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1.2 SPIS ILUSTRACJI 

Rysunek 1. Ściana północno-zachodnia 11 
Rysunek 2. Ściana północno-zachodnia 11 
Rysunek 3. Stalowa konstrukcja dachu hali 12 
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1.3 LISTA RYSUNKÓW I ZAŁĄCZNIKÓW 

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 

LISTA RYSUNKÓW  

Nr rys. Tytuł rysunku Skala Rewizja Opracowanie Data 

R01 RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA 1:100 0 A. Matosek 12-2017 

R02 RZUT ANTRESOLI - INWENTARYZACJA 1:100 0 A. Matosek 12-2017 

R03 RZUT PARTERU - WYBURZENIA 1:100 0 A. Matosek 12-2017 

R04 RZUT ANTRESOLI - WYBURZENIA 1:100 0 A. Matosek 12-2017 

R05 RZUT DACHU - WYBURZENIA 1:100 0 A. Matosek 12-2017 

R06 
RZUT PARTERU I ANTRESOLI – STAN 

PROJEKTOWANY BUDYNEK ISTNIEJĄCY 
1:100 0 J. Lipska 12-2017 

R07 RZUT PARTERU – STAN PROJEKTOWANY 1:50 0 J. Lipska 12-2017 

R08 RZUT PIĘTRA – STAN PROJEKTOWANY 1:50 0 J. Lipska 12-2017 

R09 RZUT DACHU – STAN PROJEKTOWANY 1:50 0 J. Lipska 12-2017 

R10 RZUT PARTERU – SUFITY PODWIESZANE 1:100 0 J. Lipska 12-2017 

R11 RZUT PIĘTRA – SUFITY PODWIESZANE 1:100 0 J. Lipska 12-2017 

P01 PRZEKRÓJ A-A, B-B - INWENTARYZACJA 1:100 0 A. Matosek 12-2017 

P02 PRZEKRÓJ - WYBURZENIA 1:50 0 A. Matosek 12-2017 

P03 
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY – STAN 

PROJEKTOWANY 
1:50 0 J. Lipska 12-2017 

P04 
PRZEKROJE POPRZECZNE – STAN 

PROJEKTOWANY 
1:50 0 J. Lipska 12-2017 

E01 ELEWACJE - INWENTARYZACJA 1:100 0 A. Matosek 12-2017 

E02 ELEWACJE - WYBURZENIA 1:100 0 A. Matosek 12-2017 

E03 ELEWACJE  – STAN PROJEKTOWANY 1:100 0 A. Matosek 12-2017 

Z01 ZESTAWIENIE WARSTW PRZEKROJOWYCH - 0 J. Lipska 12-2017 

Z02 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100 0 J. Lipska 12-2017 

D01 DETALE 
1:20, 
1:10, 
1:5 

0 J. Lipska 12-2017 

S01 SCHEMAT PPOŻ – STAN DOCELOWY 1:250 0 A. Matosek 12-2017 

 

Nr rys. Tytuł załącznika Rewizja Opracowanie Data 

Z01 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 0 M. Brajta 10-2017 

Z02 

WYTYCZNE W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA 
PRZECIWPOŻAROWEGO HALI SPORTOWEJ 
PRZY UL. OBROŃCÓW TORBRUKU 40 W 
WARSZAWIE (DOT. MOŻLIWOŚCI ORGANIZACJI 
IMPREZ MASOWYCH W TRAKCIE PLANOWANEJ 
ROZBUDOWY HALI) 

0 M. Brajta 06-2017 

Z03 KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ 0 J. Lipska 12-2017 

Z04 WIZUALIZACJE 0 A. Matosek 12-2017 
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2 INFORMACJE OGÓLNE 

2.1 ADRES INWESTYCJI 

Adres inwestycji: ul. Obrońców Tobruku 40, 01-494 Warszawa 
Adres Inwestora: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, ul. Oławska 

3 a,  
01-494 Warszawa 

2.2 MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 

 Uzgodnienia z inwestorem; 

 Program funkcjonalno-użytkowy; 

 Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu 
projektowanego obiektu; 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500; 

 Wizja lokalna; 

 Dokumentacja archiwalna powykonawcza, 

 Uzgodnienia branżowe; 

 Literatura, normy branżowe oraz obowiązujące przepisy państwowe. 

2.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wielobranżowy projekt inwestycji polegający na przebudowie i 
rozbudowie hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Torbruku 40 w 
Warszawie.  

2.4 ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje inwentaryzację oraz projekt architektoniczny budowlany. 

2.5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Istniejąca powierzchnia zabudowy:    ok. 2975 m
2 

Istniejąca powierzchnia całkowita:     ok. 3000 m
2 

Istniejąca powierzchnia użytkowa:    ok. 2760 m
2
 

Istniejąca kubatura:      ok. 22150 m
3
 

Istniejące wielkości geometryczne 

 szerokość budynku:     ok. 43 m 

 długość budynku      ok. 69 m 

 wysokość budynku      ok. 9,10 m 

 liczba kondygnacji naziemnych:    = I 

Powierzchnia zabudowy po rozbudowie:    3727,20 m
2 

Projektowana powierzchnia całkowita:     4539,02 m
2 

Projektowana powierzchnia użytkowa:    ok. 4100 m
2
 

Projektowane wielkości geometryczne 

 szerokość budynku:     ok. 53 m 

 długość budynku      ok.71  m 

 wysokość budynku      ok. 10,30 m 

 liczba kondygnacji naziemnych:    = I/II 

Uwaga: powyższy bilans powierzchni nie może być podstawą do obliczenia powierzchni 
użytkowej do celów podatkowych, należy wykonać bilans powykonawczy. 

2.6 OCHRONA KONSERWATORSKA 

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej. 

3 STAN ISTNIEJĄCY 

3.1 DANE OGÓLNE 

Istniejący obiekt to budynek hali sportowej znajdujący się w dzielnicy Bemowo, m .st. Warszawy.  
Jest to budynek jednokondygnacyjny z antresolą, niepodpiwniczony. Budynek hali został wybudowany 
w 1950 r. jako hangar magazynowy dla celów wojskowych. W 1992 r. zaadaptowano obiekt na potrzeby 
hali sportowej.  

3.1.1 UKŁAD FUNKCJONALNY 

Hala sportowa jednoprzestrzenna, wysokości ok. 10,0 m otoczona jest z trzech stron parterowymi 
dobudówkami do wysokości 5,2 m mieszczącymi zaplecze sanitarne oraz techniczne. Główne wejście 
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znajduje się na elewacji płd. –wschodniej, od ul. Obrońców Torbruku. Boczne wejścia na każdej z 
elewacji.  

3.2 STAN TECHNICZNY 

Budynek w czasie swojej eksploatacji przechodził kilka remontów oraz rozbudowy. Brak jest 
zachowanej dokumentacji archiwalnej. Ogólny stan techniczny budynku określa się na dobry. 

3.3 ROZWIĄZANIA OGÓLNOBUDOWLANE 

3.3.1 KONSTRUKCJA 

Układ konstrukcyjny obiektu w konstrukcji mieszanej stalowo-murowanej. Konstrukcja dachu w 
przybudówkach w postaci stropu ceramicznego typu Kleina, w części głównej hali dach konstrukcji 
wsparty na 3 głównych ramach stalowych oraz na słupach w ścianie południowo wschodniej.  

3.3.2 ŚCIANY 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne murowane, trójwarstwowe. Ściana północno – zachodnia 
gdzie przewiduje się rozbudowę obiektu stanowiła pierwotnie wrota hangaru z otwarciem praktycznie 
całości ściany. Wrota obecnie są nieczynne i zabudowane ściana g-k od wewnątrz. Górna szyna 
prowadnic mocowana jest do stalowej konstrukcji dachu . 

Budynek został poddany termomodernizacji. Docieplono ściany zewnętrzne warstwą styropianu o 
gr. ok. 20 cm.   

3.3.3 SCHODY WEWNĘTRZNE 

Schody prowadzące na antresolę stalowe.  

3.3.4 STROPY 

Strop ceramiczny Kleina jako stropodach nad przybudówkami.  

3.3.5 DACH 

Dach główny hali dwuspadowy, natomiast dachy przybudówek jednospadowe, z 
odprowadzeniem wody na zewnętrzną krawędź obrysu budynku. Odwodnienie dachu rynnami i rurami 
spustowymi do kanalizacji ogólnospławnej.  

3.3.6 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

Stolarka okienna z PCV. Stolarka drzwiowa w głównych ciągach komunikacyjnych aluminiowa 
oraz do pomieszczeń technicznych stalowa. Pozostałe drzwi drewniane.  

3.3.7 MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 

Wykończenie podłóg to płytki ceramiczne i wykładzina rulonowa.  
Ściany otynkowane i malowane. Pomieszczenia sanitarne wyłożone płytkami do pewnej 

wysokości, dodatkowo fartuchy przy przyborach sanitarnych i blatach roboczych.  
Sufity tynkowane i malowane, w niektórych pomieszczeniach systemowe, kasetonowe. 
Parapety wewnętrzne z konglomeratu. 

3.4 INSTALACJE 

3.4.1 INSTALACJA WOD.-KAN. 

Rury kanalizacyjne obudowane i w bruzdach ściennych. Podejścia wody do przyborów 
sanitarnych prowadzone w bruzdach ściennych.  

3.4.2 INSTALACJA WENTYLACJI 

Budynek wentylowany mechanicznie, zarówno sali sportowej jak i zespołu szatniowo- 
sanitarnego.    

4 ROZBIÓRKA I REMONT 

4.1 PRACE PRZYSTOSOWAWCZE PPOŻ. 

Należy dostosować budynek pod względem przeciwpożarowym (ewakuacja) na czas remontu. 
Dostosowanie wg załącznika „Wytyczne w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego hali sportowej 
przy ul. Obrońców Torbruku 40 w Warszawie (dot. możliwości organizacji imprez masowych w trakcie 
planowanej rozbudowy hali)”. 

4.1.1 WYJŚCIA EWAKUACYJNE Z SALI 

Należy dostosować budynek pod względem przeciwpożarowym (ewakuacja) na czas remontu. 
Dostosowanie wg załącznika „Wytyczne w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego hali sportowej 
przy ul. Obrońców Torbruku 40 w Warszawie (dot. możliwości organizacji imprez masowych w trakcie 
planowanej rozbudowy hali)”. 

 
W ramach robót budowlanych termomodernizacyjnych wykonano tymczasowe wyjścia 

ewakuacyjne na zewnątrz budynku w ścianach w osi „1” oraz „15”. Ewakuacja poprzez sale 0.33 i 0.36 
które na etapie prac budowlanych będą stanowić korytarze z których zapewniono wyjścia na zewnątrz 
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budynku (korytarze – jako pozioma droga ewakuacji z wszelkimi tego konsekwencjami np. brakiem 
możliwości składowania w ich obrębie materiałów palnych, stosowania materiałów i wyrobów łatwo 
zapalnych, użytkowania jako szatni).  

 
Po wykonaniu prac dokonano weryfikacji szerokości wyjść ewakuacyjnych budynku. Jako 

dostosowanie uzupełniające projektuje się: 

 dodatkowe drzwi w osi  „3” umożliwiające ewakuację na zewnątrz poprzez 
pomieszczenie 0.33, które na etapie prac budowlanych będzie korytarzem; 

 wymianę 2 par drzwi w osi „3” z drzwi o szerokości 80 cm na drzwi o szerokości 90 cm; 

 wykonanie tymczasowego chodnika pomiędzy wykonanym wyjściem ewakuacyjnym w 
osi „15” a drogą pożarową; 

 przesunięcie i zmiana kierunku otwierania drzwi pomiędzy korytarzem a dawnym hallem. 

Dodatkowo projektuje się przesunięcie drzwi pomiędzy istniejącym hallem a komunikacją w celu 
zmiany kierunku ich otwierania.  

Wszystkie drzwi wyposażone w urządzenia antypaniczne. W przypadku niewykonania na etapie 
termomodernizacji/remontu wymiany drzwi na projektowanej tymczasowej drodze ewakuacyjnej z drzwi 
zwykłych na drzwi z zamkami antypanicznymi, dodatkowo należy wymienić te drzwi lub wyposażyć je w 
urządzenia antypaniczne. 

 
Po zakończeniu prac budowlanych w nowoprojektowanym skrzydle i po oddaniu do użytkowania 

tego skrzydła pomieszczenia tymczasowej ewakuacji należy przywrócić do stanu pierwotnego: wymiana 
drzwi zewnętrznych na okna, montaż parapetów, przeniesienie grzejników na pierwotne miejsce, 
wymiana drzwi antypanicznych do szatni(tymczasowego korytarza), odnowienie pomieszczeń i 
elewacji, itd. Należy także przywrócić otoczenie wyjść do stanu sprzed ich wykonania (odnowienie, 
zieleni, chodników, jezdnie, itp.). Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się niewykonywanie prac i 
pozostawienie tymczasowych wyjść ewakuacyjnych jako dodatkowe wyjścia stałe. 

Nie projektuje się demontażu drzwi prowadzących z hali na korytarz. Tymczasowe wyjścia 
ewakuacyjne projektuje się pozostawić jako dodatkowe wyjścia stałe. 

Lokalizacja wg części rysunkowej. 

4.1.2 SCHODY ISTNIEJĄCEJ ANTRESOLI 

Projektuje się wymianę istniejących schodów prowadzących na antresolę ze względu na 
niespełnienie przepisów. Projektuje się demontaż istniejących schodów i montaż nowych schodów 
stalowych. 

4.2 ELEMENTY PODLEGAJĄCE ROZBIÓRCE 

W ramach wykonywania prac budowlanych niezbędne będzie wykonanie rozbiórek elementów 
istniejących budynku.  

 
Większość rozbiórek dotyczyć będzie ściany północno-zachodniej: 
1. Demontaż obróbek blacharskich. 
2. Demontaż elementów instalacyjnych, kratki wentylacyjne, oświetlenie, szafki energetyczne, 

itd. 
3. Rozbiórka stolarki okiennej ponad prowadnicą. 
4. Rozbiórka istniejących wrót do hangaru wraz z prowadnicą. 
5. Demontaż stolarki drzwiowej. 
6. Rozbiórka fragmentów ściany murowanej. 
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Rysunek 1. Ściana północno-zachodnia 
 

 
Rysunek 2. Ściana północno-zachodnia 

Część  rozbiórek dotyczyć będzie istniejącego dachu hangaru w celu jego wzmocnienia. 
Rozbiórki dotyczyć będą pasa ok. 5 m wzdłuż projektowanego budynku: 

1. Rozbiórka pokrycia dachowego. 
2. Rozbiórka stężeń pomiędzy słupami a słupkami fasadowymi. 
3. Rozbiórka słupków podtrzymujących stolarkę okienną od poziomu prowadnic do poziomu 

profilu na szczycie. 
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Rysunek 3. Stalowa konstrukcja dachu hali 

 
 

 
Rysunek 4. Stalowa konstrukcja dachu hali 
 

 
Rysunek 5. Stalowa konstrukcja dachu hali 
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Ponadto projektuje się wymianę części stolarki drzwiowej ewakuacyjnej. W tym celu należy 
dokonać poniższych rozbiórek: 

1. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. 
2. Rozbiórka fragmentów ścian pod poszerzenie drzwi i zmianę ich lokalizacji. 

Ponadto projektuje się nowe schody stalowe. W tym celu należy dokonać poniższych rozbiórek: 
1. Demontaż istniejących schodów stalowych. 
 
Ponadto zamknięcie istniejącego hallu . W tym celu należy dokonać poniższych rozbiórek: 
1. Demontaż istniejącej stolarki okiennej z parapetami. 
 
Szczegóły w dokumentacji rysunkowej. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową. 

4.3 SCHEMAT REALIZACJI ROZBIÓRKI 

4.3.1 PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

W pierwszej kolejności należy dokonać demontażu urządzeń i sieci instalacyjnych oraz 
zdemontować stolarkę okienną i drzwiową. 

 
Demontaż urządzeń i sieci instalacyjnych budynków 
Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacyjnych można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te 

zostały odłączone od sieci przez pracowników właściwych instytucji i dokonano wpisu do dziennika 
rozbiórki. Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona z monterów i ich pomocników 
odpowiednich specjalności.  

Rozbiórkę instalacji wod.-kan. należy rozpoczynać od demontażu armatury, umywalek, misek 
ustępowych, pisuarów, zlewozmywaków. Następnie przystąpić do demontażu rurociągów, przewodów 
itp. 

Rozbieranie instalacji elektrycznych należy rozpocząć od odłączenia urządzeń zasilanych energią 
elektryczną oraz demontażu opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazd wtykowych, tablic 
rozdzielczych itp. Następnie przystąpić do demontażu przewodów i kabli elektrycznych. 

Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej 
Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, parapety, ościeżnice wykuć 

z muru. Po wyjęciu okien, otwory zaleca się zabić deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa 
pracy przy następnych robotach. 

4.3.2 GŁÓWNE ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

4.3.2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE DACHU 

DEMONTAŻ ELEMENTÓW DACHU 
W pierwszej kolejności należy zdemontować odwodnienie dachu tj. usunąć rury spustowe oraz 

obróbki blacharskie, instalację odgromową 
W następnej kolejności należy rozebrać pokrycie dachu. Najpierw należy rozebrać pokrycie z 

papy. Rozbiera się je, tnąc ją na pasy wzdłuż dachu zwijając ją w rulony i usuwając na ziemię. Potem 
należy dokonać rozbiórki warstw termoizolacyjnych oraz płyt warstwowych/typu sandwich. Należy zdjąć 
poszczególne arkusze na miejsce czasowego składowania. 

Po odsłonięciu konstrukcji stalowej należy po kolei rozbierać poszczególne elementy wskazane 
do rozbiórki. Pozostałe elementy należy oczyścić. 

4.3.2.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ŚCIAN 

ROZBIÓRKA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  
Rozbiórki ścian murowanych nie można wykonywać poprzez przewracanie na posadzkę/grunt. 

Ze ścian należy usunąć termoizolację, tynki, hydroizolację. Ściany należy rozbierać kolejnymi 
warstwami. Prace wykonuje się z podestów lub lekkich przestawnych rusztowań. Materiał z rozbiórki 
należy usuwać etapami, aby nie zalegał na posadzce/gruncie. 

 
ROZBIÓRKA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH  
Rozbiórki ścian murowanych nie można wykonywać poprzez przewracanie na posadzkę/grunt. 

Ze ścian należy skuć tynki, okładziny ceramiczne. Ściany należy rozbierać kolejnymi warstwami. Prace 
wykonuje się z podestów lub lekkich przestawnych rusztowań. Materiał z rozbiórki należy usuwać 
etapami, aby nie zalegał na posadzce/gruncie. 

 
PRZEBICIA ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH 
Przebicia w ścianach konstrukcyjnych wykonywać zgodnie z wytycznymi i projektem 

konstrukcyjnym. 

4.3.2.3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE POSADZEK 



  

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy hali sportowej wraz 
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego 
w trakcie realizacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz 
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie”. 

 
 

 279_HSB_PW_A_PA_0_001_0  

Strona 14 
 

Istniejące okładziny wykładzin PCV usuwać poprzez zrywanie. Istniejące okładziny z płytek 
ceramicznych usuwać poprzez skuwanie. 

4.3.2.4 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE 

ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI BETONOWYCH 
Nawierzchnię z płyt betonowych przy pod rozbudowę należy rozebrać przez rozbijanie betonu 

ręcznymi młotami pneumatycznymi, udarowymi lub obrotowo – udarowymi lub poprzez podniesienie 
płyt. Gruz sukcesywnie za pomocą taczek wywozić na plac czasowego magazynowania. 

ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z KOSTKI 
Nawierzchnie utwardzone na terenie należy rozebrać poprzez demontaż kostki i obrzeży. Gruz 

sukcesywnie za pomocą taczek wywozić na plac czasowego magazynowania. 

4.3.3 UTYLIZACJA ODPADÓW Z ROZBIÓREK 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zbiórki i transportu odpadów budowlanych. Odpady 
transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, 
odpady składować w kontenerach. Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z 
wymogami ustawy o odpadach. 

4.4 ROBOTY REMONTOWE, RENOWACYJNE, NAPRAWCZE, ITP. DOTYCZĄCE 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

Należy przewidzieć konieczność uzupełnienia wszystkich elementów, które uległy zniszczeniu w 
ramach robót budowlanych. Wszystkie elementy budowlane (elewacja, elementy zewnętrzne, 
pomieszczenia) po zakończeniu robót należy przywrócić do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem 
prac.  

4.4.1 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACJA ELEWACJI 

Roboty remontowe dla ścian zewnętrznych w miejscu połączenia polegać będą mi. na: 

 Przemyciu istniejących ścian; 

 Oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków w istniejących ścianach; 

 Oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków w istniejących warstwach termo- i hydroizolacji; 

 Oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków w istniejących warstwach tynku; 

 Wykonać nową malowanie ścian farbami do tynków cienkowarstwowych; 

 Uzupełnieniu obróbek blacharskich, orynnowania i rur spustowych. 

4.4.2 WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU HALI 

Roboty wzmocnienia konstrukcji dachu hali w miejscu połączenia polegać będą mi. na: 

 Montażu elementów wzmacniających; 

 Wykonaniu na nowo poszycia dachu w tej części; 

 Szczelnym połączeniu wiatro, termo- i hydroizolacją pomiędzy poszyciem istniejącym a 
nowym; 

 Uzupełnieniu obróbek blacharskich i orynnowania; 

 W razie potrzeby odnowieniu elewacji i wnętrza w miejscu przeprowadzonych prac. 

4.4.3 ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE 

4.4.3.1 WYMIANA I WYKONANIE NOWYCH DRZWI EWAKUACYJNYCH 

W ramach wymiany i wykonania nowych drzwi ewakuacyjnych niezbędne będzie: 

 Wykonanie nowych nadproży; 

 Montaż nowej stolarki drzwiowej; 

 Uzupełnienie ubytków w ścianach i ich odmalowanie. 

4.4.3.2 PRACE DOSTOSOWAWCZE W STREFIE POŁĄCZENIA 

4.4.3.2.1 POSADZKA W KORYTARZU 

W miejscu połączenia istniejących korytarzy z budynkiem projektowanym należy na nowo 
wykonać fragment posadzki w celu zapewnienia możliwości pokonania poziomów.  

Należy skuć płytki i wylewkę pod płytkami. Następnie uzupełnić istniejąca hydro- i termoizolację, 
która uległa uszkodzeniu w trakcie prac. Istniejące warstwy osłonić folią PE układaną na zakład i 
wykonać nową warstwę wylewki z lokalnym spadkiem max. 5%. Wykonać okładzinę z płytek 
ceramicznych dopasowanych do istniejących.  

W celu wykonania połączenia w pomieszczeniu 0.43 korytarz należy także przesunąć drzwi 
ewakuacyjne. Projektuje się wstawienie nowych drzwi ewakuacyjnych w zmienionej lokalizacji. 
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Dopuszcza się wykorzystanie istniejących drzwi pod warunkiem zapewnienia niezbędnej szczelności i 
odporności pożarowej oraz uzyskania zgody Zamawiającego.  

4.4.3.2.2 POSADZKA W HALI 

W związku z pracami ziemnymi niezbędne będzie wykonanie na nowo fragmentu posadzki hali 
sportowej. Należy uzupełnić wszystkie warstwy: wylewkę, hydroizolację, termoizolację, izolację 
przeciwwilgociową podkład podłogowy i warstwy wykończeniowe. Grubości warstwy i technologię 
dostosować do technologii i grubości istniejących. W szczególności należy zadbać o szczelne 
połączenie warstw hydro- i termoizolacyjnych oraz o połączenie podkładów podłogowych w sposób 
zapobiegający ich nierównej pracy i występowaniu uszkodzeń posadzki w miejscu styku. 

4.4.3.2.3 PRZENIESIENIE TRYBUNY 

Należy także przenieść istniejącą trybunę stałą w nową lokalizację. Decyzję dotyczącą nowej 
lokalizacji trybuny podejmie Inwestor. 

4.4.3.2.4 ZMIANA SPOSOBU MONTAŻU KOSZY DO GRY W KOSZYKÓWKĘ 

Należy wymienić kosze mocowane do posadzki na mocowane do konstrukcji dachu hali.  

4.4.3.3 PRACE DOSTOSOWAWCZE W DANYM HALLU, RECEPCJI I ANTRESOLI 

Roboty remontowe polegać będą na: 

 Montażu nowych drzwi pomiędzy dawnym hallem a komunikacją wraz z wykonaniem 
zamknięcia ponad otworem drzwiowym aż do poziomu stropu w technologii lekkiej z g-k. 

 Montażu nowych schodów prowadzących na antresolę; 

 Zamurowaniu istniejących otworów okiennych pomiędzy dawnym hallem a 
pomieszczeniami przylegającymi. 

4.4.4 SCHEMAT REALIZACJI REMONTU POMIESZCZEŃ 

Poniższe pomieszczenia należy wyremontować w całości: 

 0.2 komunikacja, 

 0.4 recepcja, 

 1.1 korytarz, 

 1.2 antresola. 

Poniższe pomieszczenia należy wyremontować w zakresie niezbędnym do doprowadzenia do 
stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem prac: 

 0.25 korytarz, 

 0.43.korytarz, 

 hala sportowa. 

Wszelkie prace należy prowadzić w możliwie nieuciążliwy sposób. Wykonawca musi 
sporządzić harmonogram prowadzenia prac z uwzględnieniem ciągłości funkcjonowania obiektu 
podczas prowadzenia prac remontowych. Harmonogram należy przedłożyć inwestorowi do 
akceptacji przed przystąpieniem do prac.  

W pomieszczeniach przewidzianych do remontu należy wykonać następujące prace 
przygotowawcze. 

Ściany i sufity przewidziane do odmalowania należy przygotować poprzez uzupełnienie 
wszystkich ubytków w istniejących ścianach, usunięcie rys i pęknięć, oczyszczenie i zagruntowanie 
podłoża. W przypadku odpadania istniejącej warstwy farb, należy zeskrobać odpadającą farbę. Podłoże 
należy zaciągnąć gładzią gipsową, aby wyrównać warstwy a następnie powierzchnię zagruntować. Tak 
przygotowane ściany należy pokryć dwukrotną warstwą farby wg. kart wykończenia pomieszczeń opisu 
technicznego. 

Ściany obłożone płytkami ceramicznymi należy przygotować poprzez skucie istniejących warstw 
okładzinowych, oczyszczenie podłoża z resztek starego kleju. Następnie należy uzupełnić bruzdy po 
starych przewodach instalacji, uzupełnić wszystkie ubytki. Powierzchnię przeznaczoną do ponownego 
wyłożenia płytkami należy zaimpregnować. 

Posadzki należy przygotować poprzez skucie, zdarcie warstwy wierzchniej, oczyszczenie 
podłoża z resztek starego kleju. Następnie należy uzupełnić ubytki w podłożu oraz w przypadku 
wykładzin winylowych należy wykonać warstwę wyrównawczą z masy samopoziomującej grubości ok. 
1mm. Następnie podłoże należy zaimpregnować.  

W przypadku stwierdzenia, iż podłoże posadzki jest w złym stanie technicznym w wyniku 
demontażu i nie nadaje się do ponownego obłożenia. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
nowej wylewki betonowej. 

5 PROGRAM FUNKCJONALNY 

5.1 FAZY REALIZACJI INWESTYCJI 
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Generalny wykonawca po przeanalizowaniu dokumentacji wykonawczej i zapoznaniu się z 
kolejnością realizacji określi sposób prowadzenia prac budowlanych w taki sposób żeby zachować 
ciągłość pracy hali, umożliwić możliwie szybkie przenoszenie funkcji pomiędzy częściami nieobjętymi 
pracami budowlanymi oraz częściami realizowanymi. Generalny Wykonawca opracuje szczegóły 
dotyczące prowadzenia prac na styku poszczególnych prac budowlanych w tym w szczególności 
kolejności prowadzenia prac i uzgodni z inwestorem i użytkownikami. 

W celu określenia szczegółowego harmonogramu prac budowlanych i związanych z nimi 
elementami harmonogramów należy szczegółowo zapoznać się w pierwszej kolejności z projektem 
wykonawczym. Na rysunkach projektu wskazane są wszystkie pomieszczenia które ulegają zmianie, 
przebudowie, powstają w ramach rozbudowy  itd. Wraz z nimi powiązane są poszczególne instalacje, 
pomieszczenia techniczne zasilające te pomieszczenia w media itd. Projekty branżowe zawierają 
informacje nt. etapów realizacji albo w formie rysunkowej, albo w formie opisowej.  

Przyłącza i przebudowa instalacji zewnętrznych należy wykonywać względem potrzeb. 

5.2 UKŁAD FUNKCJONALNY 

W projektowanej rozbudowie zlokalizowane zostało nowe wejście główne. Znajduje się tam hall z 
szatnią i recepcją oraz przejście na płytę boiska i na nowoprojektowane trybuny zlokalizowane na I 
piętrze. Funkcjami uzupełniającymi są: 

 Sale konferencyjne/fitness; 

 Szatnie; 

 Pomieszczenia biurowe. 

5.2.1 UKŁAD FUNKCJONALNY NISKI PARTER 

Dostęp do budynku nowoprojektowanym wejściem głównym. Dodatkowo zaprojektowano 2 
wejścia boczne. Wszystkie wejścia do budynku dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

W poziomie parteru zlokalizowano: 

 Hall z szatnią; 

 Zaplecze sanitarne dla widzów; 

 Sale konferencyjne/fitness; 

 Zaplecze szatniowe dla zawodników; 

 Pomieszczenia magazynowe i porządkowe. 
Szczegóły wg części rysunkowej 

5.2.2 UKŁAD FUNKCJONALNY PIĘTRO 

Dostęp na piętro klatką schodową i otwartymi schodami. Na piętrze nie przewiduje się 
przebywania osób niepełnosprawnych. 

W poziomie piętra zlokalizowane: 

 2 zespoły biurowe z zapleczem sanitarno-socjalnym; 

 Widownię. 
Szczegóły wg części rysunkowej 

5.2.3 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ  

Wg części rysunkowej. 

5.3 PRZYSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Dostęp do budynku zapewniono poprzez wejścia bezpośrednio z terenu z progiem 2 cm.  
Wewnątrz budynku nie projektuje się progów utrudniających przemieszczanie się. W poziomie 

parteru przewidziano ustępy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projektowane szatnie 
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Na piętrze nie przewiduje się przebywania osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano tam biura  
przeznaczone tylko dla personelu oraz widownię. Nie przewiduje się zatrudniania osób 
niepełnosprawnych. Miejsca na widowni dla osób niepełnosprawnych przewidziano na płycie hali, w 
części istniejącej. 

5.4 ZAGADNIENIA BHP I SANITARNE 

5.4.1 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW 

W trakcie imprezy sportowej przewiduje się łącznie ok. 1400 os.: 

 Ok. 760 na trybunach na płycie hali - WIDZOWIE; 

 Ok. 580 na trybunie w części nowoprojektowanej - WIDZOWIE; 

 Ok. 60 os. na płycie hali – ZAWODNICY, TRENERZY, itp. 

W trakcie koncertu przewiduje się łącznie ok. 2000 os.: 

 Ok. 1400 na trybunach na płycie hali - WIDZOWIE; 

 Ok. 580 na trybunie w części nowoprojektowanej - WIDZOWIE; 

 Ok. 20 os. na płycie hali – ZESPÓŁ, ZAPLECZE TECHNICZNE, itp. 
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5.4.2 PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO WYMAGAŃ SANITARNYCH I BHP 

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi spełniają wymogi doświetlenia 
pomieszczeń, są odpowiednio wentylowane i mają odpowiednią wysokość. 

5.4.3 POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE 

5.4.3.1 SZATNIE 

Przewiduje się szatnie dla zawodników, po 20 osób każda. W łazienkach przewiduje się: 

 2 ustępy, w tym 1 przystosowany dla osób niepełnosprawnych; 

 stanowisk prysznicowych, w tym 2 przystosowane dla osób niepełnosprawnych; 

 2 umywalki, w tym 1 przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. 

5.4.3.2 TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE 

W trakcie imprez masowych przewiduje się max. 2000 widzów. Przyjęto wskaźniki zgodne z 
publikacją autorstwa arch. Wojciecha Zabłockiego pt. „Hale sportowe, wytyczne programowo-
funkcjonalne”. 

 

WC DAMSKI USTĘPY 
WYMAGANE 0,01*2000*0,4=8 

TAK 
ZAPEWNIONO 8 

WC MĘSKI 

USTĘPY 
WYMAGANE 0,01*2000*0,2=4 

TAK 
ZAPEWNIONO 4 

PISUARY 
WYMAGANE 0,01*2000*0,4=8 

TAK 
ZAPEWNIONO 8 

PRZYJĘTO PO 6 UMYWALEK NA KAŻDE WC 

 

5.4.3.3 TOALETY PRACOWNICZE 

W obu strefach biurowych przewiduje się zatrudnienie poniżej 10 osób. Zaprojektowano po jednej 
toalecie damsko-męskiej z miską ustępową i umywalką. 

6 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE 

6.1 ROZWIĄZANIA OGÓLNOBUDOWLANE 

6.1.1 ROBOTY ZIEMNE 

Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac ziemnych do przeanalizowania 
aktualnych map z naniesioną siecią istniejących instalacji podziemnych oraz zapoznania się 
szczegółowo z dokumentacją geotechniczną. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych należy na bieżąco analizować zgodność gruntów 
występujących w wykopie z warunkami założonymi do projektowania oraz parametrami podłoża 
podanymi w dokumentacji geotechnicznej. W przypadku pojawienia się rozbieżności należy 
skontaktować się z geologiem i projektantem. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odpowiednich zabezpieczeń ścian wykopu oraz 
ewentualnego odwodnienia wykopu na czas robót. Przy wykonywaniu zabezpieczeń należy zwrócić 
szczególną uwagę na sieci istniejące i likwidowane a prace prowadzić w ścisłej współpracy z 
odpowiednimi branżami.  

Szczegóły wg dokumentacji konstrukcyjnej. 

6.1.2 PODŁOŻA 

Prace ziemne oraz przygotowanie podłoża pod elementy fundamentowe oraz posadzki na 
gruncie względem części konstrukcyjnej. Na całej powierzchni pod żelbetowymi stopami i ławami 
fundamentowymi wykonać podkład z chudego betonu klasy C8/10 gr. min. 10cm na przygotowanym 
gruncie rodzimym o szerokości 10-20 cm poza szerokość ław i płyty fundamentowej. Na całej 
powierzchni pod posadzkami podłoże z chudego betonu gr. 10cm min C8/10 ułożonego na 
przygotowanym gruncie rodzimym. 

Układ warstw jak na rysunkach przekrojowych. 
 
Podsypkę należy wykonać na zagęszczonym gruncie rodzimym z piasku średniego wg projektu 

konstrukcji. Na całej powierzchni pod żelbetowymi płytami i ławami fundamentowymi wykonać podkład 
z chudego betonu klasy C8/10 gr. min. 10cm na przygotowanym gruncie rodzimym o szerokości 10-20 
cm poza szerokość ław i płyty fundamentowej. 

6.1.3 FUNDAMENTY  

Ściany konstrukcyjne budynku posadowiono na stopach oraz ławach fundamentowych. 
Projektuje się ściany fundamentowe z bloczków betonowych klasy 20, na zaprawie cementowej marki 
M10.  

Płyta fundamentowa wylewana bezpośrednio na warstwie chudego betonu klasy C8/10 gr. min. 
10cm.  
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Poziomy posadowienia fundamentów budynku podano na rzucie fundamentów. 

6.1.4 PRZEGRODY BUDOWLANE 

Wszystkie przegrody muszą spełniać wymagania współczynnika przenikania ciepła Umax 
obowiązujące od 01.01.2021 r. 

6.1.5 ŚCIANY 

6.1.5.1 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE  

6.1.5.1.1 ŚCIANY ŻELBETOWE MONOLITYCZNE  

Ściany żelbetowe monolityczne względem szczegółowych rysunków konstrukcyjnych. 

6.1.5.1.2 ŚCIANY MUROWANE 

Ściany murowane projektuje się wykonać z ceramiki poryzowanej gr. 25cm w technologii pióro + 
wpust na zaprawie systemowej murarskiej do wykonywania cienkich spoin. Zaprawa cienko spoinowa 
klasy M10. 

 
Materiał referencyjny: ( np. Porotherm 25 Profi )  o parametrach nie gorszych niż: 

 Współczynnik przewodzenia ciepła λ[W/Mk]= 0,283 

 Klasyfikacja reakcji na ogień- A1 

 Izolacyjność akustyczna [dB]- gr.250mm= RA2R-43 

 Izolacyjność akustyczna [dB]- gr.250mm= RA1R-44 

 Izolacyjność akustyczna [dB]- gr.250mm= RW-45 

6.1.5.2 ŚCIANY ATTYKI 

Ściany attyki projektuje się wykonać z ceramiki poryzowanej gr. 18,8cm w technologii pióro + 
wpust na zaprawie systemowej murarskiej do wykonywania cienkich spoin. Zaprawa cienko spoinowa 
klasy M10. W ścianach lokalnie trzpienie żelbetowe łączące strop z wieńcem attyki. Ściany attykowe 
wykończone zgodnie z dokumentacją. 

Materiał referencyjny: ( np. Porotherm 18.8 Profi )  o parametrach nie gorszych niż: 

 Współczynnik przewodzenia ciepła λ[W/Mk]= 0,279 

 Klasyfikacja reakcji na ogień- A1 

6.1.5.3 ŚCIANY DZIAŁOWE 

Ściany działowe murowane z bloków silikatowych wapienno-piaskowe klasy 15 gr. 12cm w 
technologii pióro + wpust na zaprawie systemowej murarskiej do wykonywania cienkich spoin. 

Materiał referencyjny: ( np. Silka)  o parametrach nie gorszych niż: 

 Klasyfikacja reakcji na ogień- A1 

 Izolacyjność akustyczna [dB]- gr.120mm= RA2R-44 

 Izolacyjność akustyczna [dB]- gr.120mm= RA1R-47 

 Izolacyjność akustyczna [dB]- gr.120mm= RW-48 

6.1.5.4 ŚCIANY LEKKIE DZIAŁOWE I INSTALACYJNE 

Ścianki działowe i instalacyjne projektuje się wykonać na konstrukcji z profili stalowych 50, 75, 
100 CW, UW ULTRASTIL. Ścianki z podwójnym poszyciem płytą gipsowo kartonową oraz wierzchnią 
płytą gipsowo – włókową z wypełnieniem z wełny mineralnej grubości odpowiednio dobranej do 
grubości ścianki działowej zgodnie z częścią rysunkową. 

System referencyjny ścianki działowe: Rigips 3.38.011, 3.38.012, 3.38.013. 
System referencyjny ścianki instalacyjne:  Rygips 3.39.011, 3.39.012, 3.38.013. 
 
Ścianki akustyczne i przeciwpożarowe projektuje się wykonać na konstrukcji z profili stalowych, 

akustycznych 75, 100 CW, UW ULTRASTIL. Ścianki z podwójnym poszyciem płytami gipsowo-
kartonowymi dźwiękoizolacyjną, ogniochronną.  

System referencyjny ścianki działowe dźwiękoszczelne, ogniochronne: Rigips 3.40.06 AKU, 
3.21.10 AKU. 

 
Ścianki działowe montowane bezpośrednio do konstrukcji stropu z zastosowaniem taśm 

uszczelniających piankowych, wkrętów systemowych. Ściany działowe wykonane na pełną wysokość, 
montowane do konstrukcji stropu. Ścianki systemowe opłytowane obustronnie lub jednostronnie 
względem rysunków 

W miejscach montażu urządzeń i przyborów sanitarnych należy zastosować dodatkowe 
wzmocnienia w postaci trawersów lub dodatkowej warstwy z płyty OSB3 wodoodpornej gr. 12 mm 
montowanej do wewnętrznej strony profili stalowych. 

 
Metalowa konstrukcja nośna 
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Podstawowe wymagania dotyczące konstrukcji nośnej:  

 Blacha stalowa ocynkowana,  

 Grubość blachy 0,55mm,  

 Powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr. 19µm. 

Płyty gipsowo-kartonowe 
Stosować płyty gipsowo-kartonowe zgodnie z projektem w pomieszczeniach mokrych 

wodoodporne, w pozostałych pomieszczeniach zwykłe. W szczególnych przypadkach stosować płyty 
GKF tj. impregnowane ognioodporne płyty gipsowo-kartonowe z dodatkiem ciętego włókna szklanego. 

Materiał referencyjny: (np. Rigips Pro)  o parametrach nie gorszych niż: 

 produkt niepalny zaliczany do klasy A2-s1,d0 

 wytrzymałość na zginanie 550/210N wg normy PN-EN 520 

 Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ=10 w normy PN-EN 12524 

Płyty gipsowo-włóknowe 
Stosować płyty gipsowo-włóknowe składające się z gipsu i włókien uzyskanych w procesie 

wtórnego przetworzenia papieru. 
Materiał referencyjny: (np. Rigips Rygidur H)  o parametrach nie gorszych niż: 

 Klasa materiałów budowlanych - A1 

 Wytrzymałość na zginanie po wyschnięciu w 40°C [N/mm2] ≥ 6,7 

 Moduł elastyczności po wyschnięciu w 40°C [N/mm2] ≥ 4500 

 Twardość powierzchni według Brinell [N/mm2] ≥ 35 

 Rozszerzalność wilgociowa w % zmiany wilgotności powietrza w zakresie 30 % do 60 % 
(20°C) [%] 0,0015  

 Rozszerzalność termiczna [mm / (mk)] 0,015  

 Opór przenikania pary wodnej μ 19 

 Ekwiwalentna dla dyfuzji grubość warstwy powietrza Sd [un] 0,24 

 Absorpcja wody na powierzchni płyt po 30 min [9/m2] < 700 

Płyty gipsowo-kartonowe dźwiękoizolacyjne, ogniochronne 
Stosować płyty gipsowo-kartonowe o zwiększonej izolacyjności akustycznej i ogniochronnej. 
Materiał referencyjny: (np. Rigips Pro AKU Fire+ typ DF)  o parametrach nie gorszych niż: 

 produkt niepalny zaliczany do klasy A2-s1,d0 

 wytrzymałość na zginanie 550/210N wg normy PN-EN 520 

 Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ=10 w normy PN-EN 12524 

Na rzutach kondygnacji schematycznie zaznaczono profile nośne ścian działowych. 
Rozstaw profili należy ustalić na budowie uwzględniając rozwiązania producenta w zakresie 
trawersów i innych konstrukcji wsporczych pod armaturę sanitarną. Połączenia ścian, 
rozwiązania przejść instalacyjnych należy dostosować wg rozwiązań producenta. 

W trosce o prawidłowe wykonanie obiektu, brygady wykonawcze powinny być 
przeszkolone w zakresie wykonywania rozwiązań wybranego producenta, co powinno być 
udokumentowane odpowiednimi certyfikatami 

6.1.5.5 UWAGI WYKONYWANIA ŚCIAN 

Uwagi do wykonania ścian murowanych konstrukcyjnych: 

 Sprawdzić i wykonać zgodnie z dokumentacją branżową wszelkie przejścia instalacyjne 
w elementach ścian 

 Murowanie ścian z pustaków i bloków względem rozwiązań producenta. Po 
wytrasowaniu kierunków i sprawdzeniu wymiarów oraz kątów ścian, murować pierwszą 
warstwę na zaprawie cementowo-wapiennej grubowarstwowej celem prawidłowego 
wypoziomowania pierwszej warstwy 

 Warstwy ścian murować względem technologii producenta, zaprawą cienkowarstwową 
systemową o grubości 2-3mm 

 W przypadku stosowania zapraw cienko-spoinowych murowanie w temp. poniżej 0°C jest 
niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0°C do + 5°C stosować wersje zimowe 
zapraw. W temperaturach niższych od +5°C zaleca się stosowanie ciepłej wody. Jeżeli 
podczas wykonywania prac murarskich temperatura może spaść poniżej 0°C, 
prowadzenie robót należy przerwać. Po upływie 8 godzin od zastosowania zaprawy 
dopuszczalny jest spadek temperatury do -5°C. 

 Niedopuszczalne jest prowadzenie prac murarskich na murach przemarzniętych. Za mur 
przemarznięty uważa się mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze poniżej -
2°C. Murowania nie można prowadzić na otwartej, nieosłoniętej przestrzeni podczas 
bezpośrednich opadów atmosferycznych. 
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 Murowanie w warunkach obniżonej temperatury określa instrukcja nr 282 („Wykonywanie 
konstrukcji budowlanych w obniżonych temperaturach”) wydana przez Instytut Techniki 
Budowlanej w Warszawie. 

 Zaprawy letnie cienko spoinowe powinny być stosowane w temperaturach pracy dla 
otoczenia i podłoża od+5°C do +25°C.  

 Zapewnić prawidłowe czołowe wiązanie muru z elementami żelbetowymi. W celu 
zespolenia z istniejącym elementem żelbetowym, na długości ściany 50cm i co drugą 
warstwę bloków, ułożyć zbrojenie z pręta 2xØ6. Pręty zbrojenia osadzić w żelbecie na 
głębokość min. 10 cm, w uprzednio nawierconych otworach za pomocą kleju np. Hilti. 

 Przewidzieć odpowiednie gniazda pod osadzenie nadproży 

 Zapewnić szczeliny dylatacyjne w miejscach przewidzianych projektem 

Uwagi do wykonywania ścian działowych murowanych.  Niezależnie o rodzaju materiału 
użytego do murowania ścian działowych, należy przestrzegać poniższych zasad: 

 Wszystkie elementy wykonywać zgodnie z technologią producenta wybranego systemu, 

 Sprawdzić i wykonać zgodnie z dokumentacją branżową wszelkie przejścia instalacyjne. 
Przewidzieć lokalne wzmocnienia pod przejścia instalacyjne, wyposażenie oraz pod 
montaż elementów stolarki wewnętrznej, tam gdzie wymaga tego dokumentacja 
branżowa, 

 Przewidzieć lokalne wzmocnienia pod urządzenia wbudowane na stałe oraz biały 
montaż, 

 Wymagane dylatacje ścian wykonać zgodnie z technologią producenta, 

 W pomieszczeniach mokrych jak łazienki, kuchnie i w obszarze lokalnych fartuchów z 
glazury stosować system gruntujący do ścian mokrych (grunt + folia w płynie), a przy 
montażu stosować systemowe taśmy uszczelniające i kołnierze do przejść, 

 Ścianki działowe murować do stropów / stropodachów z szczeliną przy stropie gr. 3cm 
wypełnioną wełną mineralną lub pianką dylatacyjną, z obwodowym wypełnieniem 
elastyczną masą akrylową. 

 Prace powinno się rozpocząć dopiero po całkowitym rozszalowaniu stropów i usunięciu 
podpór montażowych. 

 Przed rozpoczęciem wykonywania ścian działowych zaleca się obciążenie stropów, na 
których będą one wykonywane, obciążeniem zbliżonym do tego, jakie będzie na ten 
strop oddziaływało podczas użytkowania budynku. Jednym z najprostszych sposobów 
jest ustawienie wzdłuż przyszłej ściany palet z materiałem potrzebnym do jej wykonania 
(elementy murowe, zaprawa). 

 Pierwszą warstwę należy wykonać na przekładce, uniemożliwiającej zespolenie ściany 
ze stropem (papa, folia itp.). Dolna krawędź ściany wymaga zabezpieczenia przed 
przesunięciem w kierunku prostopadłym do osi ściany. W sposób wystarczający 
zapewniają to prawidłowo wykonane warstwy podłogowe. 

 Należy stosować elementy murowe o małej wilgotności oraz technologie ograniczające 
wprowadzanie dużej ilości wody do budynku. 

 Połączenie z konstrukcją (krawędź górna oraz boczne) należy wykonać, w sposób 
zgodny z przyjętym w projekcie schematem statycznym, przy zastosowaniu 
odpowiednich łączników i prawidłowym ich rozmieszczeniu. 

 Grubość i sposób uszczelnienia szczeliny podstropowej powinny zapewnić możliwość 
ugięcia stropu bez ryzyka jego oparcia na ścianie. 

 Połączenia krawędzi ściany działowej z konstrukcją lub innymi elementami budynku 
należy wykonać w sposób uniemożliwiający niepożądaną wymianę powietrza pomiędzy 
rozdzielanymi pomieszczeniami. 

 Jeżeli ściana działowa ma spełniać jakieś inne wymagania (np. mieć odpowiednią klasę 
odporności ogniowej, czy określoną izolacyjność akustyczną itp.), należy wykonać 
odpowiednie połączenia krawędzi pionowych i górnej zgodnie z projektem, wytycznymi 
producenta. 

Uwagi do wykonywania ścian działowych lekkich: 

 Wszystkie elementy wykonywać zgodnie z technologią producenta wybranego systemu, 

 Sprawdzić i wykonać zgodnie z dokumentacją branżową wszelkie przejścia instalacyjne. 
Przewidzieć lokalne wzmocnienia pod przejścia instalacyjne, wyposażenie oraz pod 
montaż elementów stolarki wewnętrznej, tam gdzie wymaga tego dokumentacja 
branżowa, 

 Przewidzieć lokalne wzmocnienia pod urządzenia wbudowane na stałe oraz biały montaż 
z wykorzystaniem stelażu do mocowania przyborów sanitarnych, 

 Wymagane dylatacje ścian wykonać zgodnie z technologią producenta, 
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 W pomieszczeniach mokrych jak łazienki, kuchnie i w obszarze lokalnych fartuchów z 
glazury stosować system gruntujący do ścian mokrych (grunt + folia w płynie), a przy 
montażu stosować systemowe taśmy uszczelniające i kołnierze do przejść, 

 Zapewnić szczeliny kompensacyjne w ścianach działowych, zapobiegające pęknięciom 
powodowanym ugięciami stropu, 

 Stosować taśmy spoinowe na łączeniach płyt GK 

 Profile stalowe mocowane do stropu, posadzki i do ścian sąsiadujących, z 
uwzględnieniem ugięcia stropów konstrukcyjnych; 

 Szerokość profili konstrukcyjnych oraz ich rozstaw zależne od wysokości i funkcji ściany 
w pomieszczeniu; 

 W ścianach budowanych z podwójną warstwą płyt GK, płyty układane na mijankę; 

 W ścianach instalacyjnych profile nośne ściany z rozstawem umożliwiającym montaż 
przyłączy i stelaży montażowych; 

 W miejscach osadzania drzwi wzmocnione profile konstrukcyjne mocowane do stropu i 
podłogi oraz profile nadprożowe; 

 We wszystkich przełamaniach geometrii zastosować systemowe wykończeniowe profile 
wzmacniające; 

 Wszystkie styki płyt oraz przełamania geometrii zabezpieczyć systemowymi taśmami 
uszczelniającymi, zaszpachlować masami gipsowymi i wyszlifować; 

 Rozstaw słupków konstrukcji należy dostosować do wysokości ściany 

6.1.6 NADPROŻA 

6.1.6.1 NADPROŻA ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH 

W projektowanych ścianach murowanych nadproża żelbetowe monolityczne oraz 
prefabrykowane typu „L19” długości 20cm ponad szerokość otworu. Belki typu „L” bezwzględnie oparte 
na poduszkach betonowych gr. 5cm z betonu C20/25. 

6.1.6.2 NADPROŻA ŚCIAN DZIAŁOWYCH 

Nadproża w ścianach działowych murowanych prefabrykowane oparte na ścianach wg. 
wytycznych producenta.  

W ścianach G-K nadproża systemowe z kształtowników aluminiowych. 
 
Wysokość nadproży wg zestawienia drzwi. Uwaga – w przypadku zamiaru zastosowania przez 

Wykonawcę innych drzwi niż przewidziane projektem, ma on obowiązek zweryfikowania otworów dla 
montażu stolarki.  

6.1.6.3 NADPROŻA STALOWE 

Nadproże stalowe zastępujące istniejące ściany wykonywać w sposób zapewniający zachowanie 
stateczności danego elementu konstrukcyjnego, a co za tym idzie budynku. Nadproże stalowe 
obejmujące mur należy skręcić ze sobą zgodnie z częścią konstrukcyjną. Profile należy skręcić ze sobą 
do momentu uzyskania przez element wymaganej stateczności. Element należy zabezpieczyć przed 
rozkręceniem przez obspawanie nakrętki.  

Przed wykonaniem powyższych belek należy bezwarunkowo sprawdzić rzeczywiste wymiary na 
budowie. Montaż belek należy prowadzić w następującej kolejności: 

 Wykonanie bruzdy dla ceownika po jednej stronie ściany, 

 Wstawienie ceownika w przygotowaną bruzdę, 

 Wykonanie bruzdy z drugiej strony ściany i wstawienia ceownika (analogicznie jak dla 
przeciwnej strony ściany) 

 Skręcenie ceowników ze sobą za pomocą prętów gwintowanych Ø16mm w rozstawie, co 
500mm, 

 Wykonanie warstwy wyrównawczej, 

 Wykonanie przebicia pod nadprożem, 

 Przyspawanie pod ceownikami blachy zamykającej. 

6.1.7 SCHODY WEWNĘTRZNE 

6.1.7.1 SCHODY ŻELBETOWE 

Schody wewnętrzne nowoprojektowane żelbetowe wylewane na mokro. Szczegóły wg projektu 
konstrukcyjnego. 

6.1.7.2 SCHODY STALOWE 

Należy zamontować nowe schody stalowe prowadzące na istniejącą antresolę. Należy 
zastosować gotowe schody prefabrykowane lub wykonane na zamówienie.  
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Schody aluminiowe lub wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Szerokość biegu 
min. 0,9 m w świetle, spocznik min. 0,9 m, maksymalna wysokość stopnia 19 cm. Od strony ściany 
poręcz, od strony przestrzeni otwartej balustrada. Stopnie z blachy ryflowanej. 

Całość (schody, spocznik, balustrady) zgodna z obowiązującymi przepisami. 
Uwaga: Przed zamówieniem schodów należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt. 

6.1.8 TRYBUNA 

Projektuje się trybunę żelbetową, monolityczną. Trybunę po wykonaniu zeszlifować, uzupełnić 
ubytki.  

6.1.9 SŁUPY I TRZPIENIE ŻELBETOWE 

Słupy głównej konstrukcji nośnej żelbetowe wylewane na mokro. Zaprojektowano trzpienie 
żelbetowe usztywniające ściany budynku o różnych przekrojach ukryte w grubości ściany wylewane na 
mokro. 

6.1.10 PODCIĄGI, WIEŃCE, BELKI ŻELBETOWE 

Zaprojektowano podciągi i belki żelbetowe o różnych przekrojach wylewane na mokro, 
współpracujące ze stropami w wysokości stropu.  

6.1.11 STROPY 

Zaprojektowano stropy monolityczne żelbetowe. Strop oparty na ścianach nośnych poprzez 
wieniec żelbetowe.  

Szczegóły wg opracowania branżowego. 

6.1.12 STROPODACH 

Nad częściami biurowymi projektuje się stropodach wykonany, jako monolityczny. Warstwy 
spadkowe na dachu wykonać należy w styropianie o grubości w najniższym punkcie 27cm. Układ 
styropianu 2-warstwowy, układany  przesunięciem. Zakłada się spodnią warstwę o stałej grubości. 
Wierzchnią warstwę stanowi styropian spadkowy. Przyjęto spadek połaci dachowej min 2%.  

W jednym ze skrzydeł budynku styropian zabezpieczyć przeciwwilgociowo folią PE. Następnie 
wylewka betonowa zbrojona o gr. 8cm.  Wylewką zagruntować i wykonać hydroizolację stropodachu z 
papy w układzie 2-warstwowym. Należy zastosować papę podkładową i wierzchniego krycia 
termozgrzewalne. 

W drugim ze skrzydeł Hydroizolację wykonać na styropianie. Pod papą przekładka z włókna 
szklanego. Hydroizolacja w układzie 2-warstowywm. Należy zastosować papę podkładową mocowaną 
mechanicznie i wierzchniego krycia termozgrzewalną. 

Attyki ocieplone od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Zakończone wieńcem żelbetowym. 
System dachu spełniać musi wymagania NRO dla całości przegrody. 

6.1.13 DACHY STALOWY 

Nad trybuną dach o konstrukcji stalowej. Na konstrukcji ułożyć blachę trapezową. Na blasze folia 
paroizolacyjne PE. Na niej ułożyć termoizolację z wełny mineralnej w układzie 2-wastwowym z 
przesunięciem. Warstwa wierzchnia o zwiększonej odporności na obciążenia. Dach izolowany 
przeciwwodnie membraną PCW. 

Dach wykonany w technologii zapewniającej R60 głównej konstrukcji nośnej oraz R15 konstrukcji 
dachu. Przekrycie dachu RE 15. Zastosowane wyroby muszą posiadać aktualne aprobaty, certyfikaty. 

System dachu spełniać musi wymagania NRO dla całości przegrody. 

6.1.14 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ 

Projektuje się zabezpieczenie projektowanej konstrukcji stalowej poprzez obudowanie: 
- ścianami murowanymi z ceramiki poryzowanej o gr. 25 cm, bloków silikatowych o gr. 12 cm i 

elementami monolitycznymi, żelbetowymi o gr. min. 25 cm.; 
- ścianami lekkimi g-k z zastosowaniem płyt okładzinowych pożarowych i wełny mineralnej 

zapewniającej wymagane zabezpieczenie; 
- gotowych płyt w systemie zabezpieczenia konstrukcji stalowych poprzez obudowanie. 
 
Wybrane systemy spełniające wymaganie R 60 oraz REI 120 przy podziale stref pożarowych. 

6.1.15 ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM  

Nad wejściem głównym projektuje się strop wykonany, jako monolityczny. Od spodu i frontu strop 
zaizolować styropianem w systemie BSO jak elewacje boczne. Warstwy spadkowe na dachu wykonać 
należy w styropianie o grubości w najniższym punkcie 12cm. Układ styropianu 2-warstwowy, układany  
przesunięciem. Zakłada się spodnią warstwę o stałej grubości. Wierzchnią warstwę stanowi styropian 
spadkowy. Przyjęto spadek połaci dachowej min 2%. Następnie wykonać hydroizolację stropodachu z 
papy w układzie 2-warstwowym. Należy zastosować papę podkładową mocowaną mechanicznie oraz 
papę wierzchniego krycia termozgrzewalną. 

System dachu spełniać musi wymagania NRO dla całości przegrody. 
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6.1.16 PODKŁADY PODŁOGOWE I POSADZKI 

Posadzki wykonywać w technologii posadzki pływającej, poprzez wykonanie izolacji akustycznej 
obwodowej. Na podkład nośny posadzki układać warstwę izolacji przeciwwilgociowej na którą ułożyć 
należy warstwę izolacji termicznej/ akustycznej, warstwę tę należy zabezpieczyć folią budowlaną PE 
0,02 mm zabezpieczającą przed dostawaniem się mieszanki między szczeliny izolacji i tworzeniem się 
mostków akustycznych. Folię należy układać z zakładem 20cm i sklejać lub zgrzewać na połączeniach. 
Po obwodzie należy wykonać dylatację obwodową przyklejaną do ścian, słupów, rur, ościeżnic itp., 
elementów przebijających posadzkę, z wysoko elastycznej gąbki. Folię PE wykładać na ściany tak aby 
zabezpieczyć dylatację obwodową, folię przyklejać do ścian. Posadzkę wykończyć zgodnie z 
technologią układania warstw wykończeniowych przedstawionych w dokumentacji. 

6.1.16.1 PODKŁADY PODŁOGOWE 

Posadzka betonowa wykonywana na miejscu budowy 
Wylewki betonowe należy wykonywać na warstwie poślizgowej z foli PE 0,02 mm łączonej na 

zakład min 20cm, podkład cementowy marki 15 MPa, pływający, zbrojony siatkami zgrzewanymi Ø4 
mm o oczkach 10x10cm, oddylatowany od istniejącej posadzki, ścian i słupów oraz dylatowany, co 36 
m2 i 6 mb.  

 
Jastrych cementowy do wykonywania mechanicznego podkładów podłogowych 

Posadzki należy wykonywać w technologii posadzek pływających na warstwie poślizgowej z foli 
PE 0,02mm chroniącej warstwie izolacji termicznej/ akustycznej. 

Materiał referencyjny: (np. Atlas Postar 10) o parametrach nie gorszych niż: 

 Wytrzymałość na ściskanie ≥ 25 N/mm2 

 Wytrzymałość na zginanie ≥ 5 N/mm2 

 Temperatura stosowania od +5ºC do +25ºC 

 Czas utwardzania dla ruchu pieszego: ok. 24 godz 

 Odporność na ścieranie A15 

 Układanie posadzek po 2 tygodniach 

Jastrych cementowy do wykonywania mechanicznego 
W przypadku konieczności wykonania posadzki z szybkim układaniem warstw wykończeniowych 

należy stosować mieszanki szybkoschnące. 
Materiał referencyjny: (np. Atlas Postar 20) o parametrach nie gorszych niż: 

 Wytrzymałość na ściskanie ≥ 20 N/mm2  (C20) 

 Wytrzymałość na zginanie ≥ 4 N/mm2  (F4) 

 Temperatura stosowania od +10ºC do +30ºC 

 Czas utwardzania dla ruchu pieszego: ok. 24 godz 

 Układanie posadzek po min 5-6 dniach 

Masy samopoziomujące 
Dla uzyskania gładkiej powierzchni pod wykładziny PCV itp. należy wykonać warstwę 

samopoziomującą 
Posadzki pod wykładziny należy wykonywać z dodatkową warstwą masy posadzkowej 

samopoziomującej gr 2-5mm. Należy uzyskać równą powierzchnię między posadzkami wykończonymi 
różnymi materiałami okładzinowymi 

Materiał referencyjny: (np. Atlas SMS 15) o parametrach nie gorszych niż: 

 Wytrzymałość na ściskanie ≥ 25 N/mm2  (C25) 

 Wytrzymałość na zginanie ≥ 7 N/mm2  (F7) 

 Temperatura stosowania od +10ºC do +30ºC 

 Czas utwardzania dla ruchu pieszego: ok. 24 godz 

 Układanie posadzek po min 5-6 dniach 

Profile dylatacyjne 
Posadzkę dylatować po odwodzie od konstrukcji profilami dylatacyjnymi z pianki polietylenowej. 
Materiał referencyjny: (np. Profil dylatacyjny podłogowy Atlas) o parametrach nie 

gorszych niż: 

 Grubość 8mm 

 Wysokość 120 mm z fartuchem foliowym 

6.1.16.2 UWAGI WYKONAWCZE I WYMAGANIA DLA POSADZEK 

Uwagi dylatacje 

 szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, przy 
fundamentach urządzeń, wzdłuż osi slupów konstrukcyjnych oraz w liniach 
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odgraniczających posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach; szerokość szczelin 
dylatacyjnych powinna wynosić od 4mm do 12mm 

 szczeliny należy wypełniać jednoskładnikową, rozlewaną masą poliuretanową 
dostosowaną do wymagań pomieszczenia 

 szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w odległościach 
nieprzekraczających: 3 m w podkładach na otwartym powietrzu na podłożu gruntowym,4 
m w podkładach na podłożu gruntowym ale w pomieszczeniach zamkniętych, 6 m w 
podkładach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury, 5,5 
m w podkładach usytuowanych w pozostałych miejscach, 

 w świeżym podkładzie powinny być ukształtowane szczeliny przeciwskurczowe na 
głębokość od 1/3 do 1/2 grubości podkładu, 

 Posadzkę przemysłową należy dylatować przeciwskurczowo poprzez wykonanie pól 
kwadratowych o wymiarach max. 6x6m, pola wykonuje się poprzez nacięcie posadzki na 
głębokość 1/3 grubości płyty i szerokości ok. 3mm. Dylatacje należy wypełniać 
materiałem trwale elastycznym. 

Uwagi i wymagania podstawowe: 

 Każdy etap wykonania posadzek powinien być skontrolowany, co powinno być 
odnotowane w dzienniku budowy, w szczególności: odbiór podłoża betonowego, odbiór 
każdej warstwy izolacji przeciwwilgociowej, odbiór każdej warstwy izolacji cieplnej i 
akustycznej, odbiór podłogowego podkładu pod posadzkę, odbiór warstwy 
wyrównawczej, odbiór warstw posadzkowych, 

 Wyroby do wykonywania podłóg i posadzek powinny być dostarczone na budowę z 
następującymi dokumentami: certyfikatem lub deklaracja zgodności z normą lub aprobata 
techniczna, informacjami o okresie przydatności do stosowania, podstawowymi 
informacjami BHP i przeciwpożarowymi, 

 posadzki pod wykładziny należy wykonywać z dodatkową warstwą masy posadzkowej 
samopoziomującej gr 2-5mm. Należy uzyskać równą powierzchnię między posadzkami 
wykończonymi różnymi materiałami okładzinowymi, 

 min. wytrzymałość podkładu cementowego: na ściskanie 15 MPa, na zginanie 3 MPa; 

 podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą, 

 podkład oddzielony od pionowych stałych elementów budynku taśmą dylatacyjną, 

 szczeliny dylatacyjne - pola dylatacyjne o wym. max. 5x6 m;  

 temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych w ciągu co najmniej 3 
dni nie niższa niż 5°C oraz nie wyższa niż 25°C, 

 zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie, 

 zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą od 5 do 7 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego, 

 ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej,  

 zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem,  

 podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub 
pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem, 

 powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu 
nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm, 

 odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 

6.1.17 DYLATACJE KONSTRUKCYJNE 

Nowoprojektowane dobudowy będą oddylatowane od istniejącego budynku oraz dylatowane w 
ramach budynku  dylatacją min. 2cm wypełnioną styropianem. 

6.1.18 ŚCIANKI SYSTEMOWE W POMIESZCZENIACH 

Ścianki działowe w węźle sanitarnym personelu z płyt laminowanych HPL o grubości min. 20mm. 
Ścianki kabin łączone ze sobą i do ścian pomieszczenia za pomocą profili aluminiowych. Krawędzie 
pionowe drzwi i ścianek między-drzwiowych frezowane do połowy grubości i po zamknięciu zachodzące 
na siebie tworząc płaską powierzchnię. Drzwi osadzone na trzech zawiasach, z których jeden posiada 
funkcję samodomykania i wyposażone w zamek systemowy ze wskaźnikiem zajętości. Aluminiowe 
wsporniki ścianek posiadające rdzeń ze stali nierdzewnej i umożliwiające poziomowanie zabudowy na 
posiadającej spadki podłodze. Drzwi do kabin o szerokości w świetle przejścia 80 cm. 

Produkt referencyjny: Alsanit 

6.1.19 ŚCIANKI MOBILNE 
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W sali konferencyjnej zastosować ściankę mobilną, systemową, modularną. Należy zastosować 
system o konstrukcji aluminiowo stalowej. System składający się z podwieszanej prowadnicy w 
poziomie sufitu oraz podwieszanych, przesuwnych modułów ściennych. Brak prowadnic w poziomie 
posadzki. Moduły ścienne o gr. min. 110 mm zbudowane ze stalowo-aluminiowej ramy nośnej 
wypełnionej materiałem dźwiękochłonnym. Listwy krawędziowe aluminiowe, łączące moduły za pomocą 
uszczelki, wykończenie na konstrukcji aluminiowej. Wykończenie płytą melaninowaną lub fornirowaną 
imitującą drewno. W jednym z modułów drzwi pełne, rozwierane o wymiarach przejścia w świetle min. 
90x200 cm. Parkowanie modułów we wnęce zamkniętej płytą meblową.  

W przestrzeni sufitu podwieszanego ponad torem ścianki mobilnej, zamknięcie akustyczne ze 
ściany w systemie lekkich ścianek g-k z wypełnieniem wełną mineralną.  

Izolacyjność akustyczna całości przegrody min.RA1min. 42dB.  
Ściana jako całość: system ścian mobilnych i przepon powyżej co najmniej trudnozapalna. 

  Materiał referencyjny: Optimal 110 Acoustic  
 
Uwaga:  
Należy zastosować ściankę systemową. Szczegóły rozwiązań technicznych (wymiary modułów, 

rozstaw prowadnic, ilość modułów, itd.) wg rozwiązań wybranego producenta. Przed wykonaniem 
należy przedstawić Inwestorowi projekt techniczny ścianki wykonany przez producenta do akceptacji. 

 Należy przewidzieć odpowiednią podkonstrukcję nośną dla prowadnic ścianki  

 Ścianki wykonane z materiałów niepalnych. 

6.1.20 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

Uwaga:  
• Docelowe wymiary stolarki i ślusarki odczytać z natury po zakończeniu robót żelbetowych i 

murowych.  
• Drzwi należy wyposażyć zgodnie z projektem w odpowiednie systemy otwierania. 

6.1.20.1 SZKLENIE 

Szklenie szkłem bezpiecznym. 
Zastosować szklenie o parametrach nie gorszych niż: 

 Przepuszczalność światłą Lt  w %     71 

 Solar factor, współczynnik g w % wg PN EN 410   71 

 Współczynnik U wg PN EN 673 ( W/m
2
K )   nie większy niż 0,5 

 Dźwiękochłonność Rw [dB]       32 

Uwaga: Ostateczny dobór, co do rodzaju i grubości szkła może ulec zmianie i należy go 
przeprowadzić po dokonaniu obliczeń statycznych i wybraniu właściwych rozwiązań technicznych. Do 
celów projektowo-kosztorysowych przyjęto pakiety oparte na technologii Pilkington.  

6.1.20.2 OKNA 

PCV 
Profile okien zewnętrznych siedmiokomorowe PCV w kolorze względem zestawienia stolarki oraz 

elewacji, o współczynniku izolacyjności termicznej U nie większym niż 0,9 W/m2K dla całości okna, 
szklone szybą bezpieczną. Wyposażone w zestaw uszczelek, okuć systemowych, klamek. 

Materiał referencyjny: Oknoplast, Drutex 
 
ALUMINIOWE 
Okna i drzwi system okienno-drzwiowy, profile aluminiowe wielokomorowy, powłoka lakiernicza 

poliestrowa min. gr. 65 μm w procesie jednowarstwowego malowania ze wstępnym 
anodowaniem/wstępnym lakierowaniem podkładem epoksydowym, kolor i wyposażenie wg rysunków. 
Szklenie zespolonym pakietem termoizolacyjnym. Całość systemu o współczynniku izolacyjności 
termicznej U nie większym niż 0,9 W/m2K. Skrzydła okien w kwaterach otwieranych z zastosowaniem 
specjalnych przekładek termicznych oraz uszczelką centralną z kauczuku syntetycznego EPDM. 

Materiał referencyjny: np. Aluprof 

6.1.20.3 WITRYNY ZEWNĘTRZNE 

Systemy przegród pionowych podtrzymane dołem i bokami bezpośrednio do konstrukcji budynku,  
Okna i drzwi system okienno-drzwiowy, profile aluminiowe wielokomorowy, powłoka lakiernicza 

poliestrowa min. gr. 65 μm w procesie jednowarstwowego malowania ze wstępnym 
anodowaniem/wstępnym lakierowaniem podkładem epoksydowym, kolor i wyposażenie wg rysunków. 
Szklenie zespolonym pakietem termoizolacyjnym. Całość systemu o współczynniku izolacyjności 
termicznej U nie większym niż 0,9 W/m2K. Skrzydła okien i drzwi w kwaterach otwieranych z 
zastosowaniem specjalnych przekładek termicznych oraz uszczelką centralną z kauczuku 
syntetycznego EPDM. Drzwi systemowe przeszklone szkłem bezpiecznym wraz z pełnym 
wyposażeniem (klamka, zamek patentowy). 
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Materiał referencyjny: np. Aluprof 

6.1.20.4 WITRYNY WEWNĘTRZNE 

Systemy przegród pionowych podtrzymane dołem i bokami bezpośrednio do konstrukcji budynku,  
Konstrukcja – system okienno-drzwiowy bez przekładki termicznej, profile aluminiowe, powłoka 

lakiernicza poliestrowa gr. min. 65 μm w procesie jednowarstwowego malowania ze wstępnym 
anodowaniem/wstępnym lakierowaniem podkładem epoksydowym, kolor wg zestawienia stolarki. 
Szklenie szkłem bezpiecznym. Drzwi systemowe przeszklone szkłem bezpiecznym wraz z pełnym 
wyposażeniem (klamka, zamek patentowy).  

Materiał referencyjny: np. Aluprof 

6.1.20.5 DRZWI 

6.1.20.5.1 DRZWI ZEWNĘTRZNE 

DRZWI ALUMINIOWE 
Drzwi o parametrach porównywalnych, nie gorszych niż określone dla systemu okienno-

drzwiowego izolowanego termicznie, grupa 2.1 (wg DIN 4108), przekładka termiczna. Powłoka 
lakiernicza poliestrowa min. gr. 65 μm w procesie jednowarstwowego malowania ze wstępnym 
anodowaniem/wstępnym lakierowaniem podkładem epoksydowym, kolor i wyposażenie wg rysunków. 
Drzwi wyposażone w komplet uszczelek oraz pełen zakres akcesoriów takich jak klamki, zamki, 
samozamykacze i in. w kolorze ram. Całość drzwi o współczynniku izolacyjności termicznej U nie 
większym niż 1,3 W/m2K. 

Materiał referencyjny: np. Aluprof 

6.1.20.5.2 DRZWI WEWNĘTRZNE 

DRZWI DREWNIANE 
Należy zastosować drzwi drewniane, wzmacniane z płyty pełnej o parametrach nie gorszych niż: 

 Rama skrzydła wykonana z klejonego drewna iglastego, wypełnienie z płyty wiórowej 
pełnej. Skrzydła wzmacniane wewnętrznymi ramiakami. Rama wraz z wypełnieniem 
obłożona dwustronnie płytą HDF 

 Krawędzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej  

 Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej 

 Skrzydło pokryte okleiną HPL o grubości 0,7mm 

 Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej 

 Wyposażone w okucia systemowe, klamki 

 Ościeżnica metalowa kątowa wykonana z blachy stalowej dwukrotnie ocynkowanej o 
grubości 1,2 mm. Lakierowana proszkowo. Szerokość ościeżnicy dostosowana do 
grubości ściany. 
Materiał referencyjny: PORTA ENDURO 

DRZWI ALUMINIOWE 
Drzwi w głównych ciągach komunikacyjnych aluminiowe wewnętrzne jedno i dwuskrzydłowe, 

wyposażone w samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, z zamkiem patentowym, z kompletem 
klamek, rozet. Drzwi zewnętrzne aluminiowe w systemie okienno-drzwiowym „ciepłym”. Kolor stolarki 
względem zestawienia stolarki. Wyposażone w zamki patentowe potwierdzone odpowiednimi 
patentami.  

Wyposażenie drzwi: 

 Samozamykacze renomowanych firm np. Geze lub Dorma, 

 Zamek z wkładką patentową kl. „C”, 

 Okucia w kolorze ze stali nierdzewnej (szyldy, klamki, numery pomieszczeń, 
obramowania otworów wentylacyjnych, zawiasy, obudowy samozamykaczy), 

DRZWI ANTYWAŁAMANIOWE, AKUSTYCZNE 

Drzwi wejściowe do przestrzeni biurowej zastosować drzwi wejściowe, stalowe, antywłamaniowe 
i o podwyższonej izolacyjności akustycznej. 

Drzwi o parametrach nie gorszych niż: 

 Płyta drzwiowa o grubości min. 40 mm, obustronnie pokryta blachą o grubości min. 0,8 
mm; 

 Obwiedniowe wzmocnienie ramą; 

 Trójstronna uszczelka; 

 Rw≥32 dB. 
 Wyposażenie drzwi: 

 Samozamykacze renomowanych firm np. Geze lub Dorma, 

 Zamek z wkładką patentową kl. „C”, 

 Trzy bolce antywyważeniowe i listwa antywyważeniowa; 
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 Okucia w kolorze ze stali nierdzewnej (szyldy, klamki, numery pomieszczeń, 
obramowania otworów wentylacyjnych, zawiasy, obudowy samozamykaczy), 
Materiał referencyjny: Hormann KSI 

DRZWI STALOWE 
W pomieszczeniach technicznych projektuje się drzwi stalowe na profilach stalowych. Kolor i 

wyposażenie wg zestawienia stolarki.  
Drzwi o parametrach nie gorszych niż: 

 skrzydło metalowe z zamkiem na wkładkę; 

 ościeżnica metalowa kątowa;  

 klamka z szyldem okrągłym i rozetą; 

 drzwi w wykończeniu ocynkowanym lub lakierowanym; 

 modele pełne i z wentylacją. 
Produkt referencyjny: Porta drzwi uniwersalne do pomieszczeń gospodarczych. 
 
Wykonawca przedłoży do zaakceptowana Zamawiającemu możliwe modele oraz 

kolorystyki drzwi wraz z akcesoriami (wyposażeniem). 

6.1.20.6 UWAGI WYKONYWANIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

Wykonawca jest obowiązany do:  

 Wykonania pomiarów rzeczywistych otworów na budowie.  

 Wykonania obliczeń technicznych i wytrzymałościowych zgodnie z PN.  

 Wykonania projektu warsztatowego przegród, rysunków złożeniowych oraz rysunków 
montażowych i przekazania ich Inwestorowi.  

 Wszystkie typy przegród muszą być wyposażone w system drenażowy. Szczelina 
pomiędzy oknem a ścianą wypełniana materiałem izolującym termicznie i 
uszczelniającym przeciwwodnie.  

 Dodatkowo połączenie uszczelnić taśmą EPDM klejoną obustronnie do ściany i 
ościeżnicy. Całość uszczelnienia musi zapewniać wodoszczelność.  

 Stosować dodatkowe elementy mocujące przy punktach zamykających, aby zapobiec 
powstaniu odkształceń podczas zamykania.  

 Dylatacje w konstrukcji przegrody w odstępach przewidzianych systemem. W 
połączeniach stosować łączniki dylatacyjne.  

 Wszystkie przegrody szklane /oprócz pojedynczych okien, świetlików i drzwi/ montowane 
do konstrukcji dodatkowej /wzmocnienia słupkami stalowymi ocynkowanymi/ oraz 
konstrukcji budynku z dylatacją uniemożliwiająca przenoszenie ruchów konstrukcji 
budowli na przegrody szklane /praca konstrukcji, ruchy termiczne/.  

 W przypadku ciężaru szyb >90 kg stosować zawiasy wzmocnione. W drzwiach o ciężarze 
do 100kg stosować3 zawiasy – jeden w dolnej części skrzydła, 2 na górze.  

 Zawiasy z regulacją pionową i poziomą.  

 Wszystkie uszczelki z kauczuku EPDM.  

 Wkręty montażowe, w akcesoriach – wszystkie ze stali nierdzewnej. W celu zapobieżenia 
korozji elementów aluminiowych stosować zamki wykonane z aluminium  

 Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego 
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami 
tynkarskimi. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi 
metalami oprócz cynku. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z 
drewnem impregnowanym środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru.  

 Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową pozostawić 
szczelinę min.5 mm, a po zakończeniu robót wypełnić trwale plastyczną masą 
uszczelniającą.  

 Wszystkie drzwi zewnętrzne a także o zdefiniowanych własnościach pożarowych (model 
FIRE) projektuje się wyposażyć w samoprzymykacze szynowe. Nie stosować 
przymykaczy pantografowych.  

 Wszystkie przeszklenia w drzwiach – szkło bezpieczne.  

 Stosować odboje do drzwi podłogowe.  

 Pochwyty, klamki, rozetki w kolorze naturalnego aluminium. Przed zamówieniem 
wymagana akceptacja architekta w zakresie estetyki.  

 Zamki patentowe oraz elektryczne tam gdzie zastosowano kontrolę dostępu wg projektu 
inst. niskoprądowych. 

Uwagi do systemów aluminiowych okiennych i kurtynowych: 
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 Przewidzieć wzmocnienia konstrukcji, elementy montażowe, łączniki, blachy, izolację 
termiczną, materiały pomocnicze w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania i 
montażu przegród.  

 Wykonawca jest obowiązany do:  

 Wykonania pomiarów rzeczywistych otworów na budowie.  

 Wykonania obliczeń technicznych i wytrzymałościowych zgodnie z PN.  

 Wykonania projektu warsztatowego przegród, rysunków złożeniowych oraz rysunków 
montażowych.  

 Wszystkie typy przegród muszą być wyposażone w system drenażowy.  

 Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana materiałem izolującym termicznie i 
uszczelniającym przeciwwodnie.  

 Wnęki otworów okiennych wykańczane blachą stalowa ocynkowaną w wykończeniu jak 
profile stolarki. Wykończenia połączenia ościeżnicy aluminiowej ze ścianą powinno 
przypominać spoinę trójkątną i zachodzić co najmniej 6 mm na ościeżnicę i ścianę. 
Dodatkowo połączenie uszczelnić taśmą EPDM klejoną obustronnie do ściany i 
ościeżnicy. Całość uszczelnienia musi zapewniać wodoszczelność.  

 Stosować dodatkowe elementy mocujące przy punktach zamykających, aby zapobiec 
powstaniu odkształceń podczas zamykania.  

 Dylatacje w konstrukcji przegrody w odstępach przewidzianych systemem. W 
połączeniach stosować łączniki dylatacyjne.  

 Wszystkie przegrody szklane /oprócz pojedynczych okien, świetlików i drzwi/ montowane 
do konstrukcji dodatkowej /wzmocnienia słupkami stalowymi ocynkowanymi/ oraz 
konstrukcji budynku z dylatacją uniemożliwiającą przenoszenie ruchów konstrukcji 
budowli na przegrody szklane /praca konstrukcji, ruchy termiczne/.  

 W przypadku ciężaru szyb >90 kg stosować zawiasy wzmocnione. W drzwiach o ciężarze 
do 100kg stosować3 zawiasy – jeden w dolnej części skrzydła, 2 na górze. Zawiasy z 
regulacją pionową i poziomą.  

 Wszystkie uszczelki z kauczuku EPDM.  

 Wkręty montażowe, w akcesoriach – wszystkie ze stali nierdzewnej. W celu zapobieżenia 
korozji elementów aluminiowych stosować zamki wykonane z aluminium  

 Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego 
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami 
tynkarskimi. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi 
metalami oprócz cynku. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z 
drewnem impregnowanym środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru.  

 Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową pozostawić 
szczelinę min.5 mm, a po zakończeniu robót wypełnić trwale plastyczną masą 
uszczelniającą.  

 Wszystkie drzwi zewnętrzne a także o zdefiniowanych własnościach pożarowych (model 
FIRE) projektuje się wyposażyć w samoprzymykacze szynowe..  

 Wszystkie przeszklenia w drzwiach – szkło bezpieczne.  

 Stosować odboje do drzwi podłogowe.  

 Pochwyty, klamki, rozetki w kolorze naturalnego aluminium. Przed zamówieniem 
wymagana akceptacja architekta w zakresie estetyki.  

6.1.21 ZABEZPIECZENIA PRZED NADMIERNYM NASŁONECZNIENIEM 

Pomieszczenia należy zabezpieczyć przez nadmiernym nasłonecznieniem w celu uniknięcia 
efektu olśnienia, przegrzewania. 

6.1.22 TERMOIZOLACJE 

6.1.22.1 TERMOIZOLACJE ŚCIAN 

PŁYTY WASTWOWE 
Ścianę frontową projektuje się wykończyć płytami warstwowymi z rdzeniem z wełny mineralnej. 

Płyty mocowane bezpośrednio do murowanej konstrukcji ściany za pomocą łączników systemowych. 
Należy zastosować płyty z ukrytym mocowaniem, o rozstawie modularnym 1000 mm. Profilowanie 
płaskie.  

Należy zastosować płyty o parametrach porównywalnych, nie gorszych niż: 

 długość maksymalna: 12000 mm; 

 λobl. ≤ 0,040 W/(m·K) 

 grubość okładziny zewnętrznej 0,60 mm; 

 grubość okładziny wewnętrznej 0,50 mm; 

 szczelność n50 (1/h): 0,9; 

 stopień rozprzestrzeniania ognia: NRO; 
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 reakcja na ogień A2-s1, d0; 

 RuV min. 2-3; 

 Korozyjnośc min. C3. 
Materiał referencyjny: Ruukki SP2D WE Energy 

Kolorystyka płyt wg części rysunkowej. Płyty gładkie, bez profilowania. 
 
STYROPIAN 
Ściany boczne i ścianę tylną projektuje się wykonać w technologii BSO ocieplone styropianem 

frezowanym. Styropian przyklejany oraz łączony na łączniki mechaniczne. 
Styropian o parametrach nie gorszych niż: 

 Poziom wytrzymałości na zginanie - BS115 (≥ 115 kPa) 

 Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR100 (≥ 100 
kPa) 

 Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λobl. - 0,038 W/(m·K) 

 Klasa reakcji na ogień – E 
Materiał referencyjny: np. EPS 038 Fasada Max Genderka 
 
WEŁNA MINERALNA 
Przy granicach stref pożarowych na pasy z materiału niepalnego zastosować wełnę mineralną.  
Wełna o parametrach nie gorszych niż: 

 Współczynnik przewodzenia ciepła λobl. ≤ 0,036 W/(m
2*

K) 

 Klasa reakcji na ogień – A1 
Materiał referencyjny: Rockwool Frontrock Max E, Isover TF Hobby, TF Profi. 
 
STYROPIAN HYDROFOBIZOWANY 
Ściany fundamentowe budynku ocieplone styropianem hydrofobizowanym EPS. Styropian 

przyklejany. 
Styropian o parametrach nie gorszych niż:  

 Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,038 W/mK 

 Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym: CS(10/Y) 100 ≥ 100 kPa ; 

 Absorpcja wody przy długotrwałym zanurzeniu: WLT(3)≤ 3 %; 

 Klasa reakcji na ogień: E; 
Materiał referencyjny: np. Hydrostyr 100 Genderka 

6.1.22.2 TERMOIZOLACJE STROPODACHÓW 

Stropodachy izolowane styropianem EPS-100. Kontrspadki do wpustów wykonać z profilowanych 
kształtek styropianowych. Należy stosować systemy mocowania mechanicznego do podłoża.  

Styropian o parametrach nie gorszych niż: 

 Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)100 (≥ 100kPa) 

 Wytrzymałość na zginanie BS150 ≥ 150 kPa 

 Równomiernie rozłożone obciążenie obliczeniowe, przy którym odkszt. Względne 
pełzania nie przekracza 2% ≤ 30 kN/m2 (3000 kg/m2) 

 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. - 0,038 W/(m·K) 
Materiał referencyjny: EPS 100-038 DACH PODŁOGA - Genderka 

6.1.22.3 TERMOIZOLACJA DACHÓW 

Dach należy izolować wełną mineralną ułożoną na blasze trapezowej i folii paroizolacyjnej. 
Termoizolację z wełny mineralnej wykonać w układzie 2-wastwowym z przesunięciem. Warstwa 

wierzchnia o zwiększonej odporności na obciążenia. 
 
Wełna mineralna na spodnią warstwę o parametrach nie gorszych niż: 

 Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK; 

 Naprężenie ściskające przy 10% deformacji CS (10) ≥ 30 kPa; 

 Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych TR ≥ 7,5 kPa 

 Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5 mm PL (5) ≥ 250 N 

 Znamionowy opór dyfuzji pary wodnej μ ≈ 1,0; 

 Opór właściwy przepływu powietrza wg PN-EN 29053 ≥ 5,0 kPa s/m2; 

 Klasyfikacja reakcji na ogień – A1 według PN-EN 13501-1 – materiał niepalny; 

 Klasa tolerancji grubości – T5; 

 Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS (70, 90) ≤ 
1%; 

 Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu WS ≤ 1 kg/m2; 
Materiał referencyjny: Isover Dachoterm SL 37 
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Wełna mineralna na wierzchnią warstwę o parametrach nie gorszych niż: 

 Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK; 

 Naprężenie ściskające przy 10% deformacji CS (10) ≥ 30 kPa; 

 Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych TR ≥ 7,5 kPa 

 Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5 mm PL (5) ≥ 400 N 

 Znamionowy opór dyfuzji pary wodnej μ ≈ 1,0; 

 Opór właściwy przepływu powietrza wg PN-EN 29053 ≥ 5,0 kPa s/m2; 

 Klasyfikacja reakcji na ogień – A1 według PN-EN 13501-1 – materiał niepalny; 

 Klasa tolerancji grubości – T5; 

 Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS (70, 90) ≤ 
1%; 

 Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu WS ≤ 1 kg/m2; 
Materiał referencyjny: Isover Deska Dachowa 3316 

6.1.22.4 TERMOIZOLACJA POSADZKI 

Posadzkę izolować styropianem EPS-100  
Styropian o parametrach nie gorszych niż: 

 Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)100 (≥ 100kPa) 

 Wytrzymałość na zginanie BS150 ≥ 150 kPa 

 Równomiernie rozłożone obciążenie obliczeniowe, przy którym odkszt. Względne 
pełzania nie przekracza 2% ≤ 30 kN/m2 (3000 kg/m2) 

 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. - 0,038 W/(m·K) 
Materiał referencyjny: EPS 100-038 DACH PODŁOGA - Genderka 

6.1.22.5 UWAGI WYKONANIA TERMOIZOLACJI 

Należy stosować tzw. ciepłe kołkowanie. tj. kołki montażowe należy montować w 
przygotowanych gniazdach które następnie muszą być przykryte styropianowymi zatyczkami. 

Uwaga wełnę należy dobierać zgodnie z aprobatą techniczną dla systemu zapewniającą 
wymaganą izolacyjność akustyczną i ogniową względem obowiązujących norm i warunków 
technicznych. 

6.1.23 IZOLACJE AKUSTYCZNE 

6.1.23.1 IZOLACJA AKUSTYCZNA ŚCIAN G-K 

Grubość izolacji należy dobrać w zależności od zastosowanego profilu nośnego ścianki G-K. 
Należy zastosować gotowe płyty przygotowane pod wypełnianie ścian działowych i instalacyjnych g-k o 
dopasowanych grubościach (50, 75, 100 mm). 

Wełna mineralna o parametrach porównywalnych, nie gorszych niż: 

 Reakcja na ogień - A1  

 Współczynnik pochłaniania dźwięku aw=0,90 dla gr. 50-74 mm; aw =1,0 dla gr. 75-
180mm 

 Przewodzenie ciepła– λd= 0,037W/m K  

 Klasa tolerancji grubości - T2  

 Opór dyfuzyjny MU,µ- 1 
Materiał referencyjny: ISOVER AkuPłyta,  

Uwaga wełnę należy dobierać zgodnie z aprobatą techniczną dla systemu zapewniającą 
wymaganą izolacyjność akustyczną i ogniową względem obowiązujących norm i warunków 
technicznych. W wybranym systemie dla potrzeb uzyskania odporności pożarowej należy 
stosować wełnę mineralną skalną lub szklaną o gęstości wg. PN-EN 13501-2 min. 10kg/m

3
. 

6.1.23.2 IZOLACJA AKUSTYCZNA POSADZKI 

Izolacje akustyczką posadzek należy wykonywać dwuwarstwowo z przesunięciem każdej z 
warstw. Wierzchnią warstwę należy wykonywać ze styropianu akustycznego 

Posadzka na stropie izolowana akustycznie warstwą styropianu EPS 100-038 DACH/PODŁOGA o 
parametrach nie gorszych niż:  
Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2013-05 

 Wytrzymałość na zginanie BS150 ≥ 150kPa 

 Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)100 ≥ 100 kPa 

 Równomiernie rozłożone obciążenie obliczeniowe, przy którym odkszt. Względne 
pełzania nie przekracza 2% ≤ 30 kN/m2 (3000 kg/m2) 

 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λd  ≤ 0,038 W/mK 

 Klasa reakcji na ogień: E  

Materiał referencyjny: np. firmy Genderka,  
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Posadzka na stropie izolowana akustycznie warstwą styropianu akustycznego EPS EN 13163 
T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-SD(10÷20)-CP2 (CP3) o parametrach nie 
gorszych niż:  
Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2013-05 

 Wytrzymałość na zginanie BS50 ≥ 50kPa 

 Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ±0,5% 

 Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności DS.(70,-)3 ≤3% 

 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λd  ≤ 0,042 W/mK 

 Klasa reakcji na ogień: E  

 Wskaźnik ΔLw [dB] 24 przy grubości 22/20 
Materiał referencyjny np. firmy Genderka EPS T STYRAK, Styroflex 

6.1.23.3 IZOLACJA AKUSTYCZNA TRYBUNY 

Strop trybuny należy izolować akustycznie poprzez wykończenie spodu stropu oraz ścian do 
niego przylegających płytami z wełny mineralnej. Należy zastosować płyty z wełny mineralnej 
lamelowe, fazowane na brzegach, pokryte jednostronnie preparatem gruntujących i przygotowane pod 
wykończenie tynkiem i farbą. 

Płyty o parametrach porównywalnych, nie gorszych niż: 

 Reakcja na ogień - A1  

 Przewodzenie ciepła– λd= 0,037W/m K  

 Klasa tolerancji grubości – T5 

 Opór dyfuzyjny MU,µ- 1 
Materiał referencyjny: Rockwool Fasrock G, Isoroc Isofas G  

Izolację należy wykonać na całym stropie, belkach oraz na ścianach połączonych ze stropem od 
poziomu sufitu podwieszanego do stropu. Minimalna grubość izolacji nad pomieszczenia 
konferencyjnymi 15 cm, w pozostałych pomieszczeniach 10 cm. 

6.1.23.4 UWAGI WYKONANIA IZOLACJI AKUSTYCZNYCH 

Uwaga wełnę należy dobierać zgodnie z aprobatą techniczną dla systemu zapewniającą 
wymaganą izolacyjność akustyczną i ogniową względem obowiązujących norm i warunków 
technicznych. 

6.1.24 IZOLACJE PRZECIWWODNE, PRZECIWWILGOCIOWE 

6.1.24.1 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA   

Należy zastosować folię budowlaną grubości min 0,2mm. Folię układać na zakład min. 15cm i 
kleić na zakładach klejem butylowym. Folię wykładać na ściany na wysokość min. 15cm, po wykonaniu 
warstwy dociskowej posadzki folię dociąć. 

Folia o parametrach nie gorszych niż (wg. PN-EN 14909:2012E): 

 Grubość 0,20mm 

 Wodoszczelność przy 2kPa 

 Przenikanie pary wodnej Sd=68m (±20%) 

 Odporność na obciążenia statyczne ≥ 5kg 

 Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem ≥44N(Wzdłuź) ≥49N (W poprzek) 
Materiał referencyjny: np. CONBUD 200 firmy CONKRET 

6.1.24.2 IZOLACJA PAROIZOLACYJNA  

Folia polietylenowa o wysokiej paroszczelności grubości min 0,2mm. Folię należy układać z 
lekkim naprężeniem, łączyć na zakład przy pomocy taśmy klejącej, do elementów konstrukcyjnych 
łączyć za pomocą taśmy klejącej dwustronnej wg rozwiązań producenta. 

Folia o parametrach nie gorszych niż (wg. PN-EN 13984:2013): 

 Grubość 0,20mm 

 Wodoszczelność przy 2kPa 

 Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ= 328080 ±10% 

 Wytrzymałość na rozciąganie 100N/50mm (wzdłuż) 85N/50mm (w poprzek) 

 Wydłużenie względne przy zerwaniu 220% (wzdłuż) 240% (w poprzek) 
Materiał referencyjny: np. CONPAR PLUS 0,20 firmy CONKRET 

6.1.24.3 MEMBRANA DACHOWA 

Dach izolowany membraną PCV klejona na całej powierzchni o parametrach nie gorszych niż: 

 2 warstwy PVC z poliestrowym wzmocnieniem nie chłonącym wody 

 Długość -0/+5 % 

 Szerokość -0,5/+1 % 

 Masa -0,5/+1 % 
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 Grubość 1,5mm 

 Odporność odrywania połączeń ≥ 100 N/50 mm 

 Odporność na ścinanie ≥ 700 N/50 mm 

 Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 1500 N/50 mm 

 Odporność na uderzenie ≥ 350 N 

 Stabilność wymiarowa ≤ 0,5 % 

 Kolor jany szary (RAL 7001) 
Materiał referencyjny: Icopal Monarplan FMD 
 
Na dachu należy wykonać ścieżki technologiczne prowadzące do urządzeń zamontowanych na 

dachu. W miejscu występowania ścieżek na blachę trapezową pod wełną mineralną ułożyć płytę OSB 
gr 18mm o szerokości 120cm. Wierzchnia warstwa dachu zabezpieczona w miejscu ścieżek, 
antypoślizgową tłoczoną na wierzchniej stronie membrana PCV O grubości min. 2,0mm. Kolor ciemny 
szary. 

Materiał referencyjny: Icopal Monarplan W 
 
Uwaga!  
Ww. system pokrycia dachu, jako element całości przekrycia dachu (podłoże, paroizolacja, 

izolacja termiczna, izolacja wodna), winien spełniać wymagania odporności ogniowej oraz klasyfikacji 
nierozprzestrzeniający ognia NRO.  

6.1.24.4 PRZECIWWODNE 

IZOLACJA PIONOWA  
Izolację pionową ław i ścian fundamentowych należy wykonać z mas bitumiczno-kauczukowych 

na zagruntowanym podłożu. 
 
Jako warstwę gruntująca projektuje się zastosować roztwór asfaltowy modyfikowany kauczukiem 

SBS w postaci gęstej cieczy o czarnej barwie.   
Materiał referencyjny: Simplast Primer Szybki Grunt SBS ICOPAL 
 
Zastosować masy kauczukowo-bitumiczne modyfikowane SBS w postaci półpłynnej masy o 

czarnej barwie.  
Materiał referencyjny: Simplast Fundament Szybka Izolacja SBS ICOPAL 
 
IZOLACJA POZIOMA 
Izolację poziomą ław i ścian fundamentowych należy wykonać z papy termozgrzewalnej 

podkładowej fundamentowej. 
Papa fundamentowa termozgrzewalna o parametrach nie gorszych niż: 
Papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej o zwiększonej 

odporności na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz 
dodatkami przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona 
folią o odporności na promieniowanie UV, strona spodnia papy profilowana w technologii SZYBKI 
PROFIL SBS z pogrubioną do ponad 2.5 mm warstwą spodnią ochronnej mieszaniny asfaltu i dodatków 
uszlachetniających. 

Wymagania podstawowe: 

Właściwość Metoda badania J.M. Wartość lub ustalenia 

Grubość PN-EN 1848-
1:2002 

mm 4,0 ±0,2 

Wodoszczelność PN-EN 1928:2002 
Metoda B 

 Wodoszczelna przy ciśnieniu 200 
kPa 

Właściwości mechaniczne przy 
rozciąganiu: maksymalna siła 
rozciągająca 
-kierunek wzdłużny 
-kierunek poprzeczny 

PN-EN 12311-
1:2002 

N/50mm  
 
1000 ±200 
800 ±200 

Właściwości mechaniczne przy 
rozciąganiu: wzdłużnie 
-kierunek wzdłużny 
-kierunek poprzeczny 

PN-EN 12311-
1:2002 

%  
50 ±10 
60 ±10 

Właściwości na rozdzieranie 
(gwoździem) 
-kierunek wzdłużny 
-kierunek poprzeczny 

PN-EN 12311-
1:2002 

N  
350 ±100 
350 ±100 

Odporność na obciążenie PN-EN 12730- kg 20 
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statyczne 1:2002 

Odporność na uderzenie PN-EN 12691-
1:2007 

mm 1500 
2000 

Giętkość w niskich temperaturach PN-EN 1109:2001 °C ≤-12/Ø30mm 

Wytrzymałość złączy na ścinanie 
-zakład podłużny 
-zakład poprzeczny 

PN-EN 12317-
1:2001 

N/50mm  
800±100 
1000±100 

Materiał referencyjny: np. Fundament 4.0 Szybki Profil SBS ICOPAL 
 
FOLIA KUBEŁKOWA 
Izolacje termiczne obwodowe ścian przyziemia (styropian XPS) izolować od strony gruntu folią 

kubełkową na całą wysokość ww. izolacji znajdującej się w gruncie. Membrana kubełkowa z polietylenu 
o wysokiej gęstości. Wytłoczenia w kształcie kubełków o wysokości 8 mm. Izolację należy układać 
wpustkami folii w stronę fundamentów. Kolejne pasy folii układać na zakład 3-5 rzędów kubełków, folię 
zakończyć listwą wykończeniowa. 

Folia o parametrach nie gorszych niż (wg. PN-EN 13967:2012): 

 Gramatura 500 g/m
3
 

 Wodoszczelność przy 2kPa 

 Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ= 328080 ±10% 

 Wytrzymałość na rozciąganie 327N/50mm (wzdłuż) 298N/50mm (w poprzek) 

 Wydłużenie przy maksymalnej sile 27% (wzdłuż) 21,8% (w poprzek) 

 Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem ≥308N(Wzdłuź) ≥302N (W poprzek) 
Materiał referencyjny: np. CONFOL BETA 500 firmy CONKRET 
 
UWAGA:   
Wszystkie izolacje poziome i pionowe ścian i posadzek powinny być połączone między sobą w 

sposób zapewniający szczelność wszystkich płaszczyzn poziomych i pionowych, 
Należy stosować pełny asortyment wyrobów wybranego producenta  

6.1.24.5 IZOLACJA PRZECIWWODNA STROPODACHU I ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM 

Połacie dachowe w systemie mocowania mechanicznego. Należy zastosować 2 warstwy papy – 
papę pokładową oraz papę termozgrzewalną wierzchniego krycia. Obróbki z pap (attyk, wyłazów, klap 
dymowych, kominów itp.) wykonywać dwuwarstwowo w układzie pap jak dla połaci z zastosowaniem 
klinów styropianowych i mocowania klejonego górnych krawędzi pap przez listwy aluminiowe do ścian. 

Do styropianu pierwszą warstwę papy mocować mechanicznie na przekładce z włókna 
szklanego, warstwę wierzchnią zgrzewać. Do podkładu betonowego obydwie warstwy papy zgrzewać. 
Przed zgrzewaniem podłoże zagruntować gruntem systemowym. 

 
Jako warstwę podkładową zastosować papę podkładową, zgrzewalną. Papa na osnowie z 

włókniny poliestrowej lub welonu szklanego z obustronną powłoką z masy asfaltowej. Jedna strona 
pokryta folią z tworzywa sztucznego, druga strona zabezpieczona drobnoziarnistą posypką mineralną.  

Papa podkładowa o parametrach nie gorszych niż: 

 Grubość min. 2 mm; 

 Wodoszczelność min. 10 kPa; 

 Reakcja na ogień: min. kl. E; 

 Maksymalna siła rozciągająca: min. 450 N wzdłuż i 300 N w poprzek. 

Materiał referencyjny: Lemar Lembit O P-V70 S30 
 
Jako warstwę wierzchnią zastosować papę zgrzewalną wierzchniego krycia. Papa na osnowie z 

welonu szklanego lub włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej modyfikowanej 
elastomerem. Wierzchnia warstwa osłonięta gruboziarnistą posypką mineralną. Wzdłuż jednego brzegu 
pas nie pokryty posypką, lecz zabezpieczony folią brzegową. Spód zabezpieczony folią z tworzywa 
sztucznego. 

Papa podkładowa o parametrach nie gorszych niż: 

 Grubość min. 4 mm; 

 Wodoszczelność min. 10 kPa; 

 Reakcja na ogień: min. kl. E; 

 Maksymalna siła rozciągająca: min. 700 N wzdłuż i 400 N w poprzek. 

Materiał referencyjny: Lemar Lembit NRO 
 
Uwaga!  
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Ww. system pokrycia dachu, jako element całości przekrycia dachu (podłoże, paroizolacja, 
izolacja termiczna, wylewka, izolacja wodna), winien spełniać wymagania odporności ogniowej oraz 
klasyfikacji nierozprzestrzeniający ognia NRO.  

6.1.24.6 IZOLACJE POSADZEK I ŚCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH 

Należy zastosować spójny system izolacji np. firmy ATLAS, lub równoważne. Technologia i 
szczegóły nakładania zgodnie z technologią producenta.  

W pomieszczeniach mokrych (z kratką ściekową, natryskiem, ustępem) posadzki i ściany 
izolowane płynną wysokoelastyczną folią warstwą uszczelniającą na zagruntowanym podłożu o 
parametrach nie gorszych niż: 

 Przyczepność – min 1,3 MPa 

 Współczynnik przepuszczalności pary wodnej – ok. 1000 

 Temperatura podłoża od +5ºC do +30ºC 

 Nakładanie drugiej warstwy:  po ok. 12 godz. 

 Czas utwardzania dla ruchu pieszego: ok. 12 godz. 

 Klejenie okładzin po ok. 24 godz. 
Materiał referencyjny: np. Atlas Woder E lub równoważna 
 
Preparat gruntujący o parametrach nie gorszych niż: 

 Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu – po 2 godz. 

 Temperatura podłoża i otoczenia od +5ºC do +25ºC 

 Gęstość ok. 1,0 g/cm^3 
Materiał referencyjny: np. Atlas Uni-Grunt lub równoważna 
 
W pomieszczeniach izolowanych jw. wszystkie styki ściana/podłoga uszczelniać taśmami 

uszczelniającymi oraz narożnikami uszczelniającymi. Przejścia rurowe uszczelniać mankietami 
uszczelniającymi. Szczeliny dylatacyjne uszczelniać taśmami uszczelniającymi. np. Atlas taśma, 
narożniki, pierścienie uszczelniające. 

6.1.24.7 UWAGI WYKONANIA IZOLACJI 

Wszystkie izolacje poziome i pionowe ścian i posadzek powinny być połączone między sobą w 
sposób zapewniający szczelność wszystkich płaszczyzn poziomych i pionowych, 

Uwaga wełnę należy dobierać zgodnie z aprobatą techniczną dla systemu zapewniającą 
wymaganą izolacyjność akustyczną i ogniową względem obowiązujących norm i warunków 
technicznych. 

6.1.25 IZOLACJE PRZECIWWODNE, PRZECIWWILGOCIOWE 

6.1.25.1 IZOLACJA WIATROCHRONNA 

Na dachach stalowych membrana wiatrochronna o dużej paroprzepuszczalności – min. 
2000g/m2/24h i oporze dyfuzyjnym max. Sd=0,03m. 

6.1.25.2 UWAGI WYKONANIA IZOLACJI 

Izolacje istniejące i projektowane powinny być połączone między sobą w sposób zapewniający 
szczelność wszystkich płaszczyzn. 

6.2 MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 

6.2.1 OKŁADZINY POSADZKOWE 

Podłogi projektuje się wykonać z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, 
antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-
dezynfekcyjnych, według wykazu zawartego w tabeli wykończenia pomieszczeń. Projektuje się 
zastosowanie listew ograniczających różne materiały, listew progowych, listew dylatacyjnych. 

6.2.1.1 WYKŁADZINY PCV 

W salach konferencyjnych, które będą również pełnić funkcję sali fitness należy zastosować 
podłogę winylową dedykowaną do hal sportowych, zapewniającą amortyzację wstrząsów oraz 
umożliwiającą użytkowanie na cel konferencji/zebrań bez konieczności zabezpieczania podłogi.  

Należy zastosować wykładzinę wykończeniową o wielowarstwowej strukturze: 

 film polietylenowy; 

 pianka poliuretanowa, 

 sklejka brzozowa o gr. min. 18 mm, 

 pianka akustyczna o komórkowej strukturze z warstwą podkładową o strukturze plastra 
miodu, 

 warstwa winylowa gr. min. 5 mm, 

 wzmocnienie włóknem szklanym, 

 warstwa użytkowa z warstwą ochronną. 
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Wykładzina o parametrach porównywalnych, nie gorszych niż: 

 Współczynnik tarcia: 100; 

 Amortyzacja uderzeń kl. C3: 52%; 

 odkształcenie pionowe kl. C3: 2,3 mm; 

 pionowe odbicie piłki: min. 98%; 

 współczynnik połysku: 15%; 

 warstwa wierzchnia: 0,70 mm; 

 odporność na wgniecenia: 0,16 mm; 

 możliwość czyszczenia maszynowego. 
Materiał referencyjny: Tarkett Lumaflex Dou Omnisports Training 

 Uwaga: wymaga się zastosowanie min. 2 kolorów, dla pomieszczeń powyżej 40 m
2
 3 kolorów. 

Kolor i wzór wg doboru Inwestora. 

6.2.1.2 OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

W hallu i komunikacji zastosować płytki gresowe o wymiarach ok. 60x60 cm 
TYP 1 - PŁYTKI GRESOWE o wymiarach ok. 600x600 mm 
Płytki gresowe o parametrach nie gorszych niż: 

 antypoślizgowość -  min. R10, 

 nasiąkliwość -  ≤ 0.1%, 

 wytrzymałość na zginanie -  min. 40 N/mm², 

 mrozoodporność - mrozoodporna, 

 odporność na ścieranie wgłębne - max. 130mm³, 

 odporność na plamienie – klasa 3-5 

Materiał referencyjny: Opoczno– Gres Moondust, Gres Porcellanto, Gres Kallisto lub 
równoważnych. ) 

 
W pozostałych pomieszczeniach projektuje się płytki ceramiczne o wymiarach ok. 33x33 cm 
TYP 2 - PŁYTKI CERAMICZNE o wymiarach ok. 333x333mm  
Płytki podłogowe muszą spełniać następujące parametry: 

 Nasiąkliwość wodna w % - max. 0,4% 

 Wymagana mrozoodporność 

 Klasa ścieralności –min V, 

 Odporne na środki dezynfekcyjne, 

 Odporność na plamienie – min klasa 4 

 Wytrzymałość na zginanie- min. 35MPa, 

 Odporność na pęknięcia włoskowate, 

 Skuteczność antypoślizgowa- R11  

 Grubość 8mm 
Materiał referencyjny: Tubądzin Tartany 
 
W łazienkach, szatniach, pomieszczeniach porządkowych projektuje się płytki ceramiczne o 

wymiarach ok. 20x20 cm 
TYP 3 - PŁYTKI CERAMICZNE o wymiarach ok. 200x200mm  
Płytki podłogowe muszą spełniać następujące parametry: 

 Nasiąkliwość wodna w % - max. 0,4% 

 Klasa ścieralności –min IV, 

 Odporne na środki dezynfekcyjne, 

 Wytrzymałość na zginanie- min. 35MPa, 

 Odporność na pęknięcia włoskowate, 

 Skuteczność antypoślizgowa- R10 

 Grubość 10mm 
Materiał referencyjny: TUBĄDZIN MONO 

Uwaga: wymaga się zastosowanie min. 2 kolorów, dla pomieszczeń powyżej 40 m
2
 3 kolorów. 

Kolor i wzór wg doboru Inwestora. 

6.2.1.3 POSADZKA EPOKSYDOWA 

Pomieszczenie trybun wraz z połączoną z nim klatką schodową należy wykończyć posadzką 
epoksydową. Posadzką epoksydową należy pokryć powierzchnie poziome trybuny i schodów oraz 
powierzchnie pionowe (podstopnice). Pod posadzkę epoksydową należy wykonać wylewkę 
samopoziomującą. Posadzka bezspoinowa, przemysłowa na bazie żywicy epoksydowej i zacieranego, 
barwionego piasku kwarcowego.  
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Należy zastosować system bezspoinowy składający się z następujących warstw: 

 Warstwa gruntująca z posypką z piasku kwarcowego; 

 Warstwa zasadnicza z posypką z kolorowego piasku kwarcowego; 

 Warstwa wykończeniowa. 

Jako warstwę gruntującą należy zastosować bezrozpuszczalnikową, bezbarwną żywicę 
epoksydową do zastosować technicznych przeznaczoną do wykonywania warstw podkładowych w 
systemach z posypką z tworzywa kwarcowego. Należy zapewnić taką gładkość posadzki, by przy 
zachowaniu antypoślizgowości (min. R9) zapewnić możliwość łatwego utrzymania w czystości. 

Jako warstwę zasadniczą należy zastosować bezrozpuszczalnikową, pigmentowaną żywicę 
epoksydową przeznaczoną do wykonywania powłok z systemach posadzkowych z kolorową posypką z 
tworzywa kwarcowego. Dopuszcza się także zastosowanie żywicy epoksydowej bezbarwnej i 
zabarwienie jej za pomocą pigmentu zgodnie z wytycznymi systemu. 

Jako warstwę wierzchnią należy zastosować żywicę epoksydową przeznaczoną do wykonywania 
warstw wykończeniowych w systemach posadzkowych z kolorową posypką z tworzywa kwarcowego. 

  
Posadzka jako całość musi posiadać parametry porównywalne, nie gorsze niż: 

 Grubość: min. 1,5 mm; 

 Odporność na ścieranie: min. AR 2; 

 Wytrzymałość na odrywanie: min. 1,5 MPa; 

 Wytrzymałość na zginanie: min. 30 MPa; 

 Wytrzymałość na ściskanie: min. 50 MPa; 

 Twardość: min. 90MPa; 

 Antypoślizgowość: R9; 

 Klasyfikacja ogniowa: trudnozapalny; 

 Możliwość odkurzania, zmywani ana mokro oraz sprzątania przy użyciu maszyny 
czyszczącej; 

 Możliwość stosowania detergentów o odczynie obojętnym lub zasadowym. 
 Materiał referencyjny: Flowcrete Peran STB, Bautech SR System, Bautech Color Quartz 

System. 
 
Uwaga: wymaga się zastosowanie min. 2 kolorów, dla pomieszczeń powyżej 40 m

2
 3 kolorów. 

Kolor i wzór wg doboru Inwestora. 

6.2.1.4 COKOŁY 

W pomieszczeniach wykończonych płytkami cokoły ścian wykończać poprzez wyłożenie płytkami 
cokołów zlicowanych z tynkiem. 

Posadzki z wykładzin z tworzywa należy przy ścianach wykończyć cokolikami z materiału 
posadzki. Cokoliki dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. Styk posadzki i ściany powinien być 
zaokrąglony przy zachowaniu promienia min. 5 cm (z użyciem listw profilujących).  

W pomieszczeniach wykończonych posadzką epoksydową cokoły ścian wykończać poprzez 
zastosowanie posadzki epoksydowej. 

Wszystkie cokoły o wysokości min. 10 cm. 
 

6.2.1.5 UWAGI WYKONYWANIA OKŁADZIN POSADZKOWYCH 

Okładziny stosować z zastosowaniem płytek z pełnego systemu: cokół, narożnik zewnętrzny i 
wewnętrzny, cokół dostawny, mozaika, listwa, itp. 

Grubość podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50 mm. 
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie 

powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może przekraczać 5 mm na 
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5 x 6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów maszyn, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku z innymi rodzajami posadzek. Szczegółowe informacje o układzie warstw 
podłogowych, wielkości i kierunku spadków, miejsc osadzenia wpustów oraz miejsc wykonania dylatacji 
są określone w projekcie. 
Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
– do 100 mm  około 2 mm, 
– od 100 mm do 200 mm około 3 mm, 
– od 200 mm do 600 mm około 4 mm, 
– powyżej 600 mm około 5÷20 mm 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i 
środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym 
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miejscu podkładu, nie może przekraczać 2 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
Dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej 
długości i szerokości pomieszczenia (również po przekątnej). Dopuszczalna wilgotność dla podkładu  
betonowego i cementowego wynosi 3%, dla gipsowego 2%, a dla anhydrytowego 1,5 %. 

Temperatura nie powinna być niższa niż +5°C w ciągu całej doby. 
Poszczególne fragmenty wykładziny oddzielone sznurami. Styki z innymi materiałami 

podłogowymi i posadzkowymi wykończone listwami aluminiowymi. Wykładzinę wyłożyć na ściany w 

postaci cokołów wys. 10cm, przy czym połączenie podłogi i ściany powinno być zaokrąglone (po łuku o 
promieniu r=30 mm), położona na listwę z PCV o odpowiednim przekroju lub na odpowiednio 
wyprofilowane wypełnienie z zaprawy klejowej.  

W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę 
pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny kolejno sąsiednimi 
numerami rolek.  

Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, 
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby 
arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. 

Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Do przygotowania 
podłoża używać tylko mas wodoodpornych. Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla 
cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). 

Wykładzinę należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określone 
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Arkusze z tworzywa należy 
przyklejać całą powierzchnią do podłoża. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki 
miejsc nieprzyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów. Arkusze wykładziny należy 
łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego  

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej 
długości spoiny w pomieszczeniu. Posadzki z wykładzin z tworzywa należy przy ścianach wykończyć 
cokolikami o wysokości ok. 10 cm z materiału posadzki. Cokoliki powinny być przyklejone na całej 
długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. Styk posadzki i ściany 
powinien być zaokrąglony przy zachowaniu promienia min. 5 cm (z użyciem listw profilujących).  

 
Uwagi realizacyjne: 

 Płytki kleić na podłoże suche, stabilne i równe, zagruntowane.  

 Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały 
wymiar większy niż połowa płytki chyba, że inny podział pokazano na rysunku.  

 W pomieszczeniach, z dylatacją podłoży płytki przycinać do ww. dylatacji oraz stosować 
w tym miejscu profil dylatacyjny.  

 Granica pomiędzy różnymi rodzajami posadzek powinna być lokalizowana zawsze w linii 
zamkniętego skrzydła drzwi.  

 Przewidzieć wszystkie przewidziane systemami roboty i materiały pomocnicze jak 
uszczelnienia i wypełnienia, listwy wykończeniowe, w niezbędnej ilości. Szczegółowe 
zestawienie okładzin wg tabeli zestawczej stanów wykończeniowych. 

 Rzeczywista grubość wylewki zostanie ustalona na budowie w trakcie robót.  

 Pod wykładziny PCV należy wykonać wylewki samopoziomujące gr. 2 - 5 mm, wykładziny 
należy wywinąć na ścianę na wysokość 10 cm. 

 Wykładzinę wyłożyć na ściany w postaci cokołów wys. 10cm, przy czym połączenie 
podłogi i ściany powinno być zaokrąglone (po łuku o promieniu r=30 mm), położona na 
listwę z PCV o odpowiednim przekroju lub na odpowiednio wyprofilowane wypełnienie z 
zaprawy klejowej.  

 Należy stosować profile do płytek aluminiowe na krawędziach, narożnikach i załamaniach 
ścian 

 Płytki kleić na podłoże suche, stabilne i równe, zagruntowane. Nierówności podłoża 
skorygować przez skucie nadlewek lub wypełnienie ubytków zaprawą wyrównującą. 
Nadmierną chłonność podłoża zredukować emulsją gruntującą do podłoży chłonnych na 
bazie sztucznej żywicy. Technologia nakładania wg zaleceń producenta.  

 Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.  

 W pomieszczeniach z dylatacją podłoży płytki przycinać do ww. dylatacji oraz stosować w 
tym miejscu profil dylatacyjny.  

 Należy zachować szczególną staranność i uwagę przy zlicowaniu poziomów różnych 
posadzek w stanie wykończonym. Ostateczny, górny poziom posadzki wykończonej 
powinien pozostać taki sam we wszystkich pomieszczeniach, o ile nie zaznaczono 
inaczej na rysunkach.  

 Klej do płytek musi być dobrany zgodnie z przeznaczeniem i miejscem układania płytek 
ceramicznych i gresowych 
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 Na krawędziach stopni stosować płytki ryflowane 

 Wykonywanie wewnętrznych okładzin z płytek ceramicznych można rozpocząć po 
wyschnięciu tynków. Podłoże pod płytki powinno być dokładnie oczyszczone z kurzu i 
zanieczyszczeń oraz zagruntowane według zaleceń producenta. 

 Spoiny na narożach ścian i na stykach z ościeżnicami winny być wypełnione kitem trwale 
plastycznym (silikon), 

6.2.2 OKŁADZINY ŚCIENNE 

6.2.2.1 OKŁADZINY CERAMICZNE 

PŁYTKI CERAMICZNE o wymiarach 200x200 mm  
Płytki ścienne muszą spełniać następujące parametry: 

 Nasiąkliwość wodna w % - średni > 10% 

 Odporne na środki dezynfekcyjne, 

 Odporność na plamienie – min klasa 4 

 Wytrzymałość na zginanie- min. 15MPa, 
Materiał referencyjny:  TUBĄDZIN PASTELE, OPOCZNO INWENCJA  
 
Uwaga: wymaga się zastosowanie min 2 kolorów w proporcji między 30-50%, wzór 

ułożenia do ustalenia z Inwestorem. 
Należy stosować profile do płytek aluminiowe na krawędziach , narożnikach i załamaniach 

ścian. 

6.2.2.2 UWAGI REALIZACYJNE OKŁADZIN ŚCIENNYCH 

Do wykonania dylatacji w okładzinach ceramicznych, a także do ograniczenia lub łączenia 
różnych rodzajów okładzin należy stosować spoiny i profile dylatacyjne systemowe ze stali nierdzewnej. 

Tolerancja wykonania podłoża okładzin ściennych nie powinna przekraczać 2 mm pod 
przymiarem o długości 2,0 metrów. Temperatura nie powinna być niższa niż +5°C w ciągu całej doby. 

W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka + narzut), zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo wapiennej marki 
M4-M7. W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać następujące wymagania: 

 powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok malarskich, 

 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek 
nie większej niż 3 na długości łaty, 

 odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 2 mm na 
1 m. 
Uwagi ogólne: 

 Okładziny niewykonywane na pełną wysokość pomieszczenia należy licować z tynkiem. 

 Należy stosować profile do płytek aluminiowe na krawędziach, narożnikach i załamaniach 
ścian aluminowe 

 Płytki kleić na podłoże suche, stabilne i równe, zagruntowane. Nierówności podłoża 
skorygować. Nadmierną chłonność podłoża zredukować emulsją gruntującą do podłoży 
chłonnych na bazie sztucznej żywicy. Technologia nakładania wg zaleceń producenta.  

 Układanie okładzin ceramicznych musi być wykonywane w jednym cyklu 
technologicznym przez jednego wykonawcę.  

6.2.3 KLEJE, FUGI, SILIKONY 

KLEJE 
Podłoże przed klejeniem płytek należy zagruntować 
 
Płytki ceramiczne wewnątrz w prostych warunkach i płytkach małych formatów kleić na zaprawę 

o parametrach nie gorszych niż: 
 

Min/max. grubość kleju 2 mm / 10 mm 

Temperatura przygotowania kleju oraz podłoża i 
otoczenia w trakcie prac 

od +5 °C do +25 °C 

Wchodzenie na posadzkę po ok. 24 godzinach 

Fugowanie po ok. 24 godzinach 
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Pełne obciążanie po ok. 3 dniach 

CE 0767 
PN-EN 12004+A1:2012  
(EN 12004:2007+A1:2012) 

Klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o 
zmniejszonym spływie 

typ C1T 

do wewnątrz i na zewnątrz, na 
ściany i podłogi, 

Klasa reakcji na ogień 
A1 WT 

A1fl WT 

Wytrzymałość złącza 

- przyczepność początkowa                                 

  

≥ 0,5 N/mm² 

Trwałość - przyczepność: 

- po starzeniu termicznym             

- po zanurzeniu w wodzie 

- po cyklach zamrażania i rozmrażania                         

  

≥ 0,5 N/mm² 

≥ 0,5 N/mm² 

≥ 0,5 N/mm² 

Czas otwarty – przyczepność przy rozciąganiu po czasie 
nie krótszym niż 20 minut 

≥ 0,5 N/mm² 

Spływ ≤ 0,5 mm 

 
Materiał referencyjny: (np. Atlas Atut lub równoważny) 
 
Płytki ceramiczne klejone na zaprawę elastyczną o parametrach nie gorszych niż: 
 

Min/max. grubość kleju 2 mm / 10 mm 

Temperatura przygotowania kleju oraz podłoża i 
otoczenia w trakcie prac 

od +5 °C do +25 °C 

Wchodzenie na posadzkę po ok. 24 godzinach 

Fugowanie po ok. 24 godzinach 

Pełne obciążanie po ok. 3 dniach 

CE  
2007, 0767 

PN-EN 12004+A1:2012  
(EN 12004:2007+A1:2012) 

Klej do płytek, cementowy o podwyższonych 
parametrach, wydłużonym czasie otwartym i 
zmniejszonym spływie 
typ C2TE 

do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz, na ściany i podłogi 

Klasa reakcji na ogień 
A1 
A1fl 

Wytrzymałość złącza 
- przyczepność początkowa                                

  
≥ 1,0 N/mm² 

Trwałość  - przyczepność: 
- po starzeniu termicznym             
- po zanurzeniu w wodzie 
- po cyklach zamrażania i rozmrażania                       

  
≥ 1,0 N/mm² 
≥ 1,0 N/mm² 
≥ 1,0 N/mm² 

Czas otwarty – przyczepność przy rozciąganiu po czasie 
nie krótszym niż 30 minut 

≥ 0,5 N/mm² 

Spływ ≤ 0,5 mm 

 
Materiał referencyjny: (np. Atlas Elastyk lub równoważny) 
 
FUGI 
Spoinowanie okładzin posadzkowych i ściennych wewnątrz za pomocą dwuskładnikowej fugi do 

spoinowania okładzin ceramicznych. Spoiny o podwyższonej odporności na zaplamienie i częste mycie 
o parametrach nie gorszych niż: 



  

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy hali sportowej wraz 
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego 
w trakcie realizacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz 
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie”. 

 
 

 279_HSB_PW_A_PA_0_001_0  

Strona 40 
 

 

Gęstość po zmieszaniu komponentów 1,7 - 1,8 g/cm3 

Min/max szerokość spoin 1 mm / 10 mm 

Temperatura przygotowania fugi oraz podłoża i otoczenia 
w trakcie prac 

od +10 °C do +25 °C 

Odporność na temperatury od -30 °C do +90 °C 

Ruch pieszy ok. 24 godziny 

Pełna wytrzymałość mechaniczna po 14 dniach 

Pełna wytrzymałość chemiczna po 14 dniach 

Zaprawa na bazie żywic reaktywnych 

do spoinowania płytek ceramicznych 
PN-EN 13888:2010 

Klasa RG 

Wytrzymałość na zginanie ≥ 30 N/mm² 

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 45 N/mm² 

Skurcz ≤ 1,5 mm/m 

Absorpcja wody po 240 min ≤ 0,1 g 

Odporność na ścieranie ≤ 250 mm³ 

 
Materiał referencyjny: (np. Fuga Epoksydowa Atlas Artis lub równoważny) 
 
SILIKONY 
Zastosować silikon o parametrach nie gorszych niż: 

System utwardzania octanowy 

Temperatura  podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +40 °C 

Odporność na temperatury po utwardzeniu od -50 °C do +180 °C 

Głębokość spoiny max. 14 mm 

Szerokość spoiny 4÷25 mm 

Czas obróbki do ok. 15 minut 

Ruch pieszy po ok. 3 godzinach 

Pełne obciążanie po ok. 24 godzinach 

 

CE 

1213 

PN-EN 15651-1:2013 ( EN 15651-
1:2012) PN-EN 15651-2:2013 ( EN 
15651-2:2012) PN-EN 15651-3:2013 
( EN 15651-3:2012) 

Kity do elementów fasadF-EXT-INT-CC (EN 15651-1) Kity szklarskieG-CC (EN 15651-2) Kity do 
pomieszczeń sanitarnychS (KLASA S1) (EN 15651-3) 

Kondycjonowanie: metoda A (wg ISO 8340) 

Podłoże: szkło (bez gruntowania) 
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Anodowane aluminium (bez gruntowania) 

Reakcja na ogień Klasa E 

Trwałość spełnia 

Wzrost mikrobiologiczny 1 

Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych Patrz Karta charakterystyki 

Wodoszczelność i gazoszczelność: 

zmiana objętości ≤ 3mm 

odporność na spływanie ≤ 40% 

właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu po działaniu 
wody 

NF 

właściwości adhezji/kohezji po ekspozycji na ciepło, wodę i 
sztuczne światło 

NF 

  

właściwości mechaniczne po działaniu wody (+ 23 °C) 
≥ 25% 

  

właściwości przy rozciąganiu ( poprzeczny moduł rozciągający) 
dla kitów stosowanych w zimnym klimacie ( - 30 °C ) 

≤ 0,9 MPa 

właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu dla kitów 
stosowanych w zimnym klimacie ( - 30 °C ) 

NF 

  

powrót elastyczny ≥ 60% 

 
Materiał referencyjny: (np. Silikon Atlas Artis lub równoważny) 
 
 
UWAGA: 
Silikony stosować we wszystkich załamaniach zamkniętych o kącie 90 stopni i mniejszym, 

przy połączeniach urządzeń z powierzchniami wykończonymi płytkami ceramicznymi, 
gresowymi. Na zewnątrz jak i wewnątrz. 

Na narożach powierzchni wykończonych płytkami ceramicznymi, gresowymi itp. stosować 
listwy glazurnicze aluminiowe. Np. Listwy glazurnicze Atlas 

Opisany powyżej wybór kleju jest wyborem sugerowanym dla podłoża zwykłego. W trakcie 
realizacji należy uwzględnić charakterystykę pomieszczenia, w którym wykonywane są prace i 
zastosować odpowiedni rodzaj kleju, na podstawie wytycznych producenta. 

6.2.4 TYNKI WEWNĘTRZNE, GŁADZIE 

Projektuje się zastosowanie tynku cementowo-wapienny kat. III we wszystkich pomieszczeniach. 
W pomieszczeniach wykończonych płytkami ceramicznymi tynk cementowo-wapienny kat III gr 1,5cm 
zatarty na ostro. Stosować gotowe mieszanki zapraw tynkarskich. 

Materiał referencyjny:  Zaprawa Tynkarska Atlas  
Gładzie gipsowe na ścianach we wszystkich pomieszczeniach poza technicznymi.  
Materiał referencyjny: Gipsar Uni  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C. Podłoża przed tynkowaniem muszą być zagruntowane. 

6.2.4.1 UWAGI WYKONANIA TYNKÓW, GŁADZI 

 Podłoża przed tynkowaniem musza być przygotowane zgodnie z technologią producenta mi. 
przez impregnowanie. 

 W pomieszczeniach z sufitem podwieszonym gładź gipsową należy wykonywać na ścianach do 
wysokości sufitu podwieszanego +10cm. 
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 W pomieszczeniach z sufitem podwieszonym tynk należy wykonywać na ścianach do 
wysokości stropu, bez sufitu 

 Do wszystkich rodzajów tynków stosować listwy i kątowniki tynkarskie 

 Podłoże pod płytki zacierać na ostro 

 Zgodność wykonania tynków zwykłych stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w normie PN-70/B-10100. 

6.2.5 DYLATACJE - ELEMENTY SYSTEMOWE 

Dylatacje posadzek 
W miejscu dylatacji należy zastosować sztywne, aluminiowe, nakładkowe listwy w formie łatwego 

do montażu systemu do maskowania szczelin dylatacyjnych w podłogach. W przypadku wykładzin PCV 
stosować listwy np.:RM20 firmy CS Polska lub materiał równoważny. W przypadku płytek gresowych 
stosować listwy np.: GSF firmy CS Polska lub materiał równoważny. 

Dylatacje ścian 
W miejscu dylatacji należy zastosować listwy ścienne do szczelin dylatacyjnych. Listwy w wersji  

W – firmy CS Polska lub materiał równoważny. 

6.2.6 POWŁOKI MALARSKIE 

Malowanie pomieszczeń względem kart wykończenia pomieszczeń. 
 
Matowa farba lateksowa do użytku wewnętrznego, o wysokiej sile krycia o parametrach nie 

gorszych niż:  

 Odporna na szorowanie 

 Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro 

 Wygląd powłoki - Głęboki Mat 

 Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3] wg PN-EN ISO 2811-1- 1,35-1,44 

 Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C [h], wg PN-C-81519 – 3h 

 Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4h 

 Odczyn pH, wg  PN-C-04963 – 8,0÷8,7 

 Odporność na szorowanie, wg PN-EN 13300 - Klasa 2 

 Zalecana grubość powłoki na mokro [μm], wg PN-EN ISO 2808 - 125 
Materiał referencyjny: np. Sigma Polymatt lub równoważny  
 
Farba akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz 

pomieszczeń o parametrach nie gorszych niż: 

 Odporna na zmywanie wodą 

 Łagodny zapach - pomieszczenia świeżo malowane można użytkować już po kilku 
godzinach  

 Wygląd powłoki - Matowy 

 Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3] wg PN-EN ISO 2811-1- 1,45-1,54 

 Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C [h], wg PN-C-81519 – 2h 

 Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 3h 

 Zawartość części stałych, min.[%wag], wg PN-EN ISO 3251 - 52,0 

 Odczyn pH, wg  PN-C-04963 - 8,0÷8,7 

 Odporność na szorowanie, wg PN-EN 13300 - Klasa 4 

 Zalecana grubość powłoki na mokro [μm], wg PN-EN ISO 2808 - 100 
Materiał referencyjny: np. Sigma Perfex lub równoważny  
 
Należy przyjąć malowanie pomieszczeń, poza technicznymi w kolorach (innych niż biały). Należy 

przyjąć zastosowanie min. 2 kolorów w pomieszczeniu, w pomieszczeniach powyżej 40 m
2
 3 kolory.  

Kolory z mieszalnika, wg gamy NCS. Dobór kolorów poszczególnych pomieszczeń przez 
Zamawiającego.  

6.2.6.1 UWAGI WYKONANIA POWŁOK MALARSKICH 

Wykonywanie powłok malarskich 
Należy stosować systemowe środki gruntujące.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu  robót  instalacyjnych z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych, 

 całkowitym ukończeniu Robót elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
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Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu 
posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych. 

Malowanie wewnątrz komór, szachów wentylacyjnych i pomieszczeń technicznych - standardowa 
farba akrylowa w kolorze białym.  

Uwagi: 

 Świeże tynki cementowo-wapienne malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia, 

 Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym, 

 Powierzchnie ścian i stropów żelbetowych w przestrzeni nad sufitem podwieszany, należy 
zabezpieczyć przed pyleniem poprzez malowanie farbą akrylową w 2 warstwach, 

 Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków w 
temperaturze od +5 do 30 C, 

 Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby, 

 Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 
zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu 
podłoży, osadzeniu okien i drzwi, 

 Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu 
posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych, 

 Wykonywanie powłok malarskich (w tym konsystencja materiału) powinno odbywać się ściśle 
według zaleceń producenta., 

 Ilość warstw oraz technologia nakładania wg zaleceń producenta, 

 Przewidzieć wszelkie roboty i materiały pomocnicze jak uszczelnienia i wypełnienia, listwy 
wykończeniowe, w niezbędnej ilości, 

 Malowanie wewnątrz komór, szachów wentylacyjnych i pomieszczeń technicznych - 
standardowa farba akrylowa w kolorze białym. 

6.2.7 SUFIT TYNKOWANY 

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym sufit należy pomalować farbą bez wykonywania 
tynków. Farba tego samego rodzaju, co dla ścian- jednak w kolorze białym.  

W pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego, projektuje się zastosowanie tynku cementowo-
wapienny kat. III wraz z zaciągnięciem gładzią gipsową całej powierzchni.   

6.2.8 SUFITY PODWIESZONE  

6.2.8.1 SUFITY KASETONOWE 

TYP 1 – SUFIT ZWYKŁY 
W pomieszczeniach biurowych, szatniach, łazienkach projektuje się wykonanie sufitów z płyt 

sufitowych ze skalnej wełny mineralnej. Z wierzchu płyta o nawierzchni mikronatryskowej w kolorze 
białym, z tyłu wykończona welonem z włókna szklanego.  Płyty o wymiarach 60 x 60 cm. 

Sufit z płyt sufitowych o parametrach porównywalnych nie gorszych niż:  

 Płyta gładka, pełna; 

 Gr. min. 15 mm 

 Współczynnik pochłaniania dźwięku min. 0,55;  

 Odporność na wilgoć min. 90% RH;  

 Odporność ogniowa A1; 

 Krawędź typ A; 

 Odbicie światła min. 85%; 

 Odpornośc na rozwój mikroorganizmów; 

 Możliwość odkurzania i czyszczenia na mokro. 
Produkt referencyjny: Rockfon Koral 
 
TYP 2 – SUFIT AKUSTYCZNY ODPORNY NA UDERZENIA 
W komunikacji ogólnodostępnej oraz salach konferencyjnych/salach fitness należy zastosować 

sufity akustyczne, odporne na uderzenia z płyt sufitowych ze skalnej wełny mineralnej. Z wierzchu płyta 
o nawierzchni mikronatryskowej, z włókna szklanego, w kolorze białym, z tyłu wykończona welonem z 
włókna szklanego.  Płyty o wymiarach 60 x 60 cm oraz 60 x 120 cm. 

Sufit z płyt sufitowych o parametrach porównywalnych nie gorszych niż:  

 Płyta gładka, pełna; 

 Gr. min. 20 mm; 

 Współczynnik pochłaniania dźwięku min. 1,0; klasa min. A; 

 Odporność na wilgoć min. 90% RH;  

 Odporność ogniowa A1; 

 Krawędź typ A; 

 Odbicie światła min. 85%; 
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 Odporność na rozwój mikroorganizmów; 

 Możliwość odkurzania i czyszczenia na mokro. 
Produkt referencyjny: Rockfon Boxer 

6.2.8.2 SUFIT MONOLITYCZNY 

Lokalne obniżenia oraz fragmenty zabudowy sufitowej wykonać z płyt g-k. Zastosować płyty 
wielkoformatowe przycinane na wymiar o parametrach porównywalnych nie gorszych niż: 

Sufit z płyt sufitowych pełnych o parametrach porównywalnych, nie gorszych niż:  

 Współczynnik pochłaniania dźwięku min. 0.10  

 Odporność na wilgoć min. 70% RH.  

 Odporność ogniowa A2 
Produkt referencyjny: Rigips Rigimetr 4Pro 

6.2.8.3 WYSPY SUFITOWE  

W przestrzeni trybuny zastosować wyspy sufitowe ze skalnej wełny mineralnej. Z wierzchu płyta 
o nawierzchni mikronatryskowej, z włókna szklanego, w kolorze białym, z tyłu wykończona welonem z 
włókna szklanego. Płyty kwadratowe, systemowe o wymiarach ok. 120 x 120 cm oraz wykonane na 
zamówienie systemowe, prostokątne o wymiarach ok. 60 x 120 ccm.  

Sufit z płyt sufitowych o parametrach porównywalnych nie gorszych niż:  

 Płyta gładka, pełna; 

 Gr. min. 40 mm; 

 Odporność na wilgoć min. 90% RH;  

 Odporność ogniowa A1; 

 Krawędź typ A; 

 Odbicie światła min. 85% dla płyt białych; 

 Odporność na rozwój mikroorganizmów; 

 Możliwość odkurzania i czyszczenia na mokro, odporność na ścieranie na mokro kl. 1. 
Produkt referencyjny: Rockfon Eclipse 

6.2.8.4 UWAGI WYKONANIA SUFITÓW PODWIESZANYCH 

Montaż sufitów podwieszanych 
Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych i zabudów z płyt gipsowo-

kartonowych, powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zalecane 
temperatury montażu od 11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą wilgotność powietrza. 

Montaż sufitów podwieszanych z płyt g-k: 

 zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu, 

 wyznaczenie rozstawu wieszaków, 

 zamocowanie wieszaków do konstrukcji, 

 zamocowanie profili głównych podłużnych, 

 montaż profili poprzecznych, 

 ułożenie izolacji, 

 pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za  pomocą 
wkrętów co 15 cm, 

 przeszpachlować spoiny i główki wkrętów. 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/m. 
Montaż sufitów podwieszonych systemowych: 
Moduły kasetonów o wymiarach 600x600, 600x1200 mm są dostosowane do odległości między 

osiami elementów systemu konstrukcji nośnej i mogą być zdejmowane pojedynczo.  
Konstrukcja dolna składać się powinna z wiązań połączonych klamrami, wykonanych z profili 

nośnych i poprzecznych, które tworzyć ma stabilne rusztowanie. Regulowanie za pomocą prętów 
mocujących z noniuszem na wysokości zawieszenia od 100 mm do 1100 mm. Pręty z noniuszem 
montować na suficie za pomocą kołków metalowych. Rozmieszczenie punktów zawieszenia powinno 
odpowiadać statycznym wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz uwzględniać raster oświetleniowy i 
warunki montażu infrastruktury. Wszystkie części konstrukcji podstawy mają być wykonane z materiału 
ocynkowanego.  

Uwagi:  

 Różnice poziomów sufitów podwieszonych w pomieszczeniach (dotyczy wszystkich 
opisanych w projekcie typów) – wykonać pionowe zabudowy z płyt GK dobranych do 
specyfiki pomieszczenia  

 Przewidzieć wszystkie przewidziane systemami roboty i materiały pomocnicze jak 
mocowania, wieszaki, listwy wykończeniowe, klipsy itd. w niezbędnej ilości  

 W przypadku utrudnionego mocowania do stropów, poszycia dachu czy innej konstrukcji 
nośnej (z powodu ciągów wentylacyjnych, instalacji, urządzeń montowanych w 
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przestrzeni sufitu podwieszonego), należy przewidzieć dodatkowe podkonstrukcje 
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, mocowane, jako wymiany czy całościowa 
podkonstrukcja mocowana do elementów nośnych budynku. Sposób mocowania 
podkonstrukcji nie może obniżać nośności elementów budynku, w tym nośności 
pożarowej R.  

 W sufitach podwieszonych należy przewidzieć w odpowiedniej ilości i w odpowiednich 
wymiarach rewizje dostępowe i drzwiczki rewizyjne w kolorze sufitu do obsługi instalacji i 
urządzeń umieszczonych w przestrzeni nad sufitem podwieszonym.  

 Sufity podwieszone spełniać muszą wymagania ochrony przeciwpożarowej budynku 
(niepalne, niekapiące, itp.), 

6.2.9 PARAPETY WEWNĘTRZNE 

Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego grubości 3 cm, drobnoziarnistego. 
Konglomerat składający się z wyselekcjonowanych łupków z kamienia naturalnego stanowiącego ok 
95% masy oraz żywicy poliestrowej w charakterze spoiwa. Powierzchnia polerowana, fazowana. 

6.2.9.1 UWAGI WYKONANIA PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH 

 Szerokość parapetu dobrana do ściany tak, by wysięg parapetu wynosił 3cm od lica 
wewnętrznego ściany, parapet zachodzący na ścianę poza pionową linię otworu okiennego 
po 3 cm na szerokości okna.  

 Mocowanie wszystkich parapetów klejone, niewidoczne, wg technologii producenta. 

 Rozmieszczenie wg rysunków 

6.2.10 ODBOJNICE I ZABEZPIECZENIA DRZWI 

Zabezpieczenie narożników 
Na drogach komunikacji ogólnodostępnej należy zamontować systemowe zabezpieczenia 

szerokości 50 mm, w formie kątowego profilu o zmiennym kącie z żywicy modyfikowanej 
przeciwuderzeniowo, barwionej w masie, grubości min. 3 mm, do zabezpieczania wypukłych 
narożników ścian. Zabezpieczenie wykonać na pełną wysokość pomieszczenia. Zabezpieczenia w 
kolorze ściany. 

Wskazanie pomieszczeń, w których należy zamontować odbojnice wg karty wykończenia 
pomieszczeń. 

 
Materiał referencyjny: np. CS Polska SO 50 zmienny kąt lub równoważny  

 
 
Odboje drzwiowe 
Należy zamontować w przy każdych drzwiach odboje drzwiowe montowane do posadzki 

zabezpieczające przed uderzaniem drzwiami w ściany i inne elementy wyposażenia. 
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6.2.11 SIEDZISKA TRYBUNY 

Należy zastosować siedziska z polipropylenu mocowane bezpośrednio do podłoża betonowego. 
Należy zastosować siedziska w kolorze czerwonym dopasowane do istniejących trybun stałych i 
składanych. Wymiary siedzisk ok. szer. 43 cm, gł. 37 cm, wys. 25 cm. Montaż w rozstawie modularnym 
45 cm. 

Siedzisko o parametrach porównywalnych, nie gorszych niż: 

 Wykonane metodą wtryskową ze stabilizowanego polipropylenu; 

 Ergonomiczne siedzisko; 

 Gładka powierzchnia, łatwa do zmywania; 

 Dodatkowe ożebrowanie wzmacniające stabilność; 

 Osłona w tylno-spodniej części zabezpieczająca przed przedostawaniem się śmieci pod 
krzesło; 

 Odporność na promieniowanie UV; 

 Mozliwośc montażu bezpośrednio do nawierzchni betonowej bez użycia konstrukcji 
wsporczej; 

 Miejsca mocowań zasłonione zaślepkami; 

 Z miejscem do zamocowania metalowej tabliczki z numerem. 

Materiał referencyjny: Prostar SO-05 

6.2.12 OBUDOWY GRZEJNIKÓW 

Projektuje się obudowanie grzejników na trybunie i w komunikacji ogólnodostępnej. 
 
Należy wykonać obudowę na profilach stalowych ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminium. 

Panele z blachy stalowej, perforowanej. Grzejniki należy obuwać od frontu, od strony obu boków i od 
góry. Na trybunie grzejniki wolnostojące do obudowania od frontu, tyłu, od strony obu boków i od góry. 

Blacha perforowana stalowa ocynkowana ogniowo lub aluminiowa. Oczka kwadratowe w 
układzie prostym QG 10-15. Grubość blachy min. 2mm. 

Fronty i góra wykonane z 1 elementu. Na połączeniu powierzchni poziomej z pionową blachę 
należy zagiąć wykonując wyoblenie. Do obudowy należy wykorzystać ciągłe panele, zasłaniające 
stalową podkonstrukcję. Boki z blachy lub płyty MDF lakierowanej i malowanej na kolor szary. Przy 
zaworze regulującym pozostawić otwór umożliwiający regulację temperatury. 

Wszystkie obudowy grzejników należy wykonać zapewniając wysoką wytrzymałość mechaniczną 
i odporność na wandalizm. Ponadto materiały muszą być odporne na działanie promieniowania UV( w 
szczególności na trybunach) i zarysowania. 

Lokalizacja obudów wg części rysunkowej. 
 
Uwaga: Na trybunie grzejniki należy obuwać, tak by wytrzymywały siadanie i stawanie na 

nich.  
 

 
Rysunek 6. Przykładowa obudowa grzejnika. 
 



  

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy hali sportowej wraz 
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego 
w trakcie realizacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz 
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie”. 

 
 

 279_HSB_PW_A_PA_0_001_0  

Strona 47 
 

 
Rysunek 7. Przykładowa obudowa grzejnika. 
 

6.2.13 WYCIERACZKI 

Zaprojektowano wycieraczki systemowe aluminiowe wewnętrzne zagłębione w posadzce. Profile 
aluminiowe wycieraczki połączone ze sobą linką nierdzewną i dystansem gumowym.  

 

 Strefa I - przed budynkiem:  
Wycieraczki wypełnione wkładem czyszczącym gumy zębatej lub gumowym i 
aluminiowym  

 Strefa II  
Wycieraczki wypełnione wkładem czyszczącym szczotkowymi i gumy zębatej  

 Strefa III  
Wycieraczki wypełnione wkładem czyszczącym wkładem tekstylnym 

Przed wejściem głównym zaprojektowano wycieraczki wewnętrzne strefy II i III, w części 
kuchennej i klatce schodowej tylko wycieraczkę wewnętrzną strefy II. 

Rozmiary i lokalizacje wycieraczek przedstawiono na rzutach. 
Materiał referencyjny: Clean&Eco, Aco 

6.2.14 BALUSTRADY. ELEMENTY STALOWE 

Balustrady i pochwyty h:110cm.  
 
BALUSTRADY SCHODOWE 
Balustrady schodowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Połączenia spawane lub 

skręcane. Słupki w rozstawie 100-150 cm. Poręcz stalowa o przekroju okrągłym. Wypełnienie 
pionowymi słupkami w rozstawie max. 12 cm. Malowanie w kolorze RAL 7015. 
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Rysunek 8. Przykładowa balustrada na klatkach schodowych. 
 

 
Rysunek 9. Przykładowa balustrada na klatkach schodowych. 
 
BALUSTRADY BALUSTRAD 
Balustrady oddzielające trybunę od płyty boiska ze stali malowanej proszkowo. Połączenia 

spawane lub skręcane. Ze względu na wymaganie zapewnienia widoczności projektuje się wypełnienie 
ze szkła. Należy zastosować szkło bezpieczne o podwyższonej odporności. Malowanie w kolorze RAL 
7015. 

 

 
Rysunek 10. Przykładowa balustrada z wypełnieniem stalowym do zamontowania. 
 
Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zamianę na w wypełnieniem z stalowych słupków 

ocynkowanych i malowanych proszkowo. Dobierając rozstaw elementów należy zapewnić wymaganą 
widoczność oraz bezpieczeństwo użytkowania.  
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Rysunek 11. Przykładowa balustrada do wykonania za zgodą Zamawiającego. 
 

6.2.14.1 UWAGI WYKONANIA BALUSTRAD, ELEMENTÓW STALOWYCH 

 Wykonać pomiary rzeczywistych miejsc montażu na budowie; 

 Konstrukcję balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i przepisach. Sprawdzić miejsca mocowania 
balustrady pod kątem wytrzymałości i pewnego montażu 

 Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji, mogącej ulec 
oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. 

 Elementy kotwiące nie mogą powodować uszkodzenia warstw izolacji termicznej (oraz 
powstawania mostków termicznych), przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. 

 Należy przewidzieć wzmocnienia konstrukcji, elementy montażowe, łączniki, blachy, 
materiały pomocnicze w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania i montażu balustrad; 

 Przed dostarczeniem wykonać próbny montaż balustrady w wytwórni. 

6.2.15 DRABINY 

Przy wyłazie dachowym w celu umożliwienia wejścia na dach projektuje się stałą drabinę ze stali 
malowanej proszkowo w kolorze szarym. Szerokość drabiny min. 50 cm. Max. odstęp między 
szczeblami 30 cm. Odległość stopni od ściany min. 15 cm. Od wysokości 3,00 m od poziomu posadzki 
drabina zaopatrzona w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem, tj. obręcze ochronne (z wyjątkiem 
fragmentu od wysokości pomostu do wysokości 2m powyżej poziomu pomostu celem umożliwienia 
wejście na drabinę i zejścia z niej). Max. rozstaw obręczy 0,8 m, pionowe pręty w rozstawie max. 30 
cm. Odległość obręczy od drabiny w miejscu najbardziej oddalonym 0,7-08 m.  

Drabina systemowa lub wykonywana na budowie spełniająca obowiązujące warunki techniczne. 
Producent referencyjny: Krause. 

6.2.16 OBUDOWY KANAŁÓW INSTALACYJNYCH 

Piony instalacji wod.– kan., c.o, obudować należy przy zastosowaniu stelażu aluminiowego 
wypełnionego wełną mineralna i obudowanego płytami kartonowo gipsowymi wodoodpornymi. 
Rozprowadzenie sieci elektrycznych w korytkach kablowych wg opracowań branżowych oraz oznaczeń 
na rysunkach. 

Szczegóły wykonania instalacji wewnętrznych zawarto w projektach branżowych. 

6.3 MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE I ELEWACYJNE 

6.3.1 TYNKI ZEWNĘTRZNE 

Ściany wykończone metodą lekka mokra w systemie przeznaczonym do termoizolacji ze 
styropianu oraz wełny mineralnej. System składający się z zaprawy klejowej do mocowania materiału 
izolacyjnego, łączników mechanicznych, warstwy zbrojącej w postaci siatki zbrojącej i zaprawy klejowej, 
preparatów gruntujących oraz warstwy wykończeniowej w postaci tynku lekkiego i farby silikatowej.  

System o klasyfikacji ogniowej NRO. Przed wyborem konkretnego systemu należy sprawdzić czy 
system posiada stosowne  aprobaty technicznej oraz lub dopuszczenia jednostkowe. Należy 
zastosować pełen system wybranego producenta z zastosowaniem pełnego asortymentu produktów. 

 
SYSTEM BSO NA STYROPIANIE 
System referencyjny: Weber.WS Mineral. 
 
Do zamocowania styropianu zastosować zaprawę klejową w formie suchej mieszanki 

proszkowej, gotowej do użycia na placu budowy, po rozmieszaniu z wodą. Zaprawa klejowa o 
parametrach nie gorszych niż: 

 Mieszanka cementu, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów; 

 Max. gr. klejonej warstwy: 10 mm 
Materiał referencyjny: Weber KS112. 
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Styropian zamocować dodatkowo łącznikami mechanicznymi. Łączniki o parametrach nie 
gorszych niż: 

 Materiał: tuleja z polipropylenu w kolorze naturalnym; 

 Trzpień stalowy; 

 Łeb trzpienia z poliamidu. 
Materiał referencyjny: Weber PH8M, PH8S. 
 
Na styropianie zastosować zaprawę klejową i siatkę zbrojącą: 
Zaprawa klejowa w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowej do użycia na placu budowy  po 

rozmieszaniu z czysta wodą. Zaprawa o parametrach nie gorszych niż: 

 Mieszanka cementu, wypełniaczy mineralnych, włókien polipropylenowych i 
modyfikatorów; 

 Przyczepność do styropianu min. 0,08 MPa 

 Grubość warstwy zbrojącej na styropianie max. 5 mm; 

 Grubość warstwy klejowej na styropianie max. 10 mm.  
Materiał referencyjny: Weber KS122. 
 

Siatka zbrojąca z włókna szklanego o parametrach nie gorszych niż: 

 Gramatura: min. 140g/m
2
; 

 Impregnowana 
Materiał referencyjny: Weber PH913. 

 
Pod tynk zastosować preparat gruntujący w postaci gotowego płynu. 
Materiał referencyjny: Weber PG211. 
 
Jako wykończenie zastosować zaprawę tynkarską mineralną w formie suchej mieszanki 

tynkarskiej do rozmieszania z wodą na placu budowy. Tynk cienkowarstwowy o parametrach nie 
gorszych niż: 

 niepalność; 

 paroprzepuszczalność; 

 odporność na porastanie alg i grzybów; 
Materiał referencyjny: Weber.Min Natural. 

 
Tynk należy min. dwukrotnie pomalować farbą elewacyjną silikatową na preparacie gruntującym. 
Pod farbę elewacyjną zastosować preparat gruntujący w postaci jednorodnego płynu gotowego 

do użycia. Preparat gruntujący redukujący chłonność podłoża i poprawiający przyczepność do niego o 
parametrach nie gorszych niż: 

 Redukcja powstawania wykwitów na powierzchni farby; 

 Mrozoodporność; 

 paroprzepuszczalność 
Materiał referencyjny: Weber PG212. 
 

Zastosować farbę silikonową o parametrach nie gorszych niż: 

 Paroprzepuszczalność; 

 Samooczyszczanie; 

 Hydrofobowość; 

 Odporność na działanie czynników atmosferycznych; 

 Odporność na porastanie alg i grzybow; 

 Odpornośc na promieniowanie UV. 
Materiał referencyjny: Weber FZ391. 
 
 

SYSTEM BSO NA WEŁNIE MINERALNEJ 
System referencyjny: Weber.WM Mineral. 
 
Do zamocowania styropianu zastosować zaprawę klejową w formie suchej mieszanki 

proszkowej, gotowej do użycia na placu budowy, po rozmieszaniu z wodą. Zaprawa klejowa o 
parametrach nie gorszych niż: 

 Mieszanka cementu, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów; 

 Max. gr. klejonej warstwy: 10 mm 
Materiał referencyjny: Weber KS131. 
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Styropian zamocować dodatkowo łącznikami mechanicznymi. Łączniki o parametrach nie 
gorszych niż: 

 Materiał: tuleja z polipropylenu w kolorze naturalnym; 

 Trzpień stalowy; 

 Łeb trzpienia z poliamidu. 
Materiał referencyjny: Weber PH8M, PH8S. 
 
Na styropianie zastosować zaprawę klejową i siatkę zbrojącą: 
Zaprawa klejowa w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowej do użycia na placu budowy  po 

rozmieszaniu z czysta wodą. Zaprawa o parametrach nie gorszych niż: 

 Mieszanka cementu, wypełniaczy mineralnych, włókien polipropylenowych i 
modyfikatorów; 

 Przyczepność do wełny min. 0,08 MPa 

 Grubość warstwy zbrojącej na wełnie max. 5 mm; 

 Grubość warstwy klejowej na wełnie max. 10 mm.  
Materiał referencyjny: Weber KS141. 
 

Siatka zbrojąca z włókna szklanego o parametrach nie gorszych niż: 

 Gramatura: min. 140g/m
2
; 

 Impregnowana 
Materiał referencyjny: Weber PH913. 

 
Pod tynk zastosować preparat gruntujący w postaci gotowego płynu. 
Materiał referencyjny: Weber PG211. 
 
Jako wykończenie zastosować zaprawę tynkarską mineralną w formie suchej mieszanki 

tynkarskiej do rozmieszania z wodą na placu budowy. Tynk cienkowarstwowy o parametrach nie 
gorszych niż: 

 niepalność; 

 paroprzepuszczalność; 

 odporność na porastanie alg i grzybów; 
Materiał referencyjny: Weber.Min Natural. 

 
Tynk należy min. dwukrotnie pomalować farbą elewacyjną silikatową na preparacie gruntującym. 
Pod farbę elewacyjną zastosować preparat gruntujący w postaci jednorodnego płynu gotowego 

do użycia. Preparat gruntujący redukujący chłonność podłoża i poprawiający przyczepność do niego o 
parametrach nie gorszych niż: 

 Redukcja powstawania wykwitów na powierzchni farby; 

 Mrozoodporność; 

 paroprzepuszczalność 
Materiał referencyjny: Weber PG212. 
 

Zastosować farbę silikonową o parametrach nie gorszych niż: 

 Paroprzepuszczalność; 

 Samooczyszczanie; 

 Hydrofobowość; 

 Odporność na działanie czynników atmosferycznych; 

 Odporność na porastanie alg i grzybow; 

 Odpornośc na promieniowanie UV. 
Materiał referencyjny: Weber FZ391. 
 

6.3.2 UWAGI WYKOWYWANIA TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 Przed zakupem i wykonaniem tynków Wykonawca winien wykonać próbę kolorystyki na 
elewacji do akceptacji.  

 Należy stosować spójny system łącznie z kątownikami wzmacniającymi, środkami 
gruntującymi, siatkami wtapianymi w warstwę wzmacniającą. 

 Należy stosować profile narożnikowe, profile okapowe, profile przyokienne, taśmy 
uszczelniające do dylatacji  

 Prace tynkarskie należy wykonywać w warunkach atmosferycznych określonych przez 
specyfikację wybranego produktu. 

6.3.3 TYNK COKOŁU 
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Wykończenie ścian cokołowych metodą lekka mokra w systemie przeznaczonym do termoizolacji 
ze styropianu. System składający się z zaprawy klejowej do mocowania materiału izolacyjnego, 
łączników mechanicznych, warstwy zbrojącej w postaci siatki zbrojącej i zaprawy klejowej, preparatów 
gruntujących oraz warstwy wykończeniowej w postaci hydrofobowego tynku mozaikowego odpornego 
na zabrudzenia.  

System o klasyfikacji ogniowej NRO. Przed wyborem konkretnego systemu należy sprawdzić czy 
system posiada stosowne  aprobaty technicznej oraz lub dopuszczenia jednostkowe. Należy 
zastosować pełen system wybranego producenta z zastosowaniem pełnego asortymentu produktów. 

 
Mocowanie styropianu jak w systemie tynków lekkich. 
System referencyjny: Weber WS.Mosaic 
 
Na styropianie zastosować zaprawę klejową i siatkę zbrojącą: 
Zaprawa klejowa w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowej do użycia na placu budowy  po 

rozmieszaniu z czysta wodą. Zaprawa o parametrach nie gorszych niż: 

 Mieszanka cementu, wypełniaczy mineralnych, włókien polipropylenowych i 
modyfikatorów; 

 Przyczepność do styropianu min. 0,08 MPa 

 Grubość warstwy zbrojącej na styropianie max. 5 mm; 

 Grubość warstwy klejowej na styropianie max. 10 mm.  
Materiał referencyjny: Weber KS126. 
 

Siatka zbrojąca z włókna szklanego o parametrach nie gorszych niż: 

 Gramatura: min. 140g/m
2
; 

 Impregnowana 
Materiał referencyjny: Weber PH913. 

 
Pod tynk zastosować preparat gruntujący w postaci gotowego płynu. 
Materiał referencyjny: Weber PG211. 
 
Jako wykończenie zastosować tynk cienkowarstwowy w formie pasty gotowej do użycia. Tynk 

mozaikowy o parametrach nie gorszych niż: 

 Odporny n zmiany termiczne i uszkodzenia mechaniczne; 

 Spoiwo organiczne; 

 Elastyczny; 

 Zmywalny; 

 Wodo- i mrozoodporność. 
Materiał referencyjny: Weber TD 351, TD 352. 

6.3.4 DYLATACJE ZEWNĘTRZNE 

Do pokrycia szczelin dylatacyjnych na zewnątrz zastosować specjalistyczne systemowe listwy 
dylatacyjne z taśmy butylowej np. CS.Group typ SF50, łączone do części dylatowanych za pomocą 
profili aluminiowych i łączników systemowych. Mocowanie mechaniczne na kołkach rozporowych lub 
wkrętach do stali. Listwa dylatacyjna powinna zapewniać trwałość oraz szczelność i pewność 
połączenia. Uszczelnienie dodatkowe oraz główne osadzać w profilach ramy aluminiowej na szczeliwie 
wg instrukcji producenta.  

Szczegóły połączenia oraz technologia wykonania wg katalogów producenta. 

6.3.5 POKRYCIA DACHOWE 

Stropodachy pokryte papą, dach stalowy pokryty membraną. 

6.3.6 SYSTEM RYNNOWY 

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo o grubości blachy min. 0,6 
mm. Rynny i rury spustowe montowane za pomocą systemowych złączy w kolorze zgodnie z częścią 
graficzną. 

6.3.7 OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem grubości min 
0,7 mm.  

6.3.8 PARAPETY ZEWNĘTRZNE 

Parapety zewnętrzne z płaskiej blachy stalowej gr. 0,7mm powlekanej. Odporna na UV oraz 
warunki atmosferyczne. Głębokość parapetów dobierać tak, aby lico parapetu wystawało poza lico 
ściany 3 cm. Kąt spadku 8st. Brzegi wyginane celem odprowadzania wody. Wysokość odgięcia 
parapetu w dół min 10 cm. 

6.3.9 WYCIERACZKI WEJŚCIOWE 
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Zaprojektowano wycieraczki systemowe aluminiowe wewnętrzne zagłębione w posadzce. Profile 
aluminiowe wycieraczki połączone ze sobą linką nierdzewną i dystansem gumowym.  

 

 Strefa I - przed budynkiem:  
Wycieraczki wypełnione wkładem czyszczącym gumy zębatej lub gumowym i 
aluminiowym  

 Strefa II  
Wycieraczki wypełnione wkładem czyszczącym szczotkowymi i gumy zębatej  

 Strefa III  
Wycieraczki wypełnione wkładem czyszczącym wkładem tekstylnym 

Przed wejściem głównym zaprojektowano wycieraczki wewnętrzne strefy II i III, w części 
kuchennej i klatce schodowej tylko wycieraczkę wewnętrzną strefy II. 

Rozmiary i lokalizacje wycieraczek przedstawiono na rzutach. 
Materiał referencyjny: Clean&Eco, Aco 

6.3.10 WYŁAZY DACHOWE 

Projektuje się wyjście na dach z obudowanej klatki schodowej poprzez okno wyłazowe. Należy 
zastosować okno wyłazowe do dachów płaskich umożliwiające rozwarcie do kąta 90 stopni o 
wymiarach 90x90 cm w świetle przejścia. Ościeżnica okna z PCV, profile wielokomorowe wypełnione 
materiałem termoizolacyjnym. Współczynnik przenikania ciepła dla Umax ≤ 1,1 W/m2*K. 

Montaż ponad połacią dachu, wyniesienie podstawy okna ponad połać min. 30 cm. Montaż 
wykonać na ścianie murowanej o gr. min. 18 cm z zastosowaniem postawy systemowej. Całość 
obwodowo izolować termicznie i przeciwwodnie z zastosowaniem grubości i materiałów jak  dla ścian 
attyki. Podstawę okna wykończyć obróbką blacharską. 

Materiał referencyjny: Fakro DRC, DRF, podstawa Fakro XRD 
 
Uwaga: Należy zastosować pełen system producenta z użyciem niezbędnych akcesoriów: 

podstawa, kołnierz, śruby, wkręty, wkręty, itd.  

6.3.11 POMOSTY TECHNICZNE, DRABINY 

Celem umożliwienia przejścia na dach nad trybuną obiektu oraz z istniejącego dachu na dach 
nad strefą wejścia należy zamontować na ścianach drabiny (przejścia) ze stali ocynkowanej 
wyposażone w stopnie, poręcze, pałąki ochronne ze stali ocynkowanej. Przejście mocowane na stałe 
do konstrukcji budynku. Drabiny spełniające obowiązujące przepisy względem rozwiązań systemowych. 

Producent referencyjny: Orome, Krause 

6.3.12 OPASKA ŻWIROWA 

Wokół budynku należy wykonać opaskę żwirową, o szerokości ok. 50cm od lica wykończonej 
ściany fundamentowej. Opaska żwirowa wykonana z otoczaków / gnejsu 10-60mm grubości 10cm 
zabezpieczona obrzeżem betonowym 6x20cm, z zastosowaniem włókniny filtrującej zabezpieczającej 
przed porastaniem. Jak warstwa podkładowa 10cm piasku średniego zagęszczonego. 

6.3.13 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 

Projektuje się oświetlenie wejśc do budynku za pomocą lamp ściennych.  
Oświetlenie placu i otoczenia budynku istniejące. 
Szczegóły wg opracowania branżowego. 

7 CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA 

7.1 ELEMENTY WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 

7.1.1 PRZYBORY SANITARNE 

 Miski ustępowe ceramiczne wisząca dla NPS prod. Sanitec  Koło sp. z o.o. 
o miska wisząca lejowa NOVA PRO BEZ BARIER RIMFREE  kod.prod. M33520 

 
o rura dopływowa  
o stelaż Technic GT z systemem SMART FRESH kod.prod. 99362 
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o przycisk spłukujący chrom mat kod.prod. 94150003 

 
o deska sedesowa antybakteryjna z pokrywą NOVA PRO BEZ BARIER kod.prod. 60114 

 
 Umywalka NPS  ceramiczna prod. Sanitec  Koło Sp. z o.o. 

o Umywalka NPS 65x56cm z jednym otworem bez przelewu kod.prod. M38165 

 
o syfon umywalkowy  z tworzywa sztucznego prod. Viega  kod.prod. 703240 

 
o zawór trzpieniowy Visign V1, z okrągłym kołpakiem, bez możliwości zamknięcia,  

z przelewem, z uszczelką profilowaną prod. Viega  

 Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem LEHNEN EVOLUTION prod. Sanitec  Koło Sp. z o.o  
kod.prod. L12211 
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o trawers montażowy (wykonanie indywidualne) 

 Miski ustępowe  ceramiczne prod. Sanitec  Koło sp. z o.o. 
o zestaw Nova Pro rimfree kod.prod  M33120 

 
o stelaż Technic GT z systemem SMART FRESH kod.prod. 99362 

 
o przycisk spłukujący chrom mat kod.prod. 94150003 

 
o deska sedesowa antybakteryjna wolnoopadająca NOVA PRO, zawiasy click2clean kod.prod. 

M30114 

 
o     

 Umywalka  prod. Sanitec  Koło sp. z o.o. 
o umywalka ceramiczna 55cm z otworem pod baterię z przelewem seria Nova Pro kod.prod. 

M31156 
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o półpostumenent nova pro kod.prod. M37100 

 
o syfon umywalkowy  z tworzywa sztucznego prod. Viega   
o zawór trzpieniowy Visign V1, z okrągłym kołpakiem, bez możliwości zamknięcia,  

z przelewem, z uszczelką profilowaną prod. Viega  

 Umywalka ceramiczna  prod. Sanitec  Koło sp. z o.o. 
o umywalka wpuszczana w blat 55cm z otworem pod baterię z przelewem seria Nova Pro 

kod.prod. M31861 

 
 

o syfon umywalkowy  z tworzywa sztucznego prod. Viega   
o zawór trzpieniowy Visign V1, z okrągłym kołpakiem, bez możliwości zamknięcia,  

z przelewem, z uszczelką profilowaną prod. Viega  

 Zlewozmywak prostokątny jednokomorowy  ze stali nierdzewnej z ociekaczem model  Daria typ 
DSN 711 TECO z syfonem odpływowym w komplecie prod. Franke 

 Komora gospodarcza BS302 prod. Franke z syfonem odpływowym w kąplecie 

 Przegroda międzypisuarowa stalowa np. koło 

7.1.2 BATERIE 

 Bateria natryskowa z prysznicem Safira 1349U prod. Oras  

 
 Bateria natryskowa z prysznicem Mesteno  BCM 041M prod. Deanthe 
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 Bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem model Safira 1015 (z elastycznymi wężykami 

przyłączeniowymi) prod. Oras 

 
 

 Bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką stojąca z mieszaczem Oras Safira (z elastycznymi 
wężykami przyłączeniowymi) 

 Bateria ścienna do komór gospodarczych z ruchomą wylewką 

 Zawór czerpalny ze złączką do węża  prod. KFA Armatura 

 Zawór czerpalny prod. KFA Armatura 

7.1.3 WPUSTY PODŁOGOWE 

Wpusty podłogowe dn50mm typu Easyflow pionowe z elementem górnym, kratka systemowa z 
blokadą ze stali nierdzewnej prod. Aco. 

7.1.4 UCHWYTY SPECJALNE 

 Poręcz ścienna łukowa uchylna LEHNEN  FUNKTION 60cm prod. Sanitec  Koło Sp. z o.o 
kod.prod. L1061202 

 
 

 Poręcz ścienna łukowa uchylna LEHNEN  FUNKTION dł.85cm prod. Sanitec  Koło Sp. z o.o 
kod.prod. L1061102 

 
 

 Poręcz prysznicowa LEHNEN EWOLUTION z zestawem natryskowym 60x110cm prod. Sanitec  
Koło Sp. z o.o  
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 Poręcz kątowa falista  LEHNEN FUNKTION 30x60cm prod. Sanitec  Koło Sp. z o.o 

 
 

 Poręcz prosta falista  LEHNEN FUNKTION 30cm prod. Sanitec  Koło Sp. z o.o kod.prod. 
L1000102 

 
 

 Poręcz prosta falista  LEHNEN FUNKTION 60cm prod. Sanitec  Koło Sp. z o.o kod.prod. 
L1000602 

 
 

 Stelaż Koło TECHNIC do uchwytów uchylnych  dla NPS prod. Sanitec  Koło Sp. z o.o 

7.2 WYPOSAŻENIE 

Lustra przyklejane o wymiarach 80x100cm  
Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany Tuba z przykrywką, stal nierdzewna 

matowa np. Merida SZ17S  

 
Pojemnik na papier toaletowy śr. Papieru do 19 cm stal nierdzewna matowa np.Merida BSM201  

 
Kosz pedałowy pojemności 20l ze stali nierdzewnej matowej np.Merida KIM421  
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Dozownik mydła w płynie do rąk z tworzywa ABS np. Merida DF3TS  

 
Suszarki do rąk elektryczne obudowa ze stali nierdzewnej matowa np. Merida M20S  

 
Haczyk ścienny ze stali nierdzewnej np. Merida MHW28  

 
 

 Lustra wklejane w płytki, wysokość 100 cm, wysokość montażu 100 cm. 
Należy wykonać lustra na całą szerokość ściany ponad umywalkami. 

 Lustro o regulowanym kacie nachylenia dla niepełnosprawnych 600x400 mm o gr. 6 mm wraz z 
zestawem uchwytów montażowych oraz uchwytem do regulacji kąta nachylenia. 
Produkt referencyjny: zestaw uchwytów do lustra uchylnego Lehnen Funktion 
Lokalizacji wg części rysunkowej 

Dodatkowo w toalecie damskiej NPS na parterze zamontować składany przewijak dla dzieci. Przewijak w 
pozycji pionowej. Zastosować przewijak o parametrach porównywalnych nie gorszych niż: 

 Polietylenowy lub poliuretanowy,  

 wym. po otwarciu min. 50x85 cm; 

 gł. po złożeniu max. 15 cm; 

 otwieranie teleskopowe; 

 udźwig min. 90 kg; 

 pomocnicze uchwyty na torbę, kurtkę: min.1; 

 kolor biały; 

 wyposażony w regulowany pas bezpieczeństwa. 
Producent referencyjny: prod. Faneco VBCTH, SanjoSPH 

7.2.1 TABLICE INFORMACYJNE, DRZWIOWE, PIKTOGRAMY 

Należy wykonać tabliczki drzwiowe umieszczone na drzwiach określające przeznaczenie 
pomieszczenia oraz numerację i nazwę pomieszczenia 

Tabliczki drzwiowe i numeracja 
Dla tabliczek drzwiowych, numeracji pomieszczeń przewiduje się użycie laminatu grawerskiego o 

grubości 1,5 mm, który gwarantuje wytrzymałość i odporność zarówno na czynniki mechaniczne jak i 
chemiczne. Laminat grawerski AKRYLEX mat. Wysokość oraz długość tabliczek określona jest 
przyjętym modułem i zakłada możliwość łączenia ich bądź dodawania. Grafika grawerowana. Tabliczki 
z numeracją i oznaczeniem poszczególnych pomieszczeń przymocowane do drzwi dwustronną taśmą 
montażową. 

Tablice wiszące  
Tablice wiszące zbudowane z 1 arkusza Dibond o grubości 2mm, zagiętego i tworzącego profil 

zamknięty o przekroju prostokątnym. Wysokość oraz długość tablic min 150x150. Spodnia i górna 
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część panelu wiszącego ma zawsze 50mm szerokości. Górne skrzydła przykręcone do listwy 
aluminiowej, umieszczonej pod nimi. Boki paneli zamknięte zaślepkami bez widocznego mocowania. 
Tablice zawieszone na linkach stalowych, mocowane do stropów elementami mocującymi. Dla aplikacji 
grafiki na tablice wiszące należy użyć wysokiej jakości foli samoprzylepnej - 3M Scotchcal serii 70, o 
wykończeniu matowym. 

7.2.2 SIATKA  

Na froncie projektowanej trybuny należy zamontować siatkę ochronną. Siatka na pełną wysokość 
i długość trybun. Montaż na lince stalowej i karabinkach, z linką dociążającą i na uchwytach ze stali 
nierdzewnej. Rozsuwana na bok. Grubość splotu 3 mm. Wielkość oczek do wysokości 4 m: 4x4 cm. 
Wielkość oczek powyżej wysokości 4 m: 10x10 cm. 

7.2.3 KOSZE DO GRY W KOSZYKÓWKĘ 

Należy wymienić kosze mocowane do posadzki na mocowane do konstrukcji dachu hali. Kosze 
muszą spełniać wymagania stawiane prze PLK (Polską Ligę Koszykówki) oraz nie utrudniać obserwacji 
boiska z projektowanej trybuny. 

Należy zastosować tablice ze szkła akrylowego, przezroczystego o grubości min. 15 mm. 
Wymiary tablicy min. 105x180 cm. Szkło mocowane do metalowej ramy tablicy. Dolna krawędź tablicy 
osłonięta osłoną z gąbki poliuretanowej w kolorze niebieskim.  

Należy zastosować obręcz stałą, stalową z rury o średnicy min. 20 mm. Elementy wsporcze z 
blachy o gr. 5 i 5 mm. Należy zastosować obręcz wzmocnioną kołnierzem usztywniającym i żebrami. 
Obręcz wyposażona w 12 punktowy system mocowania siatki za pomocą bezpiecznych haków. Obręcz 
malowana proszkowo na kolor RAL 2004. W komplecie z siatką w kolorze białym. Montaż do ramy 
tablicy, by zapobiec przenoszeniu obciążeń działających na obręcz na szkło. 

Tablice zamocować do konstrukcji podwieszanej do konstrukcji dachu hali. Konstrukcja stalowa, 
z profili zamkniętych. Całość malowana proszkowo na kolor zielony, dopasowany do istniejących 
podkonstrukcji koszy. Konstrukcja składana, z napędem elektrycznym.  

Producent referencyjny: Pesmenpol 

7.3 DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE 

7.3.1 URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE KLATKI SCHODOWEJ 

Projektuje się oddymianie wydzielonej klatki schodowej.  
 
Klatka schodowa o powierzchni rzutu poziomego 26,67 m

2 

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania to 5% rzutu poziomego: 26,67x0,05=1,33 m
2
  

Dobrano klapę z owiewkami o wymiarach 120x180 i powierzchni czynnej oddymiania 1,49 m
2
. 

Powierzchnia geometryczna klapy to 2,16 m
2
. 

 
Napowietrzanie klatki schodowej zapewnione poprzez drzwi w poziomie parteru. 
Wymagana powierzchnia napowietrzania to 130% powierzchni geometrycznej oddymiania: 

1,3x2,16=2,81 m
2
. 

Powierzchnia otwarcia drzwi wyjściowych napowietrzających w poziomie parteru to 1,6x2,3=3,68 
m

2
. 3,68>2,81 m

2
. 

 
Uwaga: 
Wykonawca jest obowiązany do dostosowanie wielkości otworów pod klapy oddymiające i drzwi 

napowietrzające na podstawie minimalnej powierzchni czynnej oddymiania z wybranym dostawcą. 
 

7.3.2 HYDRANTY WEWNĘTRZNE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
projektowany budynek na podstawie §19 wymaga wykonania instalacji hydrantowej. 

Strefy zaklasyfikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL zostaną wyposażone w hydranty HW-25 
W-25/30G „UNI” wewnętrzne z wężem półsztywnym 30m i komorą na gaśnice 6 lub 12 kg. Montowane 
wnękowo obudowywane płytami karton-gips na całej wysokości ściany. Hydranty w kolorze RAL 3000 
(czerwone) 

Na podstawie §23 ustala się jednoczesny pobór wody z dwóch hydrantów. Projektuje się po 
trzech hydrantach na kondygnacji przy centralnej klatce schodowej. 

Wyposażenie hydrantu: 

 Materiał szafy hydrantowej – z blachy stalowej lakierowanej farbą proszkową 
poliestrowo-epoksydową; 

 Drzwi z oknem z pleksiglasu i z zamkiem; 

 Zwijadło węża wykonane z blachy stalowej ocynkowanej; 

 Oznakowanie hydrantu zgodne z obowiązującymi normami. 
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7.3.2.1 UWAGI WYKONAWCZE: 

 Hydrant montować na takiej wysokości aby zawór hydrantowy był umieszczony  na 
wysokości 1,35±0,1 m od poziomu podłogi. 

 Zawory powinny posiadać nasady tłoczne skierowane do dołu, usytuowane wraz z 
pokrętłem zaworu względem ścian lub obudowy w sposób umożliwiający łatwe 
przyłączanie węża tłocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. 

 Przed hydrantem wewnętrznym powinna być zapewniona dostateczna przestrzeń do 
rozwinięcia linii gaśniczej. 

 Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić 
dla hydrantu 52 - 2,5 dm3 /s, natomiast dla hydrantu 25 - 1,0 dm3 /s. 

 Ciśnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać 
wydajność określoną powyżej dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z 
uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy.  

 Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej nie powinno 
przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinających hydrantów 52 
nie powinno przekraczać 0,7 MPa. 

 Hydranty powinny być eksploatowane i konserwowane zgodnie z PN-EN 671-3:2002 
Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów 
wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko 
składanym. 

8 AKUSTYKA  

Ze względu za charakter obiektu: obiekt sportowy przeznaczony dla imprez masowych należy 
zadbać o wysoki komfort akustyczny pomieszczeń oraz o bardzo dobrą izolację akustyczną pomiędzy 
poszczególnymi strefami: 

 strefa ogólnodostępna z trybuną i hallem; 

 strefa konferencyjna / sale fitness; 

 strefa szatniowa; 

 strefy biurowe. 

Jako ściany konstrukcyjne wewnętrzne projektuje się ściany murowane z ceramiki poryzowanej o 
gr. 25 cm oraz o wskaźniku izolacyjności akustycznej Ra1=44 dB. Jako ściany działowe projektuje się 
ściany murowane z bloków silikatowych o grubości 12 cm oraz o wskaźniku izolacyjności akustycznej 
Ra1=47 dB.  

 
IZOLACJA AKUSTYCZNA PRZESTRZENI BIUROWYCH 
Pomieszczenia biurowe zlokalizowano na piętrze po obu stronach trybuny. Przestrzenie te 

znajdują się za dylatacją, czyli ścianą podwójną. 
Strefa biurowa nad głównym wejściem ma dostęp bezpośrednio z trybuny. Drzwi wejściowe w 

systemie drzwi wejściowych do biur/mieszkań o zwiększonej izolacyjności akustycznej. Dla poprawy 
komfortu pracy w pomieszczeniach biurowych zaprojektowano dźwiękochłonną okładzinę na ścianie 
pomiędzy halą a pomieszczeniem. W miejscu słupa zaprojektowano ścianę lekką z g-k z wypełnieniem 
wełną mineralna/skalną i podwójnym opłytowaniem. Ściana w specjalnym systemie akustycznym 
poprawiającym jej izolacyjność. 

Strefa biurowa nad szatniami oddzielona jest od hali sportowej i trybuny korytarzem. Strefa 
biurowa od korytarza oddzielona ścianą nośną. Drzwi wejściowe w systemie drzwi wejściowych do 
biur/mieszkań o zwiększonej izolacyjności akustycznej. W miejscu słupa zaprojektowano ścianę lekką z 
g-k z wypełnieniem wełną mineralna/skalną i podwójnym opłytowaniem. Ściana w specjalnym systemie 
akustycznym poprawiającym jej izolacyjność. W tym miejscu trybuna przylega do pomieszczeni 
socjalnego, które dodatkowo izoluje pomieszczenia biurowe od źródła hałasu. 

 
Uwaga: Pomieszczenia biurowe należy oddzielić od trybuny i sali zgodnie z wymaganiami dla 

oddzielania lokali mieszkaniowych. 
 
IZOLACJA AKUSTYCZNA SAL KONFERENCYJNYCH / SAL FITNESS 
Sale konferencyjne służące także jako sale fitness zlokalizowano bezpośrednio pod trybuną. 

Całość stropu wraz z belkami i ścianami w przestrzeni nadsufitowej projektuje się zaizolować 
akustycznie min. 15 cm wełny mineralnej. Od strony hali w poziomie parteru sale oddzielone są 
korytarzem. Od korytarza oddzielone ścianą nośną. 

Sale mogą funkcjonować jako 3 niezależne pomieszczenia lub zostać połączone w 1 duże. 
Zaprojektowano ścianki mobilne w systemie akustycznym, z wypełnieniem paneli materiałem 
dźwiękoizolacyjnym. Ponad ścianką mobilną zaprojektowano przeponę akustyczną w systemie lekkim z 
g-k z podwójnym opłytowaniem i wypełnieniem wełną mineralną. Ściana w specjalnym systemie 
akustycznym poprawiającym jej izolacyjność. 
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Sale oddzielone od toalet ogólnodostępnych ścianą nośną dodatkowo zaizolowaną ścianką 
instalacyjną w systemie lekkim, g-k z wypełnieniem profili wełną mineralną i podwójnym opłytowaniem. 
Od szatni sale oddzielone ścianą konstrukcyjną. 

 
IZOLACJA AKUSTYCZNA STROPU TRYBUNY 
Trybunę izolować akustycznie od znajdujących się pod nią pomieszczeń poprzez wykończenie 

spodu stropu wraz z belkami przylegającymi ścianami w przestrzeni nadsufitowej wełną mineralną. Nad 
salami konferencyjnymi zastosować wełnę o grubości min. 15 cm, w pozostałych pomieszczeniach min. 
10 cm. 

 
AKUSTYKA POMIESZCZEŃ 
W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się dźwięków w pomieszczeniach (pogłos) 

zaprojektowano sufity podwieszane z wełny mineralnej o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku. 
Na trybunie zaprojektowano wyspy sufitowe, akustyczne mające na celu redukcję rozprzestrzeniania 
się dźwięku. Wyspami należy pokryć min. 50 % powierzchni sufitu. 

 
DODATKOWE UWAGI 

 Wszystkie ścianki lekki działowe i instalacyjne w podwójnym opłytowaniu i zwypełnieniem 
wełną mineralną/skalną. Ścianki lekkie montowane do konstrukcji stropu z 
zastosowaniem przekładki akustycznej względem rozwiązań producenta. 

 Posadzki należy wykonać, jako pływające z obwodową izolacją od konstrukcji nośnej 
budynku. 

 Przegrody budowlane muszą spełniać wymagania izolacyjności akustycznej przegród 
wewnętrznych dla budynków zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. PN-B-
02151-3:1999 

9 WYPOSAŻENIE OBIEKTU W INSTALACJE 

Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje i sieci: 

1. Kanalizacja sanitarna 
2. Kanalizacja deszczowa 
3. Instalacja wody zimnej 
4. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 
5. Instalacja wentylacji mechanicznej  
6. Instalacja centralnego ogrzewania 
7. Instalacja ciepła techniczne 
8. Instalacje elektryczne 
9. Sieci zewnętrzne elektryczne 
10. Instalacje niskoprądowe 
11. PPOŻ: oddymianie, SAP, DSO, instalacja hydrantowa 

10 RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH ZANIECZYSZCZEŃ 

10.1 ŚCIEKI BYTOWE I TECHNOLOGICZNE 

Eksploatacja analizowanego obiektu związana będzie z powstawaniem ścieków bytowych. Ścieki 
bytowe wytwarzane będą w punktach sanitarnych zaprojektowanego obiektu. Ścieki bytowe 
odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej. Szczegółowe ilości poszczególnych 
rodzajów ścieków wg dokumentacji branżowej. 

Na terenie inwestycji powstawać będą wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów 
projektowanych obiektów. Maksymalna ilość wód opadowych odprowadzanych z terenu 
projektowanego przedsięwzięcia wg dokumentacji branżowej. Ścieki deszczowe odprowadzone 
zostaną do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. 

10.2 ODPADY 

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. ws. Katalogu 
odpadów, odpady wytwarzane w okresie realizacji planowanego przedsięwzięcia kwalifikują się do 
grupy 17-tej - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej. Na etapie organizacji zaplecza oraz placu budowy, przed przystąpieniem do prac 
budowlanych, wykonawca robót zawiera umowy na odbiór poszczególnych rodzajów odpadów z 
podmiotami posiadającymi odpowiednie zezwolenia wymagane ustawą o odpadach. Większość 
wytwarzanych odpadów wytwarzanych w okresie realizacji magazynowane będą selektywnie, w 
odpowiednich, dostosowanych do danego rodzaju odpadu - pojemnikach, workach (big-bagach) lub 
kontenerach, dostarczonych przez odbiorcę odpadu. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w 
wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza budowy. Nawierzchnia w miejscach magazynowania 
odpadów będzie utwardzona, zabezpieczająca środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym 
zanieczyszczeniem. Masy ziemne będą spryzmowane w celu wykorzystania do prac wykończeniowych. 
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Nagromadzone odpady przekazywane będą na podstawie kart przekazania odpadów, odbiorcom 
posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania poszczególnymi odpadami, w tym 
na transport. Odpady w pierwszej kolejności przekazywane będą do odzysku. Na terenie budowy 
powstawać będą również odpady związane z obecnością pracowników budowlanych. Przewidziane 
zostaną pojemniki do gromadzenia odpadów aby zapewnić ich wywóz z terenu budowy na wysypisko 
odpadów przez podmiot wpisany do rejestru prowadzonego przez gminę. 

 
Okres eksploatacji: 
W okresie eksploatacji wytwarzane będą głównie odpady komunalne – odpady niezawierające 

odpadów niebezpiecznych, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych (20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne). Odpady te gromadzone będą w koszach rozmieszczonych na terenie obiektu, a następnie 
magazynowane w kontenerach, usytuowanych w wydzielonym na terenie obiektu miejscu 
magazynowania odpadów.  

Utrzymaniem technicznym obiektu, naprawą i konserwacją urządzeń oraz pielęgnacją zieleni 
oraz wody opadowe zajmować się będą podmioty świadczące usługi w poszczególnym zakresie. 
Podmioty świadczące usługi w w/w zakresie będą wytwórcami odpadów wytworzonymi w wyniku 
świadczenia usług, odpowiedzialnymi za zgodne z wymogami ochrony środowiska ich 
zagospodarowanie. Sposób postępowania z ww. odpadami będzie zgodny z zapisami Ustawy o 
odpadach. Na bieżąco będzie prowadzona ewidencja ilościowa i jakościowa zgodnie z katalogiem 
odpadów i obowiązującymi przepisami. Podczas zbierania oraz czasowego magazynowania odpadów 
na terenie Inwestycji, będzie prowadzona segregacja na poszczególne grupy odpadów. Poprzez 
odpowiednie szkolenia pracowników oraz infrastrukturę techniczną (odpowiednia liczba wydzielonych 
zbiorników) należy dążyć do segregacji wszystkich powstających odpadów. Magazynowanie odpadów 
odbywać się będzie w wydzielonym miejscu, w przeznaczonych do tego pojemnikach (najczęściej 
kontenerach z tworzywa sztucznego). Pojemniki na odpady będą przechowywane w przeznaczonym do 
tego miejscu zapewniającym łatwy podjazd a jednocześnie brak dostępu dla osób niepowołanych. 
Wszystkie odpady przekazywane będą odbiorcom posiadającym stosowne uprawnienia do zbierania, 
transportu i zagospodarowania powstających odpadów. Dalszy sposób zagospodarowania odpadów 
przewiduje odzysk, a w przypadku odpadów, które nie mogą być poddane odzyskowi, będą one 
unieszkodliwiane. 

10.3 EMISJA HAŁASU 

Poziom hałasu w środowisku reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.Nr 120, poz. 826 z póź. zm.). Wyżej 
wymienione Rozporządzenie określa następujące dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów:  

- 55 dB(A) w godzinach 6.00 ÷22.00, 
- 45 dB(A) w godzinach 22.00÷6.00. 
Dopuszczalny poziom hałasu od dróg oraz od pozostałych obiektów i działalności będącej 

źródłem hałasu dla rodzajów terenów chronionych akustycznie nie może przekraczać norm określonych 
w przepisach odrębnych. 

 
Okres budowy: 
Emisja hałasu z terenu inwestycji w momencie przystąpienia do prac budowlanych będzie 

związana z pracą typowych maszyn budowlanych (koparek, spychaczy itp.) oraz z transportem 
materiałów budowlanych. Wyżej wymienione maszyny oraz samochody ciężarowe wykorzystywane do 
transportu charakteryzują się wysokim poziomem mocy akustycznej i emitują hałas o dużym natężeniu. 
W związku z tym, hałas jaki będzie występował w czasie realizacji inwestycji może powodować 
uciążliwości akustyczne dla mieszkańców najbliższej zabudowy mieszkaniowej. W przypadku 
wystąpienia takich okoliczności, wykonywanie prac budowlanych należy ograniczyć do godzin 
dziennych tj. od 6.00 do 22.00 oraz zastosować takie rozwiązania organizacyjne, aby w miarę 
możliwości unikać równoczesnej pracy urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu. Hałas ten 
będzie miał charakter tymczasowy i uciążliwości z nim związane ustaną wraz z zakończeniem ww. 
prac. Prowadzenie prac związanych z realizacją inwestycji będzie wiązało się z prowadzeniem robót 
ziemnych (wykopy i niwelacja terenu), oraz prac budowlanych. Całość robót związanych z realizacją 
inwestycji zamknie się w granicach terenu Inwestora. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą 
pracowały maszyny i urządzenia technologiczne, używane w budownictwie maszyny robocze. Bazy 
maszyn, narzędzi i urządzeń w trakcie etapu realizacji inwestycji będzie zlokalizowana na własnym 
terenie.  

Zmiana klimatu akustycznego będzie jednak miała charakter czasowy (na czas prowadzenia 
robót), nie kumulujący się w środowisku i lokalizujący się wokół raczej skupionego frontu robót. 
Wykonawca powinien zadbać, by maszyny budowlane były technicznie sprawne (przez co hałas 
mechanizmów jest zminimalizowany) oraz nie powinien prowadzić robót w godzinach nocnych. W 
najbliższym otoczeniu planowanego przedsięwzięcia występują tereny zabudowy mieszkaniowej. Etap 
realizacji przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu, 
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określonego dla ww. terenów zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). 
Zakres prac jak i technologia budowlana są typowe i nie wnoszą zagrożeń do środowiska 
przyrodniczego i środowiska przebywania ludzi. 

Okres eksploatacji: 
Emisja hałasu z terenu inwestycji związana będzie: 
- z ruchem samochodów osobowych na terenie oraz drogami dojazdowymi. 
- pracą urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, pomp itp.  
 
Poziom hałasu od dróg pozostanie na takim samym poziomie lub nieznacznie się zwiększy. 

Urządzenia technologiczne zastosowane wewnątrz obiektu będą urządzeniami nowoczesnymi 
charakteryzującymi się niskim poziomami mocy akustycznej. Dodatkowo większość z nich będzie 
zlokalizowana wewnątrz obiektu. Takie rozwiązanie spowoduje, że emisja hałasu do środowiska, 
którego źródłem będą te urządzenia, będzie praktycznie pomijalna.   

10.4 EMISJA SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZONYCH DO POWIETRZA 

Okres budowy: 
Podczas realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji zanieczyszczających do powietrza 

będzie ruch samochodów i innych pojazdów wykorzystywanych przy pracach budowlanych obiektu oraz 
praca maszyn budowlanych. Wielkość emisji substancji zanieczyszczających związana z ruchem 
pojazdów i maszyn roboczych zależy głównie od ich stanu technicznego. Ważne jest również 
utrzymanie wyjazdu z terenu budowy w czystości. Podczas wykonywania prac ziemnych może wystąpić 
okresowy wzrost stężeń pyłu w analizowanym rejonie. Wielkość emisji pyłu jest uzależniona od 
warunków meteorologicznych, powierzchni odsłoniętego terenu (zdolnego do pylenia) i rzeźby terenu. 
Zasięg tego oddziaływania ograniczy się do najbliższego otoczenia. Emisja pyłu nie wystąpi bądź 
zostanie ograniczona w czasie opadów deszczu lub śniegu. Również mgły nie sprzyjają pyleniu, 
ponieważ nawilżają podłoże. Biorąc pod uwagę warunki meteorologiczne panujące na analizowanym 
obszarze można stwierdzić, że czas występowania warunków atmosferycznych sprzyjających pyleniu 
jest stosunkowo krótki. W przypadku wystąpienia warunków powodujących znaczne przesuszenie 
podłoża i wystąpienia wiatrów o prędkościach umożliwiających porywanie pyłu przewiduje się osłonięcie 
terenu prac oraz wykonywanie okresowego zraszanie terenu w celu wyeliminowania uciążliwości 
związanych z emisją pyłu do otoczenia. Emisja, jaka będzie występować w okresie realizacji 
przedsięwzięcia, a bezpośrednio związana z pracą sprzętu budowlanego będzie miała charakter 
niezorganizowany i krótkotrwały, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac 
budowlanych i montażowych. 

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne w okresie realizacji inwestycji nie będzie miało 
większego wpływu na teren poza granicami placu budowy i tras transportowych. Ponadto będzie to 
oddziaływanie o charakterze czasowym. Uciążliwość inwestycji w okresie budowy można 
zminimalizować poprzez stosowanie sprawnych, dobrze konserwowanych i posiadających właściwe 
atesty urządzeń oraz przestrzeganie zasad transportu materiałów sypkich. 

Okres eksploatacji: 
Źródłem emisji substancji zanieczyszczających do powietrza w okresie eksploatacji będzie ruch 

pojazdów korzystających.  
Ruch pojazdów poruszających się po terenie będzie źródłem emisji substancji pyłowo - gazowych 

(emisja dwutlenku azotu i siarki, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10 oraz węglowodorów 
alifatycznych i aromatycznych. 

Uwzględniając rodzaj i przewidywane wielkości emisji substancji zanieczyszczających do 
powietrza należy stwierdzić, że eksploatacja nie będzie znacząco oddziaływać na jakość powietrza 
atmosferycznego w rejonie jego lokalizacji. Przewidywane wielkości emisji substancji 
zanieczyszczających nie spowodują przekroczeń dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu poza 
terenem działki. 

10.5 NASŁONECZNIENIE 

Budynek istniejący. Projektuje się jego rozbudowę. 
Projektowana rozbudowa nie spowoduje ograniczenia oświetlenia oraz nasłonecznienia lokali 

znajdujących się na sąsiednich działkach. 
Zgodnie z §13 i §60 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690 z 
późn. zmianami) odległość budynku podlegającego rozbudowie, nadbudowie i przebudowie od 
zabudowy istniejącej zapewnia naturalne oświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 
zlokalizowanych w zabudowie sąsiadującej. 

10.6 WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Budynek istniejący. Projektuje się jego rozbudowę. Budynek wykonany w całości z materiałów 
naturalnych, sprawdzonych w użytkowaniu pod względem ekologicznym. 
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Budynek nie powoduje naruszenia układów korzeniowych, nie wprowadza zakłóceń w 
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. 

Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa "B", 
atesty higieniczne, oceny higieniczne, i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz prawem 
budowlanym. Materiały do wykonania posadzek, farby i lakiery muszą posiadać atesty do zastosowań 
w budynkach opieki zdrowotnej. 

Na terenie inwestycji oraz w budynkach nie przewiduje się składowania materiałów 
niebezpiecznych. 

Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz z 
zasadami wiedzy technicznej, zaprojektowano oszczędne korzystanie z terenu, poziom hałasu nie 
przekracza dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.  

Inwestor obowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac (w 
szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych). Przy 
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów 
przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z przedmiotową inwestycją.  

10.7 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU POWAŻNEJ AWARII 

Terminem poważnej awarii, określa się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, 
powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna 
lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia 
lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Sytuacje awaryjne 
zdarzają się sporadycznie, ale ich konsekwencje dla środowiska z reguły są znaczące. Na etapie 
budowy zdarzenia te, związane mogą być z awariami pracujących maszyn oraz pojazdów dowożących 
materiały na plac budowy. W takich sytuacjach mogą nastąpić emisje zanieczyszczeń do środowiska, 
polegające na przenikaniu węglowodorów ropopochodnych lub kwasów akumulatorowych do 
środowiska gruntowo - wodnego oraz emisji substancji zanieczyszczających do powietrza.  

W fazie eksploatacji obiekty dużym zagrożeniem jest możliwość pożaru. Obiekt jest 
zaprojektowany ze szczególna dbałością o zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego. Projektowana 
inwestycja nie sąsiaduje bezpośrednio z kompleksami leśnymi, więc nie istnieje niebezpieczeństwo 
przeniesienia pożaru. 

10.8 ETAP LIKWIDACJI INWESTYCJI 

Projektowany budynek nie jest inwestycją tymczasową i nie przewiduje się jej likwidacji. 

11 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Wg załącznika: „Warunki ochrony przeciwpożarowej” 
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