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I. DECYZJE, UDGODNIENIA



II. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB



III. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot Inwestycji
1.1 Nazwa Inwestycji
Przebudowa parteru w budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
1.2. Adres Inwestycji
Teren Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.
ul. Śmidowicza 69,
81-127 Gdynia
działka nr 2098, obręb 0021 w mieście Gdynia
1.3. Zleceniodawca Inwestycji 
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ul. Śmidowicza 69 81-127 Gdynia
1.4. Podstawa Opracowania 
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:
- zlecenie inwestora,
- obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia związane z niniejszym opracowaniem,
- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana istniejącego budynku,
- dokumentacja projektowa archiwalna,
- mapa do celów informacyjnych,

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

2.1. Usytuowanie budynku i istniejąca zabudowa
Teren objęty inwestycją to działka nr 2098 w Gdyni, na której mieści się kampus Akademii Marynarki

Wojennej w Gdyni zlokalizowany przy ulicy Śmidowicza 69. Przedmiotowy obiekt znajduje się w sąsiedztwie
dawnego Dowództwa Floty i Centrum Wyszkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Gdyni Oksywiu, w okolicach Ronda Bitwy pod Oliwą, ulicy Arciszewskich i  Śmidowicza oraz Grudziń -
skiego. Jest to dawny kompleks koszarowy i komendy Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty. 

Budynek numer 365 znajduje się w północnej części kompleksu zespołu budynków należących do
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Od strony zachodniej znajduje się istniejący parking o nawierzchni
betonowej. Od strony północnej wzdłuż budynku biegnie droga wewnętrzna utwardzona, pełniąca funkcję
drogi pożarowej, od zachodu przy budynku zlokalizowany jest budynek gospodarczy – hala stalowa, obecnie
nie użytkowana. Od wschodu znajduje się także utwardzona nawierzchnia z betonowych płyt typu trylinka.
Od strony południowej budynku niezagospodarowany teren zielony.

2.2. Układ Komunikacyjny 
2.2.1. Dojścia i dojazdy 

Dojazd do obiektu prowadzi od ulicy Śmidowicza, wjazd na teren AMW przez ulicę Grudzińskiego,
przez bramę przejazdową na dziedziniec wewnętrzny uczelni. Wejście główne do budynku od strony zachod -
niej przy istniejącym parkingu. Obiekt nr 365 skomunikowany jest z częścią kampusu uczelni, za pomocą
dróg wewnętrznych,  które stanowią drogi  dojazdowe do poszczególnych budynków, a także funkcjonują
jako drogi pożarowe. 

Dojścia  i  dojazdy  do  budynku  mają  nawierzchnie  utwardzone,  tj.  kostki  betonowe  lub  płyty
chodnikowe. Przy budynku występują miejsca postojowe od zachodniej  i  wschodniej  strony.  Obiekt  jest
monitorowany całodobowo, dodatkowo nadzorowany jest przez pracowników ochrony uczelni oraz służbę
oficera dyżurnego uczelni, którego siedziba znajduje się na parterze budynku nr 5.
2.2.2. Miejsca postojowe

W niedalekim są sąsiedztwie znajduję się utwardzony parking z płyt betonowych od wschodniej i za -
chodniej strony budynku. Działki kampusu AMW stanowią teren zamknięty, wjazd na teren jedynie dla osób
upoważnionych.



W ramach projektu przy budynku, od strony wschodniej zostanie wydzielone miejsce postojowe
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Teren od strony wschodniej jest utwardzony, zapewniony jest
tam dojazd. Linie wyznaczające miejsce postojowe o wymiarach 3,6 x 6,0 m należy malować za pomocą far -
by drogowej przeznaczonej do nawierzchni betonowych (np. farba chlorokauczukowa lub akrylowo-kauczu-
kowa). Linie ograniczające miejsce postojowe wykonać o szerokości 10 cm, piktogram wykonać za pomocą
gotowego szablonu z symbolem inwalidy. 

2.3. Miejsce gromadzenia odpadów stałych 
Obecnie miejsce gromadzenia odpadów stałych zlokalizowano na terenie działki. Odpadki stałe gro-

madzone są w pojemnikach i wywożone na miejskie składowisko odpadów. 

2.4. Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych
Budynki posiadają instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczną oraz 

centralnego ogrzewania. Źródło ciepła z lokalnej kotłowni, która zaopatruje w ciepło cały kompleks AMW. 
Wody deszczowe za pomocą rynien i rur spustowych wewnętrznych i zewnętrznych odprowadzane 

są do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

2.5. Zieleń i urządzenia rekreacyjne
Na terenie inwestycji rosną drzewa liściaste i iglaste oraz krzewy i żywopłoty. 

2.6. Ogrodzenie działki
Bramka wejściowa oraz brama wjazdowa od ul. Grudzińskiego. Istniejące ogrodzenie panelowe sta-

lowe malowane na czarno metodą proszkową wokół całego kampusu uczelni.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Usytuowanie budynku i istniejąca zabudowa
Usytuowanie budynków nie ulega zmianie. 

3.2 Układ Komunikacyjny 
3.2.1 Dojścia i dojazdy 
Dojścia i dojazdy – bez zmian. 
3.2.2. Miejsca postojowe
Miejsca postojowe – bez zmian.
Wśród istniejących miejsc postojowych wydzielone zostaną miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
w niedalekim otoczeniu projektowanego wejścia do budynku dostosowanego dla osób niepełnosprawnych.

3.3. Miejsce gromadzenia odpadów stałych 
Gromadzone w pojemnikach - bez zmian. 

3.4. Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych
Woda opadowa z dachu budynku zostanie zagospodarowana tak samo jak dotychczas. Na terenie działki ist -
nieje bezpośrednie podłączenie do miejskiej kanalizacji deszczowej.
Wszystkie sieci dochodzące do budynków bez zmian. 

3.5. Zagospodarowanie zieleni 
Zagospodarowanie terenu i zieleni – bez zmian.

3.6. Ogrodzenie działki
Istniejące ogrodzenie działki – bez zmian.



4. Wytyczne Konserwatorskie
 Budynek  nr  365  (zamieszkania  zbiorowego)  znajduje  się  w  sąsiedztwie  Zespołu  Dowództwa  Floty

Akademii  Marynarki  Wojennej  objętego  ochroną  konserwatorską,  który  zgodnie  z  decyzją  Pomorskiego
Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w  Gdańsku  nr  WKZR  4190-62/8259-17/2008/20010  z  dnia
22.02.2010r.  wraz  z  pozostałymi  obiektami  historycznymi  i  terenem na  którym są  zlokalizowane,  został
wpisany  do  rejestru  zabytków  województwa  pomorskiego  pod  numerem  rejestru   A-1859.  Sam
budynek 365 nie jest objęty ochroną konserwatorską.

5. Ochrona Przyrody 
Na działce znajduje się istniejący drzewostan. 
Nie przewiduje się wycinki zieleni istniejącej.

Opracowanie:
mgr inż. arch. Klaudia Filipiak



IV. OPIS TECHNICZNY 

1.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI:
1.1. Nazwa Inwestycji
Przebudowa parteru w budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

1.2. Adres Inwestycji 
Budynek nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia
działka nr 2098 obręb 0021 w Gdyni

1.3. Zleceniodawca Inwestycji 
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
im. Bohaterów Westerplatte
ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

1.4. Dane ogólne
Liczba kondygnacji – 6 nadziemne,
Wysokość kondygnacji w świetle – ok. 3,00 m
Wysokość budynku – 23,40 m 
Powierzchnia remontowanych pomieszczeń – 1 467,20 m²
Powierzchnia zabudowy – 1 777,27 m²
Kubatura remontowanych pomieszczeń – 3 963,10 m³

2.0  PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:
- zlecenie inwestora,
- mapa do celów informacyjnych 1:500,
- wytyczne branżowe,
- wytyczne inwestorskie,
- obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia związane z niniejszym opracowaniem,
- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana istniejącego budynku,
- dokumentacja projektowa archiwalna.

3.0 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:
3.1 Przeznaczenie, funkcja i program użytkowy istniejącego budynku

Budynek  zamieszkania  zbiorowego  nr  365  został  wybudowany  w  latach  60-tych  XX  wieku  z
przeznaczeniem na akademik z pokojami mieszkalnymi oraz zapleczem kuchennym i stołówką na poziomie
parteru.  Obecnie w pomieszczenia  kuchni  stoją  puste,  nie  są  używane.  Budynek posiada 6  kondygnacji
nadziemnych około 23,40m zrealizowanych w systemie szkieletowym. Konstrukcja budynku to stalowe słupy
o siatce 5,4 x 6,3m ze stropami żelbetowymi prefabrykowanymi. Okładzinę zewnętrzną stanowią panele
izolowane stalowe. Budynek ma rozbudowany układ w rzucie poziomym składający się z dwóch skrzydeł o
wymiarach  około  63x14m  i  23x7,5m  oraz  dwukondygnacyjnej  strefy  wejściowej  wraz  ze  stołówką,  o
wymiarach około 36x28m. 

Przedmiotowy obiekt znajduje się na terenie dawnego Dowództwa Floty i  Centrum Wyszkolenia
Specjalistów Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w Gdyni Oksywiu, w okolicach Ronda Bitwy pod
Oliwą. Pełni funkcję budynku zamieszkania zbiorowego studentów Akademii Marynarki Wojennej. 



Obiekt  nr  365  jest  własnością  Skarbu  Państwa,  a  użytkownikiem  wieczystym  jest  Akademia
Marynarki  Wojennej  im.  Bohaterów  Westerplatte  w  Gdyni,  81-127  Gdynia  ul.  Śmidowicza  69,  która
jednocześnie jest zarządcą i użytkownikiem obiektu. 

W budynku mieszczą się pomieszczenia administracyjne oraz mieszkalne. 
Dojazd  do  obiektu  nr  365  prowadzi  wjazd  na  teren  AMW  od  ul.  Grudzińskiego,  przez  bramę

przejazdową  na  dziedziniec  wewnętrzny  uczelni.  Wejście  główne  do  budynku  nr  365  prowadzi  od
ul. Śmidowicza  lub Grudzińskiego  przez  kontrolę  dostępu,  dalej  istniejącymi  ciągami  pieszo-jezdnymi na
terenie Akademii.

Dojścia  i  dojazdy  do  budynku  mają  nawierzchnie  utwardzone,  tj.  kostki  betonowe  lub  płyty
chodnikowe. Obiekt jest monitorowany całodobowo, również jest nadzorowany przez pracowników ochrony
uczelni oraz służbę oficera dyżurnego uczelni, którego siedziba znajduje się na parterze budynku nr 5. 

3.2 Forma architektoniczna, układ konstrukcyjny obiektu istniejącego
Istniejący budynek jest obiektem sześcio - kondygnacyjnym, rozrzeźbionym w układzie pionowym i

poziomym  z  dachem  płaskim  przysłoniętym  ścianką  attykową.  Jest  to  obiekt  trzyklatkowy  z  dwoma
dźwigami  osobowymi.  Wejścia  do  budynku  znajdują  się  od  strony  frontowej  (wejście  główne)  oraz  na
szczytach skrzydeł mieszkalnych. Wysokość budynku wynosi około 23,40m od poziomu posadzki parteru do
górnej krawędzi ściany attykowej. Odprowadzenie wody z dachu odbywa się przy pomocy rur spustowych
wewnętrznych.  Elewacje,  oraz  wiatrołap  zostały  wykończone  w  partii  cokołowej  tynkiem  cementowo-
wapiennym,  powyżej  stalowymi  panelami  izolowanymi  (część  istniejąca).  Dobudowane klatki  schodowe
wykończono tynkiem cienkowarstwowym na siatce z tworzywa sztucznego oraz tynkiem typu mozaikowego
w części cokołowej. W budynku zastosowano stolarkę aluminiowa.

Układ konstrukcyjny budynku szerzej opisany w opinii technicznej budynku załączonej do projektu.

Ściany – panele izolowane stalowe prefabrykowane o szerokości 120 cm.
Dach  – stropodach niewentylowany, pokryty papą, z wyprofilowanymi spadkami do wewnętrznych rur 
spustowych budynku.
Stropy międzykondygnacyjne – żelbetowe monolityczne z belkami stalowymi belkami
Sufity –podwieszane z paneli PCV
Klatki schodowe – żelbetowe, monolityczne.
Fundamenty – stopy żelbetowe i ławy betonowe oraz żelbetowe, posadowione bezpośrednio na gruncie.
Podłoga na gruncie – tradycyjnie, wylewka z chudego betonu wraz z izolacją przeciwwilgociową, izolacją
termiczną  oraz  podkładem  betonowym.  Posadzka  w  zależności  od  funkcji  pomieszczenia  np.  terakota,
wykładzina lub PCV.
Stolarka okienna – stare okna aluminiowe, ramowe, z szyba zespoloną. Brak parapetów zewnętrznych i
wewnętrznych.
Stolarka drzwiowa – stare drzwi aluminiowe lub stalowe.

Budynek wyposażony jest w instalacje: wody zimnej, ciepłej, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, elektryczną, telefoniczną, odgromową, alarmową.

Uwaga!  Instalacja  wody  zimnej  i  ciepłej,  centralnego  ogrzewania  i  kanalizacji  sanitarnej  przeszły
modernizację w lipcu i sierpniu w 2016 roku.

4.0 OPIS BUDYNKU PROJEKTOWANEGO
W ramach projektu parter budynku zostanie przebudowany tak, aby wydzielić jak największą ilość

pokoi noclegowych z własnym węzłem sanitarnym, kuchni ogólnodostępnych, pralni ogólnodostępnych oraz
pomieszczeń  administracyjnych  budynku.  W  pomieszczeniach  obecnie  znajdują  się  pomieszczenia
noclegowe, administracyjne i techniczne. Większość powierzchni obecnie jest nieużytkowana, ze względu na
zły  stan techniczny.  Kondygnacja  parteru budynku wymaga natychmiastowego remontu.  Tynki,  podłogi,



okna oraz ceramiczne okładziny ścienne są w złym stanie technicznym zostaną, więc wymienione na nowe.
Wydzielone  zostaną  komfortowe  pokoje  noclegowe  1  lub  2  osobowe  wyposażone  we  własny  węzeł
sanitarny. Część projektowanych pomieszczeń dostosowana zostanie dla osób niepełnosprawnych. Pokoje te
będą wyposażone w aneks kuchenny o odpowiednich wymiarach, węzeł sanitarny będzie dostosowany dla
osób  ograniczonych  ruchowo.  Będą  posiadały  specjalistyczną  ceramikę,  armaturę  oraz  wyposażenie
przeznaczonych  dla  osób  niepełnosprawnych.  Dodatkowo  zostanie  wykonana  przebudowa  pomieszczeń
sanitarnych ogólnodostępnych.  Zostaną wykonane nowe ściany działowe i  pomieszczenia toalet  zostaną
powiększone, tak, aby ilość i wielkość sanitariatów były zgodne z  obowiązującymi przepisami. 

Wewnętrzna klatka schodowa zostanie zmodernizowana. Ze względu na nie zachowanie długości
dojścia  ewakuacyjnego  z  wyższych  kondygnacji,  wewnętrzna  klatka  schodowa  musi  być  wydzielona  i
oddymiana.  Na  wyższych  kondygnacjach  dana  klatka  jest  wydzielona  drzwiami   EI30  i  ścianami  EI60.
Wyposażona jest w system SAP oraz klapę oddymiającą. Jednakże brakuje wydzielenia klatki schodowej na
poziomie parteru oraz okna napowietrzającego na poziomie parteru klatki schodowej. Projekt przebudowy
parteru budynku nr 365 zakłada wydzielenie środkowej klatki schodowej ścianami i drzwiami oddzielania
pożarowego.  Wykonane  zostanie  okno  napowietrzające  wyposażone  w  siłowniki  łańcuchowe,  które
podłączone  będą  do  istniejącej  centrali  p.poż  usytuowanej  w  pomieszczeniu  technicznym  na  parterze
budynku.

KOLEJNOŚĆ I ZAKRES ROBÓT

Wykonać w oparciu o część graficzną opracowania i zgodnie z treścią punktu 5.0 Prace budowlano - 
montażowe – rozwiązania materiałowe. 

Spis planowanych prace rozbiórkowych i demontażowych:
 demontaż urządzeń grzewczych (grzejników) znajdujących się w pomieszczeniach po modernizacji 

instalacji  c.o. w sierpniu 2016 roku na czas wykonania prac budowlanych związanych z przebudową 
parteru budynku (grzejniki należy składować w celu ponownego montażu w to samo miejsce),

 demontaż pozostałych w budynku urządzeń sanitarnych (umywalki, ustępy, kabiny prysznicowe itp.)
 demontaż pozostałych w budynku elementów instalacji, które nie będą już użytkowane:

 pozostałości po niesprawnej instalacji wentylacji do istniejących pomieszczeń na parterze, 
 nieużywane wentylatory wentylacji mechanicznej usytuowane na stropodachu budynku nad 

parterem, 
 pozostałości po starej, niesprawnej instalacji  c.o. w istniejących pomieszczeniach na parterze

budynku, która nie została zdemontowana i zutylizowana podczas modernizacji instalacji c.o. w
sierpniu 2016 roku,

 pozostałości  po starej,  niesprawnej  instalacji  wod.  -  kan.  w istniejących pomieszczeniach na
parterze  budynku,  która  nie  została  zdemontowana  i  zutylizowana  podczas  modernizacji
instalacji c.o. w sierpniu 2016 roku,

 istniejących skrzynek hydrantowych wraz z podejściami instalacji hydrantowej,
 skrzynki hydrantowej zlokalizowanego na spoczniku między-piętrowym (pomiędzy parterem, a 

pierwszym piętrem) wewnętrznej klatki schodowej – K2.
 instalacja elektryczna we wskazanym zakresie wg opracowania branży elektrycznej, 
 wewnętrzne oprawy oświetleniowe, 

 skucie wierzchniej warstwy posadzki cementowej wraz z zewnętrzną warstwą wykończeniową 
posadzki  we wszystkich pomieszczeniach parteru budynku z wyłączeniem skrajnych klatek 
schodowych (wykładzina PCV, płytki ceramiczne, lastryko itp.),

 demontaż przeszklenia świetlika dachowego, ściany pomiędzy świetlikiem dachowym, a salą 
wykładową na pierwszym piętrze budynku wraz ze stolarką okienną wewnątrz tego pomieszczenia,

 demontaż istniejących sufitów podwieszanych wraz z istniejącą izolacją termiczną (wełną 
mineralną),



 rozbiórka istniejących ścian działowych wg rysunków rozbiórki załączonych do części graficznej 
opracowania,

 demontaż wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej wg rysunków rozbiórki załączonych do części 
graficznej opracowania,

 demontaż zewnętrznych „balkonów” wraz z fragmentem ściany zewnętrznej zlokalizowanych na 
parterze budynku w przebudowanych pomieszczeniach,

 demontaż schodów wewnętrznych zlokalizowanych w holu głównym na parterze budynku, 
 demontaż istniejących zabudów meblowych wskazanych na rysunkach rozbiórki załączonych do 

części graficznej opracowania, 

Planowane prace budowlano – montażowe:

Wykonać w oparciu o część graficzną opracowania i zgodnie z treścią punktu 5.0 Prace budowlano - 
montażowe – rozwiązania materiałowe. 

 wykonanie  nowych  ścian  działowych  w systemie  płyt  kartonowo-gipsowych  (płyt  GKF  i  GKBI  w
zależności od rodzaju pomieszczenia),

 wykonanie  nowej  warstwy  posadzki  cementowej  z  włóknami  polipropylenowymi  oraz  nowych
warstw  wykończeniowych  na  istniejącej  podłodze  na  gruncie  (płytki  ceramiczne  podłogowe,
wykładzina PCV, gres techniczny lub płytki granitowe),

 docieplenie  istniejących  ścian  zewnętrznych   od  wewnątrz  za  pomocą  twardych  płyt  z  wełny
mineralnej 0,032 W/m2k o grubości 7 cm i wykończenie w systemie płyt GKF o klasie odporności
ogniowej EI 60,

 wymiana  zewnętrznych  paneli  ściennych  w  miejscach  wskazanych  na  rysunkach  na  nowe  płyty
warstwowe z wypełnieniem z wełny mineralnej o grubości 10 cm z powłoką poliester,

 wymiana wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej,
 wykonanie pokrycia z płyt warstwowych z wypełnieniem z wełny mineralnej o grubości 20 cm z

wykończeniem z  poliestrem w kolorze  grafitowym od zewnątrz  w miejsce  istniejącego świetlika
dachowego,

 docieplenie istniejącego stropodachu od wewnątrz wełną mineralną lub szklaną metodą natrysku o
grubości 14 cm w miejscach wskazanych na rysunku w części graficznej opracowania,

 obudowa  istniejących  słupów  konstrukcyjnych  w  systemie  płytami  gipsowo-kartonowymi  o
odporności ogniowej EI 60,

 wykonanie według rysunków załączonych do opracowania graficznego pomieszczenia holu głównego
i recepcji, w tym lady recepcyjnej na zamówienie,

 montaż  sufitów  podwieszanych  modułowych  i  w  systemie  płyt  gipsowo-kartonowych  wg
opracowania graficznego,

 wykonanie projektowanego otworu okiennego na klatce schodowej K2 w celu montażu okna 
napowietrzającego na potrzeby oddymiania danej klatki schodowej,

 montaż klapy oddymiającej w dachu klatki schodowej K2,
 przebudowa węzłów sanitarnych na poziomie parteru (łazienki przy pokojach jedno-, dwu- 

osobowych, łazienki przy pokojach dla osób niepełnosprawnych, toalety ogólnodostępny) wykonać 
wg części graficznej opracowania,

 wykończenie ścian wewnętrznych w zależności od rodzaju pomieszczenia wg części graficznej 
opracowania i opisu technicznego architektury,

 wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku zlokalizowanych w 
południowo – zachodnim skrzydle,

 wykonanie nowych drzwi wejściowych – ewakuacyjnych w południowym skrzydle budynku (3 pary    
drzwi),

 wykonanie instalacji elektrycznej w budynku zgodnie z projektem branży elektrycznej,



 wykonanie podejść instalacyjnych pod urządzenia sanitarne i punkty pobrań wody,
 montaż urządzeń sanitarnych i projektowanych punktów poborów wody (misy ustępowe, kabiny 

prysznicowe, umywalki, zlewy, pisuary i pralki),
 wykonanie instalacji hydrantowej na poziomie parteru budynku zgodnie z projektem branży 

sanitarnej.

4.1 Przeznaczenie budynku 
Przeznaczenie budynku nie ulegnie zmianie.

4.2 Forma obiektu.
Forma bryły obiektu nie ulegnie zmianie. 

4.4 Układ konstrukcyjny obiektu.
Układ konstrukcyjny obiektu nie ulega zmianie.

4.5 Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano - instalacyjnego

4.5.1 Instalacja wod-kan.
Zmodernizowana  w  sierpniu  2016  roku.  Projekt  zakłada   wykonanie  podejść  instalacji  od  zaworów
odcinających do projektowanych punktów poboru wody. Wykonać według opracowania branży sanitarnej. 

4.5.2 Instalacje grzewcze CO
Zmodernizowana  w  sierpniu  2016  roku.  Projekt  zakłada   wykonanie  podejść  instalacji  od  zaworów
odcinających do projektowanych grzejników instalacji c.o. Wykonać według opracowania branży sanitarnej. 

4.5.3 Instalacja wentylacji
W pomieszczeniach zostanie wykonany system wentylacji mechanicznej wywiewnej. Powietrze wyciągane z
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zostanie wyprowadzone na zewnątrz budynku za pomocą wyrzutni
ściennych lub dachowych. Instalację wentylacji wykonać według opracowania branży sanitarnej.

4.5.5 Instalacja elektryczna
Przebudowa  istniejącej  instalacji  elektrycznej  wg  osobnego  opracowania  zawartego  w  projekcie  branży
elektrycznej. 

5.0. PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE – ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

5.1. ŚCIANY
Na  parterze  zostaną  na  nowo  wykonane  wszystkie  ściany  działowe,  z  wyjątkiem  ścian  murowanych
wydzielających  istniejące  klatki  schodowe  oraz  zlokalizowane  przy  klatce  schodowej  K2  pomieszczenie
techniczne (pomieszczenie nr 0/15 według numeracji na rysunku inwentaryzacji IN-1).  Wszystkie pozostałe
istniejące ściany działowe,  wykonane z  płyt  warstwowych należy  zdemontować i  wykonać  nowe ściany
działowe  w  systemie  z  płyt  gipsowo-kartonowych  o  określonych  klasach  odporności  ogniowej  według
rysunku nr A-1 projektu branży architektonicznej. 

W  ścianach  zewnętrznych  należy  wymienić  jedynie  częściowo  istniejące  płyty  warstwowe.  Płyty
przeznaczone  do  wymiany  są  zaznaczone  na  rysunkach  na  elewacji  zachodniej,  południowej,  elewacji
wschodniej oraz południowo-wschodniej. Wszystkie ściany zewnętrzne – istniejące oraz wymienione należy
ocieplić od wewnątrz twardymi płytami wełny mineralnej o poniższych parametrach technicznych:



Twarda płyta z wełny mineralnej do ocieplenia ścian zewnętrznych:
PARAMETRY TECHNICZNE:

 Maksymalny współczynnik przewodzenia ciepła λ  W/mK 0,033 WG EN 12667,

 Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086,

 Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AF kPa s/m3 – 5,

 Klasa reakcji na ogień - A1 EN 13501-1,

 Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 3 EN 12087,

 Nasiąkliwość woda przy krótkotrwałym zanurzeniu - WS kg/m2 1 EN 1609,

 Gęstość nominalna od 100 do 180 kg/m3

Ściana S1 – ściana zewnętrzna istniejąca – ocieplona 
Ściana zewnętrzna o klasie odporności ogniowej EI 60, w pomieszczeniu suchym, wykończyć według opisu
punktu 5.2. 
WARSTWY:

 istniejąca płyta warstwowa,
 twarda płyta z wełny mineralnej 0,033 W/m²K – 7 cm,
 folia PE
 płyta gipsowo-kartonowa GKF – 2 x 1,25 cm (w systemie EI60)
 gładź gipsowa,
 farba emulsyjna lateksowa zmywalna x2.

Ściana S1’ – ściana zewnętrzna istniejąca – ocieplona 
Ściana zewnętrzna o klasie odporności ogniowej EI 60, w pomieszczeniu mokrym, wykończyć według opisu
punktu 5.2. 
WARSTWY:

 istniejąca płyta warstwowa,
 twarda płyta z wełny mineralnej 0,033 W/m²K – 7 cm, 
 folia PE 
 płyta gipsowo-kartonowa GKF + GKFI – 2 x 1,25 cm (w systemie EI60)
 płytki ceramiczne 

Ściana S2 – ściana wewnętrzna działowa 15,0 cm 
Ściana wewnętrzna wykonana w systemie płyt GKF o klasie odporności ogniowej EI 30, w pomieszczeniach 
suchych, wykończyć według opisu punktu 5.2. 

WARSTWY:
 farba lateksowa x2,
 gładź gipsowa,
 płyta gipsowo-kartonowa GKF – 2 x 1,25 cm,
 profil CW/CU 75,
 twarda wełna mineralna akustyczna w przestrzeni rusztu,
 płyta gipsowo-kartonowa GKF – 2 x 1,25 cm,
 gładź gipsowa,
 farba lateksowa x2,

Ściana S2’ – ściana wewnętrzna działowa 15,0 cm 
Ściana wewnętrzna wykonana w systemie płyt GKF o klasie odporności ogniowej EI 30, w pomieszczeniach 
mokrych, wykończyć według opisu punktu 5.2. 



Ściany należy wykończyć od strony pomieszczenia mokrego (toaleta, łazienka, kuchnia pralnia)  płytkami
ceramicznymi ściennymi na płycie GKFI z folia PE według opisu punktu 5.2.

WARSTWY:
 farba lateksowa x2 lub płytki ceramiczne,
 płyta  gipsowo-kartonowa  2x  GKF  lub  GKF+  GKFI  –  2  x  1,25  cm  (w  zależności  od  rodzaju

pomieszczenia)
 profil CW/CU 75,
 twarda wełna mineralna akustyczna w przestrzeni rusztu,
 płyta  gipsowo-kartonowa  2x  GKF  lub  GKF+  GKFI  –  2  x  1,25  cm  (w  zależności  od  rodzaju

pomieszczenia)
 farba lateksowa x2 lub płytki ceramiczne, 

Ściana S3 – ściana wewnętrzna działowa 25,5 cm EI 30
Ściana wewnętrzna wykonana w systemie płyt GKF o klasie odporności ogniowej EI 30, w pomieszczeniach 
suchych, wykończyć według opisu punktu 5.2. 

WARSTWY:
 farba lateksowa x2,
 gładź gipsowa,
 płyta gipsowo-kartonowa GKF– 2 x 1,25 cm,
 2 x profil CW/CU 100,
 twarda wełna mineralna akustyczna w przestrzeni rusztu,
 płyta gipsowo-kartonowa GKF– 2 x 1,25 cm,
 gładź gipsowa,
 farba lateksowa x2,

Ściana S3’ – ściana wewnętrzna działowa 25,5 cm EI 30
Ściana wewnętrzna wykonana w systemie płyt GKF o klasie odporności ogniowej EI 30, w pomieszczeniach
mokrych, wykończyć według opisu punktu 5.2. 
Ściany należy wykończyć od strony pomieszczenia mokrego (toaleta, łazienka, kuchnia pralnia)  płytkami
ceramicznymi ściennymi i płytą GKFI z folia PE według opisu punktu 5.2.

WARSTWY:
 farba lateksowa x2 lub płytki ceramiczne,
 płyta  gipsowo-kartonowa  2x  GKF  lub  GKF  +  GKFI  –  2  x  1,25  cm  (w  zależności  od  rodzaju

pomieszczenia)
 2 x profil CW/CU 100,
 twarda wełna mineralna akustyczna w przestrzeni rusztu,
 płyta  gipsowo-kartonowa  2x  GKF  lub  GKF  +  GKFI  –  2  x  1,25  cm  (w  zależności  od  rodzaju

pomieszczenia)
 farba lateksowa x2 lub płytki ceramiczne,

Ściana S4 – ściana zewnętrzna projektowana EI 60
Ściana zewnętrzna nowo-projektowana na wzór istniejącej ściany zewnętrznej S-1, zaprojektowana została z
takich samych materiałów, na istniejącej konstrukcji. Ścianę należy wykonać w odporności ogniowej EI 60 w
pomieszczeniach suchych, wykończyć według opisu punktu 5.2. 
WARSTWY:

 płyta warstwowa z wypełnieniem z wełny mineralnej o grubości 10 cm,
 twarda płyta z wełny mineralnej 0,033 W/m²K – 7 cm,



 płyta gipsowo-kartonowa GKF – 2 x 1,25 cm
 gładź gipsowa,
 farba lateksowa x2,

Ściana S4’ – ściana zewnętrzna projektowana EI 60
Ściana zewnętrzna nowo-projektowana na wzór istniejącej ściany zewnętrznej S-1, zaprojektowana została z
takich samych materiałów, na istniejącej konstrukcji. Ścianę należy wykonać w odporności ogniowej EI 60 w
pomieszczeniach mokrych, wykończyć według opisu punktu 5.2. 
WARSTWY:

 płyta warstwowa z wypełnieniem z wełny mineralnej o grubości 10 cm,
 twarda płyta z wełny mineralnej 0,033 W/m²K – 7 cm,
 płyta  gipsowo-kartonowa  2x  GKF  lub  GKF  +  GKFI  –  2  x  1,25  cm  (w  zależności  od  rodzaju

pomieszczenia)
 płytki ceramiczne,

Parametry techniczne płyty warstwowej
PARAMETRY TECHNICZNE:
- rdzeń – twarda wełna mineralna (gęstość pozorna 110 kg/m³),
- grubość płyty – 10 cm,
- szerokość modułu efektywna – 1100 mm (szerokość całkowita modułu – 1120 mm)
- długość płyty dobrać do wymiarów istniejącej konstrukcji stalowej,
- grubość okładziny – 0,50 – 0,70 mm,
- powłoka zewnętrzna poliester SP,
- profilowanie zewnętrzne – gładkie,
- profilowanie wewnętrzne – gładkie,
- kolor zbliżony do istniejącej,

Ściana S5 – ściana wewnętrzna oddzielenia pożarowego  12,50 cm EI 120
WARSTWY:

 farba lateksowa x2,
 gładź gipsowa,
 płyta gipsowo-kartonowa GKF – 2 x 1,25 cm,
 profil CW/CU 75,
 twarda wełna mineralna akustyczna w przestrzeni rusztu grubości minimum 75 mm,
 płyta gipsowo-kartonowa GKF – 2 x 1,25 cm,
 gładź gipsowa,
 farba lateksowa x2,

Ściana S6 – ściana wewnętrzna oddzielenia pożarowego  12,50 cm EI60
WARSTWY:

 farba lateksowa x2,
 gładź gipsowa,
 płyta gipsowo-kartonowa GKF – 2 x 1,25 cm,
 profil CW/CU 75,
 twarda wełna mineralna akustyczna w przestrzeni rusztu grubości minimum 75 mm,
 płyta gipsowo-kartonowa GKF – 2 x 1,25 cm,
 gładź gipsowa,
 farba lateksowa x2,



Ściana S6’ – ściana wewnętrzna oddzielenia pożarowego  12,50 cm EI60
Ściana wewnętrzna wykonana w systemie płyt GKF o klasie odporności ogniowej EI 60, w pomieszczeniach
mokrych, wykończyć według opisu punktu 5.2. 
Ściany należy wykończyć od strony pomieszczenia mokrego (toaleta, łazienka, kuchnia pralnia)  płytkami
ceramicznymi ściennymi i płytą GKFI z folia PE według opisu punktu 5.2.
WARSTWY:

 farba lateksowa x2 lub płytki ceramiczne,
 płyta  gipsowo-kartonowa  2x  GKF  lub  GKF  +  GKFI  –  2  x  1,25  cm  (w  zależności  od  rodzaju

pomieszczenia)
 profil CW/CU 75,
 twarda wełna mineralna akustyczna w przestrzeni rusztu grubości minimum 75 mm,
 farba lateksowa x2 lub płytki ceramiczne,
 płyta  gipsowo-kartonowa  2x  GKF  lub  GKF  +  GKFI  –  2  x  1,25  cm  (w  zależności  od  rodzaju

pomieszczenia)
 farba lateksowa x2 lub płytki ceramiczne,

Ściana S7 – ściana wewnętrzna działowa 25,5 cm EI 60
Ściana wewnętrzna wykonana w systemie płyt GKF o klasie odporności ogniowej EI 60, w pomieszczeniach 
suchych, wykończyć według opisu punktu 5.2. 

WARSTWY:
 farba lateksowa x2,
 gładź gipsowa,
 płyta gipsowo-kartonowa GKF– 2 x 1,25 cm,
 2 x profil CW/CU 100,
 twarda wełna mineralna akustyczna w przestrzeni rusztu,
 płyta gipsowo-kartonowa GKF– 2 x 1,25 cm,
 gładź gipsowa,
 farba lateksowa x2,

Ściana S7’ – ściana wewnętrzna działowa 25,5 cm EI 60
Ściana wewnętrzna wykonana w systemie płyt GKF o klasie odporności ogniowej EI 60, w pomieszczeniach
mokrych, wykończyć według opisu punktu 5.2. 
Ściany należy wykończyć od strony pomieszczenia mokrego (toaleta, łazienka, kuchnia pralnia)  płytkami
ceramicznymi ściennymi i płytą GKFI z folia PE według opisu punktu 5.2.

WARSTWY:
 farba lateksowa x2 lub płytki ceramiczne,
 płyta  gipsowo-kartonowa  2x  GKF  lub  GKF  +  GKFI  –  2  x  1,25  cm  (w  zależności  od  rodzaju

pomieszczenia)
 2 x profil CW/CU 100,
 twarda wełna mineralna akustyczna w przestrzeni rusztu,
 płyta  gipsowo-kartonowa  2x  GKF  lub  GKF  +  GKFI  –  2  x  1,25  cm  (w  zależności  od  rodzaju

pomieszczenia)
 farba lateksowa x2 lub płytki ceramiczne,

Ściana S8 – ściana wewnętrzna działowa 25,5 cm EI 120
Ściana wewnętrzna wykonana w systemie płyt GKF o klasie odporności ogniowej EI 120, w pomieszczeniach 
suchych, wykończyć według opisu punktu 5.2. 



WARSTWY:
 farba lateksowa x2,
 gładź gipsowa,
 płyta gipsowo-kartonowa GKF– 2 x 1,25 cm,
 2 x profil CW/CU 100,
 twarda wełna mineralna akustyczna w przestrzeni rusztu,
 płyta gipsowo-kartonowa GKF– 2 x 1,25 cm,
 gładź gipsowa,
 farba lateksowa x2,

Ściana S9 – ściana zewnętrzna ocieplona od zewnątrz EI 60
Ścianę zewnętrzną pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania należy ocieplić  od zewnątrz za pomocą
piany  poliuretanowej  0,025  W/m²K  o  grubości  10  cm  nakładanej  metodą  natrysku  na  powierzchnię
zewnętrzną ściany. Ścianę wykończyć stalowymi panelami ściennymi wykończonymi poliestrem w kolorze
dobranym do koloru istniejącego na elewacji budynku. Panele ścienne należy montować do systemowego
rusztu  stalowego  zamocowanego  bezpośrednio  do  stalowej  konstrukcji  ściany  zabezpieczonej  do  klasy
odporności ogniowej EI 60  za pomocą farb pęczniejących. Ściana powinna mieć odporności ogniowej EI 60,
w pomieszczeniach suchych wykończyć według opisu punktu 5.2. 
WARSTWY:

 panele ścienne o szerokości 305 mm w układzie pionowym ,
 piana poliuretanowa 0,025 W/m²K – 10 cm,
 istniejące warstwy ściany zewnętrznej,
 farba lateksowa x2,

Uwaga! Wszystkie ściany działowe wykonane są w systemie płyt gipsowo – kartowowych, które spełniają
określone  powyżej  parametry  klasy  ognioodpornej.  Projektowane  ściany  działowe,  powinny  być
wypełnione twardą wełną mineralną akustyczną o poniższych parametrach technicznych: 

PARAMETRY TECHNICZNE:

 twarda płyta izolacyjna, 

 wymiar 600x1250 mm, 

 klasy reakcji na ogień – A1 – niepalna, 

 o gęstości nominalnej 16 -60 kg/m

 posiadająca atesty, aprobaty lub opinie ITB potwierdzające klasę odporności ogniowej i izolacyjność
akustyczną dla danej ściany, w której zostanie wykorzystana, 

 grubość płyty dobrać do grubości wykorzystanego rusztu stalowego np. 100, 200 mm

5.2. WYKOŃCZENIE ŚCIAN
5.2.1. Ściany w pomieszczeniach „mokrych”
Po robotach rozbiórkowych i demontażowych, wykonaniu nowych ścian działowych wg rysunków branży
architektonicznej, ściany w projektowanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeniach
gospodarczych i aneksach kuchennych wykończyć płytkami ściennymi o wymiarach 30x60 cm do wysokości
sufitu podwieszanego. Kolor i fakturę płytek uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonania zadania. Układ
płytek według rysunków branży architektonicznej. 

5.2.2. Ściany na korytarzach i w holu
Na korytarzach oraz w holu ściany do wysokości 200 cm wykończyć tynkiem mozaikowym w kolorze jasno-



beżowym, jednobarwnym. Grubość tynku – 1 mm. Powyżej tej wysokości ściany malować farbą lateksową w
kolorze kremowym lub écru. Przy drzwiach wejściowych do pokoju ścianę wykończyć tynkiem mozaikowym
wykonując „ramę” w kolorze ciemno-brązowym (wykonać według rysunku przekroju A-5). Stosować również
tynk jednobarwny grubości 1mm.
Nad drzwiami wejściowymi do poszczególnych pokoi zamontować cyfry z numerem pokoju wykonane z
dibondu w kolorze złotym wysokości ok. 10 cm. Stosować czcionkę zbliżoną do Century Gothic. W miejscach
wskazanych  na  rysunku  przekroju  należy  również  wykonać  napisy:  „POKOJE  1-28”,  „POKOJE  29-42”
(wysokość liter ok. 15 cm) oraz „ADMINISTRACJA” (wysokość liter ok 15 cm) z liter wykonanych z dibondu w
kolorze złotym, czcionka zbliżona do Century Gothic.

Napis „RECEPCJA” zlokalizowany w holu głównym wykonać z liter przestrzennych, podświetlanych.
Konstrukcja blokowej litery przestrzennej:
1. Frontowa płyta liter wykonana z plexi:
    - mlecznej (świecą w kolorze białym), 
2. Boki liter wykonane z:
    - PCV spienionej (nieświecące) w kolorze białym dopasowanym do koloru frontu litery,
3. Plecy liter wykonane z pcv spienionej o gr. 10 mm.

Na plecach litery zamontować oświetlenie wykonane z dokładnie dobranej ilości, wysokiej jakości diod LED
smd, co zapewnia równomierne oświetlenie. Do oświetlenia liter stosować moduły diodowe zabezpieczone
przed  wilgocią. Plecy liter montować do ściany, a do zamontowanych pleców przykręcać klosze liter (wkrę-
tami po obwodzie każdej litery). 

5.2.3. Ściany w pozostałych pomieszczeniach
W  pozostałych  pomieszczeniach  (pokoje  mieszkalne,  biura,  pomieszczenia  socjalne,  pomieszczenia
wiatrołapów) po wykonaniu nowych ścian działowych oraz wykończeniu ścian zewnętrznych od wewnątrz
płytami gipsowo-kartonowymi wszystkie powierzchnie  ścian oraz obudowy słupów, szachtów itp.  należy
zaszpachlować. Następnie ściany dwukrotnie zagruntować środkami zalecanymi przez producenta farby i
pomalować farbą emulsyjną lateksową łatwo zmywalną w kolorze jasno szarym lub écru. Kolor uzgodnić z
Inwestorem na etapie realizacji robót. Miedzy sufitem, a ścianą wykonać odcięcie białą farbą lateksową –
pod sufitem wykonać biały pas o szerokości 5 cm.

5.3. PODŁOGA NA GRUNCIE
W obrębie całego parteru (z wyjątkiem dobudowanych kilka lat temu klatek schodowych K1 i K3) zostanie
wykonany remont istniejącej podłogi  na gruncie.  Warstwa posadzki  cementowej o grubości około 5 cm
należy skuć do istniejącego ocieplenia podłogi na gruncie (izolacji z gazobetonu). Na istniejących warstwach
podłogi  położyć  folię  PE,  następnie  wykonać  nową  posadzkę  cementową  z  dodatkiem  włókien
polipropylenowych. Poziom podłogi musi się pokrywać z istniejącym poziomem podłogi przed wykonaniem
prac demontażowych. Wykonując posadzkę pod warstwę wykończeniową posadzkę należy uwzględnić różną
grubość  materiałów  wykończeniowych,  tak,  aby  nie  było  różnicy  poziomów  pomiędzy  poszczególnymi
pomieszczeniami. 

P1 – Podłoga na gruncie – remontowana
WARSTWY:

 posadzka według opisu dla danego pomieszczenia,
 posadzka cementowa z dodatkiem włókien polipropylenowych – 5 cm,
 folia PE,
 istniejące warstwy podłogi,



5.4. POSADZKI
Na łączeniu posadzek stosować listwy progowe w kolorze złotym wykonane z aluminium.
Cokoły wykonać zgodnie z opisem dla poszczególnych rodzajów posadzki. 

5.4.1. Posadzki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
Po pracach rozbiórkowych i demontażowych oraz wykonaniu ścian działowych i instalacji sanitarnych we
wszystkich  projektowanych  pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych  (łazienki,  toalety,  pralnie)  posadzkę
należy wykończyć płytkami podłogowymi w kolorze beżowym o wymiarach 60x60x0,8 cm. Fuga 3 mm w
kolorze białym.

PARAMETRY TECHNICZNE:
 rodzaj płytek – podłogowe,
 antypoślizgowość – R10,
 klasa ścieralności – IV,
 mrozoodporność – tak.

Cokoły wykonać z tych samych płytek, które zostały zastosowane na podłodze, wysokość cokołów - 10 cm.

5.4.2. Posadzki na korytarzach i w holu
W pomieszczeniach komunikacji ogólnej – na korytarzach, na klatce schodowej, w wiatrołapach oraz w holu
głównym i recepcji podłogę wykończyć płytkami granitowymi o wymiarach 30x60 cm. Stosować płytki w
kolorze szarym zawierającym odcienie beżu lub beżowe.

PARAMETRY TECHNICZNE:
 rodzaj płytek – podłogowe,
 polerowane,
 grubość – 2 cm.

Cokoły wykonać z tych samych płytek, które zostały zastosowane na podłodze, wysokość cokołów - 10 cm.

5.4.3. Posadzki w pomieszczeniach technicznych
W pomieszczeniach technicznych (nr 0/112 i  0/123),  podłogę wykończyć płytkami gresu technicznego o
wymiarach  30x30cm  w  kolorze  szarym  z  fugą  3  mm.  Pod  posadzkę  wykonać  wylewkę  z  cementu
portlandzkiego z dodatkiem włókien polipropylenowych grubości 3 cm.

PARAMETRY TECHNICZNE:

 rodzaj płytek – podłogowe,

 grubość min. 12 mm,

 antypoślizgowość – min. R10,

 klasa ścieralności – IV.

Cokoły wykonać z tych samych płytek, które zostały zastosowane na podłodze, wysokość cokołów - 10 cm.

5.4.4. Posadzki w pozostałych pomieszczeniach
W  pozostałych  pomieszczeniach  (pokoje  mieszkalne,  biura,  pomieszczenia  gospodarcze,  pomieszczenia
techniczne  z  wyjątkiem  wymienionych  w  punkcie  5.4.3.,  kuchnie)  posadzkę  wykończyć  homogeniczną
wykładziną  podłogową.  Pod  posadzkę  należy  wykonać  warstwę samopoziomującą.  Posadzkę  wykończyć
homogeniczną wykładziną podłogową klejoną do podkładu. 



Homogeniczna wykładzina podłogowa
PARAMETRY TECHNICZNE: 
- zabezpieczenie powierzchni powłoką poliuretanu PUR, 
- grubość całkowita: 2,0 mm, 
- grubość warstwy użytkowej: 2,0 mm
- waga całkowita: 3000 g/m²,
- dostarczana w rolkach o wymiarach 23,0mbx2,0m 
- klasy reakcji na ogień: Bfl s1 (wg normy EN 13501-1),
- grupa ścieralności: T≤2,0 mm³ (wg normy PE-EN 649), 
- antypoślizgowość: ≥0,3 (wg normy DIN 51130 -R11), 
- odporność chemiczna – bardzo dobra (wg normy EN 423), 
- właściwości elektrostatyczne: < 2 kV (wg normy EN 1815),
- oddziaływanie kółek krzeseł: brak uszkodzeń (wg normy EN 425),
- o pozytywnej ocenie higienicznej.

Sugerowana kolorystyka:
- w pokojach mieszkalnych stosować wykładzinę w kolorze beżowym,
- w pomieszczeniach gospodarczych, technicznych i kuchniach stosować wykładzinę w kolorze szarym,
- w pomieszczeniach biurowych stosować wykładzinę w kolorze jasno-niebieskim.

Uwaga! Kolorystykę musi zaakceptować Inwestor. Możliwa jest zmiana faktury lub koloru w uzgodnieniu z
Inwestorem.

Cokoły wykonać z wykładziny elastycznej zastosowanej na podłodze wywiniętej na ścianie 10 cm, klejonej
do podkładu, wykończone akrylem w kolorze posadzki. 

5.5. DACH

5.5.1. ŚWIETLIK DACHOWY
W  ramach  przebudowy  zostanie  wymienione  istniejące  pokrycie  świetlika  dachowego  na  konstrukcji
stalowej znajdującego się nad częścią pomieszczenia nr 0/04 (według numeracji na rysunku inwentaryzacji).
Widoczne elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć przed ogniem za pomocą farb pęczniejących do klasy
odporności ogniowej REI 60. Schemat konstrukcji stalowej bez zmian, pokrycie oraz boczną ściankę świetlika
wykonane z płyt z poliwęglanu komorowego należy zdemontować i wykonać nowe pokrycie oraz ściankę z
płyt warstwowych z wypełnieniem z wełny mineralnej o grubości 20 cm.

PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA - NOWO PROJEKTOWANE POKRYCIE ŚWIETLIKA
PARAMETRY TECHNICZNE:
- rdzeń – twarda wełna mineralna (gęstość pozorna 110 kg/m³),
- grubość płyty – 20 cm,
- szerokość modułu – 1000 mm (szerokość całkowita modułu – 1063,50 mm)
- długość płyty dobrać do wymiarów istniejącej konstrukcji stalowej,
- grubość okładziny – 0,50 – 0,70 mm,
- powłoka zewnętrzna poliester SP,
- profilowanie zewnętrzne – trapezowe,
- profilowanie wewnętrzne – gładkie,
- kolor grafitowy.



PŁYTA WARSTWOWA ŚCIENNA – NOWO PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
PARAMETRY TECHNICZNE:
- rdzeń – twarda wełna mineralna (gęstość pozorna 110 kg/m³),
- grubość płyty – 10 cm,
- szerokość modułu efektywna – 1100 mm (szerokość całkowita modułu – 1120 mm)
- długość płyty dobrać do wymiarów istniejącej konstrukcji stalowej,
- grubość okładziny – 0,50 – 0,70 mm,
- powłoka zewnętrzna poliester SP,
- profilowanie zewnętrzne – gładkie,
- profilowanie wewnętrzne – gładkie,
- kolor zbliżony do istniejącej.

5.5.2. DOCIEPLENIE ISTNIEJĄCEGO STROPODACHU
Istniejący stropodach znajdujący się nad pomieszczeniami parteru zlokalizowanymi w południowym skrzydle
budynku należy docieplić  od wewnątrz wełną mineralną lub szklaną grubości  10 cm nakładaną metodą
natryskową. Poniżej wykonać mineralne sufity podwieszane akustyczne zgodnie z opisem w punkcie 5.6.

D1 – istniejący stropodach ocieplony
 istniejące warstwy stropodachu,
 wełna mineralna lub szklana 14 cm nakładana metodą natrysku,
 sufit podwieszany akustyczny.

Istniejąca konstrukcja dachu powinna być zabezpieczona za pomocą farb pęczniejących do klasy odporności
ogniowej REI 60. W celu spełnienia wymagań dotyczących izolacyjności stropodachu należy dach ocieplić
metodą  natrysku  wełną  mineralną  lub  szklaną  o  współczynniku  przewodzenia  ciepła  0,034  [W/mK]  o
parametrach technicznych: 

 współczynnik przewodzenia ciepła 0,034 [W/mK],

 gęstość materiału 45-50 kg/m3,

 Klasa ogniowa A1 – materiał niepalny,

 Kontrola kondensacji - pochłania 360 g/m2/24 h, odparowuje w tempie 760 g/m2/24 h

5.5.3. DASZKI NAD WEJŚCIAMI
Nad wszystkimi istniejącymi i projektowanymi wyjściami ewakuacyjnymi z budynku (z wyjątkiem głównego
wejścia  do  budynku  oraz  istniejących  wejść  do  klatek  schodowych)  należy  zmontować  prostą  stalową
konstrukcję  zadaszenia  z  pokryciem  z  poliwęglanu  o  wymiarach  min.  1,6  x  1,0  m.  Zadaszenie  wejścia
montować na wysokości min. 2,40 m nad poziomem posadzki przy danym wejściu do budynku. Konstrukcja
zadaszenia ma stanowić ramę z profili kwadratowych o przekroju kwadratowym 50x50 mm, zespawanych,
zabezpieczona przed korozją przez malowanie proszkowe na kolor szary. Pokrycie stanowić będzie płyta z
poliwęglanu komorowego o grubości 16 mm. Konstrukcje zadaszenia montować mechanicznie do ściany
zewnętrznej (płyty warstwowej), a nie do aluminiowych dwuteowych profili przyściennych. 

Wykonać według rysunku nr A-16. 

5.6. SUFITY PODWIESZANE
Sufity wykonać według rysunku rzutu sufitów A-3. 

5.6.1. SUFITY MODUŁOWE
We  wszystkich  pomieszczeniach  poza  holem  głównym  oraz  pomieszczeniami  higieniczno-sanitarnymi
wykonać modułowe mineralne sufity podwieszane o wymiarach 60x60 cm.



SUFIT MODUŁOWY - PARAMETRY TECHNICZNE:
- należy stosować materiały niepalne lub niezapalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia,
- sufity modułowe,
- płyty o wymiarach 60x60 cm,
- płyty ze skalnej wełny mineralnej,
- tekstura – gładka,
- kolor – biały,
- współczynnik pochłaniania dźwięku  αw: do 1,00 (klasa A),
- reakcja na ogień – euroklasa A1,
- odporność na wilgoć – do 100% wilgotności względnej powietrza,
- odbicie światła – 85 %.

5.6.2. SUFITY GIPSOWO-KARTONOWE
W  pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych,  w  recepcji  oraz  w  pozostałych  miejscach  zaznaczonych  na
rysunku  A-3,  gdzie  stosowanie  sufitu  modułowego byłoby  trudne  ze  względu  na  kształt  pomieszczenia
stosować  sufity  podwieszane  gipsowo-kartonowe  na  stelażu  metalowym  z  profili  CD  60  i  UD  30  oraz
wieszakach kotwowych.

Sufit podwieszany w technologii GK:
 na stelażu metalowym o profilach CD 60 i UD 30 oraz systemowych wieszakach kotwowych o 

zróżnicowanej długości, przeznaczonych do montażu do konstrukcji drewnianej dachu,
 płyta kartonowo-gipsowa GKB (w łazienkach stosować płyty GKBI) o wymiarach 

1200x1200x1,25 cm,
 sufity malować farbą emulsyjną półmat na zagruntowanym podłożu.

5.6.3. SUFIT RASTROWY
W holu głównym należy wykonać sufit rastrowy o nowoczesnym wyglądzie. 

Sufit podwieszany rastrowy

PARAMETRY:

 wymiary paneli rastrowych 600x600 mm,

 rozmiar oczka w osi profili – 100 mm,

 rozmiar oczka w świetle – 90 mm,

 klasa reakcji na ogień – A, 

 materiał niepalny,

 waga – 2,40 kg/m²,

 powierzchnia otwarta sufitu – 80 %,

 siatkę rastrową tworzą elementy  z blachy aluminiowej o przekroju „U”, o podstawie 10 mm i 
wysokości 40 mm.



Rysunek poglądowy                         

System montażu sufitu obejmuje dźwigary nośne w rozstawie maksymalnie 1,20 m oraz poprzeczki w 
rozstawie co 60 cm. Dźwigary mocować do stropu właściwego za pomocą systemowych wieszaków.

5.7. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

5.7.1. Projektowana stolarka drzwiowa
Na parterze budynku zostaną wymienione wszystkie drzwi wewnętrzne i zewnętrzne z wyjątkiem drzwi 
dobudowanych kilka lat temu klatek schodowych – K1 oraz K3.
Po zamontowaniu drzwi w istniejących ścianach murowanych ościeżnice należy wykończyć tynkiem 
cementowo-wapiennym i pomalować na biało. 
Stolarkę i ślusarkę drzwiową wykonać według rysunku nr A-12.

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE – D1, D3', D8, D14, D15, D16, D17:

Drzwi D1:
- wewnętrzne, pełne,
- jednoskrzydłowe,
- szerokość skrzydła – 90 cm,
- z zamkiem z wkładką patentową z gałka zamykająca drzwi od wewnątrz pomieszczenia,
- o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30,
- z ościeżnicą regulowaną dobraną do grubości muru,
- wykończone okleiną drewnopodobna w kolorze orzech bielony,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

Drzwi D3':
- wewnętrzne, pełne,
- jednoskrzydłowe,
- szerokość skrzydła – 90 cm,,
- wyposażone w zamek łazienkowy, 
- z ościeżnicą regulowaną dobraną do grubości muru,
- wykończone okleiną drewnopodobną w kolorze orzech bielony,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym,
- klasa odporności ogniowej EI 30.



Drzwi D8:
- wewnętrzne, aluminiowe,
- dwuskrzydłowe,
- przeszklone szkłem bezpiecznym, hartowanym,
- szersze skrzydło – min. 90 cm,
- wyposażone w zamek z wkładką patentową,
- o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30,
- wyposażone w samozamykacz z regulacją kolejności zamykania,
- kolor biały,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

Drzwi D8’:
- wewnętrzne, aluminiowe,
- dwuskrzydłowe,
- przeszklone szkłem bezpiecznym, hartowanym,
- szersze skrzydło – min. 90 cm,
- wyposażone w zamek z wkładką patentową,
- o klasie odporności ogniowej co najmniej EI60,
- wyposażone w samozamykacz z regulacją kolejności zamykania,
- kolor biały,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

Drzwi D14:
- wewnętrzne, pełne,
- jednoskrzydłowe,
- szerokość skrzydła – 100 cm,
- z zamkiem z wkładką patentową,
- o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30,
- z ościeżnicą regulowaną dobraną do grubości muru,
- wykończone okleiną drewnopodobna w kolorze orzech bielony,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

Drzwi D15:
- wewnętrzne, pełne,
- jednoskrzydłowe,
- szerokość skrzydła – 80 cm,
- z zamkiem z wkładką patentową,
- o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30,
- z ościeżnicą regulowaną dobraną do grubości muru,
- wykończone okleiną drewnopodobna w kolorze orzech bielony,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

Drzwi D16:
- wewnętrzne, aluminiowe
- przeszklone szkłem bezpiecznym,
- dwuskrzydłowe,
- szersze skrzydło min. 90 cm,
- bez zamka,
- wyposażone w samozamykacz z regulacją kolejności zamykania, 
- o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30,
- kolor biały,



- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

Drzwi D17:
- wewnętrzne, pełne,
- jednoskrzydłowe,
- szerokość skrzydła – 100 cm,
- z elektrozaczepem rewersyjnym,
- wyposażone w samozamykacz,
- o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30,
- z ościeżnicą regulowaną dobraną do grubości muru,
- wykończone okleiną drewnopodobna w kolorze orzech bielony,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

POZOSTAŁE DRZWI WEWNĘTRZNE – D2 - D7, D10, D11:

Drzwi D2, D5, D6, D7:
- wewnętrzne, pełne,
- jednoskrzydłowe,
- szerokość skrzydła: D2 - 90 cm, D5 – 100 cm, D6 – 80 cm, D7 – 90 cm,
- z zamkiem z wkładką patentową,
- drzwi D2 o izolacyjności akustycznej min. 27 dB,
- z ościeżnicą regulowaną dobraną do grubości muru,
- wykończone okleiną drewnopodobną w kolorz e orzech bielony,
- drzwi D7 to drzwi do pomieszczeń technicznych,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

Drzwi D3 i D4:
- wewnętrzne, pełne,
- jednoskrzydłowe,
- szerokość skrzydła: D3 – 90 cm, D4 – 100 cm,
- wyposażone w zamek łazienkowy, 
- z podcięciem i otworem wentylacyjnym o powierzchni min. 0,022 m²,
- z ościeżnicą regulowaną dobraną do grubości muru,
- wykończone okleiną drewnopodobną w kolorze orzech bielony,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

Drzwi D10:
- wewnętrzne, aluminiowe, dwuskrzydłowe,
- z witryną po obu stronach, z naświetlem,
- szerokość skrzydeł – 2 x 100 cm,
- przeszklone szkłem bezpiecznym,
- wyposażone w zamek,
- wyposażone w samozamykacz z regulacją kolejności zamykania,
- kolor biały,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

Drzwi D11:
- wewnętrzne, aluminiowe, dwuskrzydłowe,
- przeszklone szkłem bezpiecznym,
- szersze skrzydło – min. 90 cm.,
- wyposażone w zamek,



- wyposażone w samozamykacz z regulacją kolejnością zamykania, 
- kolor biały,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

DRZWI ZEWNĘTRZNE – D9, D12, D13:

Drzwi D9:
- drzwi zewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe,
- z witryną po obu stronach, z naświetlem,
- przeszklone szkłem bezpiecznym,
- szerokość skrzydeł – 2 x 100 cm,
- wyposażone w zamek antywłamaniowy,
- współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 1,3 W/m²K,
- wyposażone w samozamykacz z egulacją kolejnością zamykania, 
- kolor szary,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

Drzwi D12:
- drzwi zewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe,
- przeszklone szkłem bezpiecznym,
- szersze skrzydło – min. 90 cm,
- wyposażone w zamek antywłamaniowy,
- współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 1,3 W/m²K,
- wyposażone w samozamykacz z regulacją kolejności zamykania,
- kolor szary,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

Drzwi D13:
- drzwi zewnętrzne, pełne,
- jednoskrzydłowe,
- z naświetlem, przeszklone szkłem bezpiecznym,
- szerokość skrzydła – 120 cm,
- wyposażone w zamek antywłamaniowy,
- kolor szary,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

5.7.2. Projektowana stolarka okienna
Prawie wszystkie okna na parterze zostaną wymienione. Wymienionych zostanie również kilkanaście okien
na  pierwszej  kondygnacji  budynku,  okna  zostały  wskazane  na  rysunkach  elewacji  wschodniej  oraz
zachodniej.  Stolarkę  okienną  wykonać  według  rysunku  A-13  branży  architektonicznej  projektu
budowlanego. 
Okna montować w sposób wskazany na rysunku detalu A-18.
Okna wskazane na rysunku S-1 branży  sanitarnej  należy  wyposażyć  w nawiewniki  okienne.  Nawiewniki
zgodnie z opracowaniem branży sanitarnej.
Obróbki  blacharskie  oraz  parapety  zewnętrzne  wykonać  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  gr.  0,8  mm,
mocować mechanicznie. 
Parapety wewnętrzne z konglomeratu w kolorze białym lub beżowym. 

Okno O1:
- okno PCV,



- jednoskrzydłowe,
- rozwieralno-uchylne,
- o konstrukcji ramowej z szybą zespoloną,
- współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,9 W/m²K,
- kolor biały.

Okno O1’:
- okno aluminiowe,
- nieotwierane,
- o konstrukcji ramowej z szybą zespoloną,
- współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,9 W/m²K,
- kolor biały.
- o klasie odporności ogniowej EI60

 Okno O2:
- okno PCV,
- jednoskrzydłowe,
- uchylne,
- o konstrukcji ramowej z szybą zespoloną,
- współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,9 W/m²K,
- kolor biały.

Okno O3:
- okno PCV,
- jednoskrzydłowe,
- rozwieralno-uchylne,
- o konstrukcji ramowej z szybą zespoloną,
- współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,9 W/m²K,
- kolor biały.

Okno O4:
- okno PCV,
- dwurzędowe,
- dolne skrzydło rozwieralno-uchylne, górne skrzydło uchylne,
- o konstrukcji ramowej z szybą zespoloną,
- współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,9 W/m²K,
- kolor biały.

Okno O5:
- okno aluminiowe,
- jednoskrzydłowe,
- rozwierne,
- wyposażone w dwa napędy łańcuchowe umożliwiające otwarcie okna na zewnątrz,
- o konstrukcji ramowej z szybą zespoloną,
- współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,9 W/m²K,
- kolor biały.

Witryna W1:
- witryna pcv,
- nieotwierana,
- współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,9 W/m²K,



- kolor biały.

5.7.2.1. Wykonanie otworu okiennego
W istniejącej ścianie klatki schodowej K2, na poziomie spocznika pomiędzy parterem, a pierwszym piętrem
zostanie  wykonany  nowy  otwór  okienny.  W  tym  celu  należy  wykonać  nadproże  stalowe  2  x  kątownik
100x100x10 o długości 120 cm, wykuć otwór, zamontować okno i wykonać konieczne obróbki blacharskie.

a) Prace konstrukcyjno – budowlane 
Zgodnie  z  usytuowaniem pokazanym na  rysunku  A-2  (Projektowany  rzut  I  piętra)  w istniejącej,

ścianie nośnej o grubości 20 cm zaprojektowano wykucie otworu i montaż okna o symbolu roboczym O5
(105x270 cm).  W  tym  celu  projektuje  się  osadzenie  nadproża  otworu  okiennego  w  postaci  stalowych
kątowników 2 x 100x100x10 cm o długości 120 cm.

Należy zdemontować istniejącą skrzynkę hydrantową znajdującą się na ścianie, przełożyć instalację
wody  przeciwpożarowej  jeżeli  będzie  kolidowała  z  projektowanym  otworem  okiennym.  Wyznaczyć
projektowany  otwór  w  ścianie,  sprawdzić,  czy  w  miejscu  przyszłego  otworu  nie  przebiega  instalacja
elektryczna, jeśli tak, to należy ją odłączyć i przełożyć.

b) Projektowane balustrady zabezpieczające
Ze  względu  na  konieczność  montażu  okna  napowietrzającego  na  poziomie  spocznika  okno  należy
zabezpieczyć balustradą minimum do wymaganej wysokości tj. 85 cm.
Balustradę wykonać z rury o średnicy 50 mm ze stali nierdzewnej polerowanej, montować od wewnątrz
(okno będzie otwierane na zewnątrz budynku).

5.8. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO SANITARNE
Na  parterze  budynku  zostaną  wykonane  nowe  pomieszczenia  higieniczno-sanitarne.  W  budynku,  przy
głównym  holu  będą  się  znajdować  sanitariaty  ogólnodostępne  –  męski,  damski  oraz  dla  osób
niepełnosprawnych. Wszystkie pokoje mieszkalne zlokalizowane na parterze będą wyposażone w łazienki,
jedna łazienka przypada maksymalnie na dwa pokoje jednoosobowe.

Ściany  pomieszczeń  higieniczno-sanitarnych  wykonać  według  opisu  w punkcie  5.1.  Ścianki  oddzielające
kabiny ustępowe wykonać z litego laminatu LTT Compact grubości 10 lub 13 mm w kolorze kremowym. W
toalecie  męskiej  wykonać  ścianki  oddzielające  pisuary,  również  z  litego  laminatu.  Nie  dopuszcza  się
stosowania innego rodzaju płyt ze względu na ich gorsze właściwości (mniejsza wytrzymałość na zniszczenie
i mniejsza odporność na działanie wody).
Okładziny ścienne i podłogowe wykonać według opisu w punkcie 5.2. i 5.4.
Ściany wykończyć do wysokości sufitu podwieszanego. 

Wyposażenie toalety damskiej ogólnodostępnej:
 3 miski ustępowe,
 3 baterie umywalkowe wodooszczędne z wylewką o długości 15 cm,
 3 umywalki z półpostumentami,
 lustro wiszące o wymiarach 90x200cm nad umywalkami,
 3 podajnik na mydło,
 1 podajnik na ręcznik papierowy,
 3 podajniki na papier toaletowy,
 4 kosze na śmieci (po 1 w każdej kabinie oraz 1 w przedsionku),
 3 wieszaki z stali nierdzewnej o fakturze szczotkowanej satyny mocowane mechanicznie do ściany 

kabiny (po jednym wieszaku w kabinie), 
 zabudowa kabin ustępowych wykonana na zamówienie z litego laminatu LTT Compact grubości 10 



lub 13 mm w kolorze kremowym,

Wyposażenie toalety męskiej ogólnodostępnej:
 3 miski ustępowe,
 3 pisuary,
 3 baterie umywalkowe wodooszczędne z wylewką o długości 15 cm,
 3 umywalki z półpostumentami,
 lustro wiszące o wymiarach 180 cm długie i 90 cm wysokie nad umywalkami,
 3 podajnik na mydło,
 1 podajnik na ręcznik papierowy,
 3 podajniki na papier toaletowy,
 4 kosze na śmieci (po 1 w każdej kabinie oraz 1 w przedsionku),
 3 wieszaki z stali nierdzewnej o fakturze szczotkowanej satyny mocowane mechanicznie do ściany 

kabiny (po jednym wieszaku w kabinie), 
 zabudowa kabin ustępowych wykonana na zamówienie z litego laminatu LTT Compact grubości 10 

lub 13 mm w kolorze kremowym,

Wyposażenie toalety ogólnodostępnej dla osób niepełnosprawnych:
 1 miska ustępowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych + stelaż montażowy podtynkowy
 1 umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych + stelaż montażowy,
 2 poręcze ścienne łukowe uchylne,
 1 bateria umywalkowa wodooszczędna z wylewką o długości 15 cm,
 1 lustro uchylne nad umywalką,
 1 podajnik na mydło,
 1 podajnik na ręcznik papierowy,
 1 podajniki na papier toaletowy,
 1 kosz na śmieci
 1 wieszak z stali nierdzewnej o fakturze szczotkowanej satyny mocowane mechanicznie do ściany,

Wyposażenie toalety dla personelu (pomieszczenie nr 0/05):
 1 miska ustępowa,
 1 bateria umywalkowa wodooszczędna z wylewką o długości 15 cm,
 1 umywalka z półpostumentem,
 1 lustro wiszące o wymiarach 60x60cm nad umywalką,
 1 podajnik na mydło,
 1 podajnik na ręcznik papierowy,
 1 podajnik na papier toaletowy,
 1 kosz na śmieci,
 1 wieszak z stali nierdzewnej o fakturze szczotkowanej satyny mocowane mechanicznie do ściany,

Wyposażenie toalety dla pracowników (pomieszczenie nr 0/73):
 2 miski ustępowe,
 2 baterie umywalkowe wodooszczędne z wylewką o długości 15 cm,
 2 umywalki z półpostumentami,
 1 lustro wiszące o wymiarach 90x180cm nad umywalkami,
 1 podajnik na mydło,
 1 podajnik na ręcznik papierowy,
 2 podajniki na papier toaletowy,
 3 kosze na śmieci (po 1 w każdej kabinie oraz 1 w przedsionku),



 2 wieszaki z stali nierdzewnej o fakturze szczotkowanej satyny mocowane mechanicznie do ściany 
kabiny (po jednym wieszaku w kabinie),

 zabudowa kabin ustępowych wykonana na zamówienie z litego laminatu LTT Compact grubości 10 
lub 13 mm w kolorze kremowym,

Wyposażenie łazienek przy pokojach mieszkalnych:
 1 miska ustępowa,
 1 bateria umywalkowa wodooszczędna z wylewką o długości 15 cm,
 1 umywalka z szafką łazienkową,
 1 brodzik prysznicowy – głęboki, o wymiarach 80x80x47cm, z siedziskiem
 1 kabina prysznicowa dopasowana do brodzika, wysokość kabiny nie większa niż 180 cm,
 1 bateria prysznicowa wodooszczędna z wylewką o długości 15 cm,
 lustro wiszące o wymiarach 60x100cm nad umywalką,
 1 podajnik na mydło,
 1 podajnik na ręcznik papierowy,
 1 podajnik na papier toaletowy,
 1 kosz na śmieci, 
 1 półka w kabinie prysznicowej na przybory toaletowe, 
 1 półka nad umywalką na przybory toaletowe o szerokości lustra nad umywalką,
 2 wieszaki z minimum po 3 haczyki wykonane z mosiądzu chromowanego o solidnym mocowaniu 

ściennym,

Wyposażenie łazienek przy pokojach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych (pomieszczenia 
nr 0/98 i 0/102):

 1 miska ustępowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych + stelaż montażowy podtynkowy
 1 umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych + stelaż montażowy,
 2 poręcze ścienne łukowe uchylne,
 1 bateria umywalkowa wodooszczędna z wylewką o długości 15 cm,
 1 odpływ liniowy prysznicowy,
 1 kabina prysznicowa narożna, bezprogowa, dwuskrzydłowa, składana, o wysokości 180 cm, 

wymiary 100x100 cm,
 1 siedzisko prysznicowe składane,
 1 lustro uchylne nad umywalką,
 1 podajnik na mydło,
 1 podajnik na ręcznik papierowy,
 1 podajniki na papier toaletowy,
 1 kosz na śmieci.
 1 półka w kabinie prysznicowej na przybory toaletowe, 
 1 półka nad umywalką na przybory toaletowe o szerokości lustra nad umywalką,
 2 wieszaki z minimum po 3 haczyki wykonane z mosiądzu chromowanego o solidnym mocowaniu 

ściennym,

5.9. OBRÓBKI BLACHARSKIE
Wszystkie obróbki blacharskie (dachu, okien, płyt warstwowych, kominów itp.) należy wykonywać z 

blachy stalowej ocynkowanej gr 0,8 mm mocowanej mechanicznie.



5.10. SCHODY ZEWNĘTRZNE I POCHYLNIA
5.10.1. GŁÓWNE SCHODY WEJŚCIOWE

Trzy stopnie schodowe znajdujące się przed głównym wejściem do budynku (od strony zachodniej)
są w złym stanie technicznym – są mocno popękane, a ich użytkowanie prowadzi do dalszej degradacji.
Stopnie  należy  wymienić  na  nowe  granitowe  stopnie  schodowe  w  kolorze  jasno  szarym.  Kolor  stopni
dopasować do istniejącej nawierzchni schodów. Przy schodach przed głównym wejściem nad skarpą należy
wykonać balustradę ochroną z rur stalowych zabezpieczonych przed korozją przez malowanie proszkowe na
kolor szary o wysokości 110 cm. Lokalizacja balustrady pokazana na rysunku A-0.

5.10.2. SCHODY ZEWNĘTRZNE OD STRONY WSCHODNIEJ
Znajdujące się obecnie przy tylnym wejściu do budynku (od strony wschodniej przy pomieszczeniu

technicznym) schody zewnętrzne są w złym stanie technicznym i nie posiadają odpowiedniego spocznika. W
ramach projektu wyremontowane zostaną istniejące schody zewnętrzne oraz zostanie wykonana pochylnia
przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.

Schody  oraz  pochylnię  wykonać  z  kostki  betonowej  o  grubości  6  cm  w  kolorze  szarym  (kolor
dopasować  do  istniejących  nawierzchni)  na  podsypce  cementowo-piaskowej.  Dolna  warstwa  z  pospółki
kwalifikowanej, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wykonać według rysunku
A-15 branży architektonicznej.

Boki pochylni wykonać z betonowej palisady kwadratowej o wymiarach 8x8x50 cm koloru szarego. 

5.11 OPASKA BUDYNKU
Dookoła budynku należy wykonać opaskę. Wzdłuż elewacji północnej opaska będzie jednocześnie

pełnić funkcję dojścia do wyjść ewakuacyjnych z budynku o szerokości 1,5 m. W pozostałej części budynku w
miejscach, gdzie teren nie jest utwardzony wykonać opaskę o szerokości 0,5 m. 

WARSTWY:

 kostka betonowa w kolorze szarym – 6 cm,

 podsypka cementowo-piaskowa – 3 cm,

 podbudowa z kruszywa łamanego – 10 cm,

 pospółka kwalifikowana – 15 cm.

5.11 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ BUDYNKU

5.11.1 Słupy stalowego
Konstrukcja budynku powinna posiadać klasę odporności ogniowej REI 120, w związku z tym każdy

element stalowy konstrukcji, który nie jest zabezpieczony przed działaniem ognia, czyli wszystkie stalowe
słupy w obrębie kondygnacji parteru należy zabezpieczyć przez wykonanie zabudowy w systemie płyt GKF o
odpowiedniej  odporności  ogniowej.  System  musi  posiadać  wymagane  prawem  atesty,  aprobaty  lub
deklaracje zgodności.

5.11.1 Konstrukcja stalowa stropu i stropodachu
Widoczne elementy konstrukcyjne w istniejącym stropie i stropodachu należy zabezpieczyć przed

ogniem za pomocą farb pęczniejących do klasy odporności ogniowej REI 60. 



5.12 PRACE BUDOWLANE NA PIĘTRZE BUDYNKU
W związku z przebudową budynku nr 365, aby spełniać wszystkie wymagania przepisów ochrony

pożarowej, kondygnacja parteru musi zostać wydzielona jako osobne strefa pożarowa od pozostałej części
budynku. Dlatego we wskazanym pomieszczeniu pierwszego piętra, gdzie okna znajdują się pod świetlikiem
parteru, należy wykonać remont polegający na zmianie istniejącej ściany z oknami na ścianę oddzielenia
pożarowego  o  klasie  REI  120  (ściana  S-5  wg  punktu  nr  5.1),  wymianie  wszystkich  okien  w  danym
pomieszaniu (okna zaznaczone na rysunkach elewacji oraz na przekroju A-A) oraz pomalowaniu ścian farbą
lateksową łatwo zmywalną minimum dwa razy na zagruntowanej powierzchni wg punktu nr 5.2.3.

6.0. WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ BUDYNKU
Przepisy związane:
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1422) – [1],
 rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  07 czerwca 2010  r.  w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. Nr  109/10, poz.
719 ) – [2],

 rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca   2009r.  w  sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124/2009,  poz. 1030) – [3].

a) informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji

obiekt o sześciu kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony, obiekt średniowysoki [SW], 
wysokość kondygnacji – ok. 3 m,
wysokość budynku – ok. 23,40 m 
długość budynku ok. 85,20 m, szerokość budynku od 7,70 do 42,08 m.

pow zabudowy obiektu  =1777,27 m2, 
pow wewnętrzna części podanej remontowi  1563,15 m² 
pow. wewnętrzna budynku 5 816,00 m²

b)  charakterystyka  zagrożenia  pożarowego,  w  tym  parametry  pożarowe  materiałów  niebezpiecznych
pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych 

W budynku nr 365 nie występują substancje pożarowo niebezpieczne. Mogące występować materiały palne
to: tkaniny, płyty drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne itp. których temperatura zapalenia waha się
od 200 do 300⁰C.

c)  informacje o kategorii  zagrożenia ludzi  oraz  przewidywanej  liczbie osób na każdej  kondygnacji  i  w
pomieszczeniach

Na parterze może przebywać maksymalnie  49 studentów w 42 pokojach (35 pokoi 1 os.  i 7 pokoi 2-os.) oraz
4 osoby w pomieszczeniach biurowych i do 7 pracowników obsługi – łącznie na parterze budynku może
przebywać do 60 osób.

W całym budynku jest łącznie powyżej 200 miejsc noclegowych, dodatkowo w budynku może przebywać
11 pracowników.
Budynek  jest zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL V – zamieszkania zbiorowego.
Należy zaznaczyć fakt, iż jest to budynek, który leży na terenie zamkniętym służącym obronności państwa.



d)  informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego

Gęstości obciążenia ogniowego dla pomieszczeń w których przebywają ludzie nie oblicza się. 
W projekcie przewiduje się pomieszczenia techniczne i gospodarcze, funkcjonalnie związane z budynkiem, o
gęstości  obciążenia  ogniowego  poniżej  500  MJ/m²,  zaliczone  do  grupy  pomieszczeń  PM  (produkcyjno-
magazynowych).

e) ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń

W budynku nr 365 nie występują strefy i pomieszczenia zagrożone wybuchem. 

f) informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia elementów budynku

Zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami  budynek  zaliczony  do  kategorii  zagrożenia  ludzi  ZL V,
średniowysoki  powinien  być  wykonany  w  klasie  odporności  pożarowej  „B”,  a  zastosowane  elementy
powinny spełniać warunek nie rozprzestrzeniania ognia. 

Wymagane i zastosowane w budynku elementy posiadają następujące klasy odporności ogniowej, podane
w tabeli.   

Nazwa
elementu

Wymagana
klasa  odporności
ogniowej 

Nazwy zastosowanych elementów

Główna
konstrukcja
nośna 

R 120 Słupy  stalowe  obłożone  płytami  ogniochronnymi  GKF
w układzie  systemowym,  zapewniającymi  odporność
ogniową R 120.

Strop REI 60  Stropy żelbetowe ze stalowymi belkami zabezpieczonymi za
pomocą  farb  pęczniejących  do  odpowiedniej  odporności
ogniowej

Ściany
zewnętrzne 

EI 60 Panele izolowane stalowe, zabezpieczone do odpowiedniej
klasy  odporności  ogniowej  za  pomocą  zabudowy  z  płyt
ognioochronnych  GKF  w  układzie  systemowym,
zapewniający odporność ogniową EI 60

Ściany 
wewnętrzne 

EI 30 Ściany  działowe  wykonać  należy  w  systemie  płyt
ognioochronnych  GKF  12,5  cm  o  klasie  odporności
ogniowej minimum EI 30.

Konstrukcja
dachu

R 30 Stropodach  niewentylowany  z  elementów  żelbetowych  i
konstrukcji  stalowej,  zabezpieczonej  przed  działaniem
ognia za pomocą farb pęczniejących do odpowiedniej klasy
odporności ogniowej 

Przekrycie
dachu 

RE 30 Wełna  mineralna,  warstwa  spadkowa  z  betonu,  papa
asfaltowa  termozgrzewalna,  spadki  ukształtowane  do
wewnętrznych rur spustowych.

Konstrukcja
biegu schodów

R 60 Schody żelbetonowe monolityczne.

Zastosowane konstrukcje spełniają wymagane klasy odporności ogniowej.

W budynku do wykończenia wnętrz nie wolno stosować materiałów łatwo zapalnych, których produkty



rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, nie można stosować materiałów i wyrobów
budowlanych łatwo zapalnych.
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane powinny być wykonane z materiałów niepalnych, niezapalnych,
niekapiących i nie odpadających  pod wpływem ognia. 
Elementy  okładzin  elewacyjnych  powinny  być  mocowane  do  konstrukcji  budynku  w  sposób
uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy
odporności  ogniowej  dla  ścian  zewnętrznych,  określonej  odpowiednio  do  klasy  odporności  pożarowej
budynku, w którym są one zamocowane.
Klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych oddzielających pokoje mieszkalne od dróg komunikacji
ogólnej oraz od innych pokoi mieszkalnych wynosi co najmniej EI30. Przegrody te projektuje się na całą
wysokość pomieszczenia, czyli do konstrukcji stropu międzykondygnacyjnego.

g) informacje o podziale na strefy dymowe i strefy pożarowe

Według  rozporządzenia  [1]  §  227  -  dopuszczalna  powierzchnia  stref  pożarowych  budynkach  ZL
średnio wysokich powinna wynosić maksymalnie 5 000,00 m2. W budynku 365 obecnie funkcjonuje tylko
jedna strefa  pożarowa o powierzchni:  5  816,00  m2.  W zawiązku  z  tym w ramach przebudowy parteru
budynku istniejącą strefę pożarową dzielimy na dwie mniejsze: 
SP 1 – 1563,15 m2 – kondygnacja naziemna parteru 
SP 2 – 4252,85 m2 – pozostałe kondygnacje naziemne 
Strefy pożarowe oddzielone będą stropem oddzielenia pożarowego w klasie REI60, między kondygnacyjnym
poziomym pasem oddzielenia pożarowego na elewacji budynku oraz ścianą oddzielenia pożarowego S-5.
Pojedyncze  przejścia  instalacji  wody,  kanalizacji,  ogrzewania  w  stropie  pomiędzy  pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi,  zgodnie  z  §  234  ust.  2  [1]   nie   wymagają  przepustów przeciwpożarowych,  a
pozostałe  przepusty EI60. Zgodnie z § 226 ust. 2 [1] kondygnacje można uznać  za odrębne strefy pożarowe
ponieważ  są  oddzielone  od  siebie  klatkami  schodowymi  obudowanymi  ścianami  REI60,  zamykanymi
drzwiami EI30 i wyposażonymi w system oddymiania. Szyb windowy znajduje się  w obrębie obudowanej i
oddymianej klatki schodowej. 
  Konstrukcja budynku zabezpieczona zostanie dodatkowo przez systemową zabudowę z płyt GKF oraz farby
pęczniejąc do klasy odporności ogniowej REI 60 lub REI 120 (w zależności od rodzaju elementu danego
budynku. Przepusty i szachty instalacyjne należy także wykonać w określonej klasie odporności ogniowej np.
szachty zabezpieczone przez wykonanie zabudowy systemowej z płyt GKF lub GKFI, drzwi rewizyjne o klasie
odporności ogniowej ścian wewnętrznych i przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04m w stropie
zabezpieczyć poprzez zastosowanie opasek ognioochronnych do klasy odporności ogniowej EI 60. 

h)  informacje  o  usytuowaniu  z  uwagi  na  bezpieczeństwo  pożarowe,  w  tym  odległości  od  obiektów
sąsiadujących

Odległości budynku nie ulegają zmianie.   
Wymagana odległość budynku nr 365 od sąsiednich obiektów wynosi 8 m i jest zachowana.

i) informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi jest zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce
na zewnątrz budynku drogami komunikacji  ogólnej  oraz przez wydzielone klatki schodowe. Ewakuacja z
pomieszczeń  objętych  pracami  budowlanymi  będzie  odbywać  się  przejściami  przez  co  najwyżej  dwa
pomieszczenia  na  korytarz  będący  drogą  dojścia  ewakuacyjnego,  do  istniejącej  wydzielonej  pożarowo i
oddymianej klatki schodowej i dalej do wyjścia na zewnątrz budynku. 



Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego wynosi  10 m przy jednym dojściu i  40 m przy co najmniej
dwóch dojściach dla dojścia krótszego oraz 80 m dla dojścia dłuższego i jest zachowana. 
Na parterze długość dojść ewakuacyjnych nie przekracza przy dwóch kierunkach ewakuacji 60 m dla dojścia
dłuższego oraz 35 m dla dojścia krótszego. Szerokość drogi ewakuacyjnej wynosi na najwęższym odcinku tej
drogi – 140 cm. 
Droga  ewakuacji  do  wyjścia  na  zewnątrz  budynku  z  poziomych  dróg  komunikacji  ogólnej  została
przeprowadzona przez hol  główny, pełniący także funkcję recepcji.  Wysokość holu w miejscu, w którym
przebiega droga ewakuacyjna wynosi 3,52 m. Hol oddzielony jest od poziomych dróg komunikacji ogólnej,
tak  jak  jest  to  wymagane  dla  klatki  schodowej  –  drzwiami  EI  30  i  ścianami  REI  60.  Szerokość  drzwi
wyjściowych na zewnątrz wynosi 2m. 
Ewakuacja z wyższych kondygnacji odbywa się trzema klatkami schodowymi – K1, K2 i K3. Klatki schodowe
K1  i  K3  są  obudowane  ścianami  o  klasie  odporności  ogniowej  REI60,  zamykane  drzwiami  EI30  oraz
wyposażone w system oddymiania. Z klatek schodowych K1 raz K3 droga ewakuacyjne przebiega następnie
przez wiatrołap i dalej bezpośrednio na zewnątrz budynku. Klatka schodowa K2 do tej pory była wydzielona
pożarowo na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem parteru, nie został w niej wykonany system oddymiania.
W ramach  projektu  klatka  schodowa zostanie  wydzielona  pożarowo również  na  poziomie  parteru  oraz
wyposażona w system oddymiania. Droga ewakuacyjna z klatki schodowej K2 prowadzi przez wyżej opisany
hol na parterze. 
Drogi  i  kierunki  ewakuacji  oznaczyć  znakami  bezpieczeństwa  w  zakresie  ewakuacji,  w  tym  znakami
wewnętrznie podświetlonymi.
Drzwi z pomieszczeń (z wyjątkiem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych) prowadzących na drogi komunikacji
ogólnej, powinny mieć klasę odporności ogniowej co najmniej EI 30. 

j) informacja o sposobie zabezpieczenia instalacji użytkowych

 Budynek wyposażony jest w instalacje ochrony odgromowej.
 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajduje się przy wejściu głównym do budynku.
 Przepusty  instalacyjne  w  elementach  oddzielenia  przeciwpożarowego  powinny  mieć  klasę

odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.
 Przepusty  instalacyjne  o  średnicy  większej  niż  0,04  m  w  ścianach  i  stropach,  pomieszczenia

zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a
niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej
(EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. 

 Ogrzewanie budynku z sieci centralnego ogrzewania wodnego przez węzeł cieplny. 
 Instalacje  elektryczne jak dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.  

k)  informacja  o  doborze  urządzeń  przeciwpożarowych  i  innych  urządzeń  służących  bezpieczeństwu
pożarowemu

 hydranty wewnętrzne 
Hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym znajdują się na drogach komunikacji ogólnej i obejmują
swoim  zasięgiem  wszystkie  przedmiotowe  pomieszczenia.  Na  wyższych  kondygnacjach  znajdują  się
istniejące  szafki hydrantowe – należy sprawdzić ich zasięg i w przypadku niezapewnienia odpowiedniego
zasięgu należy zweryfikować lokalizację i ilość szafek hydrantowych.
W  ramach  przebudowy  znajdujące  się  na  parterze  hydranty  zostaną  wymienione  na  nowe  hydranty
wewnętrzne  25  z  wężem  półsztywnym.  Hydranty  zlokalizowane  w  skrzydle  południowym  zostaną
przeniesione, tak, aby były zlokalizowane na korytarzach komunikacji ogólnej. Wszystkie hydranty wykonać
w  szafkach  natynkowych.  Miejsca  ustawienia  szafek  hydrantowych  oznakować  znakiem  bezpieczeństwa
„Hydrant”.
Instalację wodociągową przeciwpożarową wykonać zgodnie z projektem branży sanitarnej.



 system sygnalizacji pożarowej
Zgodnie  z  rozporządzeniem  [2]  System  sygnalizacji  pożarowej  jest  wymagany  w  budynku  zamieszkania
zbiorowego o liczbie miejsc noclegowych większej niż 200.
Budynek  jest  wyposażony  w  system  sygnalizacji  pożarowej,  wyposażony  w  urządzenia  sygnalizacyjno-
alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i  przekazywania informacji  o pożarze, który w ramach
przebudowy parteru będzie obejmować te  pomieszczenia (drogi komunikacji ogólnej, pokoje noclegowe i
pozostałe  pomieszczania).  SSP  wykonać  zgodnie  z  projektem  branży  elektrycznej.  Sygnał  z  centralki
pożarowej powinien być przekazany
 do Wojskowej Straży Pożarnej w  Gdyni na zasadach uzgodnionych z Szefem Delegatury Wojskowej Ochrony
Przeciwpożarowej.

 dźwiękowy system ostrzegawczy
Zgodnie z rozporządzeniem [2]  § 29  budynek 365 jest budynkiem zamieszkania zbiorowego, gdzie ilość
miejsc noclegowych jest wyższa niż 200 i jest wymagany dźwiękowy system ostrzegawczy. Jednakże według
punktu 3  § 29 ten wymóg nie dotyczy obiektów znajdujących się na terenie zamkniętym służącym celom
obronnym państwa. W związku z tym dźwiękowy system ostrzegawczy nie jest wymagany w tym przypadku.
Mimo wszystko w celu podwyższenia  warunków ochrony pożarowej  w danym budynku zaprojektowana
została instalacja DSO w ograniczonym zakresie, na wzór istniejącej na wyższych kondygnacjach budynku
nr 365. Instalację wykonać należy zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej.

 instalacja gaśnicza
Instalacja gaśnicza nie jest wymagana.

 awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne jest wymagane na drogach ewakuacyjnych w budynkach zamieszkania
zbiorowego o powierzchni ponad 2000 m2 oraz na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem
sztucznym. Lampy oświetlenia kierunkowego są wymagane w obrębie dróg ewakuacyjnych nie oświetlonych
światłem naturalnym.  
Dla budynku wymagane są lampy awaryjne z akumulatorem na czas pracy co najmniej 2 godzin po zaniku
napięcia w sieci elektroenergetycznej zasilającej budynek. Lampy powinny zapewnić natężenie oświetlenia
na drogach ewakuacyjnych nie niższe niż 1 lx, a przy urządzeń przeciwpożarowych – 5 lx.
Oświetlenie awaryjne wykonać według projektu branży elektrycznej.

 oddymianie 
Klatki schodowe K1 i K3 znajdujące się w budynku są obudowane, zamykane drzwiami przeciwpożarowymi i
wyposażone w samoczynne oddymianie przy pomocy klap oddymiających oraz drzwi napowietrzających. 
W ramach  przebudowy parteru  system sterowania  oddymianiem tych   klatek   zostanie  podłączony  do
centrali  pożarowej a drzwi napowietrzające zostaną wyposażone w siłowniki i zamki elektrorewersyjne  do
ich otwarcia. Klatka schodowa K2 jest obudowana i zamykana drzwiami przeciwpożarowymi na wszystkich
kondygnacjach poza parterem, klatka jest również wyposażona w istniejącą klapę oddymiającą. W ramach
przebudowy klatka schodowa K2 zostanie wydzielona na poziomie parteru oraz zostanie wykonane okno
napowietrzające klatkę  schodową na poziomie  spocznika  pomiędzy  parterem, a  pierwszym piętrem.  Ze
względu  na  zmianę  przepisów  ochrony  pożarowej  istniejąca  klapa  oddymiająca  nie  spełnia  obecnych
wymagań dotyczących jej wymiarów, dlatego projektuje się wymianę istniejącej klapy oddymiającej która
powinna  mieć  określone  wymiary  wg  obliczeń  przedstawionych  poniżej  oraz  powinna  być  sterowana
elektrycznie  poprzez centralę oddymiającą i sygnał z centrali pożarowej. 

Wymagana  powierzchnia  czynna  oddymiania  wynosi  5%  rzutu  poziomego  powierzchni  klatki
schodowej. Do obliczeń wymaganej powierzchni czynnej wzięto pod uwagę wydzieloną powierzchnię rzutu
poziomego klatki schodowej, która wynosi 15,8m2 na parterze i 24,8m2 na wyższych kondygnacjach. Do tej
wartości dodano powierzchnię wewnętrzną na windy wynoszącą 2,2m2. Razem obliczeniowa powierzchnia



klatki schodowej do określenia wymaganej powierzchni czynnej wynosi K2 =27,0m2.    
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynosi Acz= K2x 0,05= 27,0 x 0,05 =1,35 m².
Wstępnie dobrano typową klapę oddymiającą C1,4x1,4 na podstawie 0,5m z owiewkami, która fabrycznie
zapewnia powierzchnię czynną Pcz=1,35m2, powierzchnia geometryczna  otworu dla klapy oddymiającej
Pg= 1,96m2. Minimalna powierzchnia geometryczna oddymiania 1 m² jest zapewniona. 
Wymagana powierzchnia napowietrzania powinna być o 30 % większa od powierzchni geometrycznej klapy
oddymiającej,  tj.  Anap=Pgx1,3.  Wymagana  powierzchnia  geometryczna  napowietrzania  wynosi
Anap=1,96m2 x1,3= 2,55m2. 
Do napowietrzania klatki schodowej przewidziano projektowane okno napowietrzające O5 o wymiarach
105x270cm. Po otwarciu skrzydła okna napowietrzającego na zewnątrz przez dwa siłowniki,  zapewniona
będzie powierzchnia napowietrzania Pnap = 0,99mx2,62m = 2,59 m².

l) informacje o wyposażeniu w gaśnice

Wymagana masa środka gaśniczego wynikająca ze wskaźnika jedna jednostka masy środka gaśniczego (2 kg)
na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej ZL oraz długość dojścia do gaśnicy – do 30 m.
Powierzchnia wewnętrzna budynku na parterze wynosi  1 563,15 m².
Wymagana ilość środka gaśniczego dla remontowanych pomieszczeń 32 kg.
Wymagana  ilość  gaśnic  dla  remontowanych  pomieszczeń  –  na  przykład  6  gaśnic  proszkowych  6  kg  do
gaszenia pożarów grup ABC np. GP6x ABC (łącznie 36 kg środka gaśniczego). 
Wykonawca robót budowlanych  powinien wyposażyć budynek w wymaganą liczbę gaśnic. Gaśnice wieszać
na  ścianach  na  wysokości  ok.  15  cm  nad  poziomem  posadzki  albo  170cm  w  widocznych  i  dobrze
oznaczonych miejscach na korytarzach komunikacji ogólnej w okolicy klatek schodowych, w holu głównym.
Nie dopuszcza się ustawienia gaśnic na podłodze.

m)  informacje  o  przygotowaniu  obiektu  budowlanego  i  terenu  do  prowadzenia  działań  ratowniczo-
gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego
gaszenia pożaru oraz sprzęcie służącym do tych działań

Wykonawca robót budowlanych powinien zapewnić wykonanie dla budynku Instrukcji Przeciwpożarowej.
Droga pożarowa zapewniona jest przez wewnętrzną drogę znajdującą się na terenie AMW. Droga pożarowa
jest doprowadzona do większej części zachodniej elewacji budynku, elewacji północnej oraz części elewacji
wschodniej. Łącznie droga pożarowa jest zapewniona do 50% obwodu zewnętrznego budynku w pasie od
5m do 15m . Dojście z drogi pożarowej  do wyjść z budynku do  20m, przy wymaganej 50m. 
Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru:

 Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku wynosi 20 l/s.
 Ilość tej wody jest zapewniona z dwóch hydrantów podziemnych, jeden hydrant zlokalizowany jest

przed głównym wejściem do budynku w odległości 5 m od chronionego budynku. Drugi hydrant
zlokalizowany  jest  od  strony  wschodniej,  w  okolicy  klatki  schodowej  K3  w  odległości  5  m  od
budynku.

7.0 WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

Sąsiadujące  obiekty  Zespołu  Dowództwa  Floty  Akademii  Marynarki  Wojennej  zgodnie  z  decyzją
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku nr WKZR 4190-62/8259-17/2008/20010 z
dnia  22.02.2010r.  wraz  z  terenem  na  którym  są  zlokalizowane,  został  wpisany  do  rejestru  zabytków
województwa  pomorskiego  pod  numerem  rejestru   A-1859.  Budynek  nr  365  nie  jest  objęty  ochroną
konserwatorską.



8.0 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Wg. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89, poz 414, stan prawny na dzień 28 czerwca
2015  r.)  art.  20  ust.  1  pkt  1c  do  podstawowych  obowiązków  projektanta  należy  określenie  obszaru
oddziaływania obiektu.

Budynek  nr  365  zlokalizowany  jest  na  terenie  Akademii  Marynarki  Wojennej  w  Gdyni,  jest  to  teren
zamknięty. Obiekt mieści się na działce nr 2098 obręb 0021. 

Odległości od granic działki:
Projekt budowlany w swoim zakresie obejmuje przebudowę jednej kondygnacji parteru budynku nr 365 na
terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Odległości od granic działki nie ulegną zmianie.

Odległości od obiektów sąsiednich:
Wymagana odległość 4,0 m od granicy działki jest zapewniona.
Planowana inwestycja nie wykracza poza zewnętrzne ściany budynku, odległości od obiektów sąsiadujących
i granic działki nie ulegają zmianie.

Przesłanianie i zacienianie:
Planowana inwestycja nie wykracza poza zewnętrzne ściany budynku, nie zmieniają się także parametry
takie, jak wysokość, kubatura czy powierzchnia istniejącego budynku, warunki przesłaniania i zacieniania nie
ulegają zmianie.

Bezpieczeństwo pożarowe:
Odległość budynku od obiektów sąsiednich wynosi minimum 8 m. Warunki ochrony pożarowej nie ulegają
zmianie i zostały szczegółowo opisane w punkcie 6.0 Opisu Technicznego.

Zagospodarowanie terenu:
Projekt nie obejmuje zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu.

Inne oddziaływania:

Planowana inwestycja:
- nie powoduje pozbawienia dostępu do drogi publicznej,
- nie powoduje pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
środków łączności,
- nie powoduje pozbawienia dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu,
- nie wprowadza do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji,
- nie wymaga przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
- nie jest źródłem sztucznych pól elektromagnetycznych,
- nie wpływa na jakość powietrza,
- nie wpływa na jakość wód,
- nie pogarsza jakości gleby.

Obszar  oddziaływania  planowanej  inwestycji  jest  taki  sam  jak  dotychczasowy  obszar  oddziaływania
budynku     nr 365 i mieści się w granicach działki nr 2098 obręb 21, będącej własnością Inwestora – Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni, na której mieści się przedmiotowy budynek. Oprócz Inwestora, który jest
także zarządcą nieruchomości w podanym obszarze oddziaływania obiektu nie ma innych użytkowników
wieczystych i zarządców nieruchomości.



9.0 ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA
W ENERGIĘ I CIEPŁO

Budynek nr 365 zlokalizowany na terenie Akademii Marynarki w Gdyni ogrzewany jest z kotłowni
znajdującej  się  na  sąsiedniej  działce,  należącej  do  Inwestora.  Kotłownia  na  paliwo  olejowo  -  gazowe
powstała w latach sześćdziesiątych i  została zmodernizowana pod względem instalacyjnym w 2000 roku.
Energia elektryczna doprowadzona jest do budynku z sieci ciepłowiczej.

Zakres  opracowania  obejmuje  wprowadzenie  do  przebudowywanych  pomieszczeń  systemu
wentylacji mechanicznej wywiewnej. W ramach modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w czerwcu
2016 przebudowany został istniejący węzeł centralny wraz z remontem wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania. Mało wydajne istniejące grzejniki zostały wymienione na nowe nowoczesne grzejniki płytowe.
Przy doborze grzejników podczas modernizacji ogrzewania budynku w czerwcu 2016 roku, brano pod uwagę
wyposażenie  obiektu  w  instalację  mechaniczną.  Projekt  budowlany  wprowadza  instalację  wentylacji
mechanicznej, która spowoduje niewielkie zwiększenie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową na
potrzeby wentylacji. Nowa instalacja wentylacji mechanicznej spełniać będzie wszystkie obecne normy  i
przepisy.  Istniejąca  wentylacja  grawitacyjna  ogranicza  sposób użytkowania  obiektu  ze  względu  na  małą
wydajność.  Projektowana  instalacja  zapewni  ciągły  dostęp  do  świeżego  powietrza,  które  będzie  stale
wymienianie.  Wymiana  grzejników  na  nowe  wyposażone  w  zawory  regulacyjne  z  głowicami
termostatycznymi  spowodowała  już  zmniejszenia  rocznego  zapotrzebowania  na  energię  użytkową  na
potrzeby ogrzewania.

W celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną w przebudowanych pomieszczeniach
należy stosować oprawy świetlne z energooszczędnym źródłem światła (projektowane jest źródło światła
LED).

Powierzchnia przebudowywanych pomieszczeń stanowi jedną z sześciu kondygnacji całego budynku,
dlatego  też  zmiana  systemu  wentylacji  oraz  wymiana  grzejników  nie  wpłyną  znacznie  na  roczne
zapotrzebowanie na energię dla całego budynku. 

Znaczenie na zmniejszenie zaopatrzenia budynku w ciepło ma natomiast przebudowa zewnętrznych
przegród budowlanych, dzięki której poprawimy izolacyjność cieplną całego budynku. Dokładne obliczenia
zaopatrzenia  budynku  w  energię  i  ciepło  przedstawione  zostało  w  projektowanej  charakterystyce
energetycznej budynku załączonej do projektu budowlanego.

Zmiana  sposobu  zaopatrzenia  całego  budynku  w  energię  i  ciepło  byłaby  bardzo  kosztowna  i
wielokrotnie  przewyższyłaby  koszt  przebudowy pomieszczeń  będący  zakresem niniejszego  opracowania.
Należy również dodać, że byłoby to przedsięwzięcie trudne ze względów technicznych – źródłem ciepła jest
lokalna kotłownia, która zasila w ciepło cały kampus Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, dodatkowo
Inwestor poniósł już koszty modernizacji instalacji sanitarnych w obiekcie.

Ze względu na brak ekonomicznych oraz technicznych możliwości   �zmiany systemu dostarczenia energii oraz
ciepła  analiza  możliwości  wykorzystania  alternatywnych  systemów  zaopatrzenia  w  energię  i  ciepło  nie
zostanie przeprowadzona.



10.0 WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SĄSIEDNIE

a) zapotrzebowanie na wodę oraz sposób odprowadzania ścieków
Woda doprowadzana z miejskiej sieci wodociągowej jak dotychczas. 
Ścieki sanitarne odprowadzane do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej jak dotychczas. 
W budynku nie są wytwarzane ścieki o charakterze innym niż bytowe.

b) emisja zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłowych i płynnych
W chwili  obecnej  obiekt  w trakcie  użytkowania  nie  emituje  zapachów,  szkodliwych  pyłów,  ani  płynów.
Planowana przebudowa nie spowoduje emitowania zapachów, szkodliwych pyłów, ani płynów.

c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów
Odpady komunalne są obecnie gromadzone w pojemnikach w wydzielonym miejscu na obszarze działki i są
wywożone na wysypisko komunalne – bez zmian.
Planowana przebudowa nie spowoduje zwiększenia ilości ani zmiany rodzaju wytwarzanych odpadów.

d) właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania
Planowana przebudowa nie spowoduje emisji drgań, ani promieniowania, nie zwiększy emisji hałasu.

e)  wpływ  obiektu  budowlanego  na  istniejący  drzewostan,  powierzchnię  ziemi,  w  tym  glebę,  wody
powierzchniowe i podziemne
Obiekt nie ma wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi,  glebę, ani wody powierzchniowe i
podziemne – bez zmian.

Opracowanie:
mgr inż. arch. Klaudia Filipiak

mgr inż. Mirosław Zaremba
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

Przed  rozpoczęciem  robót  kierownik  budowy  jest  zobowiązany  zapewnić  sporządzenie  planu
bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i  zdrowia
ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.1256), uwzględniając następujące uwagi:

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego.
1. roboty rozbiórkowe/demontażowe
2. roboty instalacyjne
3. roboty budowlane, izolacyjne,
4. roboty okładzinowe
5. roboty  malarskie
6. roboty montażowe
7. roboty porządkowe

2. Kolejność realizacji poszczególnych robót.
Realizacja robót powinna odbywać się według następującej kolejności:
1. roboty rozbiórkowe/demontażowe
2. roboty instalacyjne
3. roboty budowlane, izolacyjne
4. roboty okładzinowe
5. roboty  malarskie
6. roboty montażowe
7. roboty porządkowe

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Na  terenie  znajduje  się  kompleks  obiektów  Akademii  Marynarki  Wojennej  oraz  pełna  infrastruktura
techniczna i drogowa.

4. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.
-  zagrożenie  związane  z  pracą  na  wysokości  -  upadki  z  wysokości,  możliwość  przeciążenia  rusztowań
nadmierną ilością materiałów, uszkodzenie ciała przez spadające elementy
- zatrucia substancjami chemicznymi podczas robót malarskich
- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi
- okaleczenie przy posługiwaniu się narzędziami mechanicznymi
- porażenie prądem

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót.
Wszyscy  pracownicy  przed  przystąpieniem  do  prac  budowlanych  powinni  się  zapoznać  z  Planem
Bezpieczeństwa i  Ochrony Zdrowia,  o czym pisemnie poświadczają na sporządzonej liście dołączonej do
Planu. Dodatkowo kierownik budowy powinien ustnie poinformować o niebezpieczeństwach pracowników
bezpośrednio przed rozpoczęciem danych robót.



7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia.

Prace rozbiórkowe i  wykończeniowe na wysokości  -  stosować zabezpieczenia  przed upadkiem z
wysokości  np.  balustrady  ochronne,  pasy  ochronne  z  linką;  rusztowania  należy  zabezpieczyć  w  sposób
umożliwiający ich przesuwanie i  zapewnić im należytą wytrzymałość uwzględniając składowanie na nich
materiałów i narzędzi.

Rusztowania powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych.
Materiały  budowlane oraz  materiały  pochodzące z  rozbiórki  składować w sposób bezpieczny w

wyznaczonych do tego celu miejscach.
Materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać odpowiednie certyfikaty; używać

sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Prace przy instalacjach elektrycznych prowadzić zgodnie z wymogami.
Pracownicy powinni być wyposażenie w odzież, obuwie i rękawice ochronne.
Wszystkie prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i sztuką budowlaną, pod stałym nadzorem

technicznym.
Teren prowadzenia robót remontowych oznakować.

    

 MGR INŻ. ARCH. KLAUDIA FILIPIAK

MGR INŻ. MIROSŁAW ZAREMBA



Gdańsk, wrzesień 2016 r.
 

Oświadczenie Projektanta

Oświadczam, że projekt budowlany:  Przebudowa parteru budynku nr 365 na terenie Akademii
Marynarki  Wojennej  w  Gdyni w  branży  architektonicznej  sporządzony  został  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

mgr inż. arch. Klaudia Filipiak
nr upr. 07/POOKK/IV/2014

 

Oświadczenie sprawdzającego
 

Oświadczam, że projekt budowlany:  Przebudowa parteru budynku nr 365 na terenie Akademii
Marynarki  Wojennej  w  Gdyni w  branży  architektonicznej  sporządzony  został  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

mgr inż. arch. Magdalena Szymańska
nr upr. 159/POOKK/IV/2016
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