zaleceń producenta wybranego 
produktu.  
Farbą pęczniejącą można pomalować elementy przed ich wbudowaniem (za wyjątkiem 
elementów spawanych) - co usprawni proces realizacji lub wykonać zabezpieczenie 
gotowej konstrukcji na miejscu budowy. 
Należy przestrzegać reżimów technologicznych aby w każdych warunkach uzyskać 
odpowiednią grubość suchej powłoki, gwarantującą właściwe zabezpieczenie i odporność 
ogniową elementów budynku. 

7.73 Dźwig osobowy 

W części socjalno-biurowej zaprojektowano elektryczny dźwig 8.-osobowy o udźwigu 
630kg, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, również poruszających się na wózku 
inwalidzkim.  
Opis zaprojektowanego d źwigu. 
Minimalne wymiary wnętrza kabiny – 110cmx140cm. Min. szerokość drzwi wejściowych 
do kabiny – 90cm. Maksymalna wysokość progu drzwi – 0cm (urządzenie należy 
wyposażyć w korektę poziomu zatrzymania na poziomie przystanku). Podświetlona 
kaseta wezwań i programator ruchu kabiny na wysokości dostępnej dla osoby na wózku 
inwalidzkim. Dźwig przystosowany również dla osób niewidomych. 
Drzwi kabiny i szybowe – przeszklone. Drzwi centralne, dwuskrzydłowe, całoszklane. 
Szkło bezbarwne, przejrzyste, bezpieczne (hartowane szkło klejone warstwowo gr. około 
13mm. Ściany kabiny – ze szczotkowanej stali nierdzewnej, łączonej z laminatem 
drewnopodobnym w kolorze drzwi wewnętrznych w budynku – do uzgodnienia na etapie 
realizacji. 
Pochwyt – rura Ø40mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej. 
Odbojnik na koła wózków inwalidzkich – rura Ø40mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej. 
Posadzka kabiny wykończona antypoślizgową wykładziną kauczukową o wysokiej 
odporności na ścieranie, w kolorze grafitowym. 
W projekcie zaproponowano: 
– trzy przystanki 
– dojście jednostronne, powtarzające się na wszystkich przystankach 
– wysokość otworów drzwiowych 225cm 
– wysokość podnoszenia 7,68m 
– prędkość ruchu min. 1,0m/s 
– napęd dźwigu elektryczny energooszczędny „stand by” 
– maszynownia – stała, zamontowana w szybie 
– nadszybie wysokości 354cm 
– podszybie głębokości 105cm 
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Uwaga: wnętrze szybu z przeszklonymi drzwiami szybowymi wymaga wykończenia! 
Żelbetowe ściany należy starannie wykonać, wyszpachlować i pomalować. Wykończenie 
uwzględnić w wymiarach stanu surowego.  
Podane wymiary uzgodnić z dostawcą wybranego dźwigu. 

7.74 System wycieraczek strefy wej ściowej 
Zaprojektowano 3-stopniowy system mat i wycieraczek wejściowych szerokości 210cm 
i długości 540cm. Wykonać należy system montowany w zagłębieniach w posadzce. 
Odwodnienie zagłębienia pierwszej strefy (zewnętrznej) odprowadzić do kanalizacji 
deszczowej. 
Przewiduje się następujący układ: 
– strefa 1 - krata stalowa nierdzewna lub alumata z wkładem winylowym 
– strefa 2 - alumata z naprzemiennym wkładem winylowo-szczotkowym 
– strefa 3 - alumata wkładem tekstylnym rypsowym 

7.75 Odboje ochronne zewn ętrzne 
Zaprojektowano montaż stalowych słupków stanowiących optyczne i mechaniczne 
zabezpieczenie konstrukcji i ścian budynku w rejonie potencjalnego zagrożenia (bramy 
rozładowni oraz jednostek produkcyjnych i produkcyjno-badawczych). Zaproponowano 
odboje z rur stalowych ø219mm wys.150cm – wg wykonawczego projektu 
konstrukcyjnego.  
Na placu, od strony północnej elewacji części produkcyjno-badawczej, w odległości ok. 
100cm od ścian okiennych przewidzieć należy zamontowanie niskiego odbojnika (wys. 
ok.15cm) z rury stalowej ø70mm. Łączna długość rury – 26,00m 
Odboje malować na kolor jasnosrebrzysty (farba odblaskową). 

7.76 Identyfikacja zewn ętrzna firmy 
Na południowej ścianie części produkcyjno-badawczej budynku, równoległej do drogi 
wojewódzkiej, zaplanowano miejsce na logo całego kompleksu budynków 
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPN-T). 
Zaprojektowano logo zbudowane z podświetlanych pojedynczych liter blokowych, które są 
jedną z najbardziej widocznych form identyfikacji zewnętrznej firmy. W dzień tworzą 
wyrazistą a w nocy - podświetlaną nazwę firmy oraz jej znak graficzny. 
Podświetlane (świecące przodem) litery przestrzenne wykonane mogą być 
z przepuszczającej światło białej mlecznej plexi. Nieświecące boki wygięte z odpowiedniej 
grubości białej płyty PCV, zaś nośny tył liter wycięty ze sztywnej płyty PCV, mocowanej 
do elewacji. W środku puszki każdej litery umieszczone źródło światła – gięte rury 
neonowe lub diody LED. Do oświetlenie liter należy zastosować moduły zabezpieczone 
przed wilgocią lub moduły wodoodporne. 
Przewiduje się litery wysokości ok. 120cm, głębokości 15-20cm, montowane z dystansem 
ok. 5cm od płaszczyzny elewacji. 
Na wschodniej (wejściowej) elewacji części socjalno-biurowej zaproponowano nazwę 
(kolejny numer) budynku ze znaków wysokości ok.115cm, wyciętych z płyty włókno-
cementowej w kontrastowym kolorze, klejone do płyt elewacyjnych z dystansem1-2cm. 
Szczegóły rozwiązania należy uzgodnić na etapie realizacji. 

7.77 Wyposa żenie audiowizualne 
W dokumentacji wykonawczej nie przewidziano instalacji oraz stałego wyposażenia 
audiowizualnego i nagłaśniającego. W razie potrzeby rozwiązanie zostanie opracowane 
na etapie wykonawstwa. 

7.78 Wyposa żenie w sprz ęt AGD 
W jadalni pracowników przewidziano zamontowanie dwóch lodówek podblatowych (lub 
jednej większej), dwóch kuchenek mikrofalowych, dwóch czajników elektrycznych 
i ekspresu do kawy. 
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7.79 Wyposa żenie w sprz ęt biurowy 
Pomieszczenia „open space office” planuje się wyposażyć w meble biurowe i wspólnie 
użytkowany sprzęt biurowy (telefony, fax, skaner, kserokopiarka, drukarka, niszczarka). 
Podobne wyposażenie przewiduje się dla biura zarządzającego obiektem. 

7.80 Wyposa żenie bufetu na I.pi ętrze cz ęści socjalno-biurowej 
W projekcie zaprojektowano możliwość realizacji minibufetu na potrzeby stałych oraz 
czasowych użytkowników obiektu. Na etapie realizacji inwestor zdecyduje o zakresie 
wyposażenia zaprojektowanych pomieszczeń. 

7.81 Wyposa żenie jednostki badawczej nr 129 w cz ęści produkcyjno-badawczej 
W projekcie zaprojektowano możliwość podłączenia urządzeń zaplanowanych przez 
inwestora do zakupu i montażu na etapie realizacji obiektu: 
– komora starzeniowa 
– drukarka 3D 
– digestorium 
– oczomyjka 
– waga elektroniczna ze stołem wagowym 
– mikroskop elektroniczny 
Uwaga: na etapie realizacji inwestor dostarczy wykonawcy aktualne wytyczne 
instalacyjno-montażowe zaplanowanych urządzeń. 
 
 
8. DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Wg opisu projektu architektoniczno-budowlanego PB. 
 
 
9. DANE TECHNOLOGICZNE ZWIĄZANE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU 

Obiekt zaprojektowany został dla bliżej nie określonego użytkownika, który po wynajęciu 
powierzchni produkcyjnej będzie ją mógł -na czas użytkowania- zaadaptować dla swoich 
potrzeb. W zależności od zakresu wprowadzanych zmian, zobowiązany będzie do 
opracowania i uzgodnienia z zarządzającym właściwych projektów oraz uzyskania 
stosownych decyzji administracyjnych. 
 
 
10. ROZWIĄZANIE ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 

BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO 
• Projektowane instalacje i urz ądzenia wewn ętrzne sanitarne : 
– instalacja wody zimnej na cele użytkowe i pożarowe 
– instalacja wody ciepłej podgrzewana gazowo w podgrzewaczu pojemnościowym 

o pojemności 1000 l. 
– instalacja kanalizacji sanitarnej 
– instalacja kanalizacji deszczowej podciśnieniowej 
– instalacja kanalizacji deszczowej przelewowej grawitacyjnej 
– wewnętrzna instalacja gazowa do central wentylacyjnych oraz kotłowni 
– instalacja wentylacji mechanicznej poprzez gazowe i wodne centrale wentylacyjne 
– instalacja klimatyzacji 
– instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepło technologiczne z kotłownią gazową 
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• Projektowane instalacje i urz ądzenia wewn ętrzne elektroenergetyczne : 
– stacja transformatorowa 15/0,4kV 
– układ pomiarowy rozliczenia energii elektrycznej 
– rozdzielnia główna RG nn i układ SZR 
– rozdzielnie i tablice odbiorcze 
– instalacja oświetlenia podstawowego  
– instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 
– instalacja siły i gniazd wtyczkowych 
– instalacja zasilania i sterowania wentylacji 
– instalacja zasilania klimatyzacji 
– instalacja wewnętrzna w kotłowni 
– instalacja dla wpustów dachowych 
– instalacja gniazd bezpieczeństwa 24VAC 
– instalacja przyzywowa w pomieszczeniach WC dla niepełnosprawnych 
– instalacja okablowania strukturalnego 
– instalacja CCTV 
– instalacja oddymiania pożarowego 
– instalacja SSP – system sygnalizacji pożaru 
– instalacja odgromowa 
– instalacja połączeń wyrównawczych 
– instalacja ochrony od porażeń 
– instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 
– ochrona przeciwpożarowa – wyłącznik główny zasilania WPP  
Szczegóły wg bran żowych projektów wykonawczych. 
 
 
11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

Załączona do opisu projektu architektoniczno-budowlaneg o PB. 
 
 
12. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA 

WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH 
ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO. 

Załączona do opisu projektu architektoniczno-budowlaneg o PB. 
 
 
13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Wg opisu projektu architektoniczno-budowlanego PB. 
 
 
14. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

Załączona do I.Tomu PB. 
 
 
UWAGA: Ewentualne nazwy produktów podane ze wskazaniem pochodzenia materiałów (marka, znak 
towarowy, producent, dostawca urządzeń lub materiałów) we wszystkich częściach opracowanej 
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dokumentacji mają charakter referencyjny i służą do określenia wymaganego poziomu rozwiązań, parametrów 
technicznych, użytkowych i estetycznych lub do pobrania wytycznych projektowych.  
Dopuszcza się zastosowanie innych produktów pod warunkiem, że posiadały będą „równoważne” 
(w znaczeniu „nie gorsze”) ww. parametry jak wskazane w dokumentacji oraz zapewnią realizację inwestycji 
o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i estetycznych nie gorszych od założonych w projekcie. 
 
 
 
 
 
 
       Opracowanie: 
       mgr inż. arch. Grażyna Bączkowska  




















































































