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                3. PROJEKT ZAWIERA 

 
 

TECZKA    

2222 
PROJEKT WYKONAWCZY 

ILOŚĆ 
STRON 

NR 
RYS. 

1. STRONA TYTUŁOWA 2  

2. WYKAZ OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 1  

3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA – PROJEKT ZAWIERA 2  

4. CZĘŚĆ OPISOWA  1  
OPIS TECHNICZNY  26  

5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  1  
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  1 
RZUT FUNDAMENTÓW  2 
ŁAWA FUNDAMENTOWA POZ. Ł.1.  3 
ŁAWA FUNDAMENTOWA POZ. Ł.2., Ł.3.  4 
ŁAWA FUNDAMENTOWA POZ. Ł.4.  5 
RZUT PIWNIC  6 
RZUT STROPU NAD PIWNICĄ  7 
OSADZENIE NADPROŻY STALOWYCH  8 
SŁUPY ŻELBETOWE POZ. 1.1.  9 
TRZPIEŃ ŻELBETOWY POZ. 1.2.  10 
TRZPIEŃ ŻELBETOWY POZ. 1.3.  11 
PODCIĄG ZELBETOWY POZ. 2.1.  12 
WIEŃCE ŻELBETOWE POZ. 3.1., 3.2., 3.3.  13 
WIEŃCE ŻELBETOWE POZ. 3.4.  14 
RZUT PARTERU  15 
RZUT STROPU NAD PARTEREM  16 
WIEŃCE ŻELBETOWE POZ. 3.5., 3.6.  17 
WIEŃCE ŻELBETOWE POZ. 3.7., 3.8.  18 
WIEŃCE ŻELBETOWE POZ. 3.9., 3.10.  19 
ZESTAWIENIE STOLARKI  20 
RZUT DACHU  21 
PRZEKRÓJ  22 
ELEWACJA FRONTOWA  23 
ELEWACJA BOCZNA  24 
ELEWACJA TYLNA  25 
ELEWACJA BOCZNA  26 
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RZUT PARTERU – inst. ogrzewcza i gazowa  4is 
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PARTERU  E1 
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PIWNIC  E2 
SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU  E3 
SCHEMAT ROZDZIELNICY RG2  E4 
SCHEMAT ROZDZIELNICY RP piwnica  E5 
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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBUDOWY 

CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, ul. POZNAŃSKA 6 
 

 
 

1.  DANE EWIDENCYJNE 
 
1.1 OBIEKT:          CENTRALNA STACJA GOPR 
                              Kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne 
  
1.2 ADRES:           58-300 WAŁBRZYCH, UL. POZNAŃSKA 6. 
                               działka nr  50 i działka nr 51, obręb Podgórze 39. 
                               oraz działka drogowa 26/4 
                         
1.3 INWESTOR: GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE  
                                RATUNKOWE– GRUPA WAŁBRZYSKO - KŁODZKA 
                                58-300 WAŁBRZYCH, UL. POZNAŃSKA 6. 
      
1.4 FAZA DOKUMENTACJI:      PROJEKT WYKONAWCZY 
 
1.5 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:    Autorskie Biuro Projektów „a” S.C. 
      Anna Baran, Witold Baran 
                                                          58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 19A 
 
1.6 PROJEKTANT:        mgr inż. arch. Anna Baran 
 
1.7 AUTORZY OPRACOWANIA:  
 
- CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA:   mgr inż. arch. Anna Baran 
- CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA:                 mgr inż. Witold Baran 
- INSTALACJE SANITARNE:                            inż. Sylwia Szcześniak 
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE:                      inż. Zbigniew Zieja  
 
1.8. TERMIN WYKONANIA DOKUMENTACJI:    lipiec 2017 rok 
 
 
2. DANE TECHNICZNE 

 
POW. ZABUDOWY                      -  220,0m2 
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA    -  364.0m2 
KUBATURA                                  - 1720,0m3 
POWIERZCHNIA DZIAŁKI    - 1057,0m2  
(w granicach opracowania) 
 
 
3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
POWIERZCHNIA TERENU  
w granicach opracowania (działka nr  50 i część 51)  - 1057,0m2 
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3. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
- zlecenie i umowa zawarta z Inwestorem 
- decyzja o warunkach zabudowy 
- wytyczne Właściciela obiektu  
- kopia mapy sytuacyjno – wysokościowej (do celów projektowych)  
  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta 
- wizja lokalna w terenie i pomiary istniejącego budynku  
- obowiązujące polskie normy i przepisy branżowe  
- ogólne specyfikacje techniczne  
- Projekt Budowlany Rozbudowy Centralnej Stacji GOPR w Wałbrzychu,  ul. 
Poznańska 6. 
 
 
3.2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO TERENU 
 
Teren objęty opracowaniem znajduje się na działce nr 50 i częściowo 51.  
Zjazdy - działka drogowa 26/4 
Jest to teren od strony ulicy w większości płaski z nachyleniem zgodnym z 
nachyleniem niwelety drogi. Za budynkami teren wznosi się stromo w postaci skarp. 
Teren częściowo zielony, z zadrzewieniem w formie drzew i krzewów liściastych i  
iglastych. Na terenie posadowiony jest budynek stacji GOPR. 
 
Do działki doprowadzone są przyłącza mediów.  
Na działce znajduje się uzbrojenie terenu:  
Gaz – g32 
przyłącze wody w32 (przy granicy działki) 
przyłącze kanalizacji sanitarnej ks160 i ks150  
przyłącze sieci elektrycznej eNN 
 
 
3.3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
Projekt zagospodarowania terenu zakłada: 

- Dobudowę części konferencyjno-szkoleniowej 
- Wykonanie 2 zjazdów o szerokości 3.0 m każdy 
- Wykonanie wjazdów i placu manewrowego z kostki kamiennej lub betonowej 
- Wykonanie parkingów z ażurowych płyt betonowych, wypełnionych trawą 
- Wykonanie chodników i dojść z kostki brukowej, kamiennej lub betonowej 
- Usytuowanie pojemnika na odpadki  
- Zachowanie istniejącego przyłącza wody 
- Zachowanie istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej  
- Zachowanie istniejącego przyłącza elektrycznego  

Obsługa komunikacyjna działki z ulicy Poznańskiej  Z powodu usytuowania drzewa, 
rosnącego na chodniku, proponuje się rozdzielenie zjazdu na dwa, tak, by umożliwić 
bezkolizyjny wjazd do garaży. 
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3.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAŁKI - BILANS TERENU 
 
Powierzchnia działki nr 50 i działki nr 51 
w granicach Decyzji o Warunkach Zabudowy            -  2340,0m2 
 
Powierzchnia działki nr 50 i fragmentu działki nr  
w granicach opracowania                                      - 1057,0m2 
w tym: 
- powierzchnia zabudowy  projektowanej                    -   220,0m2 
- pow. zabudowy istniejącej (w granicach opr.)            -     62,0m2 
- powierzchnia jezdna (projektowana)                          -   204,0m2 
- powierzchnia istniejącego wjazdu do garażu             -     25,0m2 
- pow. miejsc parkingowych z ażurowej kostki bet.      -     58,0m2 
- powierzchnia chodników (z kostki)                             -     40,0m2 
- powierzchnia schodów terenowych                            -      8,0m2 
- powierzchnia istniej. ogrodzenia (mur)                        -    10,0m2 
- powierzchnia zieleni                         -   430,0m2 
 
Powierzchnia zjazdów 
 w granicach działki drogowej nr 26/4    -   24,0m2 
 
 
3.5.1. NAWIERZCHNIE JEZDNE  
 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
Projektuje się następujący układ warstw konstrukcyjnych: 

- kostka betonowa lub granitowa     gr.   8,0 cm  
- podsypka z miału kamiennego    gr.   4,0 cm 
- górna warstwa tłucznia kamiennego 0 – 31,5 gr. 10,0 cm 
- dolna warstwa tłucznia kamiennego 31,5 – 63,0 gr. 15,0 cm 
- warstwa odsączająca z piasku    gr. 15,0 cm 

Krawężniki betonowe, prasowane 30x20cm należy układać na ławie betonowej z 
oporem z betonu B-20 o grubości 15cm. Światło krawężników 12cm. 
 
 
3.5.2. CHODNIKI 
         
Projektuje się następującą konstrukcję chodnika: 

- Kostka brukowa (granitowa lub betonowa) 
- podsypka cementowo – piaskowa (1-4) gr. 3cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm o grubości 

warstwy 10cm układana na istniejącym podłożu.  
 
Należy zachować spadek poprzeczny nawierzchni chodnika między 1 a 2%, 
dostosowując spadek podłużny do istniejącego terenu.  
 
 
3.5.3. PARKINGI  
 
Z AŻUROWYCH PŁYT BETONOWYCH 
nawierzchnie parkingu wykonać z ekologicznych, ażurowych płyt parkingowych, 
wypełnionych trawą. W rozwiązaniu zastosowano płyty o wymiarach 40,5 x 61cm. 
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Przyjęto płyty szare w polach parkingowych . 
 
Konstrukcja nawierzchni parkingu: 
   -  ażurowe płyty parkingowe o wymiarach 40.5x61cm, wypełnione mieszanką 
      gleby macierzystej (25%) i frakcji 4-11mm (75%) – grubość płyty 10cm 
   -  podsypka grysowa o frakcji 2-5mm – grubość warstwy 5cm 
      mieszanka żwirowo-grysowa o uziarnieniu 2-45 mm – gr. warstwy 10-15cm 
 
 
3.5.4. ODWODNIENIA NAWIERZCHNI 
  
Projektuje się odwodnienie powierzchni jezdnych przez wpust deszczowy uliczny i 
trzy ścieki skrzynkowe (odwodnienie liniowe). Przejmą one wody opadowe z 
powierzchni i poprzez przykanalik odprowadzi wody opadowe do kanalizacji 
deszczowej. Na istniejącym przykanaliku postawić studnie inspekcyjną z kręgów 
betonowych o średnicy 1000 mm z włazem żeliwnym o średnicy 600 mm. 
 
 
3.5.4.1. WPUST DESZCZOWY ULICZNY 
 
Betonowy wpust ściekowy odwodnieniowy z koszem i osadnikiem zasyfonowanym 
usytuowany jest na parkingu lub placu manewrowym narażonym na obciążenia 
najcięższymi pojazdami. Betonowe wpusty ściekowe składają się z następujących 
elementów: 
- osadnika o wysokości 500 mm, 
- nadstawek betonowych o wysokościach 1000 mm, 750 mm, 500 mm i 250 mm, 
- podstawy betonowej o średnicy 920 mm, wysokości 150 mm z otworem pod właz 
żeliwny, 
- pierścieni dystansowych o średnicy 920/680 mm i wysokości 250 mm, 
- pierścieni odciążających o średnicy 1120/680 mm i wysokości 150 mm. 
- wykonać zasyfonowanie w wpustach, 
- krata wpustu żeliwna typu ciężkiego D400. 
W przypadku braku możliwości wykonania studni wpustowej z osadnikiem o gł. 
500mm (np. z powodu kolizji  z istniejącym uzbrojeniem) należy przewidzieć 
rozwiązanie  z wpustem płytkim bez osadnika wraz ze studzienką pośrednią z 
osadnikiem o gł. 500mm zlokalizowaną na przykanaliku. Zastosować studzienki 
wpustowe z częścią denną obejmującą osadnik wraz z otworem odpływowym 
wykonaną jako monolit. Poziom wody w studni wpustowej powinien znajdować się 
poniżej strefy przemarzania gruntu zwierciadło wody min. 0,9m. Wpusty posadowić 
na podsypce piaskowej gr. 15 cm po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia 
Is=0,98. 
 
 
3.5.4.2. ODWODNIENIE LINIOWE 

Odwodnienia liniowe przed trzema bramami wjazdowymi do garażu dł.3,0m. Korytka 
odwadniające wykonać z betonu włóknistego do zastosowań publicznych do klasy C 
250, 

• z wyprofilowanym w dnie korytka spadkiem lub bez spadku 

• odwodnienia liniowe odporne na działanie mrozu i soli oraz łatwe montażu 
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• korytka mogą być wyposażone w ruszty ze stali lub żeliwa mocowane na 
korytku przy pomocy blokady poprzecznej 

• kompletne oprzyrządowanie dodatkowe w postaci studzienek, ścianek 
czołowych, syfonów, króćców. 

 
 
3.5.5. WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY I 
OCHRONY ZDROWIA LUDZI PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT DROGOWYCH 
 
- Narzędzia i urządzenia techniczne powinny odpowiadać Polskimi Normami. 
- Eksploatacja i obsługa narzędzi i urządzeń powinna odbywać się wyłącznie zgodnie 
z dokumentacją techniczno - ruchową. 
- Narzędzia i urządzenia z własnym napędem powinny mieć włączniki łatwo 
dostępne i zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem 
- Narzędzia i urządzenia z napędem elektrycznym powinny mieć systematycznie 
wykonywane pomiary wytrzymałości izolacji obudowy. 
- Narzędzia i urządzenia powinny być zaopatrzone w wyłączniki przeciążeniowe, 
termiczne lub inne wyłączniki awaryjne. 
- Zdejmowanie osłon zastosowanych w narzędziach i urządzeniach (nawet jeżeli jest 
możliwość ich łatwego demontażu), ażeby usprawnić lub przyspieszyć prace jest 
surowo zabronione. 
- Urządzenia ochronne stosowane w narzędziach i urządzeniach muszą zapewniać 
bezpieczeństwo pracownikowi jak i osobom znajdującym się w pobliżu 
- Urządzenia ochronne stosowane w narzędziach i urządzeniach muszą działać 
niezawodnie i nie mogą utrudniać wykonywania operacji technologicznych i 
powodować dodatkowego obciążenia fizycznego lub psychicznego pracowników. 
- Narzędzia i urządzenia oraz osłony ochronne powinny być utrzymywane w stanie 
sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie bez szkody dla 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników i stosowane tylko w procesach i warunkach, 
do których są przeznaczone. 
- O dostrzeżonych wadach i uszkodzeniach narzędzi i urządzeń pracownik powinien 
niezwłocznie zawiadomić przełożonego. 
- Narzędzia i urządzenia, w których stwierdzono uszkodzenie w trakcie pracy 
powinny być natychmiast wyłączone z zasilania energią. 
- Wznowienie pracy niesprawnym narzędziem i urządzeniem jest niedopuszczalne. 
- Narzędzi i urządzeń będących w ruchu nie wolno pozostawić bez obsługi lub 
nadzoru 
- Narzędzi i urządzeń będących w ruchu nie wolno naprawiać, smarować lub czyścić. 
- Przy obsłudze narzędzi i urządzeń z ruchomymi (wirującymi) elementami nie mogą 
pracować w odzieży z luźnymi częściami garderoby. 
 
 
3.5.6. UWAGI KOŃCOWE  
 
- Roboty wykonywać w oparciu o Ogólne Specyfikacje Techniczne i  
  obowiązujące normy  
- Roboty wykonywać z materiałów posiadających stosowne świadectwa jakościowe, 
- Wszelkie prace związane z wykonaniem zjazdu można wykonać po wcześniejszym 
  powiadomieniu właściciela drogi  
- O rozpoczęciu robót powiadomić wszystkie strony prawne i użytkowników sieci 
- Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem i  
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  inspektorem nadzoru inwestorskiego 
.- Roboty drogowe należy dostosować do istniejących warunków drogowych i 
komunikacyjnych. Miejsce robót oznakować w sposób trwały i widoczny zarówno w 
dzień jak i w nocy. W przypadku wystąpienia kabli, należy zabezpieczyć je 
przepustami kablowymi dwudzielnymi, które należy wykonać przed robotami 
drogowymi. Przekopy zasypywać warstwami o grubości nie przekraczającej 
maksymalnie 25 cm (zagęszczając dokładnie każdą warstwę) do momentu 
osiągnięcia rzędnej spodu konstrukcji nawierzchni zjazdu. 
- Roboty wykonane zinwentaryzować geodezyjnie, 
 
 
3.6. PROJEKTOWANA ZIELEŃ 
 
Miejsce nasadzeń według rysunku zagospodarowania terenu.  
Do wykonania nasadzeń należy zastosować następujące gatunki zieleni: 
 
KRZEWY 
1 – Tuja Kulista – wolno rosnąca karłowa odmiana przyjmująca bez cięcia regularnie 
kulisty pokrój. Intensywnie zielono zabarwiona. Wys. do 1,5 m. Wielkość sadzonek 
15-25 cm 
 
2– Tuja Zachodnia Danica - Thuja occidentalis Danica. - rośnie regularnie kulisto, 
szeroko. Bardzo gęsto ułożone gałązki mają intensywnie zieloną barwę, zimą 
brązowieją. Jest wytrzymała na mróz, dobrze znosi zanieczyszczone środowisko. 
Wys. 30 - 50 cm. Wielkość sadz. 15-20 cm. 
 
3 – Forsycja – Forsytha intermedia - nieduży krzew, o wyprostowanym pokroju i 
słabo rozgałęzionych pędach. charakteryzuje się wyprostowanymi, sztywnymi, 
przewieszającymi się na szczytach pędami, dorastającymi do 2–3 m wysokości oraz 
licznymi, żółtymi kwiatami. Kwitnie przed rozwojem liści, na przełomie marca i 
kwietnia. Duże (o długości 2,5-4 cm) czteropłatkowe, dzwonkowate kwiaty pojawiają 
się na całej długości pędów, zdobiąc roślinę.  
 
4 - Tamaryszek – Tamarix parviflora - krzew liściasty zrzucający liście  Osiąga 2-3 m 
wysokości i szeroko rozrasta się na boki; czasem może się pokładać. 
 
Krzewy sadzić na odpowiednio zaprawionej ziemi na podsypce drenującej i  warstwie  
humusu  projektuje się nasadzenia roślin. Przestrzeń między roślinami należy 
wysypać warstwą drenującą zewnętrzną w postaci kory. 
 
ŻYWOPŁOT - Bukszpan - Buxus sempervirens. - zimozielony, gęsty krzew, wolno 
rosnący i długowieczny. Niewybredny co do stanowiska. Bardzo dobrze znosi 
przycinanie i łatwo daje się formować. W surowe zimy może przemarzać. Wys. 
sadzonek 15-25  
 
TRAWNIKI -  (mieszanka traw): 
- (40%) Mietlica pospolita - Agrostis tenuis – gatunek gazonowy, odporny na suszę, 
odpowiedni na trawniki ozdobne, mało używane. Rośnie wolno, najszybciej latem. 
- (30%)  Wiechlina łąkowa - Poa pratensis – gatunek sportowy idealny na 
intensywnie eksploatowane trawniki. Wcześnie rozpoczyna wegetację, jest 
mrozoodporna i długowieczna. Tworzy bardzo mocną darń. Nie znosi cienia oraz 
gleb podmokłych i wapiennych. 
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- (30%)  Kostrzewa czerwona rozłogowa - Festuca rubra rubra – jeden z 
najpopularniejszych gatunków trawy. Charakteryzuje się długim okresem wegetacji i 
wolnym wzrostem. Odporna na suszę i mrozy (zimą często pozostaje zielona), może 
być hodowana na stanowiskach o niewielkim zacienieniu. Toleruje jedynie gleby 
lekkie, piaszczyste. Nie lubi niskiego koszenia. 
 
 
3.7.  INSTALACJE SANITARNE 
 
3.7.1. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
 
Wpięcie projektowanego przyłącza wodociągowego do sieci wykonują pracownicy 
WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu na zlecenie Inwestora. Budynek będzie zasilany z 
sieci wodociągowej De125 PEHD. Wpięcie do sieci wykonać przez zamontowanie 
opaski do nawiercania HAWEX nr 5270. Przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE 
De32 PE80 SDR11 (PN10). Zamontować zasuwę do przyłączy domowych HAVLE 
Dn25 nr 2520. W odległości do 1 m od wejścia przyłącza wodociągowego do 
budynku należy zamontować zestaw wodomierzowy składający się z zaworu 
grzybkowego Ø 1’’, wodomierza i zaworu prostego Ø 1 z zaworem spustowym. 
Zawór zwrotny antyskażeniowy Ø 1’’, filtr siatkowy o wielkości oczek 100 µm oraz 
reduktor ciśnienia 1’’ należy zamontować na instalacji wewnętrznej za zestawem 
wodomierzowym. Od strony wewnętrznej instalacji wodociągowej należy 
zamontować zawór odcinający z kurkiem spustowym Ø 1’’. Zamontować wodomierz 
skrzydełkowym JS-2,5 DN 20 mm dla qn=2,71 m3/h. Skuteczność działania zaworów 
antyskażeniowych typu EA powinna być co 12 miesięcy badana przez osoby 
odpowiednio przeszkolone, a wyniki badań ewidencjonowane. Natomiast przed 
zaworem należy włączyć filtr siatkowy o wielkości oczek siatki 100μm. Najlepiej, aby 
filtr zaopatrzony był w manometr po stronie filtrowanej wody, bądź w manometry po 
obu stronach, wykazujące dobitnie spadek ciśnienia sygnalizujący stopień 
zanieczyszczenia siatki. 
 Wodomierz, zawory odcinające, zawór zwrotny, filtr należy umieścić tak, aby 
możliwy był dostęp do całej armatury (szczególnie wziąć pod uwagę okresowe 
czyszczenie filtra). 
Po ułożeniu rur w wykopie, przed zasypaniem wykonawca winien zgłosić do 
odbioru roboty  zakrywane. 

 
3.7.2. ROBOTY ZIEMNE 
 
Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli badania gruntu wykazują, że 
nośność podłoża jest niewystarczająca. Warstwa wyrównawcza, na którą jest 
położona rura nie jest uważana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu należy 
zrealizować przez wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego żwiru o wysokości 
0,20m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać wykonane w sytuacji, gdy 
wykop został wykonany za głęboko i pod armaturę. Projektowane przyłącze 
wodociągowe ułożone będzie w wykopie na podsypce piaskowej na głębokości 
głównego wodociągu ulicznego. Należy je ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 
10 cm ze spadkiem (jak na profilu) w kierunku wodociągu i obsypać obsypką 
piaskową o grubości 30 cm, a następnie gruntem rodzimym. Nad rurociągiem 
umieścić taśmę sygnalizacyjno-ostrzegawczą niebieską z wkładką metalową z 
końcami wyprowadzonymi w pomieszczeniu technicznym i skrzynce ulicznej i 
następnie wypełnić wykop. Przewód wodociągowy powinien być poddany próbie 
szczelności przed jego całkowitym zasypaniem. Przed rozpoczęciem próby 
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szczelności należy przewód napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Próbę należy 
przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1oC. Ciśnienie próbne 
nie może być niższe niż 1,0 MPa ale 1,5-krotnie wyższe od roboczego. Odcinek 
można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem 
próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia.  
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy 
dokonać jego płukania, używając do tego czystej wody. Przewód można uznać za 
dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i 
bezbarwna. Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji 
roztworem podchlorynu sodu i płukać do uzyskania pozytywnej próby 
bakteriologicznej. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Po 
usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponownie 
płukanie.  
• Wpięcie projektowanego przyłącza wodociągowego do sieci wykonują 

pracownicy WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu na zlecenie Inwestora. 
• Próbę szczelności oraz wykonanie robót zanikowych należy zgłosić do 

odbioru WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu 
• Zgłosić rozpoczęcie robót w WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu co 

najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem 
• Wszystkie materiały użyte do budowy przyłącza wodociągowego muszą 

posiadać aktualne atesty PZH do przesyłu wody pitnej 
• Wytyczne trasy przyłącza oraz inwentaryzację powykonawczą należy 

zlecić uprawnionemu geodecie 
• Dobór i dostarczenie wodomierza do celów socjalnych wykonują 

pracownicy WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu 
• Całość robót należy zgłosić do odbioru w WPWiK Sp. z o.o. w 

Wałbrzychu  
• Przed przystąpieniem do ułożenia przyłączy należy dokonać 

sprawdzenia głębokości ułożenia sieci wodociągowej poprzez wykonanie 
punktowego wykopu w miejscu włączenia projektowanego przyłącza gdyż może 
on być wykonany na innej głębokości niż zalożona w projekcie na podstawie 
rzędnych geodezyjnych terenu. 

• Roboty należy przeprowadzić pod nadzorem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych u 
budownictwie 

• Do odbioru przyłącza wodociągowego należy przedłożyć: 
-uzgodnioną dokumentację projektową 
-powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 
-atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty na zastosowane materiały 
-protokoły badań i sprawdzeń (odbioru podsypki, obsypki oraz robót zanikowych, 
próby szczelności, dezynfekcji, płukania itp.) 
-badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody. 
  
 
3.7.3. UWAGI KOŃCOWE 
 
W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy stanem rzeczywiście istniejącym 
w terenie a stanem projektowym należy niezwłocznie powiadomić jednostkę 
projektową o stwierdzonej sytuacji celem dokonania korekty zaprojektowanych 
rozwiązań. 
Wykonanie i odbiór robót należy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi 
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wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” i „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 
sierpnia 2003r. 
Roboty ziemne w miejscach kolizji prowadzić ręcznie. 

 
 

3.7.4. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 
 
Wewnętrzna doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej wpięta zostanie do 
istniejącego przyłącza zakończonego studnią inspekcyjną. Istniejące przyłącze 
wpięte jest do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano jedną studnie 
inspekcyjną firmy Wavin Ø425 z włazem żeliwnym B 125 do rury karbowanej. 
Projektowaną wewnętrzną instalacje doziemną kanalizacji sanitarnej wpiąć do 
istniejącej studni kanalizacji sanitarnej, wykonać remont studni. Kanalizację sanitarną 
projektuje się z rur kanalizacyjnych z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-U ze 
ścianką litą –jednorodną (bez warstw) zgodnie z normą PN-EN 1401  łączonych na 
uszczelki gumowe w klasie S 8kN/m2 o średnicach: 160 x4,7, 200x 5,9. Długość 
projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi 22,01 metra. 
 
Wody opadowe zebrane z połaci dachu i podjazdów do garaży odprowadzić do 
istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej zgodnie z rysunkiem nr 1-PZT. Na 
istniejącym przyłączu kanalizacji deszczowej postawić studnię inspekcyjną Ø1000 z 
włazem żeliwnym B125. W przypadku braku technicznych możliwości odwodnienia 
rozbudowywanego obiektu poprzez istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej 
należy wykonać nowe przyłącze do miejskiej sieci do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej. Maksymalny przekrój przyłącza wynosi Ø160mm. Połączenie z miejską 
siecią wykonać poprzez studnię połączeniową lub bezpośrednio do sieci a studnię 
rewizyjną zlokalizować na własnej posesji w odległości do 2m od granicy pasa 
drogowego. Roboty prowadzić zgodnie z technicznymi warunkami podłączenia do 
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej ZDKiUM/DR/4314/KD/12/2017. 
 
Wokół Istniejącego budynku jest drenaż opaskowy. Należy zdemontować drenaż 
wzdłuż ściany do której dostawiony zostanie projektowany budynek.  

 
 

3.7.5. ROBOTY ZIEMNE 
 
Wykop przygotować zgodnie z PN-B-10736 „Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych –Warunki techniczne wykonania”. Dno 
wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli badania gruntu wykazują, że 
nośność podłoża jest niewystarczająca. Warstwa wyrównawcza, na którą jest 
położona rura nie jest uważana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu należy 
zrealizować przez wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego żwiru o wysokości 
0,20m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać wykonane w sytuacji, gdy 
wykop został wykonany za głęboko i pod armaturę. Rury kanalizacyjne ułożyć w 
wykopie na podsypce piaskowej o grubości 10 cm i obsypać piaskiem o grubości 30 
cm. Przewód kanalizacji sanitarnej powinien być poddany próbie szczelności 
bezciśnieniowej połączeń rur. Przed zasypaniem należy zgłosić wykonane prace do 
geodety w celu zinwentaryzowania. Po zakończeniu prac związanych z budową 
przyłącza pas drogowy doprowadzić  do stanu poprzedniego.  
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3.7.6. UWAGI KOŃCOWE 
 
Wykonanie i odbiór robót należy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 
Roboty ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń prowadzić ręcznie. 
 
 
 
3.8.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
W związku z zasileniem w energię elektryczną rozbudowywanej części budynku nie 
projektuje się robót elektrycznych na terenie projektowanego zadania.  
 
     
 
 
4. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO CZĘŚCI KUBATUROWEJ 
 
Na istniejącej działce GOPR proponuje się posadowienie 2 kondygnacyjnej (+ 
podpiwniczenie) przybudówki do istniejącego budynku stacji GOPR. 
Zagospodarowanie terenu przewiduje ponadto wykonanie 3 miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych , utwardzonego placu manewrowego przed wjazdami do 
przybudówki oraz poszerzenie istniejącego zjazdu z ulicy Poznańskiej. Projektowana 
rozbudowa będzie obejmowała – w parterze garaże na trzy samochody pogotowia i 
podręczny magazyn. Na pierwszym piętrze sale konferencyjną i szkoleniową, pokój 
wykładowców, pomieszczenia socjalne, gospodarcze, oraz WC. Przewiduje się  
połączenie komunikacyjne przybudówki z istniejącym budynkiem GOPR, zarówno na 
poziomie piwnic, przyziemia, jak i piętra. W związku z tym w budynku głównym 
przewiduje się niewielkie korekty. Projektowany obiekt – technologia tradycyjna, 
ściany z bloczków YTONG i cegły Silka, stropy masywne, stropodach płaski, nie 
wentylowany, osłonięty attykami. Elewacje nawiązujące do obiektu istniejącego 
formą okien, formą detalu (gzymsy ozdobne nad otworami) oraz okładziną 
klinkierową elewacji. Okładzina w strefie dolnej, jak w budynku istniejącym, oraz w 
strefie górnej, co jest nawiązaniem do ceramicznego pokrycia dachów 
 

 
5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI: 
 
PIWNICE: 

Nr 
pom. 

Nazwa pomieszczenia Posadzki Powierzchnia 

0/1 garaż klinkier 61,7 
0/2 garaż klinkier 61,5 
0/3 garaż klinkier 38,9 
1/4 Podręczny magazyn klinkier 22,2 

RAZEM   184,3 m2 
 
PARTER: 

Nr 
pom. 

Nazwa pomieszczenia Posadzki Powierzchnia 
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1/1 Hall terracota 23,0 
1/2 Pokój wykładowców terracota 24,7 
1/3 Sala szkoleń terracota 29,5 
1/4 Sala szkoleń terracota 61,7 
1/5 WC damski terracota 5,2 
1/6 Składzik porządkowy terracota 3,7 
1/7 WC terracota 9,0 
1/8 Pomieszczenie gospodarcze terracota 9,3 
1/9 Pomieszczeni socjalne terracota 13,6 

RAZEM   179,7 m2 
ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:  364.0m2 
 
 
6. OPIS ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH 
 
6.1.  ZASTOSOWANE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE : 
 
Bloczki betonu komórkowego (np. YTONG) 
Cegła silikatowa (np. SILKA) 
Bloczki betonowe M6 
Beton (C20/25) B-25 
Stal zbrojeniowa  – AIIIN – BSt500s 

- AI – S235 (St3S) 
Prefabrykaty stropów typu TERIVA (belki i pustaki) 
Drewno klasy C-27 
 
 
6.2.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 
Przewiduje się wykonanie rozbiórki pokrycia dachowego na styku z budynkiem 
istniejącym, pojedynczych elementów konstrukcji drewnianego szkieletu więźby oraz 
fragmentów ścian murowanych. 
Prace rozbiórkowe prowadzić metodą ręczną przy użyciu narzędzi ręcznych takich 
jak młoty, kliny, łomy lub elektronarzędzi ręcznych, z rusztowań ustawionych 
wewnątrz obiektu. Rozebrany materiał transportować na zewnątrz obiektów. 
 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych teren wokół obiektu odgrodzić i 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Sprawdzić i ewentualnie odłączyć 
wszystkie media i  instalacje w tym należy zwrócić uwagę na instalację elektryczną, 
zwisające druty itp. 
 
Uwagi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
• Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.) 

• Sposób  i środki  opisane  do wykonania prac opisanych powyżej przyjęto wg  
ogólnych zaleceń i sposobów stosowanych w budownictwie – kierownik budowy 
może wg. posiadanych uprawnień modyfikować  technologię rozbiórek, 
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• Wykonywanie prac przy w/w obiekcie może być powierzone firmom posiadającym 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu prac przy rozbiórkach 
budynków i pod nadzorem osoby uprawnionej, 

• Wszelkie wątpliwości mogące wystąpić w trakcie prowadzenia prac należy 
wyjaśnić z autorem projektu lub inspektorem nadzoru. 
 

 
6.3. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
 
6.3.1. FUNDAMENTY 
 
Nowe ławy fundamentowe o przekroju 40x40cm i 50x40cm, wykonać z betonu 
żwirowego klasy C20/25 (B-25) zbrojone stalą gładką klasy A-I. Ławy zbroić 
rdzeniem z 4φ12 ze strzemionami φ6 co 25cm. Posadowione ław minimum 120cm 
poniżej poziomu terenu. Ławy fundamentowe wykonać wg rys. nr 2, 3, 4, 5. 
 
6.3.2. ŚCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 
 
Ściany konstrukcyjne piwnic wykonać należy z bloczków betonowych typu M6 na 
zaprawie cem-wap. M3. Ściany grubości 24cm. W ścianach piwnic zagłębionych w 
gruncie zaprojektowano trzpienie żelbetowe zbrojone prętami średnicy 16mm 
kotwionymi w ławach fundamentowych. Trzpienie wykonać wg rys. nr 10 i 11.   
Ściany nośne parteru zaprojektowano jako murowane z cegły silikatowej oraz 
bloczków betonu komórkowego. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne grubości 24cm. 
 
6.3.3. NADPROŻA  I PODCIĄGI 
 
W nowych ścianach, dla rozpiętości mniejszej niż 180cm nadproża zaprojektowano 
jako żelbetowe, prefabrykowane z belek typu L-19. Nadproża większych otworów 
zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne, wylewane w miejscu wbudowania (wg 
rys. nr 12). Oparcie podciągu poz.2.1. na ścianach i słupie żelbetowym (wg rys. nr 9). 
Część nadproży wykonać jako obniżony fragment wieńca stropowego (wg rys. nr 13, 
14, 18 i 19). W miejscu oparcia nadproży i podciągów ściany z bloczków betonu 
komórkowego przemurować czterema warstwami cegły pełnej klasy 15 na zaprawie 
M3. 
Nadproże w ścianie budynku istniejącego wykonać ze stalowych belek dwuteowych 
NP140 (wg rys. nr 8). W tym celu najpierw należy podstemplować belki lub podciągi, 
które wywierają obciążenie na odcinek muru przewidziany do wyburzenia. Następnie 
nad górną krawędzią projektowanego otworu, po jednej stronie muru, wykuwa się 
bruzdę poziomą, wstawia i zaklinowuje belkę nadproża, wypełniając zaprawą 
cementową przestrzeń między górną stopką dźwigara a murem. Po uzyskaniu 
wymaganej wytrzymałości wykonanej części nadproża wykuwa się bruzdę po drugiej 
stronie muru i wstawia kolejną belkę. W połowie wysokości belek wierci się otwory, 
przez które po ustawieniu belek przeprowadza się nagwintowane sworznie i łączy 
nimi belki, ściągając śruby nakrętkami. Belki należy „związać" śrubami na obu 
końcach i w środku ich długości. Po wykonaniu całości nadproża można przystąpić 
do wykucia projektowanego, nowego otworu w ścianie. Oparcie belek stalowych 
poza krawędź otworu minimum 18cm. 
 
6.3.4. STROP I STROPODACH 
 
Stropy nad piwnicą i parterem zaprojektowano jako żelbetowe stropy gęstożebrowe 
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typu TERIVA 4,0/2. W miejscach kolizji belek stropowych z trzonami wentylacyjnymi 
wykonać wymiany żelbetowe. Układ konstrukcyjny belek stropowych pokazano na 
rysunkach nr 7 i 16. Wieńce żelbetowe wykonać wg rys. nr 13 i 17.  Sposób montażu 
stropu, zbrojenie żeber rozdzielczych, strefy podporowej itp. - wg wytycznych 
producenta. 
 
6.3.5. UZUPEŁNIENIE KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEGO DACHU 
 
W miejscu styku istniejącego dachu z projektowanym stropodachem wykonać 
uzupełnienie drewnianej więźby oraz przebudowę pokrycia w celu umożliwienia 
swobodnego odprowadzenia wód opadowych.  
 
UWAGA: Wszystkie prace konstrukcyjne wykonywać pod nadzorem osób 
posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
 
7. OPIS ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH . 
 
7.1. ŚCIANKI DZIAŁOWE : 
 
W piwnicy ścianka działowa z  cegły dziurawki grubości 12cm. 
Na parterze ścianki gipsowo-kartonowe SGK: 
SGK-2, SGK-3 (sanitarne), SGK-F (ognioodporne): 
 
SGK-2 ścianki działowe gipsowo-kartonowe o pojedynczej metalowej konstrukcji 
nośnej 

• pokrycie dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych (w pomieszczeniach 
mokrych z płyt wodoodpornych) 

• grubość jednostronnego pokrycia 2 x 12,5mm = 25mm 
• profil metalowy CW100 z kształtownika grubości 0,6mm 
• profile połączeniowe UW i LW 
• wełna mineralna o gęstości 30kg/m3 - grubości 8 cm 

 
Klasa odporności ogniowej EI 30 
Izolacyjność akustyczna 65 dB 
SGK-2 (15cm) 
 
SGK-F ścianki działowe gipsowo-kartonowe o pojedynczej metalowej konstrukcji 
nośnej (zwiększona odporność ogniowa) grubość ścianki - 15cm 

• pokrycie dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych GKF 
• grubość jednostronnego pokrycia 2 x 12,5mm = 25mm 
• profil metalowy CW100 z kształtownika grubości 0,6mm 
• profile połączeniowe UW i LW 
• wełna mineralna o gęstości 30kg/m3 - grubości 8 cm 

Klasa odporności ogniowej EI 60 (płyty winny posiadać odpowiedni atest) 
Izolacyjność akustyczna 65 dB 
 
SGK-3 ścianki działowe gipsowo-kartonowe o podwójnej metalowej konstrukcji 
nośnej  - instalacyjne 

• pokrycie dwuwarstwowe z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych 
• grubość jednostronnego pokrycia 2 x 12,5mm = 25mm 
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• profil metalowy 2 x CW50 z kształtownika grubości 0,6mm 
• profile połączeniowe UW i LW 
• wełna mineralna o gęstości 40kg/m3 grubości 4 cm 

Klasa odporności ogniowej EI 30 
Izolacyjność akustyczna 54 dB 
W części ścianek podwójna konstrukcja do poziomu umywalki, powyżej konstrukcja 
pojedyncza 
 
 
7.2. TRZONY KOMINOWE WENTYLACYJNE 
 
Wentylacja  pomieszczeń projektowanymi przewodami z pustaków betonowych firmy 
Schiedel ,  ustawianymi na ścianach lub fundamencie: 
 
Projektowane przewody wentylacyjne z pustaków wentylacyjnych (z lekkiego 
betonu), dwukanałowych firmy SCHIEDEL 
-  grubość ścianek i przegród pustaka – 4cm 
-  przekrój pojedynczego kanału wentylacyjnego – 12x17cm 
 
Wloty do kartek wentylacyjnych 30cm pod stropem. Wyloty nad dachem, pod 
czapkami kominowymi (wg oznaczenia na rzucie dachu); poziom wylotów 
kominowych minimum 60cm nad połacią dachową . 
 
 
7.3. STROPY I PODŁOGI 
 
Uwarstwienie projektowanych podłóg i stropów: 
 
P1 – projektowana podłoga na gruncie w pomieszczeniach suchych: 

• płytki terracota – 2cm (układane na klej) 
• wylewka betonowa –5cm 
• folia zabezpieczająca wełnę 
• wełna mineralna ROCKWOOL: płyty STROPROCK – 10cm (do izolacji podłóg 

na gruncie) lub styropian twardy – 10cm 
• AQUAFIN 2K – trzykrotne smarowanie 
• beton – 10cm 
• piasek – 15cm (min) 
• istniejące podłoże  

 
PG –podłoga na gruncie w pomieszczeniach garaży 

• płytki klinkierowe mrozoodporne (układane na klej) - 2cm, lub powłoka 
BETONDUR 

• posadzka cementowa - 4cm 
• podłoże betonowe – 6cm 
• folia zabezpieczająca 
• styrodur - 5cm 
• izolacja przeciwwilgociowa pozioma – 2x papa na lepiku 
• podłoże betonowe C12/15  – 10cm 
• piasek – 15cm  
• istniejące podłoże 
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S1 – strop Teriva nad parterem w pomieszczeniach suchych: 
• płytki terracota – 2cm 
• wylewka betonowa – 5cm 
• folia zabezpieczająca 
• wełna mineralna ROCKWOOL: płyty STROPROCK – 8cm 
• strop TERIVA – 30cm 
• tynk cementowo-wapienny  

 
S2 – strop Teriva nad parterem w pomieszczeniach mokrych: 

• płytki terracota – 2cm 
• klej UNIFIX-2K (spoiny ASO-Flexfuge) 
• SANIFLEX lub ATLAS WODER E – trzykrotne smarowanie, wywinięta 15 cm 

na ściany pod tynk 
• wylewka betonowa – 5cm 
• folia zabezpieczająca 
• wełna mineralna ROCKWOOL: płyty STROPROCK – 8cm (lub styropian 

twardy – 8cm) 
• strop TERIVA – 30cm 
• tynk cementowo-wapienny  

 
D1 – stropodach niewentylowany (spadek 5%) 

• Papa nawierzchniowa 
• Papa podkładowa przyklejona do wełny 
• wełna mineralna ROCKWOOL - Warstwa spadku ROCKFALL (SP) 
• wełna mineralna ROCKWOOL - HARDROCK MAX grub. 5 cm, przyklejone 

klejem  KB MONROCK do wełny skalnej MONROCK MAX E, 
• wełna mineralna ROCKWOOL - MONROCK MAX E grub. 20 cm, przyklejone 

klejem  KB MONROCK do paroizolacji 
• folia paroizolacyjna ROCKWOOL samoprzylepna 
• strop TERIVA 30cm  
• tynk cementowo-wapienny  

 
 
7.4. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
 
- na ścianach zewnętrznych izolacja przeciwwilgociowa pionowa typu AQUAFIN 2K, 
trzykrotne smarowanie, wyciągnięta nad teren minimum 30cm. 
 
- w posadzkach na gruncie izolacja przeciwwilgociowa pozioma AQUAFIN 2K,   
   i z papy (2x) na lepiku. 
 
- w pomieszczeniach sanitarnych izolacja przeciwwilgociowa AQUAFIN 2K 
  (SANIFLEX lub ATLAS WODER E), trzykrotne smarowanie, wywinięta 15 cm  
   na ściany pod tynk 
 
- w stropodachu izolacja zewnętrzna z papy termozgrzewalnej podkładowej i 

nawierzchniowej oraz z paroizolacja z folii paroizolacyjnej ROCKWOOL  
 
 
7.5. IZOLACJE CIEPLNE 



- 16 - 

 

 

 

 
-   Ściany zewnętrzne docieplone w technologii lekkiej-mokrej. Grubość warstwy 

docieplającej styropianu – 15cm. Na ścianach oznaczonych na rysunku zamiast 
styropianu stosować wełnę mineralną 

 
-    Na ścianach zewnętrznych istniejącego budynku (oznaczonych na rysunku) w 

strefie przyległej do przybudówki, ze względu na warunki pożarowe, 
zdemontować istniejące docieplenie i wykonać nowe , z warstwą docieplającą z 
wełny mineralnej 

 
- w podłogach na gruncie izolacja z warstwy wełny mineralnej ROCKWOOL: płyty 

STROPROCK –(do izolacji podłóg na gruncie) lub styropian twardy -10cm 
 
- w stropodachu izolacja z wełny mineralnej ROCKWOOL– układanej  ze spadkiem 

(kliny) 
 
7.6. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
 
Tynki wewnętrzne na ścianach murowanych cementowo- wapienne kat. IV,  
gładzone, grubości 1,5 cm lub tynki gipsowe. 
W pomieszczeniach sanitarnych okładziny z płytek glazurowanych do pełnej 
wysokości. W pomieszczeniu socjalnym okładzina z płytek glazurowanych nad 
zlewozmywakiem. 
 
 
7.7. STOLARKA OKIENNA 

 
W projektowanych otworach wykonać stolarkę okienną drewnianą, lub PCV, z 
szybami zespolonymi; zastosować okucia ROTO (lub typu ROTO). Okna wyposażyć 
w  listwy wentylacyjne z czujnikami higroskopijnymi. 
Zestawienie stolarki wg rys. nr 20. 
 
 
7.8. STOLARKA DRZWIOWA 

 
- w projektowanych otworach zewnętrznych wykonać stolarkę drzwiową drewnianą 

lub PCV, szkloną, drzwi zewnętrzne szklić szybami zespolonymi 
- drzwi wewnętrzne typu „WELET” pełne lub szklone wg oznaczeń: P -drzwi pełne,  

X – drzwi szklone, Y - drzwi do pomieszczeń sanitarnych z otworami nawiewnymi 
w dolnej części 

- drzwi wewnętrzne OG o odporności ogniowej EI-60  
-   do garażu bramy wjazdowe, uchylne. W bramie środkowej drzwi otwierane, 
     o wymiarach skrzydła 90x200 
Zestawienie stolarki wg rys. nr 20. 
 
 
7.9. ROBOTY ELEWACYJNE 
 
Ściany docieplić metodą lekką mokrą w systemie STO, CAPAROL, ATLAS, lub 
innym o zbliżonych parametrach, z zastosowaniem styropianu samogasnącego i 
wełny mineralnej (wg oznaczeń na rysunkach) jako warstwy docieplającej. Jako 
wierzchnią wyprawę cienkopowłokową zastosować tynk mineralny, gładki, o 
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najmniejszej strukturze uziarnienia. Kolorystyka według plansz barwnych. 
W oznaczonych na elewacjach fragmentach, na dociepleniu wykonać okładzinę z 
płytek ceramicznych. 
 
 
7.9.1. PRZYKŁADOWE SZCZEGÓŁY DOCIEPLENIA W SYSTEMIE  
STO ISPOTERM  B  -  Aprobata  ITB  AT-15-3589/2006 
 
UWAGA: w przypadku zastosowania innego, zbliżonego systemu koniecznie o tych 
samych parametrach należy prace przeprowadzić zgodnie z wybraną technologią. 
 
OGÓLNY OPIS SYSTEMU: 
Sto ISPOTERM B jest bezspoinowym systemem ocieplenia elewacji                                
z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego, mineralnej zaprawy 
jako warstwy zbrojonej i organicznego tynku wierzchniego. Taka budowa umożliwia 
sklasyfikowanie tego systemu jako nierozprzestrzeniającego ognia 
 
Układ warstw systemu: 
- mineralna zaprawa klejowa STO-KLEBER nanoszona na podłoże dobrze  
  oczyszczone 
- płyty styropianowe, samogasnące EPS -70 mocowane klejem i dodatkowo   
  „kołkowane” dyblami w ilości 6 szt./m2 
- masa zbrojeniowa, bezcementowa, wzmocniona włóknem szklanym                        
  STO-ISPO NR 1. 
- siatka zbrojeniowa Sto-armierunsgewebe ( w strefie cokołowe Panzergewebe ) 
- powłoka wykończeniowa – tynk cienkowarstwowy organicznie wiązany  
  STO ISPO RILLENPUTZ -R 2,0 mm 
 
OPIS WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH WARSTW: 
 
- PODŁOŻE 
Przed przystapieniem do prac podłoże należy zmyć myjką wysokociśnieniową.         
Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem podłoża należy przeprowadzić 
próbę przyczepności styropianu. W tym celu  należy przykleić kilka kostek styropianu 
o wielkości 15 x 15 cm zaprawą klejową  STO-ISPO KLEBER grubości około 1 cm. 
Po trzech pełnych dniach można przeprowadzić próbę oderwania próbek od ściany. 
Jeżeli zerwanie nastąpi w styropianie, to oznacza, że przyczepność zaprawy jest 
dobra i można przystąpić do mocowania płyt styropianowych. Jeżeli próbki zostaną 
oderwane łącznie z zaprawą oznacza to, że podłoże jest niewłaściwie przygotowane i 
należy wzmocnić podłoże środkiem Sto Plex W. 
 
-ZAPRAWA STO-ISPO KLEBER 
Płyty styropianowe można kleić, gdy nie jest przewidywany spadek temperatury 
powietrza poniżej 5 0C. Elementem mocującym płyty styropianowe jest warstwa kleju 
STO-ISPO KLEBER, wspomagana kołkami. Zaprawy klejące przygotowuje się 
bezpośrednio przed użyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z 
wodą, do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Zaprawy klejowe należy wymieszać 
zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu i przerobić w ciągu 2 godzin. 
 
- WARSTWA DOCIEPLAJĄCA : 
Wełna mineralna i styropian samogasnący EPS-70 (wg oznaczenia na rysunkach) , 
płyty dobrze wysezonowane. Zaprawa klejowa na powierzchni płyty styropianowej 
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powinna być rozłożona w postaci pasma obwodowego i kilku placków na powierzchni 
płyty. Do przyklejania płyt można przystąpić po demontażu obróbek blacharskich i w 
momencie, gdy elewacja jest sucha. Zaleca się aby klej nanosić na płyty 
bezpośrednio przez przyklejeniem do ściany. Płyty styropianu muszą być układane w 
taki sposób, aby spoiny płyt były szczelnie dociśnięte. Niedopuszczalne jest 
szpachlowanie styków zaprawą klejową.  
Płyty należy układać od dołu do góry ściany z przesunięciem spoin pionowych co 
każdą warstwę. Również na narożnikach ścian płyty muszą być wzajemnie 
przesunięte (wyjątek ościeża okien i drzwi). Przy docieplaniu otworów okiennych i 
drzwiowych należy pamiętać aby linia pozioma ościeża górnego i parapetu nie 
pokrywała się z linią poziomą połączenia płyt styropianowych.   
Po przyklejeniu płyt należy je dobić do powierzchni ściany pacą drewnianą.   
Płyty izolacji po przyklejeniu musi stanowić równą powierzchnię; ewentualne 
nierówności należy zeszlifować.  
Elementem wspomagającym mocowanie zaprawą klejową są kołki plastikowe (kołki 
systemowe) o średnicy np. 8mm. Można je montować w momencie, gdy warstwa 
zaprawy klejowej jest już dostatecznie twarda i wiercenie otworów w styropianie nie 
spowoduje przesuwania płyt (po około dwóch-trzech dniach). Należy stosować 6 
kołków na 1 m2 styropianu. Długości trzpienia kołków – 200mm. 
 
- MASA ZBROJENIOWA STO-ISPOS NR 1 
Oparta na białym cemencie, wzmocniona włóknem szklanym, zastosowana jako 
szpachla do wtopienia siatki zbrojeniowej. 
Przyklejanie siatki z włókna szklanego do powierzchni płyt można rozpocząć po 
upływie 2-3 dni od chwili zakończenia przyklejenia styropianu. Do wklejania siatki 
należy bezwzględnie używać zaprawy ISPOS NR  1. 
Siatkę należy układać pasami w taki sposób, aby pomiędzy sąsiednimi pasami 
powstały zakłady szerokości 10 cm zarówno w pionie, jak i w poziomie. Siatka  
z włókna szklanego pełni rolę „zbrojenia”, dlatego też musi zachowywać ciągłość na 
całej elewacji. Masę zbrojeniową ISPOS NR 1  do zatopieniu siatki należy nanieść 
jako warstwę o grubości 1,5-4 mm. 
Na wszystkich narożnikach oraz przy otworach okiennych należy zastosować 
dodatkową warstwę tkaniny szklanej. Układa się ją tak samo jak pierwszą warstwę, a 
zaprawę zbrojeniową wyrównuje się dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. 
Siatka zbrojeniowa bezwzględnie musi być całkowicie zatopiona w warstwie zaprawy 
(tak aby nie był widoczny kolor siatki).   
 
- SIATKA ZBROJENIOWA 
zastosowano siatkę Sto-ARMIERUNGSGEWBE a w strefie cokołowe Panzergewebe 
 
- TYNK CIENKOPOWŁOKOWY 
Zastosowano tynk organicznie wiązany STO RILLENPUTZ -R-2 mm. Tynk należy 
nakładać packa plastykową. Proces nakładania tynku na ścianę obejmuje trzy etapy: 
naciąganie wyprawy na ścianę, zdejmowanie nakładu i fakturowanie. Zaleca się 
osłonięcie rusztowania od słońca i deszczu podczas wykonywania wyprawy 
elewacyjnej. Stolit R schnie fizycznie przez odparowanie pary wodnej. Przy 
temperaturze powietrza 20°C oraz relatywnej wilgotności 65% - schniecie około 6 
godzin - do malowania ca. 24 godz. - całkowicie suchy ca. 24 dni 
 

Uwaga: 
Podczas wykonywania wszystkich robót należy bezwzględnie zachowywać 
technologię robót oraz używać tylko materiałów systemowych. W przypadku 
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jakichkolwiek wątpliwości należy kierować zapytania do przedstawiciela producenta 
systemu. 
 
7.9.2. COKÓŁ I FRAGMENTY ELEWACJI Z PŁYTEK 
W SYSTEMIE ART. BRICK 
 
Płytki klinkierowe: 
Parametry techniczne: 
Nasiąkliwość < 6% 
Pełna mrozoodporność 
Certyfikat CE, Format NF14 
Zużycie: 48 sztuk/m2 
Waga metra kwadratowego: 26 kg 
 
Okładzina klinkierowa stosowana w systemie ArtBrick odpowiada najwyższym 
standardom stawianym dla tego typu materiałów. Produkowana jest wyłącznie z 
materiałów naturalnych – glina i piasek. 
Do każdego koloru dostępne są elementy narożne co powoduje, że szczegóły 
wykończenia elewacji są takie same jak przy zastosowaniu cegły pełnej.  
Unikalny proces produkcji kolekcji handform, tzw. ręcznie formowane płytki 
klinkierowe, które jako jedyne na rynku posiadają parametry klinkieru (nasiąkliwośc 
do 6%). Dzięki czemu nie jest potrzebna ich impregnacja w celu uniknięcia 
nadmiernego wchłaniania wody i gromadzenia się brudu na elewacji.  
 

 
 
Wzór R744. Zaprawa fugowa FS, z trasem – beżowa. 
 
Płyta ociepleniowa systemu Art. Brick: 
Płyta ociepleniowa ArtBrick System łączy funkcję ociepleniową z konstrukcą 
systemu. Wykonana jest z EPS 100, metodą wtryskową 
Właściwości: 
Parametry ciepłochronne: lambda = 0,036 W/mK  
Połączenie płyt na "zakład" eliminuje mostki termiczne  
Doskonała przyczepność do muru dzięki wyżłobieniom powierzchni wewnętrznej, 
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które zwiększają obszar klejenia. 
System poziomych prowadnic dopasowanych do wysokości kształtki klinkierowej.  
Ryflowana faktura zewnętrznej powierzchni płyty, zwiększająca obszar klejenia  
Wycięcia na kołki, licujące kołek z płytą. 
 
Klej systemowy KS - specjalnie opracowany dla systemu ArtBrick pozwala na trwałe 
połączenie styropianu ze ścianą konstrukcyjną, jak również nierozerwalnie łączy płytę 
z okładziną ceramiczną 
 
Mostek szczepny 
Wysokoprzyczepny grunt kwarcowy, który zapewnia doskonałą przyczepność 
klinkieru do styropianu. 
 
Elementy montażowe 
Do stabilizacji przewidziano kołki mocujące z trzpieniem metalowym spełniające 
normy ETA-07/0336 lub ETA-07/0221. Zastosować kołki wbijane TFIX-8M-195. 
Głębokość zakotwienia 60mm. 
 
UWAGA: w oznaczonych na rysunkach miejscach, zamiat w płyt systemowych 
stosować płyty wełny mineralnej.  
 
 
7.10.  POKRYCIE DACHOWE 
 
Pokrycie dachu papą termozgrzewalną NRO. 
 
 
7.11. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 
Okapniki, rynny, rury spustowe i opierzenia wykonać z blachy cynkowej, miedzianej 
lub systemowe BTS z tworzyw sztucznych. 
Wywiewki kanalizacyjne wykonać w systemie BTS. 
 
 
  
8. INSTALACJE WEWNĘTRZNE SANITARNE 
 
 
8.1. INSTALACJA ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ  
 
Budynek zasilany będzie z miejskiej sieci wodociągowej przyłączem De32 PEHD. 
Ciepła woda użytkowa dostarczana będzie z gazowego kotła dwufunkcyjnego. 
znajdującego się w pomieszczeniu gospodarczym. Prowadzenie wewnętrznej 
instalacji c.w.u., zimnej wody zrealizować zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na 
rzucie. Przewody znajdujące się w posadzce i bruzdach ściennych należy zaizolować 
termicznie stosując otulinę rurową -polietylen spieniony. 
 
 
8.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
Wewnętrzną instalację należy wykonać z rur PVC-u zgodnie z przebiegiem 
zaznaczonym na rzucie. Odpowietrzenia pionów kanalizacji sanitarnej należy 
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realizować przez zamontowanie samoczynnych odpowietrzników pionów, które 
zostaną zamontowane na pionie w najwyższym jego punkcie, 2szt.- Ø110/160, 
1szt.75/110. Rury wywiewne należy wyprowadzić ponad dach. Średnice i spadki 
widoczne są na rysunkach. Instalacja kanalizacyjna wpięta zostanie do istniejącej 
studni inspekcyjnej znajdującej się na terenie działki Inwestora.  
 
 
8.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
Projektem objęto instalację centralnego ogrzewania dla budynku biurowo-
konferencyjnego. Budynek ogrzewany będzie kotłem dwufunkcyjnym na paliwo 
gazowe o mocy 35kW. W projekcie przeliczono zapotrzebowanie ciepła i 
zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania dla IV strefy klimatycznej przy tz = 
-20 °C.  
 
PIWNICE: 

Nr 
pom. 

Nazwa pomieszczenia Zapotrzebowanie 
ciepła 

0/1 garaż 1800 W 
0/2 garaż 1700 W 
0/3 garaż 2500 W 
0/4 Podręczny magazyn 1200 W 

 
PARTER: 

Nr 
pom. 

Nazwa pomieszczenia Zapotrzebowanie 
ciepła 

1/1 Hall - 
1/2 Pokój wykładowców 1600 W 
1/3 Sala szkoleń 1800 W 
1/4 Sala szkoleń 1750 W – 4 szt. 
1/5 WC damski 540 W 
1/6 Składzik porządkowy 250 W 
1/7 WC 990 W 
1/8 Pomieszczenie gospodarcze 630 W 
1/9 Pomieszczeni socjalne 850 W -2szt. 

 
 
Instalacje należy wykonać z rur z przeznaczeniem do centralnego ogrzewania. 
Zamontować grzejniki jak na rzucie. Przy grzejnikach zamontować zawory 
termostatyczne i odcinające na powrocie. Na rysunkach podano obliczone 
zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych pomieszczeń. 
Po zakończeniu prac montażowych należy  wykonać próbę szczelności, którą 
poprzedzić napełnieniem instalacji wodą poprzez zainstalowany filtr siatkowy po 
całkowitym odpowietrzeniu zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalację poddać próbie ciśnieniowej 
wodnej na ciśnienie robocze zwiększone o 0,2 Pa, lecz wynoszące co najmniej 
0,4MPa i przy zachowaniu wszystkich warunków wymienionych w powyższym 
dokumencie. 
Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalacja musi być poddana płukaniu w 
celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych. Płukanie należy przeprowadzić przy 
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pełnym dyspozycyjnym ciśnieniu. Po płukaniu instalacja winna być ponownie 
napełniona. 
Prawidłowość wykonania odprowadzenia spalin stwierdzi przedstawiciel Spółdzielni 
Kominiarskiej. Montaż i uruchomienie kotła c.o. wykonuje osoba upoważniona 
(serwisant producenta). 
Kocioł usytuowano centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń. 
Pomieszczenie w którym zamontowany będzie kocioł spełnia warunki 
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich 
usytuowanie. 
 
 
8.4. INSTALACJA GAZOWA 

 
Istniejąca instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych o połączeniach 
spawanych. Kurek główny wraz z gazomierzem znajdują się w szafce na zewnętrznej 
ścianie budynku. Instalacja gazowa zasila gazowy kocioł o mocy 25kW i 30kW oraz 
kuchenkę gazową 4-palnikową. Dodatkowo rozbudowana zostanie instalacja gazowa 
aby zasilić gazowy kocioł w projektowanym budynku. Dobrano gazowy kocioł 
dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 33-35 kW. 
 
Projektowaną instalacje gazową połączyć z istniejącą instalacją w miejscu 
wskazanym na rysunku nr 3. Projektowaną instalacje montować z rur stalowych bez 
szwu zgodnych z PN-EN 10208-1:2000, PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie. 
Sposób prowadzenia i trasę przewodów, ich średnicę ilustrują rysunki. Instalacja i 
armatura powinny być montowane z  mosiądzu lub brązu i powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-70/M-31031. Rury prowadzić na powierzchni ścian w 
odległości 2 cm od nich w przypadku kondygnacji i podziemnych lub ścianek 
gipsowych i mocować za pomocą stalowych objemek z uszczelką gumową. Poziome 
przewody instalacji należy wykonać ze spadkiem 4 mm na 1mb. rury w kierunku 
pionu. Przewody instalacji gazowej należy lokalizować w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a 
innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. 
Montaż instalacji wewnętrznej należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Nr46 MGPiB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać instalacje gazowe. Armaturę odcinającą należy sytuować tak, aby 
zapewnić do niej łatwy dostęp. Każde poziome podejście do urządzenia gazowego 
powinno być zakończone kurkiem ćwierćobrotowym, pozwalającym na szybkie 
odcięcie dopływu gazu. Kurki powinny szybko i szczelnie zamykać przepływ gazu 
przy obrocie o 90 oC na prawo, z ogranicznikiem uniemożliwiającym dalszy obrót 
dźwigni kurka. Kurek powinien być wmontowany w stałą część instalacji gazowej. 
Gazowe kurki odcinające należy trwale (sztywno) zamocować do ściany, aby w 
przypadku jego otwierania (zamykania) nie następowało odkształcenie instalacji. 
Przed napełnieniem paliwem nowo wykonanej instalacji gazowej należy 
przeprowadzić próbę szczelności. Próbę szczelności przygotowuje wykonawca 
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/M-34503 oraz z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z 30.07.2001(DU nr 97 poz.1055). Stanowisko pomiarowe powinno być 
wyposażone w manometr mający zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie odpowiedniej 
klasy dokładności.  
Po przedmuchaniu instalacji i szczelnym zaślepieniu końców, instalację należy 
napełnić czynnikiem próbnym (powietrzem lub gazem obojętnym) do ciśnienia 50 
kPa. W instalacji przebiegającej przez pomieszczenia mieszkalne lub 
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zakwalifikowane jako zagrożone wybuchem ciśnienie czynnika próbnego powinno 
wynosić 100 kPa. 
Jeżeli w czasie 30 min. od ustabilizowania się ciśnienia próby nie nastąpi spadek 
ciśnienia, to wynik głównej próby szczelności należy uznać za pozytywny. 
Z przeprowadzonej próby szczelności należy sporządzić protokół podpisany przez 
uczestniczących w niej Inwestora, wykonawcę instalacji gazowej i kierownika 
budowy. 
 
8.5. PRZEPISY BHP 
 
Rur ani urządzeń nie wolno malować ani gruntować farbami metalicznymi. Użyte do 
wykonania instalacji materiały oraz sposób prowadzenia robót muszą odpowiadać 
warunkom technicznym i przepisom BHP. 
 
 
8.6. UWAGI OGÓLNE 

 
W czasie prowadzenia robót należy stosować się do ”Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz. II „ opracowanych przez 
Instytut Techniki Budowlanej. Próby szczelności instalacji wody ciepłej i zimnej 
należy wykonać na ciśnienie P = 0,6 MPa przez 1 godzinę. Instalację kanalizacji 
sanitarnej należy sprawdzić próbą bezciśnieniową wykonanych połączeń. 
 
 
9. INSTALACJE WEWNĘTRZNE ELEKTRYCZNE 
 
9.1. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej. 
 
Zasilanie w energię elektryczną istniejące poprzez przyłącze kablowe niskiego 
napięcia zlokalizowane przy wejściu do budynku. Licznik energii elektrycznej 
istniejący zlokalizowany w rozdzielnicy głównej. Rozliczenie na podstawie umowy 
sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych nr 
547k.3/1160/B/2007 z dnia 21.03.2007 r. Moc umowna 16,5 kW w pełni pokrywa 
aktualne zapotrzebowanie oraz zapotrzebowanie stacji po rozbudowie. 
Projektowane pomieszczenia wyposażyć w instalacje: 
- oświetlenia ogólnego - podstawowego, 
- oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego, 
- zasilania gniazd wtykowych 230/400 V - ogólnych, 
 
 
9.2. Rozdzielnice niskiego napięcia  
 
Instalację elektryczną zasilić poprzez rozdzielnicę główną RG2 , którą zabudować na 
parterze w miejscu wskazanym na planie rys. E1 projektu oraz rozdzielnicę RP 
( piwnicy ).  Rozdzielnicę RG2 oraz RP wykonać jako wtynkową i wyposażyć zgodnie 
ze schematem zasilania wg projektu wykonawczego. 
 
9.3. Instalacja oświetlenia. 
 
Projektuje się wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego pomieszczeń przewodami 
YDYżo 3 x 1,5 mm2 -750 V w układzie TN-S. Instalację układać pod tynkiem a w 
pomieszczeniach wyłożonych kafelkami w rurkach PCV układanych pod tynkiem z 
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osprzętem podtynkowym. Oświetlenie poszczególnych pomieszczeń oprawami 
określonymi w legendach na planie instalacji lub podobnymi spełniającymi te same 
lub lepsze parametry o stopniu ochrony IP 20(44)(65), w zależności od wymagań 
poszczególnych pomieszczeń. Projektowane jest oświetlenie awaryjne i kierunkowe. 
Rodzaj opraw podano na planie instalacji rys. E1 i E2. 
Oprawy instalować na sufitach oraz ścianach w miejscach wskazanych na planach. 
Oświetlenie sterowane lokalnie łącznikami ręcznymi instalowanymi na wysokości  
1,2 m nad posadzką.  
Oprawy powinny zapewnić wymagane normami natężenie oświetlenia: 
- pomieszczenia socjalne, sanitarne             - 200 lx, 
- komunikacje        - 200 lx, 
-         biurowe i szkoleniowe                                                            - 500 lx 
Ciągi komunikacyjne oświetlić oprawami LED  wyposażonymi w czujniki ruchu oraz 
regulacją poziomu światła przy którym zostanie załączone oświetlenia.  
Ponadto zamontować będą oprawy ze źródłem światła LED, wyposażone w 
inwertery, zapewniające zasilanie opraw w czasie minimum 1 h po zaniku napięcia 
zasilania podstawowego - oprawy oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego; 
wymagane średnie natężenie oświetlenia awaryjnego - min. 3 lx na podłodze drogi 
ewakuacyjnej. 
 
9.4. Instalacja gniazd wtyczkowych. 
 
Instalację gniazd wtykowych 1-fazowych wykonać przewodami kabelkowymi YDYżo 
3 x 2,5 mm2  - 750 V. Gniazda wtykowe podtynkowe podwójne z bolcem instalować 
na wysokości 0,3 m oraz 1,2 m nad posadzką (pomieszczenia sanitariatów i  
garażu ). 
Rozmieszczenie  oraz ich ilość zgodnie z planem instalacji. 
 
9.5.  Instalacja połączeń wyrównawczych, uziom fundamentowy. 
 
Główną szynę ekwipotencjalizacyjną zabudować przy rozdzielnicy głównej RG2, do 
której przyłączyć między innymi: - szynę PEN rozdzielnicy, uziom fundamentowy 
oraz instalację wody i CO . 
Połączenia należy wykonać przewodem LYżo 6 mm2.  
Uziom fundamentowy wykonać bednarką ocynkowaną FeZn 30x4 mm układaną w 
fundamencie budynku z otuliną 5 cm i połączyć poprzez spawanie ze zbrojeniem. 
Uziom wyprowadzić na zewnątrz do skrzynek kontrolnych wskazanych na planie rys  
E-4. Wartość rezystancji uziemienia mniejsza od 10 Ω. 
 
9.6. Instalacja odgromowa. 
 
Zwody poziome układać na dachu na uchwytach dystansowych uniwersalnych , drut 
odgromowy aluminiowy AIMgSI 8 mm. Uchwyty instalować w odstępach 100 cm.  
Przewody odprowadzające układać na ścianach na uchwytach do ściany  i 
odstępach 1 m , drut odgromowy aluminiowy AIMgSI 8 mm. 
Zwody pionowe o wysokość ok. 0,6 m ponad wywiew wentylatora  oraz na skraju 
dachu, drut odgromowy aluminiowy AIMgSI 8 mm. 
Połączenie przewodów odprowadzających z uziomem fundamentowym w 
skrzynkach kontrolnych na elewacji instalowanych na wysokości 0,3 m. 
Połączenia drutu odgromowego z rynnami za pomocą złączy rynnowych a drutów 
między sobą przy pomocy złączy uniwersalnych odgałęźnych. Całość instalacji 
odgromowej wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305. 
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9.7. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
 
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zrealizować przez izolowanie części 
czynnych /izolację podstawową/ oraz stosowanie obudów i osłon o  stopniu ochrony 
co najmniej IP5X.  
Ochronę przed dotykiem pośrednim zrealizowano przez:  

− samoczynne wyłączanie zasilania -zrealizowane przez przewód ochronny PE i 
wyłączniki nadprądowe S300 

− dla obwodów gniazd wtykowych oraz oświetlenia wyłączniki ochronne 
różnicowoprądowe o czułości 30 mA 

− stosowanie urządzeń o II klasie ochronności. 
− połączenia wyrównawcze 

Instalacje wewnętrzne budowanego budynku realizować w układzie  sieci  TN-S . 
 
9.8.  Uwagi końcowe. 
      Instalacje powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz pod 
odpowiednim nadzorem; 
Wszystkie urządzenia stosowane w obiekcie muszą posiadać certyfikaty (atesty) 
dopuszczające do pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami; urządzenia 
technologiczne należy podłączać zgodnie z ich DTR; 
       W głównej rozdzielnicy RG  należy zamontować ochronnik przeciwprzepięciowy, 
zapewniający poziom ochrony przepięciowej do 1,5 kV (stopień ochrony B i C). 
Po zakończeniu prac montażowych wykonać pomiary rezystancji izolacji, rezystancji 
uziemienia, skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania oraz pomiary instalacji 
odgromowej. 
 
 
10. WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY I 
OCHRONY ZDROWIA LUDZI PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT 
 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi 
w budownictwie dla poszczególnych ich rodzajów, warunkami  technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz przepisami B.H.P.  
W szczególności należy: 
 
- wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną wokół miejsca 
wykonywania robót, zachowując szerokość strefy nie mniejszą niż 1/10 wysokości, 
na której wykonywane Będą roboty i istnieje zagrożenie spadania przedmiotów, lecz 
nie mniejszą niż 6,0 m. 
 
- wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną w pobliżu miejsca 
zasilania obiektu napowietrzną linią energetyczną. 
 
- wyznaczyć i utrzymywać na bieżąco porządek na powierzchniach przejść dla 
pieszych, ciągach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu. 
 
- wykonać daszki ochronne nad przejściami, wejściem do obiektu itp. o szerokości, 
co najmniej 1,0 m większej od szerokości przejścia lub przejazdu, odpornych na 
przebicie, zamocowanych na wysokości co najmniej 2,5 m od ziemi, pochylonych 
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pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. 
 
- nie prowadzić robót jednocześnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko 
nad stanowiskiem pracy. 
 
- zapewnić używanie sprzętu ochronnego przed upadkiem z wysokości /np. szelek 
bezpieczeństwa z linką i amortyzatorem/ przez pracowników wykonujących roboty, 
jak również pracownika odbierającego materiały transportowane na dach. 
 
- zapewnić stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczeństwa „B", będących 
w dobrym stanie technicznym. 
 
- wykonywanie i montowanie rusztowań prowadzić zgodnie z dokumentacją 
techniczno - ruchową (DTR), dopuszczenie do użytkowania po dokonaniu odbioru 
technicznego przez nadzór budowy. 
 
- stosować środki transportu pionowego, podnośniki, wciągniki itp. posiadających 
odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, 
zgodnie z przeznaczeniem i DTR. 
 
- do wykonywania robót dopuszczać tylko pracowników posiadających aktualne 
badania lekarskie, w tym do prac na wysokości, przeszkolenie w zakresie przepisów 
BHP oraz na stanowisku pracy. 
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