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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - URZĘDU MIEJSKIEGO Z BIBLIOTEKĄ, SIEDZIBĄ 

MTBS, OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ I LOKALAMI USŁUGOWYMI WRAZ Z 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PARKINGIEM ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ W MIĘDZYZDROJACH 

dz. nr 568/17, obręb 0019 Międzyzdroje 

 

 

 

 

 

1. INWESTOR 

„Nowe Centrum” sp. z o.o. 

z siedzibą przy ul. Gryfa Pomorskiego 21 

72-500 Międzyzdroje 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem danego opracowania jest projekt wykonawczy część 

architektoniczna -  budynku administracji publicznej - Urzędu Miejskiego z biblioteką, 

siedzibą MTBS, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i lokalami usługowymi, zagospodarowanie 

terenu oraz zewnętrzna infrastruktura techniczna będą przedmiotem odrębnego 

opracowania. 

Pozostałe opracowania branżowe ujęte są w odrębnych częściach niniejszego projektu. 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie i wytyczne Inwestora; 

• Uchwała nr LIII/518/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 maja 2014 r.  

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, 

Nowomyśliwską, Komunalną, wraz z późniejszymi zmianami. 

• Projekt budowlany wraz z projektami zamiennymi. 

 

4. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Teren przewidziany pod daną inwestycję zlokalizowany jest w centralnej części 

miasta Międzyzdroje w kwartale ulic: Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwska, Komunalna, 

Niepodległości na działce nr 568/17. W Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego znajduje się na terenie elementarnym "UA". 

 

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Zagospodarowanie terenu - zgodnie z projektem oraz opisem zagospodarowania terenu 

stanowiącym odrębną część opracowania. 
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6. OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 

Zgodnie z intencją Inwestora oraz z treścią Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego miasta Międzyzdroje zaprojektowano budynek Urzędu Miejskiego z 

biblioteką, siedzibą MTBS, OPS i lokalami usługowymi wraz z zagospodarowaniem terenu 

oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. 

 Jest to budynek 4-kondygnacyjny, wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Przekryty jest 

dachem wielospadowym o kącie nachylenia połaci 40o. Podzielony jest na cztery 

funkcjonalne części: urząd miasta (centrum), bibliotekę (w skrzydle południowym), siedziby 

lokali usługowych (w skrzydle północnym) oraz siedzibę Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego (w skrzydle południowym). Bryła budynku, kompozycja wnętrza i materiały 

wykończeniowe zaprojektowano z uwzględnieniem rangi obiektu.   

Rzut budynku jest zgodny z obowiązującymi liniami zabudowy z centralnie 

wysuniętą wieżą zegarową. W tylnej części budynku znajduje się 2 kondygnacyjne atrium z 

tarasem na dachu. 

Do budynku prowadzą cztery wejścia ogólnodostępne w części frontowej budynku 

oraz siedem wejść dodatkowych. Obiekt zaprojektowano jako prostą bryłę o formie 

historyzującej oraz symetrycznej elewacji z rytmicznie rozłożonymi otworami okiennymi i 

drzwiowymi. 

W budynku zaprojektowano jedną reprezentacyjną klatkę schodową z windą w części 

centralnej oraz dwie pomocnicze klatki schodowe ewakuacyjne z windami. 

 

6.1. UKŁAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY: 

W części parteru budynek podzielony jest na trzy części oddzielone przejazdami bramnymi.  

 

PARTER 

W centralnej części znajdują się pomieszczenia Urzędu Miejskiego: 

pomieszczenia Straży Miejskiej wraz z zespołem socjalno-sanitarnym, pomieszczenia 

informatyka, serwerownia, bar-bufet, zespół sanitariatów ogólnodostępnych oraz lokale 

usługowe. 

Bezpośrednio z holu można dostać się do atrium (nad drzwiami zlokalizowano kurtynę 

powietrzną). W centralnej części atrium znajduje się zbiornik p.poż. pełniący również 

funkcję fontanny. Z atrium można się również dostać do pomieszczenia technicznego z 

urządzeniami wspomagającymi pracę fontanny.  

W północnym skrzydle budynku zlokalizowano pomieszczenia usługowe.  

W południowym skrzydle budynku znajdują się pomieszczenia biblioteki, tj. - czytelnia z salą 

spotkań, dział dla dzieci oraz czytelnia internetowa.  

Na parter prowadzą wejścia ogólnodostępne do wszystkich trzech wydzielonych części. 

Wejście 1a oraz wejście 1b zlokalizowano w elewacji frontowej. Prowadzą do holu 

głównego budynku, z którego możemy dostać się do pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz 

do oddziału Straży Miejskiej. Bezpośrednio z holu głównego dostępna jest winda oraz 

niewydzielone schody. 

Wejście 2 zlokalizowane po lewej stronie elewacji frontowej prowadzi do pomieszczeń 

biblioteki. 

Wejście 3 zlokalizowane po prawej stronie elewacji frontowej prowadzi do pomieszczeń 

lokali usługowych.  

Wejście 4 zlokalizowane jest w lewym przejeździe bramnym, prowadzi na klatkę schodową 

skąd można dostać się do siedziby MTBS zlokalizowanej na piętrze II. 

Wejście 5 zlokalizowane w prawym przejeździe bramnym. Prowadzi na klatkę schodową 

skąd można dostać się do Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowanego na piętrze I oraz II. 
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Wejście 6a oraz wejście 6b zlokalizowane również w przejazdach bramnych, prowadzą do 

przestrzeni komunikacyjnych Urzędu Miejskiego. 

Wejście 7 zlokalizowane po lewej stronie zewnętrznej elewacji atrium prowadzi do bufetu. 

Tym wejściem odbywać się będą również dostawy. 

Wejście 8 zlokalizowane w tylnej zewnętrznej elewacji atrium prowadzi bezpośrednio do 

oddziału Straży Miejskiej. W okresie nocnym, gdy pozostałe funkcje budynku są juz 

nieczynne, tym wejściem poruszać się będą pracownicy. 

Wejście 9 zlokalizowane po prawej stronie tylnej elewacji prowadzi do lokalu usługowego 

 

I PIĘTRO 

W części centralnej I piętra zlokalizowane są pomieszczenia Urzędu Miejskiego, tj. - dział 

Rady Miejskiej – Sala Obrad, Biuro Przewodniczącego oraz sekretariat, biura Referatu 

Obsługi Jednostek Gminy, Biura Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, 

punkty informacji turystycznej, oraz zaplecze socjalne, sanitarne, a także sanitariaty 

ogólnodostępne. 

 W południowym skrzydle znajdują się pomieszczenia Biblioteki, tj. - sala wypożyczalni, biura 

dyrekcji i księgowości, magazyn książek oraz pomieszczenia pomocnicze, a także 

sanitariaty i pom. gospodarcze.  

W skrzydle północnym znajdują się pomieszczenia OPS, tj. - biura sekcji świadczeń 

rodzinnych, biura sekcji pomocy społecznej, wraz z pom. pracy indywidualnej, sala terapii 

grupowej, gabinet terapeutyczny oraz pom. pomocnicze - sanitariaty, poczekalnia, pok. 

socjalny, pom. gospodarcze, magazyn środków czystości). 

 

II PIĘTRO 

W części centralnej II piętra zlokalizowane są pomieszczenia Urzędu Miejskiego, tj. – 

Gabinet oraz Sekretariat Burmistrza, Gabinet Zastępcy Burmistrza, Sala Konferencyjna, 

pomieszczenia Referatu Budżetu i Finansów oraz Skarbnika, biuro Referatu Planowania 

Przestrzennego oraz Biuro Referatu Infrastruktury. 

Z sali konferencyjnej można dostać się na taras. 

W skrzydle północnym  znajdują się pozostałe pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej, 

tj. - biuro kierownika, sekretariat, składnica akt, biura księgowej, inspektora ds. uzależnień, 

asystenta rodziny oraz pomieszczenia pomocnicze - sanitariaty, magazyn żywności.  

W skrzydle południowym znajduje się siedziba Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w 

tym biuro Prezesa, sekretariat, biura księgowych, archiwum, dział techniczny oraz 

pomieszczenia pomocnicze - sanitariaty, pom. gospodarcze, pokój socjalny. 

 

III PIĘTRO - PODDASZE  

Na poddaszu zlokalizowane są pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego, biura spółki 

„Nowe Centrum”, pomieszczenia Zarządzania Kryzysowego, sanitariaty oraz 

pomieszczenia techniczne i logistyczne. 

Na poddasze prowadzą dwie boczne klatki schodowe wraz z windami. 

 

6.2. DANE LICZBOWE: 

Powierzchnia zabudowy:        1567 m2 

Powierzchnia użytkowa projektowanego budynku:     4473,80 m2 

- powierzchnia użytkowa parteru: 1195,80 m2 

- powierzchnia użytkowa I piętra: 1276,70 m2 

- powierzchnia użytkowa II piętra: 1094,80 m2 

- powierzchnia użytkowa III piętra:  906,50 m2 

Kubatura brutto budynku:        22 925 m3 
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Szerokość elewacji frontowej:       81,88 m 

Projektowane +/- 0,00:        +/- 0,00 = 1,85 m n.p.m. 

Projektowana wysokość budynku: 

− do gzymsu: 13,48 m   

− do kalenicy: 17,82 m 

− wieża: 22,50 m 

− atrium do gzymsu: 9,00 m 

− attyka wieży: 18,77 m 

− attyka klatki schodowej: 16,46 m 

 

Szczegółowe zestawienie pomieszczeń wraz z powierzchniami: 

Kondygnacja  nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. 

PARTER 

 0.01 HOL 24,2 

0.02 LOKAL USŁUGOWY NR 3 17,3 

0.03 LOKAL USŁUGOWY NR 4 26,4 

0.04 WC MĘSKIE 9,8 

0.05 WC DAMSKIE 5,0 

0.06 SZATNIA MĘSKA WC 10,9 

0.07 SZATNIA DAMSKA Z WC 11,3 

0.08 POKÓJ SOCJALNY 9,2 

0.09 BIURO KOMENDANTA 14,8 

0.10 WINDYKACJA - KASA 18,7 

0.11 CEPiK 9,8 

0.12 BIURO STRAŻNIKÓW MIEJSKICH 25,0 

0.12a POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4,5 

0.13 SERWEROWNIA 27,0 

0.14 INFORMATYK 17,5 

0.15 MAGAZYN 8,5 

0.16 BAR 24,8 

0.17 BOKS NA ROWERY 14,7 

0.18 LOKAL USŁUGOWY NR 1 26,9 

0.19 LOKAL USŁUGOWY NR 2 15,2 

0.20 KOMUNIKACJA 109,2 

0.20a KOMUNIKACJA 11,1 

0.20b KOMUNIKACJA 11,4 

0.20c KOMUNIKACJA 14,3 

0.20d KOMUNIKACJA 2,8 

0.20e PRZEDSIONEK 2,7 

0.21 PRZEDSIONEK 26,8 

0.22 KOMUNIKACJA 33,7 

0.22a PRZEDSIONEK 3,7 

0.23 LOKAL USŁUGOWY NR 5A 11,9 

0.24 LOKAL USŁUGOWY 5B 24,5 

0.25 LOKAL USŁUGOWY NR 6A 128,2 

0.26 SZATNIA 5,9 

0.27 WC DAMSKIE 4,9 

0.28 WC MĘSKIE 7,7 
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0.29 KOMUNIKACJA 32,5 

0.30 PRZEDSIONEK 6,5 

0.31 LOKAL USŁUGOWY NR 6B 5,4 

0.32a KLATKA SCHODOWA 18,4 

0.33 LOKAL USŁUGOWY NR 7 69,4 

0.34 MAGAZYN 2,9 

0.35 WC MĘSKIE 4,6 

0.36 WC DAMSKIE 4,6 

0.37 CZYTELNIA Z SALĄ SPOTKAŃ 151,2 

0.38 DZIAŁ DLA DZIECI 70,0 

0.39 KOMUNIKACJA 26,0 

0.40 PRZEDSIONEK 6,6 

0.41 CZYTELNIA INTERNETOWA 23,7 

0.42 MAGAZYN 5,5 

0.42a ROZDZIELNIA ENERGETYCZNA 6,3 

0.43 WC DAMSKIE 9,1 

0.44 WC MĘSKIE 8,2 

0.45 POM. SOCJALNE 6,2 

0.46 KLATKA SCHODOWA 18,4 

 1 195,8 m² 

PIĘTRO 

 1.01 SALA SPOTKAŃ RADY MIEJSKIEJ 44,3 

1.02 SEKRETARIAT RADY MIEJSKIEJ 27,0 

1.03 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 16,8 

1.04 RADCA PRAWNY 26,9 

1.05 KIEROWNIK REFERATU SGK 15,0 

1.06 GOSPODAROWANIE ODPADAMI 25,1 

1.07 INSPEKTOR DO SPRAW ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 

18,2 

1.08 BIURO RADCY PRAWNEGO 14,5 

1.09 WC DAMSKIE 13,1 

1.10 WC MĘSKIE 9,8 

1.11 POKÓJ SOCJALNY DLA 

PRACOWNIKÓW um 

10,7 

1.12 WINDYKACJA 20,8 

1.12a POM. BIUROWE 11,7 

1.13 BOI + MAG. MATERIAŁÓW 

BIUROWYCH 

16,3 

1.14 PUNKT INFORMACJI TURYTYCZNEJ 12,1 

1.14A PUNKT INFORMACJI TURYTYCZNEJ 14,8 

1.15 BIURO REF. POK 17,7 

1.15A BIURO REF. POK 13,3 

1.15B BIURO REF. POK 12,2 

1.16 KIEROWNIK REF. POK 14,3 

1.16a POM. INFORM. 3,5 

1.17 REF. OBSŁUGI JEDNOSTEK GMINY 20,9 

1.18 WINDYKACJA 18,2 

1.19 KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA 21,0 
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1.20 KIEROWNIK REFERATU OJG 21,6 

1.20A BIURO REFERATU OJG 17,0 

1.21 KLATKA SCHODOWA 67,6 

1.21a KOMUNIKACJA 22,3 

1.21b KOMUNIKACJA 87,4 

1.22 KLATKA SCHODOWA 18,4 

1.23 BIURO - SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZ. 31,9 

1.24 BIURO - SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZ. 24,4 

1.25 SEKCJA POMOCY SPOŁ. - 2 OS. 33,0 

1.26 POM. PRACY INDYWIDUALNEJ 15,2 

1.27 SEKCJA POM. SPOŁECZNEJ - 2 OS. 26,2 

1.28 TERAPIA GRUPOWA 43,8 

1.29 GABINET TERAPEUTYCZNY 24,5 

1.30 KORYTARZ Z POCZEKALNIĄ 22,7 

1.31 MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 5,6 

1.32 KOMUNIKACJA 28,1 

1.33 POKÓJ SOCJALNY 13,5 

1.34 WC OGÓLNE 3,2 

1.35 POM. GOSPODARCZE 3,8 

1.36 WC DAMSKIE 5,1 

1.37 WC MĘSKIE 5,7 

1.38 KLATKA SCHODOWA 18,4 

1.39 WYPOŻYCZALNIA 151,1 

1.40 MAG. KSIĄŻEK / STROJÓW / MATER. 69,4 

1.41 BIURO OPRAC. KSIĘGOZBIORÓW 13,7 

1.42 BIURO KSIĘGOWEJ 11,9 

1.43 BIURO DYREKTORA 25,2 

1.44 WC MĘSKIE 8,3 

1.45 WC DAMSKIE 5,5 

1.46 POM. GOSPODARCZE 3,2 

1.47 KOMUNIKACJA 30,8 

 1 276,7 m² 

PIĘTRO 2 

 2.01 SEKRETARIAT BURMISTRZA 27,7 

2.02 BIURO BURMISTRZA 39,6 

2.03 BIURO SEKRETARZA 28,2 

2.04 ARCHITEKT 16,3 

2.05 BIURO REF. INFRASTRUKTURY 21,0 

2.06 BIURO REFERATU RI 19,7 

2.06A KIEROWNIK RI 14,0 

2.07 MAGAZYN REFERATU RI/GN 22,6 

2.08 BIURO REFERATU GN 24,4 

2.09 PLANOWANIE PRZESTRZENNE 18,2 

2.10 SALA KONFERENCYJNA 46,5 

2.11 POM. INFORM. 2,4 

2.12 WC MĘSKIE 8,5 

2.13 WC DAMSKIE 4,7 

2.14 KIEROWNIK REF. BiF 14,7 
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2.15 BIURO BiF 18,1 

2.16 BIURO REF. BiF 20,9 

2.17 SKARBNIK 15,2 

2.18 BIURO ZASTĘPCY BURMISTRZA 26,8 

2.19 ZAPLECZE SALI KONFERENCYJNEJ 5,2 

2.20 KOMUNIKACJA 75,0 

2.20a KOMUNIKACJA 22,3 

2.20b KOMUNIKACJA 26,3 

2.21 KIEROWNIK GN 15,9 

2.22 KIEROWNIK OPS 22,2 

2.23 SEKRETARIAT 16,9 

2.24 SKŁADNICA AKT 13,0 

2.25 INSPEKTOR DS. UZALEŻNIEŃ 16,8 

2.26 KSIĘGOWOŚĆ - 2 OS. 27,5 

2.27 ASYSTENT RODZINY 12,0 

2.28 REALIZACJA ŚWIADCZEŃ 24,7 

2.29 KOMUNIKACJA 17,0 

2.29a KOMUNIKACJA 11,1 

2.30 KOMUNIKACJA 23,5 

2.31 MAGAZYN ŻYWNOŚCI 10,0 

2.32 WC DAMSKIE 5,1 

2.33 WC MĘSKIE 5,7 

2.34 KLATKA SCHODOWA 18,4 

2.35 MAGAZYN 7,2 

2.36 ROZLICZENIA 19,9 

2.37 ROZLICZENIA 15,6 

2.38 ROZLICZENIA 15,6 

2.39 DZIAŁ TECHNICZNY 34,6 

2.40 SEKRETARIAT MTBS 18,1 

2.41 ROZLICZENIA 16,0 

2.42 SALA ZEBRAŃ WSPÓLNOT 34,9 

2.43 WC DAMSKIE 4,4 

2.44 WC MĘSKIE 4,9 

2.45 POM. GOSPODARCZE 6,8 

2.46 ARCHIWUM 18,1 

2.47 POM. SOCJALNE 16,6 

2.48 GŁÓWNY KSIĘGOWY MTBS 25,4 

2.49 KOMUNIKACJA 34,1 

2.49a KOMUNIKACJA 6,4 

2.50 KLATKA SCHODOWA 18,4 

2.51 BIURO PANI PREZES MTBS 39,7 

 1 094,8 m² 

PIĘTRO 3 

 3.01 SALA ŚLUBÓW ORAZ OBRAD RADY 

MIASTA 

113,7 

3.02 POM. TECHN. 66,7 

3.03 KOMUNIKACJA 17,1 

3.04 WĘZEŁ HIG.-SAN. 9,8 
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3.05 POM. ODPOCZYNKU 12,5 

3.06 KOMUNIKACJA 8,8 

3.07 KLATKA SCHODOWA 18,5 

3.08 BIURO + SOCJAL 18,1 

3.08A WC 6,7 

3.09 POM. LOGISTYCZNE 41,0 

3.10 STANOWISKO KIEROWANIA 

BURMISTRZA 

23,4 

3.11 KANCELARIA NIEJAWNA 10,5 

3.12 MAG. SALI KONFERENCYJNEJ 21,5 

3.12A POM. BIUROWE "NOWE CENTRUM" 42,8 

3.13 KOMUNIKACJA 17,1 

3.14 ZAPLECZE SOCJALNE 8,0 

3.14a SERWEROWNIA 2,7 

3.15 POM. TECHN. 8,8 

3.16 WC MĘSKIE 7,2 

3.17 WC DAMSKIE 8,2 

3.18 SZATNIA 12,5 

3.19 KLATKA SCHODOWA 18,4 

3.20 POM. LOGISTYCZNE 41,3 

3.21 BIURO EWIDENCJI LUDNOŚCI 18,1 

3.21A POM. ZAPLECZA UM 8,0 

3.22 ARCHIWUM USC 15,6 

3.23 KOMUNIKACJA 8,7 

3.24 BIURO USC 32,5 

3.25 POM. CENTRALI WENTYLACYJNEJ 124,4 

3.25A POM. LOGISTYCZNE 45,8 

3.26 POM. CENTRALI WENTYLACYJNEJ 66,7 

3.26A KOMUNIKACJA 51,4 

 906,5 m² 

 RAZEM: 4 473,8 m² 

 

 

7. DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego. 

Budynek objęty opracowaniem zaprojektowano jako obiekt przystosowany do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

Ogólnodostępne wejścia do budynku zaprojektowano jako pozbawione barier 

architektonicznych (np. progów wyższych niż 2cm czy schodów). 

W budynku zaprojektowano 3 windy (umożliwiające swobodne poruszanie się między 

kondygnacjami). Na każdej kondygnacji toalety damskie zostały zaprojektowane jako 

toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

8. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne zgodnie z branżą konstrukcyjną stanowiącą 

integralną część niniejszego projektu. 
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FUNDAMENTY 

Ze względu na warunki gruntowe zaprojektowano posadowienie budynku na 

palach – posadowienie pośrednie. 

Pod budynkiem zaprojektowano posadowienie w postaci fundamentów 

pośrednich tj. pali o średnicy Ø630 mm oraz Ø1000 mm żelbetowych wierconych, np. 

wykonywanych włoską palownicą CASAGRANDE (tzw. pale bezwstrząsowe). Pod 

budynkiem zaprojektowano pale z betonu C40/50 W8 F150 (B50) zbrojonego stalą A-IIIN o 

całkowitej długości czynnej 10,00 m (całkowitej 10,50m). 

Pale zakotwione w żelbetowej płycie fundamentowej gr. 50 cm oraz ukrytym 

ruszcie żelbetowym. System ten pozwoli na odpowiednie zakotwienie pali i połączenie ich 

z konstrukcją budynku. 

Ściany fundamentowe budynku gr. 24 oraz 18 cm zaprojektowano z bloczków z 

SILKA wapienno - piaskowych odpowiednio E24S oraz E18S klasy 20 murowane na 

zaprawie cementowej marki M10 MPa z wypełnieniem spoin pionowych i poziomych lub 

systemowej. 

 

ŚCIANY BUDYNKU 

Ściany wewnętrzne nośne murowane z bloczków wapienno-piaskowych Silka E24 klasy 20, 

na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG lub o parametrach równoważnych. 

Ściany działowe wewnątrz budynku wykonać w systemie 

− bloczków z wapienno-piaskowych Silka E18 klasy 20 lub E12 klasy 15 (zgodnie z 

załącznikiem graficznym)murowane na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG; 

− szkieletowe na profilach stalowych CW75 z wypełnieniem wełną mineralną gr. 

7,5cm, z dwuwarstwową okładziną z płyt gipsowo-kartonowych 

− szkieletowe o klasie EI60 odporności ogniowej na profilach stalowych CW75 z 

wypełnieniem wełną mineralną gr. 7,5cm o gęstości 10kg/m3, z dwuwarstwową 

okładziną z płyt gipsowo-kartonowych 

 

Zabudowy głównych szachtów instalacyjnych należy wymurować z bloczków wapienno-

piaskowych Silka gr. 8cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG (lub o parametrach 

równoważnych) o klasie EI 60 odporności ogniowej. Dodatkowo kanały wentylacji 

hybrydowej należy oddzielić na całej wysokości od pozostałych kanałów systemem 

zapewniającym klasę EI 60 odporności ogniowe (np. ścianą z bloczków wapienno-

piaskowych SILKA E8 klasy 15 lub o parametrach równoważnych). 

Kanały wentylacji na klatkach schodowych należy obudować systemem zapewniającym 

klasę EI60 odporności ogniowej. 

 

KLATKA SCHODOWA 

Zaprojektowano 3 klatki schodowe. Jedna zlokalizowana w centralnej części - 

dwubiegowa, żelbetowa monolityczna oparta na żelbetowych podciągach, o szerokości 

biegu 220 cm. 

Dwie boczne klatki schodowe w części parteru 3-biegowe, wyżej 2-biegowe. 

Zaprojektowane jako płytowe, trzy przęsłowe, dwukrotnie załamane, żelbetowe oparte na 

ścianach nośnych budynku i żebrach żelbetowych. Płyta schodowa i spocznikowa 

monolityczna żelbetowa o grubości 16 cm z betonu B25 zbrojona dołem prętami #12 stal 

A-IIIN.  

Klatki boczne ewakuacyjne wydzielone ścianami murowanymi w klasie odporności 

ogniowej REI60 i drzwiami w klasie EIS30. Na parterze każda boczna klatka wyposażona jest 

w dwoje drzwi, w tym jedne napowietrzające. W kondygnacji poddasza wyposażone w 

okna oddymiające.  
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WINDY 

W budynku zainstalowane będą 3 windy – winda nr 1 w holu głównym w części centralnej, 

winda nr 2 w skrzydle południowym oraz winda nr 3 w skrzydle północnym. 

Winda nr 1, model OF.2015.03.034DN firmy NAM-LIFT (lub o parametrach równoważnych) z 

kabiną spełniającą min. warunek transportu osób niepełnosprawnych z dwoma dojściami 

narożnymi. Dźwig o napędzie elektrycznym, montowanym do szybu windowego o gr. 24 

cm. Wymiary wewnętrzne szybu: 184 cm x 222 cm. Wymiary kabiny: 140 cm x 140 cm. 

Montaż należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną producenta. Rzędne stropu 

oraz nadszybia dostosowane są do zakupionego dźwigu.  

Winda nr 2 i 3, model MPGO 1000 firmy NAM-LIFT (lub o parametrach równoważnych) z 

kabiną spełniającą min. warunek transportu osób niepełnosprawnych oraz transportu 

noszy, z jednym dojściem. Dźwig o napędzie elektrycznym, montowanym do szybu 

windowego o gr. 18 cm. Wymiary wewnętrzne szybu: 165 cm x 250 cm. Wymiary kabiny: 

110 cm x 210 cm, drzwi teleskopowe o szer. 90 cm. Na najwyższym przystanku windy, otwór 

drzwiowy powinien być poszerzony o miejsce na szafę aparatury – możliwe jest ustawienie 

szafy oddalonej od szybu. 

Ściany szybu windowego powinny być gładkie, pionowe i prostopadłe do siebie, 

pomalowane na biało farbą emulsyjną. Podane wymiary szybu dotyczą stanu ”na 

gotowo” - po uwzględnieniu tynków i pozostałych warstw. Maksymalne odchyłki ścian od 

piony to +/- 10 mm. Podane wymiary otworów drzwiowych dotyczą wykonania w stanie 

niewykończonym i ich wysokość jest liczona od poziomy posadzki. 

Podszybie powinno być gładkie, poziome, nieprzepuszczalne dla wody, przygotowane na 

podane obciążenia. Szyb windowy powinien być wentylowany. W nadszybiu należy 

przewidzieć otwory wentylacyjne (o minimalnym przekroju 1% przekroju poprzecznego 

szybu). Kanał wentylacyjny wyprowadzić na zewnątrz budynku i zabezpieczyć przed 

przedostawaniem się opadów atmosferycznych do wnętrza szybu. 

W szybie nie mogą się znajdować obce instalacje niezwiązanie z pracą dźwigu. 

W podszybiu należy osadzić haki montażowe o podanej nośności. Haki nie powinny 

zaniżać nadszybia o więcej niż 80 mm. Jako haki montażowe można stosować elementy 

elastyczne jak np. wkręcane pętle transportowe linkowe (np. system PFEIFER lub HALFEN). 

Po zamontowaniu wszystkich drzwi przystankowych, szczeliny pomiędzy ościeżnicami drzwi 

a ścianą należy wypełnić na całej głębokości pod nadzorem montera dźwigowego. 

W szybie musi być zapewniona temperatura w przedziale od +5oC do +40oC. Szyb nie 

może być ogrzewany gorącą wodą lub parą, a elementy regulacyjne muszą być 

umieszczone poza szybem. 

Wymiary podszybia i nadszybia (liczone od poziomu wykończenia posadzek) wynoszą 

kolejno: 340 cm oraz 105 cm. 

Szyb windy (wymiary i otwory technologiczne) należy wykonać zgodnie z wytycznymi 

projektowymi zamówionego dźwigu. 

Szyb windy wraz z obudową kanałów wentylacyjnych przy szybie należy wykończyć 

okładziną kamienną. 

 

STROPY I STROPODACHY 

Strop nad przyziemiem, piętrami i stropodach w miejscu projektowanego pokrycia 

płaskiego zaprojektowano jako żelbetowe wylewane. 

Płyty stropowe opierają się na ścianach nośnych i podciągach żelbetowych. 

Rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej 

będącej integralną częścią niniejszego opracowania. 
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NADPROŻA, PODCIĄGI I NADCIĄGI 

Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi żelbetowe prefabrykowane z belek typu 

L19  i wylewane żelbetowe monolityczne(szczegóły wg opracowania branży konstrukcyjnej) 

 

HYDRANTY WEWNĘTRZNE 

Wszystkie hydranty wewnętrzne należy się wykonać we wnękach. Zawór hydrantowy, 

zgodnie z rozporządzeniem MSWiA,  zainstalować na wysokości 1350±100 mm. Kolor 

hydrantów w kolorze szarym RAL 7047. 

 

9. WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE 

ŚCIANY 

− farba elewacyjna np. StoColour Lotusan lub o parametrach równoważnych 

− mineralna zaprawa tynkarska np. StoMiral lub o parametrach równoważnych 

− preparat gruntujący np. StoPrep Miral lub o parametrach równoważnych 

− siatka zbrojąca np. Glasfasergewebe F lub o parametrach równoważnych 

− zaprawa np. StoLevell Uni lub o parametrach równoważnych do wykonania 

warstwy zbrojonej 

− łączniki mechaniczne np. EJOT STR U 2G lub o parametrach równoważnych 

− styropian Grafitowy Swisspor LambdaEPS 031 fasada EPS 

− zaprawa klejowa np. Sto-Baukleber lub o parametrach równoważnych 

− bloczki wapienno - piaskowe SILKA E24 klasy 20, na zaprawie muraskiej   zgodnej z 

zaleceniami producenta 

− grunt np. StoPrim GT lub o parametrach równoważnych 

 

Specyfikacja materiałów: 

Proponowane materiały są przykładowe. Należy stosować materiały o parametrach 

technicznych równoważnych (nie gorszych niż zaprojektowane).  

 

SYSTEM ELEWACYJNY – NP. ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ lub o parametrach 

równoważnych 

wykończony tynkiem mineralnym StoMiral lub o parametrach równoważnych 

malowanym farbą elewacyjną np. StoColor Lotusan lub o parametrach równoważnych 

 

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentów systemu (lub o 

parametrach równoważnych): 

 

Zaprawa klejowa np. Sto-Baukleber do mocowania płyt termoizolacyjnych na podłożu – 

sucha zaprawa mineralna do przygotowania i aplikacji ręcznej lub maszynowej, odporna 

na występowanie rys skurczowych, o przyczepności zaprawy do wełny mineralnej ≥ 0,08 

MPa 

I przyczepność zaprawy do innych podłoży (MPa): 

 

 do 

betonu 

do 

styropianu 

w stanie powietrzno-suchym ≥ 1,5 ≥ 0,13 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h 

suszenia 

≥ 1,0 ≥ 0,06 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 

dniach suszenia 

≥ 1,5 ≥ 0,15 
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Płyty termoizolacyjne EPS 

Płyty termoizolacyjne ze styropianu dopuszczone do stosowania w systemie nie powinny 

być gorsze niż podane poniżej w tabeli. 

 

parametr oznaczenie jednostka wymaganie 

Współczynnik 

przewodzenia 

ciepła λD W/m*K ≤ 0,031 

grubość T1 mm +/- 1 

długość L2 mm +/- 2 

szerokość W2 mm +/- 2 

prostokątność S5 mm/1000 mm +/- 5 

płaskość P5 mm +/- 5 

wytrzymałość 

na zginanie BS kPa ≥ 75 

stabilność 

wymiarowa w 

normalnych 

warunkach DS(N)2 [%] +/- 0,2 

stabilność 

wymiarowa w 

temp. +70C 

zmiany po 48 

h DS(70,-) [%] 2 

Wytrzymałość 

na 

rozciąganie TR kPa ≥ 100 

 

Płyty z wełny mineralnej  

Płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej dopuszczone do stosowania w systemie nie 

powinny być gorsze niż podane poniżej w tabeli. 

 

Produkowane fabrycznie płyty z wełny mineralnej (MW) zwykłe i lamelowe 

według  PN-EN 13162  

Opis, właściwości 
MW płyty 

lamelowe 
MW płyty zwykłe 

Reakcja na ogień Klasa A1 

Opór cieplny (m²K)/W 
Określony przy oznakowaniu CE  

według EN 13162 

Grubość  
MW-EN 13162 – 

T5 

MW-EN 13162 –  

T4 lubT5 

Stabilność wymiarów w 

określonych warunkach 

temperatury i wilgotności   

MW-EN 13162 – DS(TH) 

Nasiąkliwość wodą przy 

krótkotrwałym zanurzeniu 

(częściowym)  

MW-EN 13162 – WS 
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Nasiąkliwość wodą przy 

długotrwałym zanurzeniu 

(częściowym) 

MW-EN 13162 – WL(P) 

Współczynnik oporu 

dyfuzyjnego pary wodnej 

(μ) 

1 

Wytrzymałość na 

rozciąganie prostopadle 

do powierzchni 

czołowych, w 

warunkach suchych  

PN-EN 1607 

MW-EN 13162 – 

TR80 

MW-EN 13162 – 

TR100 

MW-EN 13162 – 

TR10 

MW-EN 13162 – 

TR15 

 

 

Łączniki mechaniczne np. EJOT STR U 2G 

Oznakowane znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty 

technicznej oraz deklaracji właściwości użytkowych wydanej przez producenta, 

mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami ze styropianu 

lub wełny mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegające powstawaniu miejscowych 

mostków termicznych 

sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/materiału ścian 

elewacyjnych: 

- dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe 

warstwowe) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm 

- dla podłoży z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegła 

kratówka, okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika 

≥ 25 mm 

- dla podłoży z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, strefa 

rozporowa łącznika ≥ 60 mm  

 

Zaprawa np.  StoLevell Uni do wykonania warstwy zbrojonej 

sucha zaprawa mineralna, do aplikacji ręcznej i maszynowej, odporna na występowanie 

rys skurczowych , przyczepność zaprawy do wełny mineralnej ≥ 0,08 MPa, przyczepność 

zaprawy do styropianu (MPa): 

 

w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,09 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h 

suszenia 

≥ 0,05 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 

dniach suszenia 

≥ 0,12 

 

 

Siatka zbrojąca np. Glasfasergewebe F  

- tkanina z włókna szklanego, splot gazejski, odporna na deformacje kształtu, 

w pełni równomiernie przenosząca naprężenia, szerokość ≥ 110cm,długość ≥ 50mb, 

impregnowana przeciwalkalicznie, wielkość oczek 4,0 x 4,0 mm, 

ciężar powierzchniowy ≥ 165 g/m2 , 

 

Siły zrywające [N/mm] wzdłuż osnowy i ≥ 33 
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wątku dla próbek przechowywanych 28 

dni:  

w warunkach laboratoryjnych  

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g 

KOH + 0,5g Ca(OH)2 / 1 dm3) 

≥ 25 

 

Pośrednia warstwa gruntująca np. StoPrep Miral 

 

Mineralna zaprawa tynkarska StoMiral  

do aplikacji ręcznej i maszynowej, w temperaturze otoczenia i podłoża ≥ +5°C 

w fakturze baranek 2mm, odporna na powstawanie rys skurczowych 

 

Zawartość popiołu [%] w temp.: 

- 450oC 

 

98,0 – 99,5 

Gęstość objętościowa [g/cm3] 1,5 – 1,8 

 

Farba elewacyjna np. StoColor Lotusan  

posiadająca oznakowanie „iQ intelligent technology”, o wysokiej przepuszczalności pary 

wodnej i CO2, o podwyższonej odporności na zwilżanie, zgodna z technologią Lotus-Effect, 

która ogranicza przyczepność cząstek brudu i ułatwia samooczyszczanie elewacji podczas 

opadów deszczu, posiadająca naturalną ochronę przed rozwojem glonów i grzybów, 

charakteryzująca się niskim skurczem 

 

 

Zawartość suchej substancji [%] 60,0 – 66,0 % 

Zawartość popiołu [%] w temp.: 

- 450oC 

- 900o 

 

86,5 – 89,5 

63,5 – 73,5 

Gęstość objętościowa [g/cm3] 1,40 – 1,60 

Równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy 

powietrza Sd [m] 

0,01 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego  

pary wodnej µ 

50 

Absorbcja wody w [kg/(m² h1/2) 0,05 

Połysk  G 3 (matt) 

Uziarnienie [μm] < 100 (S1 

drobne) 

 

 

Materiały i elementy których należy użyć do wykańczania i zabezpieczania  

miejsc szczególnych elewacji 

 

- listwy startowe np. Sto-Sockelleiste Universal wykonane, jako profil ciągniony z 

anodowanego aluminium, o grubości min. 0,7 mm, ze zintegrowanym kapinosem 

- Klipsy do łączenia odcinków listew startowych np. Sto-Sockelleisteverbinder S, 

zapewniające wymaganą dylatację 

- profile narożnikowe np. Sto-Gewebewinkel Standard wykonane z tworzywa sztucznego ze 

zintegrowaną siatką z włókna szklanego 

- listwy kapinosowe np. Sto-Tropfkantenprofil  
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- listwy przyokienne np. Sto-Anputzleiste Standard 

- profile dylatacyjne np. Sto-Dehnfugenprofil,  

- taśmy uszczelniające np. Sto-Dehnfugenband,  

- profile do łączenia obróbek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia np. Sto-

Übergangsprofil Blech 

- korki piankowe do zaślepiania otworów po rusztowaniach np. Sto-Gerüstankerverschluss 

- puszki do montażu gniazdek wtykowych w termoizolacji np. StoFix Eldoline 

 

Wszystkie elementy do wykańczania miejsc szczególnych elewacji powinny być 

dostarczone przez dostawcę systemu i zgodne z jego wytycznymi. 

 

Wymagane parametry techniczny układu ociepleniowego np. StoTherm 

Vario/Variant/Mineral 

 

wodochłonność po 1 h  [g/m2]:  

- warstwa zbrojona 

- układ z tynkiem mineralnym 

 

< 100 

< 200 

wodochłonność po 24 h g/m2:  

- warstwa zbrojona 

- układ z tynkiem mineralnym 

 

< 180 

< 600 

mrozoodporność warstwy wierzchniej brak zniszczeń 

przyczepność warstwy wierzchniej do 

wełny mineralnej [MPa] 

 

≥0,08 

przyczepność warstwy wierzchniej do 

styropianu [MPa] 

 

≥0,10 

odporność na uderzenie po starzeniu 

[kategoria] 

 

I 

odporność na uderzenie w badaniu na 

próbkach po cyklach starzeniowych [J] 

 

≥ 15 

opór dyfuzyjny względny [m] < 0,18 

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień 

(układ StoTherm Mineral) 

A2 –s2, d0 

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania 

ognia przez ściany przy działaniu ognia 

od strony elewacji 

Układ NRO 

(nierozprzestrzeniający 

ognia)  

 

ELEMENTY OZDOBNE ELEWACJI 

gzyms i listwy elewacyjne wykonać z perlitu ekspandowanego 

klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień zgodnie z normą PN-EN 13501-1:  

A2-s1, d0 

 

Nasiąkliwość [%] ≤ 2 

Wytrzymałość na zginanie [MPa] ≥ 5 

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] ≥ 8,5 

Gęstość objętościowa [kg/m3] 500 - 600 

 

Listwy elewacyjne : 

− listwy pionowe na obrzeżach budynku: szer. 40 cm x gr. 8 cm, 

− listwy poziome w części attyki: szer. 40 cm x gr. 8 cm, 
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− listwy pionowe w części attyki: wys. 80 cm x szer. 20 cm x gr. 4 cm, 

− listwy wokół okien: szer. 15 cm x gr. 4 cm; 

 

KOLORYSTYKA ELEWACJI (zgodnie z załącznikiem graficznym) 

na przykładzie STO Design Architectural Colours: 

16004/79/C1 - złamana biel 

16298/65/C1 - jasnoszary 

16297/54/C1 -szary 

 

COKÓŁ 

Partię cokołową (ok. 60 cm) należy wykończyć gresem Quenos Grey lub o parametrach 

równoważnych. 

 

IZOLACJA ZBIORNIKA PPOŻ. 

Konstrukcję zbiornika wody oraz przylegające mury zagruntować specjalną powłoką 

gruntującą do stosowania na nasiąkliwych podłożach mineralnych Kiesol MB lub o 

parametrach równoważnych. Preparat rozprowadzać równomiernie pędzlem, wałkiem lub 

natryskowo. Należy unikać tworzenia się kałuż. Ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 5 

mm oraz rysy o szerokości większej niż 2 mm należy wypełnić wodoszczelną szpachlówką 

uszczelniającą WP DS Levell lub o parametrach równoważnych. Spoiny narożne w miejscu 

połączenia płyty konstrukcyjnej z przyległymi ścianami, jak również dylatacje 

konstrukcyjne, uszczelnić wtapiając w świeżą warstwę kontaktową modyfikowanej 

tworzywami sztucznymi, dwuskładnikowej powłoki grubowarstwowej z wypełniaczem 

gumowym PBD 2K lub o parametrach równoważnych taśmę dylatacyjną z włókniny 

polipropylenowej pokrytej elastomerem termoplastycznym Tape VF 120 lub o parametrach 

równoważnych. Izolację z masy polimerowej MB 2Klub o parametrach równoważnych 

nakładać w dwóch warstwach o łącznej grubości w stanie suchym ≥ 3mm. Pierwszą 

warstwę nanosić na grubość wynoszącą maksimum połowę docelowej grubości warstwy 

mokrej. Nakładanie drugiej warstwy można rozpocząć, gdy tylko pierwsza uzyska 

odporność na uszkodzenia. 

 

POKRYCIE DACHU 

Dachówka ceramiczna RUBIN 9V firmy Braas (lub o parametrach równoważnych) w 

kolorze angoba antracyt (wg próbnika producenta). 

Należy zapewnić pokrycie 2% całkowitej powierzchni dachu dachówkami 

napowietrzającymi RUBIN 9V firmy Braas (lub o parametrach równoważnych) według 

wskazań i wymogów określonych przez producenta. Dachówka wentylacyjna powinna 

być wyposażona w sito zapobiegające przedostawaniu się zanieczyszczeń i owadów. 

Kalenice należy pokryć dachówką kształtną typu gąsior Sattel firmy Braas (lub o 

parametrach równoważnych) wraz z taśmą uszczelniająco - wentylacyjną FIRAGOLL PLUS 

firmy Braas (lub o parametrach równoważnych) z dwukanałowym systemem wentylacji w 

kolorze antracytowym.  

Aby zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na dachu oraz umożliwić dostęp 

do kominów, należy zastosować stopnie i ławy kominiarskie. Przy oknach będących 

jednocześnie wyłazami dachowymi (wyłaz nr 1 - 5) oraz kominach należy zamontować 

ławy kominiarskie o szer. 41 cm lub 88 cm (zgodnie z załącznikiem graficznym nr A6), zaś 

pomiędzy ławami należy zapewnić komunikację poprzez zastosowanie stopni 

kominiarskich. Elementy powinny być wykonane z aluminium, pokryte powłoką w kolorze 

antracyt, o antypoślizgowej górnej powierzchni, zapobiegającej gromadzeniu się śniegu i 

oblodzeniu. Stopnie dodatkowo wyposażone w boczne uchwyty podwyższające 
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bezpieczeństwo użytkowania. Elementy te należy montować na wspornikach 

przymocowanych do dachówek pod stopień RUBIN 9V firmy Braas (lub o parametrach 

równoważnych) w kolorze antracyt. 

 

ODWODNIENIE DACHU 

Odwodnienie dachu zaprojektowano w grawitacyjnym systemie odprowadzenia wód 

opadowych. Woda z połaci dachowych odprowadzana jest do rynien Ø110, następnie 

przez rury spustowe Ø120 do miejskiej instalacji kanalizacji deszczowej.  

Projektuje się rynny w postaci koryt wewnętrznych o profilu skrzynkowym, ukrytych za 

ścianą attykową oraz rury spustowe wykonane z blachy tytan cynk 0,7mm. 

 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytan-cynk 0,7mm. 

 

WYŁAZ DACHOWY 

Wyjścia na dach zaprojektowano poprzez: 

− wyłaz dachowy nr 1 - 5: okna połaciowe o wym. 94x180 cm  

 

ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU 

Niniejsze opracowanie stanowi proponowany schemat rozwiązania.  

Uzupełnieniem rysunków schematu są rozwiązania systemowe konkretnych producentów.  

Wymiary elementów mocujących i kotwiących uzależnione są od technologii rozwiązań 

systemowych wybranych producentów zadaszeń szklanych. 

Szkło – bezpieczne hartowane laminowane typu ESG VSG 6.6.4 (dwie szyby o grubości 

6mm połączone 4 warstwami folii) lub 8.8.4 (dwie szyby o grubości 8mm połączone 4 

warstwami folii) w zależności od zaleceń producenta po wykonaniu obliczeń 

wytrzymałościowych dla szkła i zawiesi. 

Zawiesia daszków – prętowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316.  

Mocowanie do konstrukcji budynku za pomocą kotwienia chemicznego prętami 

stalowymi ocynkowanymi. Przejście przez warstwę ocieplenia – za pomocą tulei stalowych 

o długości dopasowanej do grubości ocieplenia. Minimalna głębokość kotwienia w 

warstwie nośnej ściany - 15cm. Górne mocowania odciągu do elementów konstrukcji na 

wysokości stropu żelbetowego. Drugie mocowanie górne odciągu do elementów 

konstrukcji 10cm poniżej górnego mocowania. Mocowania dolne skrajne do elementów 

konstrukcji w odległości 140cm poniżej górnego mocowania. Mocowania dolne środkowe 

cofnięte względem pozostałych (i tym samym odpowiednio wyżej osadzone) – w 

przypadku elewacji tylnej 10cm cofnięcia ze względu na inną grubość warstwy styropianu 

w miejscu mocowania; cofnięcie w przypadku pozostałych elewacji w zależności od 

głębokości mocowania przeszkleń elewacji i okien (wg systemów wybranych 

producentów). Wymiary szklenia zadaszeń w miejscach cofnięcia mocowań  (styk z 

przeszkleniami elewacji i oknami) należy dostosować do głębokości uzależnionej od 

wybranych systemów mocowania okien i fasad szklanych, uwzględniając przestrzeń na 

uszczelnienie szkła masą uszczelniającą. Mocowania dolne środkowe na elewacji 

frontowej i bocznych wymagają zastosowania rygla fasadowego.  

Uszczelnienie przestrzeni między szkleniem zadaszeń a elewacją przy pomocy masy 

uszczelniającej. 

Zadaszenia nad wejściami nr nr 1a, 1b, 7, 8, 9  

Zadaszenie z jednej szyby o wymiarach zgodnie z opracowaniem rysunkowym, zawiesia 

pojedyncze i podwójne, wysięg 150cm. Dwa górne mocowania odciągu zawiesi 

pojedynczych - do elementów konstrukcji na wysokości stropu żelbetowego. Dwa 
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mocowania zawiesia podwójnego 10cm niżej. Mocowania dolne skrajne - do elementów 

konstrukcji w odległości 140cm poniżej górnych mocowań zawiesi pojedynczych. 

Mocowanie dolne środkowe cofnięte względem pozostałych (i tym samym odpowiednio 

wyżej osadzone) – w zależności od głębokości mocowania okien (wg systemów 

wybranych producentów). Wymiary szklenia zadaszenia w miejscu cofnięcia 

mocowania  (styk z oknami) należy dostosować do głębokości uzależnionej od wybranych 

systemów mocowania okien, uwzględniając przestrzeń na uszczelnienie szkła zadaszenia 

masą uszczelniającą. Mocowanie dolne środkowe wymaga zastosowania rygla. 

Wejścia nr nr 2 i 3 do budynku chronione są zadaszeniami wytworzonymi przez cofnięcie w 

elewacji , o głębokości 1,50 m (zgodnie z §292 pkt. 1 warunków technicznych). Mocowane 

będą na wysokości min. 2,40 m nad poziomem chodnika (zgodnie z §293 pkt. 2 warunków 

technicznych). 

 

PORTFENETRY ZABEZPIECZAJĄCE 

Od strony zewnętrznej okna, przy odległości między górą krawędzią wewnętrznego 

podokiennika a podłogą mniejszej niż 85cm (zgodnie z § 301 warunków technicznych), 

należy zamontować portfenetry na wysokości min. 85 cm ponad poziomem wykończonej 

posadzki ze szkła o podwyższonej wytrzymałości mocowane w warstwie nośnej 

ściany(głębokość kotwienia min. 10 cm w warwie nośnej ściany). Rama portfenetru PF 

GLASS POINT to tafla szkła bezpiecznego ESG VSG 66,4 gr. 13mm zamocowana na 

uchwytach punktowych Ø 70 z dystansem 30 mm od ściany, wykończenie powierzchni: 

szlif. Niniejsze opracowanie stanowi proponowany schemat rozwiązania. Uzupełnieniem 

rysunków schematu są rozwiązania systemowe wybranych Producentów.  

Zgodnie z I§ 298 warunków technicznych balustrady przy portfenetrach nie powinny mieć 

ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił 

poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń 

technologicznych i 

montażowych. 

Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę 

przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o 

podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki. 

 

WYJŚCIA WENTYLACJI PONAD DACH 

Przewody wentylacji wystające ponad dach należy pomalować farbą akrylową w 

kolorystyce nawiązującej do dachówki zastosować izolację systemową. 

 

ZEGAR 

Zegar należy zamontować zgodnie z załącznikiem graficznym A32. Mocowanie 

mechanizmu zegara zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. 

 

ŻALUZJE WENTYLACYJNE 

Należy zamontować żaluzje wentylacyjne systemowe montowane do istniejącej konstrukcji 

dachu. 

 

ŚLUSARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA 

Ślusarka aluminiowa, rozwiązania systemowe Ponzio (lub rozwiązania o parametrach 

równoważnych). Klamki ze stali nierdzewnej. Kolor ślusarki: RAL 7015 

Zamontować parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3 cm w kolorze białym oraz 

zewnętrzne z blachy tytan-cynk. 

− O1 - okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne+rozwierne, system profili 
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aluminiowych PONZIO PE 78N+ lub o parametrach równoważnych, o wym. 130 cm 

x 200 cm, szkło zespolone, dwukomorowe spełniającym wymagania PN-B-13083 

1997; szkło 6/16/6/16/33,2 Ug=0,5 W/m2K; współczynnik przenikania ciepła dla całej 

konstrukcji Uw=1,1 W/m2K, profil podparapetowy; 

− O1.1 - okno stałe o klasie EI60 odporności ogniowej, system profili aluminiowych 

PONZIO PE 78EI lub o parametrach równoważnych, o wym. 130 cm x 200 cm; szkło 

zespolone, dwukomorowe spełniającym wymagania PN-B-13083 1997; szkło 

6/16/6/16/33,2 Ug=0,5 W/m2K; współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji 

Uw=1,1 W/m2K, profil podparapetowy; 

− O2 - okno dwuskrzydłowe rozwierno-uchylne + rozwierne, system profili 

aluminiowych PONZIO PE 78N+ lub o parametrach równoważnych, o wym. 160 cm 

x 260 cm; szkło zespolone, dwukomorowe spełniającym wymagania PN-B-13083 

1997; szkło 6/16/6/16/33,2 Ug=0,5 W/m2K; współczynnik przenikania ciepła dla całej 

konstrukcji Uw=1,1 W/m2K, profil podparapetowy; 

− O3 - okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne + rozwierne, system profili 

aluminiowych PONZIO PE 78N+ lub o parametrach równoważnych, o wym. 160 cm 

x 270 cm; szkło zespolone, dwukomorowe spełniającym wymagania PN-B-13083 

1997; szkło 6/16/6/16/33,2 Ug=0,5 W/m2K; współczynnik przenikania ciepła dla całej 

konstrukcji Uw=1,1 W/m2K, profil podparapetowy; 

− O3.1 - okno jednoskrzydłowe stałe, profil aluminiowy PONZIO PE 78N+ lub o 

parametrach równoważnych, o wym. 160 cm x 270 cm; szkło zespolone, 

dwukomorowe spełniającym wymagania PN-B-13083 1997; szkło 6/16/6/16/33,2 

Ug=0,5 W/m2K; współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw=1,1 

W/m2K, profil podparapetowy; 

− O4.1 - okno oddymiające,uchylne, otwierane na zewnątrz, system profili PONZIO PE 

68 lub o parametrach równoważnych, o wym. 130 cm x 270 cm, wyposażone w 

siłownik ESCO: 572381, typ: KM30 tandem, wysuw: 50-700mm, siła: 200N,montaż na 

ramie( lub o parametrach równoważnych), powierzchnia geometryczna 

oddymiania 130x210 cm, szkło zespolone, dwukomorowe spełniającym 

wymagania PN-B-13083 1997; szkło 6/16/6/16/33,2 Ug=0,5 W/m2K; współczynnik 

przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw=1,2 W/m2K, profil podparapetowy; 

− O5 - okno jednoskrzydłowe okno stałe, profil aluminiowy PONZIO PE 78N+ lub o 

parametrach równoważnych, o wym. 160 cm x 350 cm; szkło zespolone, 

dwukomorowe spełniającym wymagania PN-B-13083 1997; szkło 6/16/6/16/33,2 

Ug=0,5 W/m2K; współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw=1,1 

W/m2K, profil podparapetowy; 

− O6.1 - okno oddymiające, uchylne + naświetle dolne stałe, otwierane na zewnątrz, 

system profili PONZIO PE 68 lub o parametrach równoważnych, o wym. 130 cm x 

260 cm, wyposażone w siłownik ESCO: 572381, typ: KM30 tandem, wysuw: 50-

700mm, siła: 200N,montaż na ramie( lub o parametrach równoważnych), 

powierzchnia geometryczna oddymiania 130x210 cm, szkło zespolone, 

dwukomorowe spełniającym wymagania PN-B-13083 1997; szkło 6/16/6/16/33,2 

Ug=0,5 W/m2K; współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw=1,2 

W/m2K, profil podparapetowy; 

− O6.2 - okno oddymiające, uchylne,otwierane na zewnątrz, system profili PONZIO PE 

68 lub o parametrach równoważnych, o wym. 130 cm x 260 cm, wyposażone w 

siłownik ESCO: 572381, typ: KM30 tandem, wysuw: 50-700mm, siła: 200N,montaż na 

ramie( lub o parametrach równoważnych), powierzchnia geometryczna 

oddymiania 130x210 cm, szkło zespolone, dwukomorowe spełniającym 

wymagania PN-B-13083 1997; szkło 6/16/6/16/33,2 Ug=0,5 W/m2K; współczynnik 
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przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw=1,2 W/m2K, profil podparapetowy; 

− O7 - okno dwuskrzydłowe rozwierno-uchylne + rozwierne, system profili 

aluminiowych PONZIO PE 78N+ lub o parametrach równoważnych, o wym. 160 cm 

x 200 cm; szkło zespolone, dwukomorowe spełniającym wymagania PN-B-13083 

1997; szkło 6/16/6/16/33,2 Ug=0,5 W/m2K; współczynnik przenikania ciepła dla całej 

konstrukcji Uw=1,1 W/m2K, profil podparapetowy; 

− O8 - okno sześcioskrzydłowe (podział wg schematu), system profili aluminiowych 

PONZIO PE 78N lub o parametrach równoważnych, o wym. 395 cm x 270 cm; szkło 

zespolone, dwukomorowe spełniającym wymagania PN-B-13083 1997; szkło 

6/16/6/16/33,2 Ug=0,5 W/m2K; współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji 

Uw=1,1 W/m2K, profil podparapetowy; 

− O8a - okno sześcioskrzydłowe (podział wg schematu), system profili aluminiowych 

PONZIO PE 78N lub o parametrach równoważnych, o wym. 395 cm x 210 cm; szkło 

zespolone, dwukomorowe spełniającym wymagania PN-B-13083 1997; szkło 

6/16/6/16/33,2 Ug=0,5 W/m2K; współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji 

Uw=1,1 W/m2K, profil podparapetowy; 

− O9 - okno stałe o klasie EI60 odporności ogniowej, system profili aluminiowych 

PONZIO PE 78EI lub o parametrach równoważnych, o wym. 130 cm x 260 cm; szkło 

zespolone, dwukomorowe spełniającym wymagania PN-B-13083 1997; szkło 

6/16/6/16/33,2 Ug=0,5 W/m2K; współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji 

Uw=1,1 W/m2K, profil podparapetowy; 

− O10.1- okno stałe system profili aluminiowych PONZIO PE 78N lub o parametrach 

równoważnych, o wym. 130 cm x 135 cm; szkło zespolone, dwukomorowe 

spełniającym wymagania PN-B-13083 1997; szkło 6/16/6/16/33,2 Ug=0,5 W/m2K; 

współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw=1,1 W/m2K, profil 

podparapetowy; 

− O10.2 - okno oddymiające, uchylne,otwierane na zewnątrz, system profili PONZIO 

PE 68 lub o parametrach równoważnych, o wym. 130 cm x 260 cm, wyposażone w 

siłownik ESCO: 572217, typ: KM30 solo, wysuw: 50-700mm, siła: 100N,montaż na 

ramie( lub o parametrach równoważnych), powierzchnia geometryczna 

oddymiania 130x210 cm, szkło zespolone, dwukomorowe spełniającym 

wymagania PN-B-13083 1997; szkło 6/16/6/16/33,2 Ug=0,5 W/m2K; współczynnik 

przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw=1,2 W/m2K, profil podparapetowy; 

− OP.1 – okno połaciowe o wym. 94x180 cm, szkło zespolone, dwukomorowe 

spełniające wymagania PN-B-13083:1997; szkło 6/16/6/16/33.2 Ug= 0,5 W/m²K, 

współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw= 1,1 W/m²K 

Szczegóły opracowania wg załącznika graficznego - "ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ" 

Uwaga 

Wymiar otworu dostosować do wymogów Producenta zamówionej przez Wykonawcę 

stolarki. 

 

ŚLUSARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA 

Ślusarka aluminiowa, rozwiązania systemowe Ponzio (lub rozwiązania o parametrach 

równoważnych),  

− Dz1 - drzwi jednoskrzydłowe, rozwiązanie systemowe Ponzio PE78N, o wym. skrzydła 

120 x 220 cm z naświetlem górnym 120 x 150 cm, przeszklone szkłem przeziernym 

bezpiecznym hartowanym 6/16/6/16/33,2, wyposażenie: samozamykacz TS 4000 

GEZE (lub o parametrach równoważnych), obustronny pochwyt GEZE prosty 45o ze 

stali  szlachetnej o wym. 900x300x108 mm (lub o parametrach równoważnych), 

zamek wpuszczany z wkładką patentową 
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− Dz2 - drzwi dwuskrzydłowe, rozwiązanie systemowe Ponzio PE78N, o wymiarach 

skrzydeł 90+90 x 220 cm z naświetlem górnym 180x150 cm, przeszklone szkłem 

przeziernym bezpiecznym hartowanym, 6/16/6/16/33,2, wyposażenie: 

samozamykacz TS 4000 GEZE (lub o parametrach równoważnych), obustronny 

pochwyt GEZE prosty 45o ze stali  szlachetnej o wym. 900x300x108 mm (lub o 

parametrach równoważnych), zamek wpuszczany z wkładką patentową 

− Dz2.1 - drzwi dwuskrzydłowe, rozwiązanie systemowe Ponzio PE68, o wymiarach 

skrzydeł 90+90 x 220 cm z naświetlem górnym 180x150 cm, napowietrzanie poprzez 

2 skrzydła oraz naświetle ,przeszklone szkłem przeziernym bezpiecznym 

hartowanym, 6/16/6/16/33,2, wyposażenie: pochwyt GEZE prosty 45o, stal  

szlachetna, o wym. 900x300x108 mm , siłowniki do drzwi np. ESCO typ BS, lewy, kąt 

125°, 500N+ typ BS, prawy, kąt 125°, 500N (lub o parametrach równoważnych) + 

płyta montażowa do siłowników, 2 siłowniki łańcuchowe do naświetli np. KM30EN 

VH/700, 24VDC, wysuw 700mm. wyk. EV1 firmy ESCO lub o parametrach 

równoważnych + konsole montażowe KKM30-RW firmy ESCO lub o parametrach 

równoważnych + zestaw akcesoriów do siłownika rygl. VH mon. na ramie + zestaw 

nożyc bezpieczeństwa do siłowników z ryglowaniem do wysuwu max 700; zestaw 

zamknięć systeQ napowietrzanie firmy ESCO, 2sk, WAL z ryglowaniem, do 2500mm 

firmy ESCO lub o parametrach równoważnych; zestaw klamka-klamka na skrzydło 

czynne spełniający normę PN-EN 179 ze stali nierdzewnej z wkładką cylindryczną: 

klamka z mechanizmem powrotnym w rozetce klamki w zakresie 0-90°, oraz z 

zatrzaskiem sprężynowym co 90° (TYP D116)- 2 szt, rozeta owalna 2 szt., trzpień 

dzielony 9x9mm; zestaw klamka na skrzydło bierne ze stali nierdzewnej w tym: 

klamka bez mechanizmu powrotnego w rozetce klamki (TYP D116), trzpień 9x9mm, 

wypychacz; samozamykacz górny z szyną ślizgową np. ESCO GSR/V, COTUR 

DESIGN, SREBRNY (lub o parametrach równoważnych); mulda podłogowa z 

regulacją ze stali nierdzewnej 22x130 mm 

− Dz3 - drzwi jednoskrzydłowe, rozwiązanie systemowe Ponzio PE78EI, o klasie EI 60 

odporności ogniowej, skrzydło pełne o wym. 90 x 200 cm, wyposażenie: 

samozamykacz TS 4000 GEZE (lub o parametrach równoważnych), obustronny 

pochwyt GEZE prosty 45o ze stali  szlachetnej o wym. 900x300x108 mm (lub o 

parametrach równoważnych), zamek wpuszczany z wkładką patentową, 

współczynnik przenikania ciepła Ud = 2,87 W/(m^2*K) 

− Dz4 - drzwi dwuskrzydłowe z naświetlem górnym, rozwiązanie systemowe Ponzio 

PE78N, o wym. skrzydeł 90+30 x 200, z naświetlem górnym 120 x 80 cm, przeszklone 

szkłem przeziernym bezpiecznym hartowanym 6/16/6/16/33,2, wyposażenie: 

samozamykacz TS 4000 GEZE (lub o parametrach równoważnych), obustronny 

pochwyt GEZE prosty 45o ze stali  szlachetnej o wym. 900x300x108 mm (lub o 

parametrach równoważnych), zamek wpuszczany z wkładką patentową 

− Dz4.1 - drzwi dwuskrzydłowe z naświetlem górnym, systemowe Ponzio PE78N, o 

wym. skrzydeł 90+30 x 200, z naświetlem górnym 120 x 80 cm, skrzydła 

napowietrzające: 90x200 i naświetle, przeszklone szkłem przeziernym bezpiecznym 

hartowanym 6/16/6/16/33.2 ,wyposażenie:  siłowniki do drzwi np. ESCO typ BS, lewy, 

kąt 125°, 500N+ typ BS, prawy, kąt 125°, 500N (lub o parametrach równoważnych) + 

płyta montażowa do siłowników, 2 siłowniki łańcuchowe do naświetli np. KM30EN 

VH/700, 24VDC, wysuw 700mm. wyk. EV1 firmy ESCO lub o parametrach 

równoważnych + konsole montażowe KKM30-RW firmy ESCO lub o parametrach 

równoważnych + zestaw akcesoriów do siłownika rygl. VH mon. na ramie + zestaw 

nożyc bezpieczeństwa do siłowników z ryglowaniem do wysuwu max 700; zestaw 

zamknięć systeQ napowietrzanie firmy ESCO, 2sk, WAL z ryglowaniem, do 2500mm 
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firmy ESCO lub o parametrach równoważnych; samozamykacz górny z szyną 

ślizgową np. ESCO GSR/V, COTUR DESIGN, SREBRNY (lub o parametrach 

równoważnych); mulda podłogowa z regulacją ze stali nierdzewnej 22x130 mm 

− Dz5 - drzwi dwuskrzydłowe, rozwiązanie systemowe o klasie EI 60 odporności 

ogniowej, Ponzio PE78EI, o wym. skrzydeł 90+30 x 200, z naświetlem górnym 120x80 

cm, przeszklone szkłem przeziernym bezpiecznym hartowanym 6/16/6/16/33.2 

wyposażenie: samozamykacz TS 4000 GEZE (lub o parametrach równoważnych), 

obustronny pochwyt GEZE prosty 45o ze stali  szlachetnej o wym. 900x300x108 mm 

(lub o parametrach równoważnych), zamek wpuszczany z wkładką patentową, 

współczynnik przenikania ciepła Ud = 1,8 W/(m^2*K) 

− Dz5.1 - drzwi dwuskrzydłowe z naświetlem górnym, systemowe Ponzio PE78N, o 

wym. skrzydeł 90+30 x 200, z naświetlem górnym 120 x 80 cm, skrzydła 

napowietrzające: 90x200 i naświetle, przeszklone szkłem przeziernym bezpiecznym 

hartowanym 6/16/6/16/33.2 wyposażenie:  siłowniki do drzwi np. ESCO typ BS, lewy, 

kąt 125°, 500N+ typ BS, prawy, kąt 125°, 500N (lub o parametrach równoważnych) + 

płyta montażowa do siłowników, 2 siłowniki łańcuchowe do naświetli np. KM30EN 

VH/700, 24VDC, wysuw 700mm. wyk. EV1 firmy ESCO lub o parametrach 

równoważnych + konsole montażowe KKM30-RW firmy ESCO lub o parametrach 

równoważnych + zestaw akcesoriów do siłownika rygl. VH mon. na ramie + zestaw 

nożyc bezpieczeństwa do siłowników z ryglowaniem do wysuwu max 700; zestaw 

zamknięć systeQ napowietrzanie firmy ESCO, 2sk, WAL z ryglowaniem, do 2500mm 

firmy ESCO lub o parametrach równoważnych; samozamykacz górny z szyną 

ślizgową np. ESCO GSR/V, COTUR DESIGN, SREBRNY (lub o parametrach 

równoważnych); mulda podłogowa z regulacją ze stali nierdzewnej 22x130 mm 

− Dz6 - drzwi dwuskrzydłowe, rozwiązanie systemowe Ponzio PE78N, o wym. skrzydeł 

90x90 x 250 cm, przeszklone szkłem przeziernym bezpiecznym hartowanym 

6/16/6/16/33.2 wyposażenie: samozamykacz TS 4000 GEZE (lub o parametrach 

równoważnych), obustronny pochwyt GEZE prosty 45o ze stali  szlachetnej o wym. 

900x300x108 mm (lub o parametrach równoważnych), zamek wpuszczany z 

wkładką patentową 

Przy wszystkich drzwiach należy zastosować odbojnik drzwiowy ze stali nierdzewnej. 

Uwaga 

Wymiar otworu dostosować do wymogów Producenta zamówionej przez Wykonawcę 

stolarki. 

 

10. WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE 

ŚCIANY 

Na ścianach należy wykonać tynki gipsowe oraz zastosować system z organicznej masy 

szpachlowej, gruntu w technologii żelowej oraz farby dyspersyjnej w klasie 2.1. 

 

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentów systemu(lub o 

parametrach równoważnych): 

Proponowane materiały są przykładowe. Należy stosować materiały o parametrach 

technicznych równoważnych (nie gorszych niż zaprojektowane).  

 

Niskoemisyjna szpachlówka organiczna do całopowierzchniowego szpachlowania 

podłoża np. StoLevell In As., drobnoziarnista, umożliwiająca uzyskanie powierzchni Q3, do 

aplikacji ręcznej i maszynowej, hamująca rdzę, nie zawierająca rozpuszczalników ani 

plastyfikatorów, ze znak jakości TUV, nie zawiera substancji wywołujących efekt foggingu, 

matowa,  
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Kryterium Norma Wartość Informacje 

Gęstość  1,7 g/cm ᶟ  

Równoważna dyfuzyjnie 

grubość warstwy 

powietrza 

EN ISO 7783  V1 duża 

Reakcja na ogień (klasa) EN 13501-1 A2-s1, d0  

Przyczepność (28 dni) EN 1542 1,5 MPa  

Zawartość związków 

VOC 

IEQ CREDIT 4.2 < 1,0 g/l (bez 

wody) 

 

Udział recyclingu (ze 

źródeł istotnych dla 

produkcji) 

MR Credit 4 < 1 %  

Surowce 

szybkoodnawialne 

MR Credit 6 0,7 %  

Klasyfikacja substancji 

szkodliwych 

GISCODE, EMICODE, 

RAL 

 BSW 20 

Udział substancji 

organicznych 

NATURPLUS/BAUBOOK ≤ 5%  

Lotne związki organiczne 

(substancje CMR) 

EN ISO 17895  niewykrywalny 

Zawartość związków 

VOC 

DECOPAINT 0,1 g/l (< 

0,006 %) 

 

Zawartość zmiękczacza VdL – RL 01  nie zawiera 

plastyfikatorów 

Wolny formaldehyd VdL – RL 03 ≤ 10 mg/kg  

Biocydy UE 528/2012  nie zawiera 

 

 

Nanosić na całej powierzchni warstwę o maksymalnej grubości  ok. 2 mm metodą 

natryskową, lub ręcznie, wygładzić, wykonać kolejne szpachlowanie. 

Po szlifowaniu: zagruntować środkiem np. StoPrim GT lub StoPrim Plex. 

 

Sprawdzona na zawartość szkodliwych substancji akrylowo-silikatowa powłoka gruntująca 

z technologią żelową np. StoPrim GT do stosowania napodłoża mineralne i organiczne, do 

wzmocnienia tynków. 

 

Niskoemisyjna farba dyspersyjna do wnętrz np.  StoColor Select Perfekt o wysokiej sile krycia, 

odporna na środki do dezynfekcji powierzchni, niepalna, nie zawierająca rozpuszczalników 

ani plastyfikatorów, łatwa w czyszczeniu,  

 

 

Kryterium Norma Wartość Informacje 

Gęstość EN ISO 2811 1,3 – 1,5 g/cm ᶟ  
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Wydajność EN 13300 7,5 m ²/l  

Połysk EN 13300 mat  

Odporność na 

szorowanie na mokro 

EN 13300 Klasa 2 

 

 

Zdolność krycia EN 13300 Klasa 1  

Maksymalne uziarnienie EN 13300 drobna  

Odporność na środki do 

dezynfekcji powierzchni 

  TUV - evaluation 

Emisyjność  niskoemisyjny TUV – Certyfikat Nr. 

TM – 07/160421-1 

Kontakt z artykułami 

spożywczymi 

  TUV - evaluation 

Klasyfikacja substancji 

szkodliwych 

GISCODE, EMICODE, 

RAL 

 BSW20 

Udział substancji 

mienralnych 

NATURPLUS/BAUBOOK < 95 %  

Udział substancji 

organicznych 

NATURPLUS/BAUBOOK  >5%  

Lotne związki organiczne 

(substancje CMR) 

EN ISO 17895  niewykrywalny 

Zawartość związków 

VOC 

DECOPAINT O g/l (0%)  

Zawartość zmiękczacza VdL – RL 01  nie zawiera 

plastyfikatorów 

Wolny formaldehyd VdL – RL 03 ≤ 10 mg/kg  

Biocydy UE 528/2012  nie zawiera 

Formaldehyd EN ISO 16000-9 ≤ 10 µg/mᶟ  

Półlotne związki 

organiczne SVOC 

EN ISO 16000-9  niewykrywalny 

 

Ściany należy pomalować farbą StoColor Select Perfekt (lub o parametrach 

równoważnych) w kolorze NCS S 0500-N. 

 

W pomieszczeniach gdzie projektuje się wnęki ze zlewozmywakami (pom. nr 0.33, 0.31, 1.01, 

2.01) ściany na całej szerokości wnęki należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem – np. 

układając glazurę Domino Delice o wym. 22,3 cm x 44,8cm w kolorze white (wg próbnika 

producenta) lub inne o parametrach równoważnych i zbliżonej kolorystyce RAL. 

 

W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych (nr 0.12a, 1.35, 1.46, 2.45) z posadzkami 

wykończonymi płytkami Opoczno MILTON w kolorze grey, ściany należy wyłożyć do 2,0 m 

wysokości glazurą np. Domino Delice o wym. 22,3 cm x 44,8cm w kolorze grey (wg 

próbnika producenta) lub o parametrach równoważnych i zbliżonej kolorystyce RAL. W 

pozostałych pomieszczeniach z gresem Opoczno MILTON grey ściany pomalować farbą 

StoColor Select Perfekt (lub o parametrach równoważnych) w kolorze NCS S 0500-N. 

 

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych płytki ułożyć równo z górną krawędzią drzwi, 
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zaś połączenia ścian z podłogami wykonać w sposób umożliwiający ich mycie. 

Szczegółowe opracowanie dot. materiałów wykończeniowych wg opracowania 

graficznego. 

 

Specyfikacja płytek ściennych w sanitariatach: 

Proponowane materiały są przykładowe. Należy stosować materiały o parametrach 

technicznych równoważnych (nie gorszych niż zaprojektowane).  

Opoczno Lovely White Satin 29,7x59,8cm: 

− wykończenie powierzchni: satynowa 

− odporność na plamienie:5 

− wzór: monokolor 

− rodzaj powierzchni: gładka 

− gwarancja: min . 6 lat 

− grubość:9 mm 

− kolor: biały 

 

Opoczno Lovely White Satlin Libe Structure 29,7x59,8cm: 

− wykończenie powierzchni: satynowa 

− odporność na plamienie:5 

− wzór: monokolor 

− rodzaj powierzchni: strukturalna 

− gwarancja: min . 6 lat 

− grubość:9 mm 

− kolor: biały 

−  

Opoczno Finwood ochra 18,5x59,8cm: 

− wykończenie powierzchni: mat 

− płyta mrozoodporna: tak 

− płytka tonalna: tak 

− odporność na plamienie:5 

− wzór: drewno 

− rodzaj powierzchni: strukturalna 

− gwarancja: min . 6 lat 

− klasa ścieralności : 3 

− grubość:8/9 mm 

− kolor: brązy i grafity 

 

Opoczno Finwood ochra mosaic hexagon28x33,7cm: 

− wykończenie powierzchni: mat 

− płyta mrozoodporna: tak 

− płytka tonalna: tak 

− wzór: drewno 

− rodzaj powierzchni: strukturalna 

− gwarancja: min . 6 lat 

− klasa ścieralności : 3 

− grubość:9 mm 

− kolor: brązy i grafity 

 

Listwa Opoczno Metal silver matt border 2x59,8cm: 

− wykończenie powierzchni: mat 
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− wzór: metal 

− rodzaj powierzchni: gładka 

− gwarancja: min . 6 lat 

− kolor: szary 

 

Ściany wewnętrzne nienośne, będące ścianami oddzielenia pożarowego, należy 

wymurować do wys. 2 cm poniżej dolnej krawędzi stropu. Powstałą przestrzeń należy 

uszczelnić masą uszczelniającą, np. HILTI CFS-L SIL (lub o parametrach równoważnych).  

nakładanie masy wykonać zgodnie ze wskazaniami producenta. 

 

Ściany szkieletowe działowe i oddzielenia pożarowego należy wykonać zgodnie z 

zaleceniami oraz specyfikacją techniczną wybranego producenta, np. Knauf. 

 

Na wszystkich ścianach utworzyć cokół z płytek gresowych o wysokości 10 cm. 

 

Dylatacje wykończyć płytkami gresowymi Quenos White lub o parametrach 

równoważnych.  

 

Szyb windowy wraz z zabudową kanałów wentylacyjnych wykończyć okładziną kamienną. 

 

STELAŻE PODTYNKOWE 

Umywalki, miski ustępowe oraz pisuary należy mocować na stelażach podtynkowych.  

Proponowane materiały są przykładowe. Należy stosować materiały o parametrach 

technicznych równoważnych (nie gorszych niż zaprojektowane).  

 

Stelaż podtynkowy do WC AQUA 42 MECH L BOX lub o parametrach równoważnych, do 

zabudowy dla pozostałych pomieszczeń sanitarnych: 

Cechy: 

Stelaż podtynkowy do WC, do zabudowy suchej, o niskiej zabudowie do 92 cm. 

Dedykowany jest do miejsc o obniżonej wysokości np. pod skosy lub pod parapety. 

Wytrzymały, wąski stelaż - tylko 41 cm. Gwarantuje długoletnie i bezproblemowe 

użytkowanie. 

Cechy: 

- spłukiwanie mechaniczne 

- rama wykonana z profili 40 x 40 mm 

- hamulec w stopie stelaża 

- kolano odpływowe z możliwością ustawienia na bok i do dołu z 3 stopniową regulacją 

głębokości 

- malowane proszkowo, obrotowe stopy stelaża z 4 pozycjami montażu 

- zawór napełniający z mosiężną końcówką przyłączeniową, z certyfikatem NF 

- higieniczny SYSTEM FRESH 

- montaż przycisku spłukującego od góry lub od przodu 

- możliwość podłączenia wody do zbiornika w 4 punktach z prawej (od boku, od góry) z 

lewej (od boku, od góry) 

- przystosowany do dwudzielnego systemu spłukiwania: 2/4L, 3/5l (ustawienia fabryczne) 

lub 3l/6l 

+ przycisk spłukujący przycisk ENTER CHROM MATOWY lub o parametrach równoważnych 

 

Stelaż podtynkowy do pisuaru K97-064 firmy Cersanit lub o parametrach równoważnych: 

Cechy: 
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-głębokość: 15,5-23,5 cm 

-szerokość: 45 cm 

-wysokość: 120-137 cm 

-materiał: stal, plastik 

 

Stelaż podtynkowy do umywalki K97-063 firmy Cersanit lub o parametrach równoważnych: 

Cechy: 

-głębokość: 15,5-23,5 cm 

-szerokość: 40 cm 

-wysokość: 112-129 cm 

-materiał: stal, plastik 

 

Pomiędzy pisuarami należy zastosować przegrodę z lekko zaokrągloną częścią górną i 

zwężającym się dolnym odcinkiem np. K11-0031 firmy Cersanit lub o parametrach 

równoważnych. 

  

Podtynkowe stelaże obudować 2x płytą impregnowaną gipsowo-kartonową gr.12,5 mm 

na profilach stalowych CW50, UW50 na pełną wysokość pomieszczenia.  

 

SUFITY 

W budynku projektuje się sufity podwieszane pełne z płyt gipsowo - kartonowych na 

stelażu stalowym. Wysokość sufitu zgodnie z załącznikiem graficznym. Sufity wykonać 

zgodnie z projektem w kształcie umożliwiającym otworzenie okien.  

W pomieszczeniach nr 0.20b, 0.45, 2.29a, 3.02 - 3.05, 3.07 - 3.15 oraz we fragmentach 

pomieszczeń nr 2.22, 0.29, 0.39, 1.20, 1.21b, 1.30, 1.47, 2.20, 2.49 należy wykonać sufity 

kasetonowe aby umożliwić rewizję instalacji sanitarnych zlokalizowanych w przestrzeni 

sufitu podwieszanego. Projektuje się płyty sufitowe - panele np. GYPREX marki Rigips 

wykonane z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 8 lub 9,5 mm, laminowane folią PCV od 

strony widocznej. Wymiary 600 x 600 mm. Powierzchnia gładka, biała zbliżona do Korolu 

RAL 9016. Krawędzie proste. Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw = 0,10. Izolacyjność 

dźwiękowa DncW = 37 dB. Płyty nasączane środkiem bakterio i grzybobójczym. Odporność 

na wilgoć do 90% wilgotności względnej.  

Konstrukcja - Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopką o szerokości 24 mm. Obciążalność 

kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13964.  

Profil przyścienny - Mocowanie do ściany za pomocą kątownika profilu schodkowym co 

500 mm maksymalnie. 

Montaż -  Montaż należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

W sufitach zlokalizowane są elementy instalacji sanitarnych, takie jak: kratki nawiewu i 

wywiewu wentylacji mechanicznej, klimakonwektory, kratki wentylacji grawitacyjnej 

wspomaganej. Lokalizacja wg opracowania graficznego w branży architektury. 

 

W miejscach gdzie nie występują sufity podwieszane należy wykonać tynk gipsowy, 

wykończyć szpachlówką oraz pomalować sufit na biało. 

 

Sufity należy stosować zgodnie z przepisami, funkcją pomieszczeń oraz wytycznymi 

Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

Proponowane materiały są przykładowe. Należy stosować materiały o parametrach 

technicznych równoważnych (nie gorszych niż zaprojektowane).  
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OBUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

W klatkach schodowych wentylację mechaniczną należy obudować system 

zapewniającym klasę EI 60 odporności ogniowej np. pierwsza warstwa płyta gipsowo-

włóknowa Fermacell gr. 15mm, druga warstwa: płyta gipsowo-włóknowa Fermacell gr. 

18mm lub o parametrach równoważnych oraz pomalować na biało. 

Proponowane materiały są przykładowe. Należy stosować materiały o parametrach 

technicznych równoważnych (nie gorszych niż zaprojektowane).  

 

IZOLACJE POMIESZCZEŃ MOKRYCH 

Proponowane materiały są przykładowe. Należy stosować materiały o parametrach 

technicznych równoważnych (nie gorszych niż zaprojektowane).  

 

1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod hydroizolacje musi być nośne i  nieodkształcalne. Powierzchnia musi być 

czysta, odtłuszczona, odpylona, wolna od mleczka cementowego, równa – bez ostrych 

krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń itp. (prześwit między podłożem a łatą o 

długości 2 m nie może być większy niż 5 mm) – bez kawern i pęknięć. Luźne części należy 

usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub 

hydropiaskowanie. 

Jeżeli w warstwie posadzki przewidziano wykonanie odpływów podłogowych 

(punktowych lub liniowych), posadzkę należy wykonać z odpowiednim spadkiem w 

kierunku odpływu. 

 

2. Wyrównanie podłoża 

Ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 5 mm oraz rysy o szerokości większej niż 2 mm 

należy wypełnić wodoszczelną szpachlówką uszczelniającą WP DS Levell. 

Materiały: 

▪ Wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca – WP DS Levell lub o parametrach 

równoważnych (art. 0426) 

zużycie: ok. 8,50 kg/m2 

Uwaga: Kalkulacja dotyczy łącznej powierzchni lokalnych ubytków (do 0,25 m2) o średniej 

grubości 0,5 cm. 

 

3. Gruntowanie 

Powierzchnię przewidzianą do uszczelnienia zagruntować specjalną powłoką gruntującą 

Kiesol MB lub o parametrach równoważnych. Podłoża silnie chłonne uprzednio zwilżyć 

wodą. Preparat rozprowadzać równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Należy 

unikać tworzenia się kałuż. 

Materiały: 

▪ Specjalna powłoka gruntująca – Kiesol MB lub o parametrach równoważnych (art. 

3008) 

zużycie: ok. 0,15 kg/m2 

 

4. Szpachlowanie wypełniające 

Na zagruntowanej powierzchni wykonać warstwę kontaktową (szpachlowanie 

wypełniające) z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej (FPD) MB 2K lub o 

parametrach równoważnych. 

Materiały: 
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▪ Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD) – MB 2K lub o 

parametrach równoważnych (art. 3014) 

zużycie: ok. 0,50 kg/m2 

 

5. Uszczelnienie spoin 

Spoiny narożne oraz miejsce styku uszczelnienia z odpływami podłogowymi uszczelnić 

wtapiając w świeżą warstwę kontaktową elastycznej polimerowej powłoki 

grubowarstwowej (FPD) MB 2K taśmę dylatacyjną z włókniny polipropylenowej pokrytej 

elastomerem termoplastycznym Tape VF 120 lub o parametrach równoważnych. 

Materiały: 

▪ Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD) – MB 2K lub o 

parametrach równoważnych (art. 3014) 

zużycie: ok. 0,70 kg/m (przy szerokości osadzenia 32 cm) 

▪ Taśma dylatacyjna z włókniny polipropylenowej pokrytej elastomerem 

termoplastycznym – Tape VF 120 lub o parametrach równoważnych (art. 5071) 

zużycie: ok. 1,05 m/m 

▪ Bardzo elastyczna, samoprzylepna taśma uszczelniająca z kauczuku butylowego 

na włókninie propylenowej – Tape XA 10 lub o parametrach równoważnych (art. 5017) 

zużycie: (ok. 1,05 m/m) 

 

 

6.Izolacje podpłytkowa 

Izolację podpłytkową z masy polimerowej MB 2K lub o parametrach równoważnych 

nakładać w dwóch warstwach o łącznej grubości w stanie suchym ≥ 2 mm (grubość w 

stanie mokrym ok. 2,2 mm). Pierwszą warstwę nanosić na grubość wynoszącą maksimum 

połowę docelowej grubości warstwy mokrej. Nakładanie drugiej warstwy można 

rozpocząć, gdy tylko pierwsza uzyska odporność na uszkodzenia. 

Materiały: 

▪ Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD) – MB 2K  lub o 

parametrach równoważnych (art. 3014) 

zużycie: ok. 2,20 kg/m2 

 

7.Wykonanie okładziny 

Dla zwiększenia wytrzymałości na odrywanie należy wykonać szpachlówkę drapaną z 

elastycznego kleju do płytek C2 TE S1 FL Fix lub o parametrach równoważnych. Następnie 

wykonać łoże klejowe nakładając zaprawę za pomocą odpowiedniej pacy ząbkowanej. 

Okładzinę (lekko wciskając) osadzić w warstwie zaprawy klejowej FL Fix. Świeże resztki 

zaprawy możliwie wcześnie usunąć z powierzchni okładziny. Siatkę spoin chronić przed 

zanieczyszczeniem zaprawą. 

Materiały: 

▪ Elastyczny klej do płytek C2 TE S1 – FL Fix lub o parametrach równoważnych (art. 

2817) 

zużycie: ok. 1,10 kg/m2/mm 

 

8.Spoinowanie 

Modyfikowaną tworzywami sztucznymi zaprawę do spoinowa CG2 WA Flexfuge lub o 

parametrach równoważnych wprowadza się w otwartą siatkę spoin przy użyciu rakli 

gumowej, pacy gąbkowej lub pacy do spoinowania, przy czym należy całkowicie 

wypełnić przekrój spoiny, a następnie usunąć nadmiar materiału z powierzchni okładziny 

trzymaną ukośnie raklą/pacą gumową. Po odczekaniu odpowiedniego czasu – w 
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normalnych warunkach w przeciągu 30 minut – zmyć powierzchnię niezbyt miękką gąbką 

lub pacą gąbkową prowadzoną ukośnie do przebiegu spoiny. Złącza i szczeliny 

dylatacyjne należy zamknąć za pomocą neutralnie sieciującej elastycznej masy spoinowej 

na bazie kauczuku silikonowego MultiSil NUW lub o parametrach równoważnych. 

Materiały: 

▪ Modyfikowana tworzywami sztucznymi zaprawa do spoinowa CG2 WA – Flexfuge 

lub o parametrach równoważnych (art. 2891) 

zużycie: ok. 1,80 kg/m2/mm 

▪ Neutralnie sieciująca elastyczna masa spoinowa na bazie kauczuku silikonowego – 

MultiSil NUW (art. 7527) 

zużycie: 100 ml/mb szczeliny przy przekroju 1 cm² 

 

POSADZKI 

Proponowane materiały są przykładowe. Należy stosować materiały o parametrach 

technicznych równoważnych (nie gorszych niż zaprojektowane).  

 

Pomieszczenia na poziomie parteru: 

- warstwa wykończeniowa podłogi, np. płytki gresowe 

- uelastyczniona zaprawa klejąca Remmers FL FIX + fuga Remmers Flexfuge lub o 

parametrach równoważnych 

- elastyczna powłoka wodoszczelna o charakterze mineralnym MB2K firmy Remmers lub o 

parametrach równoważnych gr. 2 mm + w narożach taśma uszczelniająca Tape VF120 

firmy Remmers lub o parametrach równoważnych 

- wylewka cementowa, 5 cm 

-folia rozdzielająca PE 

- styropian twardy XPS λ= 0,040 W/(mK),23 cm 

- elastyczna powłoka wodoszczelna o charakterze mineralnym MB2Kfirmy Remmers lub o 

parametrach równoważnych, gr. 3 mm + w narożach taśma uszczelniająca Tape VF120 

firmy Remmers lub o parametrach równoważnych 

-mostek sczepny - mineralny szlam uszczelniającyWPDS firmy Remmers lub o parametrach 

równoważnych 

-warstwa gruntująca KIESOL MB firmy Remmers lub o parametrach równoważnych 

- płyta fundamentowa żelbetowa, 50 cm 

- chudy beton, 10 cm 

Pomieszczenia na poziomie piętra 1, 2  

- warstwa wykończeniowa podłogi, np. płytki gresowe 

- uelastyczniona zaprawa klejąca Remmers FL FIX + fuga Remmers Flexfuge lub o 

parametrach równoważnych 

- w pom. mokrych: elastyczna powłoka wodoszczelna o charakterze mineralnym MB2K 

firmy Remmers lub o parametrach równoważnych gr. 2 mm + w narożach taśma 

uszczelniająca Tape VF120 firmy Remmers lub o parametrach równoważnych 

- wylewka cementowa, 5 cm 

-folia rozdzielająca PE 

- styropian twardy XPS,  λ= 0,040 W/(mK), 5 cm 

-folia rozdzielająca PE 

- strop żelbetowy, 20/25/30 cm 

- sufit podwieszany na ruszcie stalowym o profilach CW, UW 50, 

wykończony płytami 2xGK zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeniem.  

/ wykończenie stropu bez sufitu podwieszanego tynkiem gipsowym 
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Pomieszczenia użytkowe na poddaszu: 

- warstwa wykończeniowa podłogi, np. płytki gresowe 

- uelastyczniona zaprawa klejąca Remmers FL FIX + fuga Remmers Flexfuge lub o 

parametrach równoważnych 

- w pom. mokrych: elastyczna powłoka wodoszczelna o charakterze mineralnym MB2K 

firmy Remmers lub o parametrach równoważnych gr. 2 mm + w narożach taśma 

uszczelniająca Tape VF120 firmy Remmers lub o parametrach równoważnych 

- wylewka cementowa 

-folia rozdzielająca PE 

- styropian twardy XPS,  λ= 0,040 W/(mK) 

-folia rozdzielająca PE 

- strop żelbetowy 

- sufit podwieszany na ruszcie stalowym o profilach CW, UW 50, wykończony płytami 2xGK 

zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeniem/ wykończenie stropu bez sufitu 

podwieszanego tynkiem gipsowym 

 

Posadzki należy wykonać z materiałów: zmywalnych, nienasiąkliwych, nie śliskich, z 

materiałów umożliwiających ich mycie. Rodzaj i lokalizacja wybranych rodzajów 

wykończenia posadzek (lub o parametrach rówoważnych): 

− w holu głównym projektuje się posadzki z gresu Opoczno Quenos Graphite o wym. 

59,8 cm x 59,8cm, w kolorze: graphite (wg próbnika producenta), wykończenie 

mat, stopień antypoślizgowości min. R10B, 

− w ciągach komunikacji, na bocznych klatkach schodowych, w pomieszczeniach 

higieniczno-sanitarnych oraz wykończenie fontanny projektuje się posadzki z gresu 

Opoczno  Quenos White o wym. 59,8 cm x 59,8cm, w kolorze: white (wg próbnika 

producenta), wykończenie mat, stopień antypoślizgowości min. R10B, 

− w pomieszczeniach biurowych projektuje się posadzki z gresu Opoczno Grava 

White o wym. 59,8 cm x 59,8 cm, w kolorze: white (wg próbnika producenta), 

wykończenie mat, stopień antypoślizgowości min. R10B, 

− w pom nr. 2.01, 2.02, 2.03, 2.18 projektuje się posadzki z gresu Opoczno Wood Prime 

White o wym. 19,8x179,9, w kolorze: white (wg próbnika producenta), wykończenie 

mat, stopień antypoślizgowości min. R10B, 

− w pomieszczeniach technicznych projektuje się posadzki z gresu Opoczno MILTON 

GREY o wym. 29,7 cm x 29,7 cm, w kolorze: grey (wg próbnika producenta), 

wykończenie mat, stopień antypoślizgowości min. R11, 

− na schodach w głównej reprezentacyjnej klatce schodowej projektuje się: 

o stopnice – Opoczno Quenos White Steptread o wym. 119,8x29,8cm, w kolorze: 

white (wg próbnika producenta), wykończenie mat, stopień antypoślizgowości 

min. R10B (płytka 119,8x29,8cm układana w osi biegu schodowego); 

1 i ostatni stopień: Opoczno Quenos Grey Steptread o wym. 119,8x29,8cm, w 

kolorze: grey (wg próbnika producenta), wykończenie mat, stopień 

antypoślizgowości min. R10B 

− podstopnice i spoczniki - Opoczno  Quenos White o wym. 59,8 cm x 119,8cm, w 

kolorze: white (wg próbnika producenta), wykończenie mat, stopień 

antypoślizgowości min. R10B 

− w sali ślubów  projektuje się posadzki z gresu Opoczno Newstone White o wym. 

119,8 cm x 119,8 cm, w kolorze: white (wg próbnika producenta), wykończenie 

mat, stopień antypoślizgowości min. R10B, 
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− w atrium projektuje się posadzki z gresu Opoczno  Quenos Grey o wym. 59,8 cm x 

59,8cm, w kolorze: grey (wg próbnika producenta), wykończenie mat, stopień 

antypoślizgowości min. R10B, 

 

Pierwszy oraz ostatni stopień schodowy każdego biegu należy wyróżnić kolorem 

kontrastującym z kolorem posadzki. 

W pomieszczeniach, których zaprojektowano kratki ściekowe należy wykonać spadki 1,5% 

w kierunku wpustów kanalizacji ściekowej. 

Wszystkie materiały muszą odpowiadać celowi zastosowania, normom państwowym lub 

świadectwom ich dopuszczenia do stosowania ze szczególnym uwzględnieniem 

użytkowania ich w budynkach użyteczności publicznej.  

 

Specyfikacja płytek podłogowych: 

Proponowane materiały są przykładowe. Należy stosować materiały o parametrach 

technicznych równoważnych (nie gorszych niż zaprojektowane).  

Opoczno Quenos White/Grey/Graphite 59,8x59,8cm: 

− wykończenie powierzchni: matowa 

− klasa antypoślizgowości: R10B 

− odporność na plamienie:5 

− inspiracja: beton 

− mrozoodporność: tak 

− rodzaj powierzchni: gładka 

− gwarancja: min . 10 lat 

− klasa ścieralności : 4 

− tonalność: tak 

− płytka rektyfikowana: tak 

− grubość: 8 mm 

− nasiąkliwość wodna: Eb≤0,15% 

− siła łamiąca: min. 2000N 

− wytrzymałość na zginanie: min. 50 N/mm2 

− ścieralność powierzchniowa: PEI 4 – 2100 obrotów/ GRAPHITE, GREY, PEI 5>12000 

obrotów WHITE 

− reakcja na ogień: A1, A1R 

− kolor: biały/szary/grafit 

 

Opoczno Quenos Steptread White/Grey 29,8 x119,8cm: 

− wykończenie powierzchni: matowa 

− klasa antypoślizgowości: R10B 

− odporność na plamienie:5 

− inspiracja: beton 

− mrozoodporność: tak 

− kolor: biały/szary 

− rodzaj powierzchni: gładka 

− gwarancja: min . 10 lat 

− klasa ścieralności : 4 

− tonalność: tak 

− grubość: 8 mm 

− nasiąkliwość wodna: Eb≤0,15% 

− siła łamiąca: min. 1300N 

− wytrzymałość na zginanie: min. 35 N/mm2 
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− ścieralność powierzchniowa: PEI 4 – 2100 obrotów/ GRAPHITE, GREY, PEI 5>12000 

obrotów WHITE 

− reakcja na ogień: A1, A1R 

 

Opoczno Grava 59,8 x59,8cm: 

− wykończenie powierzchni: matowa 

− klasa antypoślizgowości: R10B 

− odporność na plamienie:5 

− inspiracja: beton 

− mrozoodporność: tak 

− rodzaj powierzchni: gładka 

− gwarancja: min . 10 lat 

− klasa ścieralności : 5 

− tonalność: tak 

− grubość: 8 mm 

− nasiąkliwość wodna: Eb≤0,15% 

− siła łamiąca: min. 2000N 

− wytrzymałość na zginanie: min.50 N/mm2 

− ścieralność powierzchniowa: PEI 5>12000 obrotów WHITE 

− reakcja na ogień: A1, A1R 

− kolor: biały 

 

Opoczno Grand Wood Prime White 19,8 x119,8cm: 

− wykończenie powierzchni: matowa 

− klasa antypoślizgowości: R10B 

− odporność na plamienie:5 

− inspiracja: drewno 

− mrozoodporność: tak 

− rodzaj powierzchni: gładka 

− gwarancja: min . 10 lat 

− klasa ścieralności : 5 

− tonalność: tak 

− płytka rektyfikowana: tak 

− grubość: 8 mm 

− kolor: biały 

 

Opoczno Newstone White 119,8 x119,8cm: 

− wykończenie powierzchni: matowa 

− klasa antypoślizgowości: R10B 

− odporność na plamienie:5 

− inspiracja: beton 

− mrozoodporność: tak 

− rodzaj powierzchni: gładka 

− gwarancja: min . 10 lat 

− klasa ścieralności : 5 

− tonalność: tak 

− grubość: 8 mm 

− nasiąkliwość wodna: Eb≤0,15% 

− siła łamiąca: min. 2000N 

− wytrzymałość na zginanie: min.50 N/mm2 
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− ścieralność powierzchniowa: PEI 5>12000 obrotów WHITE 

− reakcja na ogień: A1, A1R 

− kolor: biały 

 

Opoczno Milton Grey 29,7x29,7cm: 

− wykończenie powierzchni: matowa 

− klasa antypoślizgowości: R11 

− odporność na plamienie:5 

− inspiracja: kamień 

− mrozoodporność: tak 

− rodzaj powierzchni: gładka 

− gwarancja: min . 6 lat 

− klasa ścieralności : 5 

− tonalność: tak 

− grubość: 8 mm 

− kolor: szary 

 

Proponowane materiały są przykładowe. Należy stosować materiały o parametrach 

technicznych równoważnych (nie gorszych niż zaprojektowane).  

 

BALUSTRADY 

Niniejsze opracowanie stanowi proponowany schemat rozwiązania.  

Uzupełnieniem opracowania są rozwiązania systemowe konkretnych producentów.  

Wymiary elementów mocujących i kotwiących uzależnione są od technologii rozwiązań 

systemowych wybranych producentów zadaszeń szklanych. 

 

W obrębie głównej klatki schodowej należy wykonać od strony duszy balustrady szklane o 

wys. min 110 cm, szklone szkłem bezpiecznym ESG VSG 66,4 gr. 13mm mocowane do 

policzka biegu schodów oraz płyty stropowej uchwytami punktowymi Ø70. Wykończenie 

powierzchni: szlif. Pochwyty o przekroju kwadratowym 40x40mm ze stali nierdzewnej AISI 

304 satynowanej (matowej) - wykończenie szlif. 

Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę 

przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o 

podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki. 

Dodatkowo na ścianach projektuje się poręcze mocowane wspornikowo do ściany. 

Poręcze biegną przy ścianach wydzielających klatkę schodową.  

Należy zachować co najmniej minimalną wymaganą przestrzeń między ścianą a 

pochwytem 5cm. Materiał elementu: stal nierdzewna AISI 304 satynowana (matowa). 

Mocowanie elementu mocującego z poręczą spawane. Pochwyty o przekroju rurowym ø 

42,4mm ze stali nierdzewnej AISI 304 satynowanej (matowej) - wykończenie szlif. 

 

W obrębie przestrzeni bocznych klatek schodowych należy wykonać poręcze mocowane 

wspornikowo do ściany. Poręcze biegną przy ścianach wydzielających klatkę schodową.  

Należy zachować co najmniej minimalną wymaganą przestrzeń między ścianą a 

pochwytem 5cm. Materiał elementu: stal nierdzewna AISI 304 satynowana (matowa). 

Mocowanie elementu mocującego z poręczą spawane. Pochwyty o przekroju rurowym ø 

42,4mm ze stali nierdzewnej AISI 304 satynowanej (matowej) - wykończenie szlif. 

 

WYCIERACZKI WEWNĘTRZNE 

W pom. nr 0.21 należy zastosować 2 wycieraczki systemowe o wym. 210x215cm z 
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tekstylnymi i szczotkowymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych  

 

 

 

ŚLUSARKA I STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA 

Projektowana ślusarka drzwiowa wewnętrzna - rozwiązania systemowe PONZIO. 

Projektowana stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi w pomieszczeniach higieniczno - 

sanitarnych PVC oraz do pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych pod schodami na 

poziomie parteru.  

Drzwi do pom. higieniczno - sanitarnych w dolnej części skrzydła powinny posiadać otwory 

lub podcięcie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2 dla dopływu powietrza. 

Przeszklone drzwi oraz naświetla górne i boczne - wyposażone w szkło bezpieczne 

hartowane przezierne.  

Dla drzwi aluminiowych klamki drzwiowe VBH DG48 na szyldzie PZ z funkcją ochronną bez 

trzpienia - F9/stal lub o parametrach równoważnych. 

Dla drzwi aluminiowych zamek CS46219/30 firmy Cisa, dla drzwi aluminiowych pożarowych 

EI30/EI60/dymoszczelnych należy zastosować zamki ECO SCHULTE lub o parametrach 

równoważnych. 

Dla drzwi płycinowych i z PCV klamki ze stali nierdzewnej. 

Dla systemów  PONZIO PT50 zawiasy nakładkowe 2-skrzydełkowe 2 szt. na skrzydło, dla 

systemu PE78EU zawiasy wrębowe 2-skrzydełkowe 2 szt. na skrzydło. 

Kolor ślusarki i stolarki drzwiowej : RAL 7015 

Przy wszystkich drzwiach należy zastosować odbojnik drzwiowy ścienny ze stali nierdzewnej. 

 

− Dw1 - drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem górnym stałym 

rozwiązanie systemowe Ponzio PE50 lub o parametrach równoważnych, o wym. 

skrzydła 2x90 x 200 cm z naświetlem górnym stałym 180 x 80 cm, przeszklone szkłem 

przeziernym bezpiecznym hartowanym VSG 33.2, wyposażenie: klamki ze stali 

nierdzewnej, zamek, samozamykacz TS 2000 GEZE lub o parametrach 

równoważnych 

− Dw1.a - drzwi wewnętrzne aluminiowe napowietrzające dwuskrzydłowe z 

naświetlem górnym stałym rozwiązanie systemowe Ponzio PE50 lub o parametrach 

równoważnych, o wym. skrzydła 2x90 x 200 cm z naświetlem górnym stałym 180 x 

80 cm, napowietrzanie: skrzydło czynne + bierne, przeszklone szkłem przeziernym 

bezpiecznym hartowanym VSG 33.2, pochwyt GEZE prosty 45o, stal  szlachetna; 

siłowniki do drzwi np. ESCO typ BS, lewy, kąt 125°, 500N+ typ BS, prawy, kąt 125°, 

500N (lub o parametrach równoważnych) + płyta montażowa do siłowników; 

zestaw zamknięć systeQ napowietrzanie firmy ESCO, 2sk, WAL z ryglowaniem, do 

2500mm firmy ESCO lub o parametrach równoważnych; zestaw klamka-klamka na 

skrzydło czynne spełniający normę PN-EN 179 ze stali nierdzewnej z wkładką 

cylindryczną; klamka z mechanizmem powrotnym w rozetce klamki w zakresie 0-

90°, oraz z zatrzaskiem sprężynowym co 90° (TYP D116)- 2 szt, rozeta owalna 2 szt., 

trzpień dzielony 9x9mm; zestaw klamka na skrzydło bierne ze stali nierdzewnej w 

tym: klamka bez mechanizmu powrotnego w rozetce klamki (TYP D116), trzpień 

9x9mm, wypychacz; samozamykacz górny z szyną ślizgową np. ESCO GSR/V, 

COTUR DESIGN, SREBRNY (lub o parametrach równoważnych);mulda podłogowa z 

regulacją ze stali nierdzewnej 22x130 mm 

− Dw1.1- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem górnym stałym 

rozwiązanie systemowe Ponzio PE50 lub o parametrach równoważnych, o wym. 

skrzydła 2x90x 200 cm z naświetlem górnym stałym 180 x 80 cm, skrzydła otwierane 
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o kąt 180° (montaż w licu ściany),  przeszklone szkłem przeziernym bezpiecznym 

hartowanym VSG 33.2, wyposażenie: klamki ze stali nierdzewnej, zamek, 

samozamykacz TS 2000 GEZE lub o parametrach równoważnych 

− Dw2- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem górnym stałym 

rozwiązanie systemowe Ponzio PE50 lub o parametrach równoważnych, o wym. 

skrzydła 90+30 x 200 cm z naświetlem górnym stałym 120 x 80 cm, przeszklone 

szkłem przeziernym bezpiecznym hartowanym VSG 33.2, wyposażenie: klamki ze 

stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz TS 2000 GEZE lub o parametrach 

równoważnych 

− Dw3- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem górnym stałym 

rozwiązanie systemowe Ponzio PE50 lub o parametrach równoważnych, o wym. 

skrzydła 120 x 200 cm z naświetlem górnym stałym 90+30 x 80 cm,  przeszklone 

szkłem przeziernym bezpiecznym hartowanym VSG 33.2, wyposażenie: klamki ze 

stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz TS 2000 GEZE lub o parametrach 

równoważnych 

− Dw3.1- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe rozwiązanie systemowe 

Ponzio PE50 lub o parametrach równoważnych, o wym. skrzydła 90+30 x 200 cm, 

przeszklone szkłem przeziernym bezpiecznym hartowanym VSG 33.2, wyposażenie: 

klamki ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz TS 2000 GEZE lub o parametrach 

równoważnych 

− Dw3.2- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe rozwiązanie systemowe 

Ponzio PE50 lub o parametrach równoważnych, o wym. skrzydła 90+30x 200 cm, 

skrzydła otwierane o kąt 180° (montaż w licu ściany),przeszklone szkłem przeziernym 

bezpiecznym hartowanym VSG 33.2, wyposażenie: klamki ze stali nierdzewnej, 

zamek, samozamykacz TS 2000 GEZE lub o parametrach równoważnych 

− Dw3.3- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe rozwiązanie systemowe 

Ponzio PE50 lub o parametrach równoważnych, o wym. skrzydła 90+30 x 200 cm, 

wypełnienie panelem z blachy aluminiowej w kolorze konstrukcji, wyposażenie: 

klamki ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz TS 2000 GEZE lub o parametrach 

równoważnych 

− Dw3.4- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem górnym stałym 

rozwiązanie systemowe Ponzio PE50 lub o parametrach równoważnych, o wym. 

skrzydła 90+30 x 200 cm z naświetlem górnym stałym 120 x 80 cm,  skrzydła 

otwierane o kąt 180° (montaż w licu ściany), przeszklone szkłem przeziernym 

bezpiecznym hartowanym VSG 33.2, wyposażenie: klamki ze stali nierdzewnej , 

zamek, samozamykacz TS 2000 GEZE lub o parametrach równoważnych 

− Dw4- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem górnym stałym 

rozwiązanie systemowe Ponzio PE78 EI lub o parametrach równoważnych, o wym. 

skrzydła 90+30x 200 cm z naświetlem górnym stałym 120 x 80 cm, o klasie EI30 

odporności ogniowej, dymoszczelne, przeszklone szkłem przeziernym bezpiecznym 

Pyrobel 16, wyposażenie: klamki ze stali nierdzewnej zamek ECO SCHULTE lub o 

parametrach równoważnych, samozamykacz TS 2000 GEZE lub o parametrach 

równoważnych 

− Dw4.1- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe rozwiązanie systemowe 

Ponzio PE78 EI lub o parametrach równoważnych, o wym. skrzydła 90+30x 200 cm, 

o klasie EI30 odporności ogniowej, dymoszczelne, przeszklone szkłem przeziernym 

bezpiecznym Pyrobel 16, wyposażenie: klamki ze stali nierdzewnej, zamek ECO 

SCHULTE lub o parametrach równoważnych, samozamykacz TS 2000 GEZE lub o 

parametrach równoważnych 

− Dw4.2- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe rozwiązanie systemowe 
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Ponzio PE78 EI lub o parametrach równoważnych, o wym. skrzydła 90+30x 200 cm, 

o klasie EI30 odporności ogniowej, wypełnienie panelem o odporności pożarowej EI 

30 w kolorze konstrukcji, wyposażenie: klamki ze stali nierdzewnej, zamek ECO 

SCHULTE lub o parametrach równoważnych, samozamykacz TS 2000 GEZE lub o 

parametrach równoważnych 

− Dw4.2- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe rozwiązanie systemowe 

Ponzio PE78 EI lub o parametrach równoważnych, o wym. skrzydła 90+30x 200 cm, 

o klasie EI30 odporności ogniowej, dymoszczelne, wypełnienie panelem o 

odporności pożarowej EI 30 w kolorze konstrukcji, wyposażenie: klamki ze stali 

nierdzewnej, zamek ECO SCHULTE lub o parametrach równoważnych, 

samozamykacz TS 2000 GEZE lub o parametrach równoważnych 

− Dw4.3- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe rozwiązanie systemowe 

Ponzio PE78 EI lub o parametrach równoważnych, o wym. skrzydła 90+30x 200 cm, 

o klasie EI60 odporności ogniowej, dymoszczelne, przeszklone szkłem przeziernym 

bezpiecznym Pyrobel 25, wyposażenie: klamki ze stali nierdzewnej, zamek ECO 

SCHULTE lub o parametrach równoważnych, samozamykacz TS 2000 GEZE lub o 

parametrach równoważnych 

− Dw4.4- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe rozwiązanie systemowe 

Ponzio PE50 lub o parametrach równoważnych, o wym. skrzydła 90+30 x 200 cm,  

przeszklone szkłem przeziernym bezpiecznym hartowanym VSG 33.2, wyposażenie: 

klamki ze stali nierdzewnej , zamek 

− Dw4.5- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe rozwiązanie systemowe 

Ponzio PE50 lub o parametrach równoważnych, o wym. skrzydła 90+30 x 200 cm,  

wypełnienie panelem z blachy aluminiowej w kolorze konstrukcji, wyposażenie: 

klamki ze stali nierdzewnej , zamek 

− Dw5- witryna wewnętrzna aluminiowa z drzwiami dwuskrzydłowymi rozwiązanie 

systemowe Ponzio PE50 lub o parametrach równoważnych, o wym. skrzydła 

2x90x200 cm,  przeszklone szkłem przeziernym bezpiecznym hartowanym VSG 33.2, 

wyposażenie: klamki ze stali nierdzewnej , zamek 

− Dw6- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe z naświetlem górnym stałym 

rozwiązanie systemowe Ponzio PE50 lub o parametrach równoważnych, o wym. 

skrzydła 90x200 cm z naświetlem 90x80cm, przeszklone szkłem przeziernym 

bezpiecznym hartowanym VSG 33.2, wyposażenie: klamki ze stali nierdzewnej , 

zamek 

− Dw7- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe rozwiązanie systemowe 

Ponzio PE78EI lub o parametrach równoważnych, o wym. skrzydła 90x200 cm,  o 

klasie EI60 odporności ogniowe, przeszklone szkłem przeziernym bezpiecznym 

Pyrobel 25, wyposażenie: klamki ze stali nierdzewnej, zamek ECO SCHULTE lub o 

parametrach równoważnych, samozamykacz TS 2000 GEZE lub o parametrach 

równoważnych 

− Dw8- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe dymoszczelne z naświetlami 

bocznymi rozwiązanie systemowe Ponzio PE50 lub o parametrach równoważnych, 

o wym. skrzydła 2x90 x 200 cm, przeszklone szkłem przeziernym bezpiecznym 

hartowanym VSG 33.2, wyposażenie: klamki ze stali nierdzewnej , zamek ECO 

SCHULTE lub o parametrach równoważnych, samozamykacz TS 2000 GEZE lub o 

parametrach równoważnych 

− Dw8.1- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlami bocznymi 

rozwiązanie systemowe Ponzio PE50 lub o parametrach równoważnych, o wym. 

skrzydła 2x90 x 200 cm,  przeszklone szkłem przeziernym bezpiecznym hartowanym 

VSG 33.2, wyposażenie: klamki ze stali nierdzewnej , zamek, samozamykacz TS 2000 
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GEZE lub o parametrach równoważnych 

− Dw9- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe z naświetlem górnym stałym 

rozwiązanie systemowe Ponzio PE50 lub o parametrach równoważnych, o wym. 

skrzydła 90x200 cm z naświetlem 90x80cm, skrzydło wypełnione panelem z blachy 

aluminiowej w kolorze konstrukcji, naświetle przeszklone szkłem przeziernym 

bezpiecznym hartowanym VSG 33.2, wyposażenie: klamki ze stali nierdzewnej , 

zamek 

− Dw10- drzwi wewnętrzne o wym. 90 x 200 cm, skrzydło pełne, budowa skrzydła: 

płyta wiórowa otworowa obłożona płytą HDF, wyposażenie: 2 zawiasy, klamka ze 

stali nierdzewnej, zamek wpuszczany z wkładką patentową, ościeżnica 

regulowana, klasa warunków użytkowania: 3, obciążenie pionowe : 800N, 

skręcanie statyczne : 300N, uderzenie ciałem miękkim i ciężkim : 120J, uderzenie 

ciałem twardym : 5 J, izolacyjność akustyczna  ≥ 33(-2;-5) dB, np. Porta Resist Dąb 

brązowy lub o parametrach równoważnych  

− Dw10.1- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe dymoszczelne rozwiązanie 

systemowe Ponzio PE50 lub o parametrach równoważnych, o wym. skrzydła 

90x200cm, skrzydło wypełnione panelem z blachy aluminiowej w kolorze 

konstrukcji, wyposażenie: klamki ze stali nierdzewnej , zamek ECO SCHULTE lub o 

parametrach równoważnych, samozamykacz TS 2000 GEZE lub o parametrach 

równoważnych 

− Dw10.2- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe rozwiązanie systemowe 

Ponzio PE78EI lub o parametrach równoważnych, o wym. skrzydła 90x200cm, o 

klasie EI30 odporności ogniowej, dymoszczelne, skrzydło wypełnione panelem z 

blachy aluminiowej w kolorze konstrukcji o odporności pożarowej EI30, 

wyposażenie: klamki ze stali nierdzewnej , zamek ECO SCHULTE lub o parametrach 

równoważnych, samozamykacz TS 2000 GEZE lub o parametrach równoważnych 

− Dw11- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe z naświetlem górnym stałym 

rozwiązanie systemowe Ponzio PE50 lub o parametrach równoważnych, o wym. 

skrzydła 90x200 cm z naświetlem 90x80cm, skrzydło wypełnione panelem z blachy 

aluminiowej w kolorze konstrukcji, naświetle przeszklone szkłem przeziernym 

bezpiecznym hartowanym VSG 33.2, skrzydło otwierane o kąt 180° (montaż w licu 

ściany),w dole skrzydła podcięcie o wys. 6 mm, tworzące otwór o sumarycznym 

przekroju nie mniejszym niż 0,022m2 dla dopływu powietrza, wyposażenie: klamki ze 

stali nierdzewnej , zamek 

− Dw13- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe rozwiązanie systemowe 

Ponzio PE50 lub o parametrach równoważnych, o wym. skrzydła 90x200, skrzydło 

wypełnione panelem z blachy aluminiowej w kolorze konstrukcji, skrzydło otwierane 

o kąt 180° (montaż w licu ściany),w dole skrzydła podcięcie o wys. 6 mm, tworzące 

otwór o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2 dla dopływu powietrza, 

wyposażenie: klamki ze stali nierdzewnej , zamek 

− Dw13.1- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe dymoszczelne rozwiązanie 

systemowe Ponzio PE50 lub o parametrach równoważnych, o wym. skrzydła 

90x200cm, skrzydło wypełnione panelem z blachy aluminiowej w kolorze 

konstrukcji, skrzydło otwierane o kąt 180° (montaż w licu ściany),wyposażenie: 

klamki ze stali nierdzewnej , zamek ECO SCHULTE lub o parametrach 

równoważnych, samozamykacz TS 2000 GEZE lub o parametrach równoważnych 

− Dw15- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe rozwiązanie systemowe 

Ponzio PE50 lub o parametrach równoważnych, o wym. skrzydła 90x200cm, skrzydło 

wypełnione panelem z blachy aluminiowej w kolorze konstrukcji, w dole skrzydła 

podcięcie o wys. 6 mm, tworzące otwór o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 
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0,022m2 dla dopływu powietrza, wyposażenie: klamki ze stali nierdzewnej ,zamek, 

samozamykacz TS 2000 GEZE lub o parametrach równoważnych 

− Dw16- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe rozwiązanie systemowe 

Ponzio PE50 lub o parametrach równoważnych, o wym. skrzydła 90x200cm, skrzydło 

wypełnione panelem z blachy aluminiowej w kolorze konstrukcji, wyposażenie: 

klamki ze stali nierdzewnej ,zamek 

− Dw17 – drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe o wym. 90x200 cm, wypełnienie 

panelem pełnym w kolorze konstrukcji, wyposażone w zamek do kabin wc 

„otwarte/zamknięte”, w dole skrzydła podcięcie o sumarycznym przekroju nie 

mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza, klamka INOX L-FORM lub o 

parametrach równoważnych  

− Dw19 – drzwi wewnętrzne PCV jednoskrzydłowe, klamka INOX L-FORM lub o 

parametrach równoważnych, zamek 

− Dw20- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe z naświetlami bocznymi 

rozwiązanie systemowe Ponzio PE50 lub o parametrach równoważnych, o wym. 

skrzydła 90x200 cm z naświetlem 90x80cm, przeszklone szkłem przeziernym 

bezpiecznym hartowanym VSG 33.2, wyposażenie: klamki ze stali nierdzewnej , 

zamek 

 

10. WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ SANITARNYCH 

POM. 0.04 – WC MĘSKIE 

− lustro klejone do ściany– szt. 1 

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej , naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 

− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− zawór czerpalny wody – 1 szt. 

− wpust podłogowy zabezpieczony kratką wykonaną ze stali nierdzewnej (lub o 

parametrach równoważnych) ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu–1szt. 

− miska kompaktowa lejowa, bezkołnierzowa z odpływem poziomym, deską 

wolnoopadającą i spłuczką owalną (lub równoważna)np. Cersanit Cew Cleanon z 

deską City Slim duroplastową lub o parametrach równoważnych– 1 szt. 

− umywalka o szer. 50 cm z otworem np. Cersanit Parva 50 lub o parametrach 

równoważnych, przelewem oraz armaturą np. Deante Arnika (lub o parametrach 

równoważnych) –1 szt.  

− bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 

wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− pisuar z dopływem z tyłu i odpływem poziomym na stelażu podtynkowym np. Cersanit 

Taurus T100 (lub o parametrach równoważnych) –  1 szt. 
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POM. 0.05 – WC DAMSKIE 

− lustro i stelaż przeznaczone do WC dla osób niepełnosprawnych, materiał wykonania: 

stal nierdzewna (INOX 304 18/10), antybakteryjna rura 25mm z wykończeniem 

antypoślizgowym, wykończenie: matowe, lustro nieopadające, pozostającej w pozycji 

ustawionej przez użytkownika (lub o parametrach równoważnych) – 1 szt.  

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 

− kosz na śmieci 3 l, ze stali nierdzewnej,  z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym, o 

wym. wys. 26,5 cm, śr. 16,5 cm – szt. 1 

− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− uchwyt dla niepełnosprawnych uchylny stalowy łukowy, o wym. 70x10x18 cm, średnica 

rury 25 mm, montaż naścienny poziomy na 7 stalowych gwintów – szt. 1 

− uchwyt dla niepełnosprawnych uchylny stalowy łukowy, o wym. 90x10x18 cm, średnica 

rury 25 mm, montaż naścienny poziomy na 7 stalowych gwintów – szt. 2 

− miska kompaktowa dla niepełnosprawnych lejowa, bezkołnierzowa z odpływem 

poziomym, deską wolnoopadającą i spłuczką owalną np. Ceresit Eiuda New Cleanon z 

deską Ceresit Etiuda duroplastowa dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową (lub 

równoważna) na stelażu podtynkowym– 1 szt. 

− umywalka o szer. 65 cm dla osób niepełnosprawnych z otworem, przelewem oraz 

armaturą dla os. niepełnosprawnych np. Cersanit Etuida 65 (lub o parametrach 

równoważnych) – 1 szt.  

− bateria umywalkowa dla osób niepełnosprawnych np. VITAL Cersanit lub o 

parametrach równoważnych- 1 szt.  

 

POM. 0.06 

− lustro klejone do ściany– szt. 1 

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 

− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− miska kompaktowa lejowa, bezkołnierzowa z odpływem poziomym, deską 

wolnoopadającą i spłuczką owalną (lub równoważna)np. Cersanit Cew Cleanon z 

deską City Slim duroplastową lub o parametrach równoważnych– 1 szt. 

− umywalka o szer. 50 cm z otworem np. Cersanit Parva 50 lub o parametrach 

równoważnych, przelewem oraz armaturą np. Deante Arnika (lub o parametrach 

równoważnych) –1 szt.  
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− bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 

wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− kosz na śmieci 3 l, ze stali nierdzewnej,  z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym, o 

wym. wys. 26,5 cm, śr. 16,5 cm – szt. 1 

− bateria podtynkowa prysznicowa, chrom, typ baterii: podtynkowa, gwint przyłącza: 1/2 

", typ przełącznika natrysku: mechaniczny, punktów natryskowych: 132  – 1 szt. 

− drzwi prysznicowe wnękowe, rozwierne, bezpieczne szkło hartowane 6 mm, drzwi 

przesuwne, możliwość montażu z jedną lub dwiema ściankami stałymi, uchwyt 

metalowy chromowany, zakres regulacji -30/+0 mm, 134 cm -1 szt.  

− odpływ liniowy z rusztem pod płytki z niskim syfonem 90 cm - pod płytki – 1 szt. 

 

POM. 0.07 

− lustro klejone do ściany– szt. 1 

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 

− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− miska kompaktowa lejowa, bezkołnierzowa z odpływem poziomym, deską 

wolnoopadającą i spłuczką owalną (lub równoważna)np. Cersanit Cew Cleanon z 

deską City Slim duroplastową lub o parametrach równoważnych– 1 szt. 

− umywalka o szer. 50 cm z otworem np. Cersanit Parva 50 lub o parametrach 

równoważnych, przelewem oraz armaturą np. Deante Arnika (lub o parametrach 

równoważnych) –1 szt.  

− bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 

wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− kosz na śmieci 3 l, ze stali nierdzewnej,  z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym, o 

wym. wys. 26,5 cm, śr. 16,5 cm – szt. 1 

− bateria podtynkowa prysznicowa, chrom, typ baterii: podtynkowa, gwint przyłącza: 1/2 

", typ przełącznika natrysku: mechaniczny, punktów natryskowych: 132, - bateria 

mieszaczowa z przełącznikiem natrysku, głowica 35 mm, przyłącze kątowe 

zintegrowane z uchwytem na słuchawkę, stalowa głowica natryskowa o średnicy 300 

mm, słuchawka 1-funkcyjna o wymiarach 196x28 mm, wąż natryskowy platinum o 

długości 1500 mm, wylewka natryskowa o długości 325 mm  – 1 szt. 

− drzwi prysznicowe wnękowe, rozwierne, bezpieczne szkło hartowane 6 mm, drzwi 

przesuwne, możliwość montażu z jedną lub dwiema ściankami stałymi, uchwyt 

metalowy chromowany, zakres regulacji -30/+0 mm, 95 cm -1 szt.  

− odpływ liniowy z rusztem pod płytki z niskim syfonem 80 cm - pod płytki – 1 szt. 
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POM. 0.08 – POKÓJ SOCJALNY 

− umywalka o szer. 50 cm z otworem np. Cersanit Parva 50 lub o parametrach 

równoważnych, przelewem oraz armaturą np. Deante Arnika (lub o parametrach 

równoważnych) –1 szt.  

− bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 

wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− zlewozmywak grafitowy, jasnoszary, długość: 860 mm, szerokość:500 mm, głębokość 

komory: 200 mm, do szafki: 900 mm, odpływ: 3,5 cala, model zlewozmywaka: 2 komory  

np. Eridan Deante lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− bateria zlewzomywakowa stojąca, chrom – 1 szt. 

 

POM. 0.16 – BAR 

− umywalka o szer. 50 cm z otworem np. Cersanit Parva 50 lub o parametrach 

równoważnych, przelewem oraz armaturą np. Deante Arnika (lub o parametrach 

równoważnych) –1 szt.  

− bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 

wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− zlewozmywak grafitowy, jasnoszary, długość: 860 mm, szerokość:500 mm, głębokość 

komory: 200 mm, do szafki: 900 mm, odpływ: 3,5 cala, model zlewozmywaka: 2 komory  

np. Eridan Deante lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− bateria zlewzomywakowa stojąca, chrom – 1 szt. 

 

POM. 0.27 – WC DAMSKIE 

− lustro i stelaż przeznaczone do WC dla osób niepełnosprawnych, materiał wykonania: 

stal nierdzewna (INOX 304 18/10), antybakteryjna rura 25mm z wykończeniem 

antypoślizgowym, wykończenie: matowe, lustro nieopadające, pozostającej w pozycji 

ustawionej przez użytkownika (lub o parametrach równoważnych) – 1 szt.  

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 

− kosz na śmieci 3 l, ze stali nierdzewnej,  z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym, o 

wym. wys. 26,5 cm, śr. 16,5 cm – szt. 1 

− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− uchwyt dla niepełnosprawnych uchylny stalowy łukowy, o wym. 70x10x18 cm, średnica 

rury 25 mm, montaż naścienny poziomy na 7 stalowych gwintów – szt. 1 

− uchwyt dla niepełnosprawnych uchylny stalowy łukowy, o wym. 90x10x18 cm, średnica 

rury 25 mm, montaż naścienny poziomy na 7 stalowych gwintów – szt. 2 

− miska kompaktowa dla niepełnosprawnych lejowa, bezkołnierzowa z odpływem 

poziomym, deską wolnoopadającą i spłuczką owalną np. Ceresit Eiuda New Cleanon z 
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deską Ceresit Etiuda duroplastowa dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową (lub 

równoważna) na stelażu podtynkowym– 1 szt. 

− umywalka o szer. 65 cm dla osób niepełnosprawnych z otworem, przelewem oraz 

armaturą dla os. niepełnosprawnych np. Cersanit Etuida 65 (lub o parametrach 

równoważnych) – 1 szt.  

− bateria umywalkowa dla osób niepełnosprawnych np. VITAL Cersanit lub o 

parametrach równoważnych- 1 szt. 

 

POM. 0.28 – WC MĘSKIE 

− lustro klejone do ściany  – szt. 1 

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej , naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 

− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− zawór czerpalny wody – 1 szt. 

− wpust podłogowy zabezpieczony kratką wykonaną ze stali nierdzewnej (lub o 

parametrach równoważnych) ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu–1szt. 

− miska kompaktowa lejowa, bezkołnierzowa z odpływem poziomym, deską 

wolnoopadającą i spłuczką owalną (lub równoważna)np. Cersanit Cew Cleanon z 

deską City Slim duroplastową lub o parametrach równoważnych– 1 szt. 

− umywalka o szer. 50 cm z otworem np. Cersanit Parva 50 lub o parametrach 

równoważnych, przelewem oraz armaturą np. Deante Arnika (lub o parametrach 

równoważnych) –1 szt.  

− bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 

wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− pisuar z dopływem z tyłu i odpływem poziomym na stelażu podtynkowym np. Cersanit 

Taurus T100 (lub o parametrach równoważnych) –  1 szt. 

 

POM. 0.31 – LOKAL USŁUGOWY NR 6B 

− zlewozmywak grafitowy, jasnoszary, długość: 860 mm, szerokość:500 mm, głębokość 

komory: 200 mm, do szafki: 900 mm, odpływ: 3,5 cala, model zlewozmywaka: 2 komory  

np. Eridan Deante lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− bateria zlewzomywakowa stojąca, chrom – 1 szt. 

 

POM. 0.33 – LOKAL USŁUGOWY NR 7 

− zlewozmywak grafitowy, jasnoszary, długość: 860 mm, szerokość:500 mm, głębokość 

komory: 200 mm, do szafki: 900 mm, odpływ: 3,5 cala, model zlewozmywaka: 2 komory  

np. Eridan Deante lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− bateria zlewzomywakowa stojąca, chrom – 1 szt. 

 

POM. 0.35 – WC MĘSKIE 

− lustro klejone do ściany– szt. 1 
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− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 

− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− zawór czerpalny wody – 1 szt. 

− wpust podłogowy zabezpieczony kratką wykonaną ze stali nierdzewnej (lub o 

parametrach równoważnych) ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu–1szt. 

− miska kompaktowa lejowa, bezkołnierzowa z odpływem poziomym, deską 

wolnoopadającą i spłuczką owalną (lub równoważna)np. Cersanit Cew Cleanon z 

deską City Slim duroplastową lub o parametrach równoważnych– 1 szt. 

− umywalka o szer. 50 cm z otworem np. Cersanit Parva 50 lub o parametrach 

równoważnych, przelewem oraz armaturą np. Deante Arnika (lub o parametrach 

równoważnych) –1 szt.  

− bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 

wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− pisuar z dopływem z tyłu i odpływem poziomym na stelażu podtynkowym np. Cersanit 

Taurus T100 (lub o parametrach równoważnych) –  1 szt. 

 

POM. 0.36 – WC DAMSKIE 

− lustro klejone do ściany– szt. 1 

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 

− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− miska kompaktowa lejowa, bezkołnierzowa z odpływem poziomym, deską 

wolnoopadającą i spłuczką owalną (lub równoważna)np. Cersanit Cew Cleanon z 

deską City Slim duroplastową lub o parametrach równoważnych– 1 szt. 

− umywalka o szer. 50 cm z otworem np. Cersanit Parva 50 lub o parametrach 

równoważnych, przelewem oraz armaturą np. Deante Arnika (lub o parametrach 

równoważnych) –1 szt.  

− bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 

wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− kosz na śmieci 3 l, ze stali nierdzewnej,  z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym, o 

wym. wys. 26,5 cm, śr. 16,5 cm – szt. 1 
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POM. 0.43 – WC DAMSKIE 

− lustro klejone do ściany– szt. 1 

− lustro i stelaż przeznaczone do WC dla osób niepełnosprawnych, materiał wykonania: 

stal nierdzewna (INOX 304 18/10), antybakteryjna rura 25mm z wykończeniem 

antypoślizgowym, wykończenie: matowe, lustro nieopadające, pozostającej w pozycji 

ustawionej przez użytkownika (lub o parametrach równoważnych) – 1 szt.  

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 

− kosz na śmieci 3 l, ze stali nierdzewnej,  z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym, o 

wym. wys. 26,5 cm, śr. 16,5 cm – szt. 1 

− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− uchwyt dla niepełnosprawnych uchylny stalowy łukowy, o wym. 70x10x18 cm, średnica 

rury 25 mm, montaż naścienny poziomy na 7 stalowych gwintów – szt. 1 

− uchwyt dla niepełnosprawnych uchylny stalowy łukowy, o wym. 90x10x18 cm, średnica 

rury 25 mm, montaż naścienny poziomy na 7 stalowych gwintów – szt. 2 

− miska kompaktowa dla niepełnosprawnych lejowa, bezkołnierzowa z odpływem 

poziomym, deską wolnoopadającą i spłuczką owalną np. Ceresit Eiuda New Cleanon z 

deską Ceresit Etiuda duroplastowa dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową (lub 

równoważna) na stelażu podtynkowym– 1 szt. 

− umywalka o szer. 65 cm dla osób niepełnosprawnych z otworem, przelewem oraz 

armaturą dla os. niepełnosprawnych np. Cersanit Etuida 65 (lub o parametrach 

równoważnych) – 1 szt.  

− bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 

wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− umywalka o szer. 50 cm z otworem np. Cersanit Parva 50 lub o parametrach 

równoważnych, przelewem oraz armaturą np. Deante Arnika (lub o parametrach 

równoważnych) –1 szt.  

− bateria umywalkowa stojąca, chrom– lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

 

POM. 0.44 – WC MĘSKIE 

− lustro klejone do ściany– szt. 1 

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 
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− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− zawór czerpalny wody – 1 szt. 

− wpust podłogowy zabezpieczony kratką wykonaną ze stali nierdzewnej (lub o 

parametrach równoważnych) ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu–1szt. 

− miska kompaktowa lejowa, bezkołnierzowa z odpływem poziomym, deską 

wolnoopadającą i spłuczką owalną (lub równoważna)np. Cersanit Cew Cleanon z 

deską City Slim duroplastową lub o parametrach równoważnych– 1 szt. 

− umywalka o szer. 50 cm z otworem np. Cersanit Parva 50 lub o parametrach 

równoważnych, przelewem oraz armaturą np. Deante Arnika (lub o parametrach 

równoważnych) –1 szt.  

− bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 

wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− pisuar z dopływem z tyłu i odpływem poziomym na stelażu podtynkowym np. Cersanit 

Taurus T100 (lub o parametrach równoważnych) –  1 szt. 

 

POM. 1.01 – SALA SPOTKAŃ RADY MIEJSKIEJ 

− zlewozmywak grafitowy, jasnoszary, długość: 860 mm, szerokość:500 mm, głębokość 

komory: 200 mm, do szafki: 900 mm, odpływ: 3,5 cala, model zlewozmywaka: 2 komory  

np. Eridan Deante lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− bateria zlewzomywakowa stojąca, chrom – 1 szt. 

 

POM. 1.09 – WC DAMSKIE 

− umywalka o szer. 50 cm z otworem np. Cersanit Parva 50 lub o parametrach 

równoważnych, przelewem oraz armaturą np. Deante Arnika (lub o parametrach 

równoważnych) –2 szt.  

− bateria umywalkowa stojąca, chrom– lub o parametrach równoważnych – 2 szt. 

− lustro klejone do ściany– szt. 1 

− lustro i stelaż przeznaczone do WC dla osób niepełnosprawnych, materiał wykonania: 

stal nierdzewna (INOX 304 18/10), antybakteryjna rura 25mm z wykończeniem 

antypoślizgowym, wykończenie: matowe, lustro nieopadające, pozostającej w pozycji 

ustawionej przez użytkownika (lub o parametrach równoważnych) – 1 szt.  

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 

− kosz na śmieci 3 l, ze stali nierdzewnej,  z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym, o 

wym. wys. 26,5 cm, śr. 16,5 cm – szt. 1 

− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− uchwyt dla niepełnosprawnych uchylny stalowy łukowy, o wym. 70x10x18 cm, średnica 

rury 25 mm, montaż naścienny poziomy na 7 stalowych gwintów – szt. 2 

− uchwyt dla niepełnosprawnych uchylny stalowy łukowy, o wym. 90x10x18 cm, średnica 

rury 25 mm, montaż naścienny poziomy na 7 stalowych gwintów – szt. 2 
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− miska kompaktowa dla niepełnosprawnych lejowa, bezkołnierzowa z odpływem 

poziomym, deską wolnoopadającą i spłuczką owalną np. Ceresit Eiuda New Cleanon z 

deską Ceresit Etiuda duroplastowa dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową (lub 

równoważna) na stelażu podtynkowym– 1 szt. 

− miska kompaktowa lejowa, bezkołnierzowa z odpływem poziomym, deską 

wolnoopadającą i spłuczką owalną (lub równoważna)np. Cersanit Cew Cleanon z 

deską City Slim duroplastową lub o parametrach równoważnych– 1 szt. 

− umywalka o szer. 65 cm dla osób niepełnosprawnych z otworem, przelewem oraz 

armaturą dla os. niepełnosprawnych np. Cersanit Etuida 65 (lub o parametrach 

równoważnych) – 1 szt.  

− bateria umywalkowa dla osób niepełnosprawnych np.  VITAL Cersanit lub o 

parametrach równoważnych- 1 szt.  

 

POM. 1.11 – POKÓJ SOCJALNY 

− umywalka o szer. 50 cm z otworem np. Cersanit Parva 50 lub o parametrach 

równoważnych, przelewem oraz armaturą np. Deante Arnika (lub o parametrach 

równoważnych) –1 szt.  

− bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 

wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− zlewozmywak grafitowy, jasnoszary, długość: 860 mm, szerokość:500 mm, głębokość 

komory: 200 mm, do szafki: 900 mm, odpływ: 3,5 cala, model zlewozmywaka: 2 komory  

np. Eridan Deante lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− bateria zlewzomywakowa stojąca, chrom – 1 szt. 

 

POM. 1.37 – WC MĘSKIE 

− lustro klejone do ściany– szt. 1 

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 

− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− zawór czerpalny wody – 1 szt. 

− wpust podłogowy zabezpieczony kratką wykonaną ze stali nierdzewnej (lub o 

parametrach równoważnych) ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu–1szt. 

− miska kompaktowa lejowa, bezkołnierzowa z odpływem poziomym, deską 

wolnoopadającą i spłuczką owalną (lub równoważna)np. Cersanit Cew Cleanon z 

deską City Slim duroplastową lub o parametrach równoważnych– 1 szt. 

− umywalka o szer. 50 cm z otworem np. Cersanit Parva 50 lub o parametrach 

równoważnych, przelewem oraz armaturą np. Deante Arnika (lub o parametrach 

równoważnych) –2 szt.  

− bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 
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wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 2 szt. 

− pisuar z dopływem z tyłu i odpływem poziomym na stelażu podtynkowym np. Cersanit 

Taurus T100 (lub o parametrach równoważnych) –  2 szt. 

− ceramiczna przegroda pisuarowa z lekko zaokrągloną częścią górną i zwężającym się 

dolnym odcinkiem np. Cersanit K11-0031 lub o parametrach równoważnych– 1 szt. 

 

POM. 1.33 – POKÓJ SOCJALNY 

− umywalka o szer. 50 cm z otworem np. Cersanit Parva 50 lub o parametrach 

równoważnych, przelewem oraz armaturą np. Deante Arnika (lub o parametrach 

równoważnych) –1 szt.  

− bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 

wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− zlewozmywak grafitowy, jasnoszary, długość: 860 mm, szerokość:500 mm, głębokość 

komory: 200 mm, do szafki: 900 mm, odpływ: 3,5 cala, model zlewozmywaka: 2 komory  

np. Eridan Deante lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− bateria zlewzomywakowa stojąca, chrom – 1 szt. 

 

POM. 1.34 – WC OGÓLNE 

− lustro klejone do ściany– szt. 1 

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 

− kosz na śmieci 3 l, ze stali nierdzewnej,  z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym, o 

wym. wys. 26,5 cm, śr. 16,5 cm – szt. 1 

− miska kompaktowa lejowa, bezkołnierzowa z odpływem poziomym, deską 

wolnoopadającą i spłuczką owalną (lub równoważna)np. Cersanit Cew Cleanon z 

deską City Slim duroplastową lub o parametrach równoważnych– 1 szt. 

− umywalka o szer. 50 cm z otworem np. Cersanit Parva 50 lub o parametrach 

równoważnych, przelewem oraz armaturą np. Deante Arnika (lub o parametrach 

równoważnych) –1 szt.  

− bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 

wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− umywalka o szer. 50 cm z otworem np. Cersanit Parva 50 lub o parametrach 

równoważnych, przelewem oraz armaturą np. Deante Arnika (lub o parametrach 

równoważnych) –1 szt.  

− bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 
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wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

 

POM. 1.35 – POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 

− zlewozmywak grafitowy, jasnoszary, długość: 860 mm, szerokość:500 mm, głębokość 

komory: 200 mm, do szafki: 900 mm, odpływ: 3,5 cala, model zlewozmywaka: 2 komory  

np. Eridan Deante lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− bateria zlewzomywakowa stojąca, chrom – 1 szt. 

 

POM. 1.36 – WC DAMSKIE 

− lustro i stelaż przeznaczone do WC dla osób niepełnosprawnych, materiał wykonania: 

stal nierdzewna (INOX 304 18/10), antybakteryjna rura 25mm z wykończeniem 

antypoślizgowym, wykończenie: matowe, lustro nieopadające, pozostającej w pozycji 

ustawionej przez użytkownika (lub o parametrach równoważnych) – 1 szt.  

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 

− kosz na śmieci 3 l, ze stali nierdzewnej,  z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym, o 

wym. wys. 26,5 cm, śr. 16,5 cm – szt. 1 

− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− uchwyt dla niepełnosprawnych uchylny stalowy łukowy, o wym. 70x10x18 cm, średnica 

rury 25 mm, montaż naścienny poziomy na 7 stalowych gwintów – szt. 2 

− uchwyt dla niepełnosprawnych uchylny stalowy łukowy, o wym. 90x10x18 cm, średnica 

rury 25 mm, montaż naścienny poziomy na 7 stalowych gwintów – szt. 2 

− miska kompaktowa dla niepełnosprawnych lejowa, bezkołnierzowa z odpływem 

poziomym, deską wolnoopadającą i spłuczką owalną np. Ceresit Eiuda New Cleanon z 

deską Ceresit Etiuda duroplastowa dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową (lub 

równoważna) na stelażu podtynkowym– 1 szt. 

− umywalka o szer. 65 cm dla osób niepełnosprawnych z otworem, przelewem oraz 

armaturą dla os. niepełnosprawnych np. Cersanit Etuida 65 (lub o parametrach 

równoważnych) – 1 szt.  

− bateria umywalkowa dla osób niepełnosprawnych np. VITAL Cersanit lub o 

parametrach równoważnych- 1 szt. 

 

POM. 1.37 – WC MĘSKIE 

− lustro klejone do ściany– szt. 1 

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 
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− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− zawór czerpalny wody – 1 szt. 

− wpust podłogowy zabezpieczony kratką wykonaną ze stali nierdzewnej (lub o 

parametrach równoważnych) ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu–1szt. 

− miska kompaktowa lejowa, bezkołnierzowa z odpływem poziomym, deską 

wolnoopadającą i spłuczką owalną (lub równoważna)np. Cersanit Cew Cleanon z 

deską City Slim duroplastową lub o parametrach równoważnych– 1 szt. 

− umywalka o szer. 50 cm z otworem np. Cersanit Parva 50 lub o parametrach 

równoważnych, przelewem oraz armaturą np. Deante Arnika (lub o parametrach 

równoważnych) –1 szt.  

− bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 

wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− pisuar z dopływem z tyłu i odpływem poziomym na stelażu podtynkowym np. Cersanit 

Taurus T100 (lub o parametrach równoważnych) –  1 szt. 

 

POM. 1.44 – WC MĘSKIE 

− lustro klejone do ściany– szt. 1 

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 

− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− zawór czerpalny wody – 1 szt. 

− wpust podłogowy zabezpieczony kratką wykonaną ze stali nierdzewnej (lub o 

parametrach równoważnych) ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu–1szt. 

− miska kompaktowa lejowa, bezkołnierzowa z odpływem poziomym, deską 

wolnoopadającą i spłuczką owalną (lub równoważna)np. Cersanit Cew Cleanon z 

deską City Slim duroplastową lub o parametrach równoważnych– 1 szt. 

− umywalka o szer. 50 cm z otworem np. Cersanit Parva 50 lub o parametrach 

równoważnych, przelewem oraz armaturą np. Deante Arnika (lub o parametrach 

równoważnych) –1 szt.  

− bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 

wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− pisuar z dopływem z tyłu i odpływem poziomym na stelażu podtynkowym np. Cersanit 

Taurus T100 (lub o parametrach równoważnych) –  1 szt. 

 

POM. 1.45 – WC DAMSKIE 

− lustro i stelaż przeznaczone do WC dla osób niepełnosprawnych, materiał wykonania: 

stal nierdzewna (INOX 304 18/10), antybakteryjna rura 25mm z wykończeniem 
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antypoślizgowym, wykończenie: matowe, lustro nieopadające, pozostającej w pozycji 

ustawionej przez użytkownika (lub o parametrach równoważnych) – 1 szt.  

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 

− kosz na śmieci 3 l, ze stali nierdzewnej,  z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym, o 

wym. wys. 26,5 cm, śr. 16,5 cm – szt. 1 

− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− uchwyt dla niepełnosprawnych uchylny stalowy łukowy, o wym. 70x10x18 cm, średnica 

rury 25 mm, montaż naścienny poziomy na 7 stalowych gwintów – szt. 2 

− uchwyt dla niepełnosprawnych uchylny stalowy łukowy, o wym. 90x10x18 cm, średnica 

rury 25 mm, montaż naścienny poziomy na 7 stalowych gwintów – szt. 2 

− miska kompaktowa lejowa, bezkołnierzowa z odpływem poziomym, deską 

wolnoopadającą i spłuczką owalną (lub równoważna)np. Cersanit Cew Cleanon z 

deską City Slim duroplastową lub o parametrach równoważnych– 1 szt. 

− umywalka o szer. 65 cm dla osób niepełnosprawnych z otworem, przelewem oraz 

armaturą dla os. niepełnosprawnych np. Cersanit Etuida 65 (lub o parametrach 

równoważnych) – 1 szt.  

− bateria umywalkowa dla osób niepełnosprawnych np. VITAL Cersanit lub o 

parametrach równoważnych- 1 szt. 

 

POM. 1.46 – POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 

− zlewozmywak grafitowy, jasnoszary, długość: 860 mm, szerokość:500 mm, głębokość 

komory: 200 mm, do szafki: 900 mm, odpływ: 3,5 cala, model zlewozmywaka: 2 komory  

np. Eridan Deante lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− bateria zlewzomywakowa stojąca, chrom – 1 szt. 

 

POM. 2.01 – SEKRETARIAT BURMISTRZA 

− zlewozmywak grafitowy, jasnoszary, długość: 860 mm, szerokość:500 mm, głębokość 

komory: 200 mm, do szafki: 900 mm, odpływ: 3,5 cala, model zlewozmywaka: 2 komory  

np. Eridan Deante lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− bateria zlewzomywakowa stojąca, chrom – 1 szt. 

 

POM. 2.12 – WC MĘSKIE 

− lustro klejone do ściany– szt. 1 

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 
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− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− zawór czerpalny wody – 1 szt. 

− wpust podłogowy zabezpieczony kratką wykonaną ze stali nierdzewnej (lub o 

parametrach równoważnych) ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu–1szt. 

− miska kompaktowa lejowa, bezkołnierzowa z odpływem poziomym, deską 

wolnoopadającą i spłuczką owalną (lub równoważna)np. Cersanit Caspia Cleanon z 

deską Slim duroplastową z przyciskiem lub o parametrach równoważnych– 1 szt. 

− umywalka o szer. 60 cm z otworem np. Cersanit Parva 60 lub o parametrach 

równoważnych, przelewem oraz armaturą np. Deante Arnika (lub o parametrach 

równoważnych) –2 szt.  

− bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 

wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 2 szt. 

− pisuar z dopływem z tyłu i odpływem poziomym na stelażu podtynkowym np. Cersanit 

Taurus T100 (lub o parametrach równoważnych) –  1 szt. 

 

POM. 2.13 – WC DAMSKIE 

− lustro i stelaż przeznaczone do WC dla osób niepełnosprawnych, materiał wykonania: 

stal nierdzewna (INOX 304 18/10), antybakteryjna rura 25mm z wykończeniem 

antypoślizgowym, wykończenie: matowe, lustro nieopadające, pozostającej w pozycji 

ustawionej przez użytkownika (lub o parametrach równoważnych) – 1 szt.  

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 

− kosz na śmieci 3 l, ze stali nierdzewnej,  z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym, o 

wym. wys. 26,5 cm, śr. 16,5 cm – szt. 1 

− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− uchwyt dla niepełnosprawnych uchylny stalowy łukowy, o wym. 70x10x18 cm, średnica 

rury 25 mm, montaż naścienny poziomy na 7 stalowych gwintów – szt. 2 

− uchwyt dla niepełnosprawnych uchylny stalowy łukowy, o wym. 90x10x18 cm, średnica 

rury 25 mm, montaż naścienny poziomy na 7 stalowych gwintów – szt. 2 

− miska ustępowa lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych z odpływem poziomym i 

spłuczką owalną (lub o parametrach równoważnych) – 1 szt. 

− umywalka o szer. 65 cm dla osób niepełnosprawnych z otworem, przelewem oraz 

armaturą dla os. niepełnosprawnych np. Cersanit Etuida 65 (lub o parametrach 

równoważnych) – 1 szt.  

− miska kompaktowa dla niepełnosprawnych lejowa, bezkołnierzowa z odpływem 

poziomym, deską wolnoopadającą i spłuczką owalną np. Ceresit Eiuda New Cleanon z 

deską Ceresit Etiuda duroplastowa dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową (lub 

równoważna) na stelażu podtynkowym– 1 szt. 

− bateria umywalkowa dla osób niepełnosprawnych np. VITAL Cersanit lub o 

parametrach równoważnych- 1 szt. 
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POM. 2.19 – ZAPLECZE SALI KONFERENCYJNEJ 

− zlewozmywak grafitowy, jasnoszary, długość: 860 mm, szerokość:500 mm, głębokość 

komory: 200 mm, do szafki: 900 mm, odpływ: 3,5 cala, model zlewozmywaka: 2 komory  

np. Eridan Deante lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− bateria zlewzomywakowa stojąca, chrom – 1 szt. 

 

POM. 2.32 – WC DAMSKIE 

− lustro i stelaż przeznaczone do WC dla osób niepełnosprawnych, materiał wykonania: 

stal nierdzewna (INOX 304 18/10), antybakteryjna rura 25mm z wykończeniem 

antypoślizgowym, wykończenie: matowe, lustro nieopadające, pozostającej w pozycji 

ustawionej przez użytkownika (lub o parametrach równoważnych) – 1 szt.  

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 

− kosz na śmieci 3 l, ze stali nierdzewnej,  z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym, o 

wym. wys. 26,5 cm, śr. 16,5 cm – szt. 1 

− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− uchwyt dla niepełnosprawnych uchylny stalowy łukowy, o wym. 70x10x18 cm, średnica 

rury 25 mm, montaż naścienny poziomy na 7 stalowych gwintów – szt. 2 

− uchwyt dla niepełnosprawnych uchylny stalowy łukowy, o wym. 90x10x18 cm, średnica 

rury 25 mm, montaż naścienny poziomy na 7 stalowych gwintów – szt. 2 

− miska kompaktowa dla niepełnosprawnych lejowa, bezkołnierzowa z odpływem 

poziomym, deską wolnoopadającą i spłuczką owalną np. Ceresit Eiuda New Cleanon z 

deską Ceresit Etiuda duroplastowa dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową (lub 

równoważna) na stelażu podtynkowym– 1 szt. 

− umywalka o szer. 65 cm dla osób niepełnosprawnych z otworem, przelewem oraz 

armaturą dla os. niepełnosprawnych np. Cersanit Etuida 65 (lub o parametrach 

równoważnych) – 1 szt.  

− bateria umywalkowa dla osób niepełnosprawnych np. VITAL Cersanit lub o 

parametrach równoważnych- 1 szt.  

 

POM. 2.33  – WC MĘSKIE 

− lustro klejone do ściany– szt. 1 

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 

− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 
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− zawór czerpalny wody – 1 szt. 

− wpust podłogowy zabezpieczony kratką wykonaną ze stali nierdzewnej (lub o 

parametrach równoważnych) ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu–1szt. 

− miska kompaktowa lejowa, bezkołnierzowa z odpływem poziomym, deską 

wolnoopadającą i spłuczką owalną (lub równoważna)np. Cersanit Cew Cleanon z 

deską City Slim duroplastową lub o parametrach równoważnych– 1 szt. 

− umywalka o szer. 50 cm z otworem np. Cersanit Parva 50 lub o parametrach 

równoważnych, przelewem oraz armaturą np. Deante Arnika (lub o parametrach 

równoważnych) –1 szt.  

− b bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 

wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− pisuar z dopływem z tyłu i odpływem poziomym na stelażu podtynkowym np. Cersanit 

Taurus T100 (lub o parametrach równoważnych) –  1 szt. 

 

POM. 2.43 – WC DAMSKIE 

− lustro klejone do ściany– szt. 1 

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 

− kosz na śmieci 3 l, ze stali nierdzewnej,  z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym, o 

wym. wys. 26,5 cm, śr. 16,5 cm – szt. 1 

− miska kompaktowa lejowa, bezkołnierzowa z odpływem poziomym, deską 

wolnoopadającą i spłuczką owalną (lub równoważna)np. Cersanit Cew Cleanon z 

deską City Slim duroplastową lub o parametrach równoważnych– 1 szt. 

− umywalka o szer. 50 cm z otworem np. Cersanit Parva 50 lub o parametrach 

równoważnych, przelewem oraz armaturą np. Deante Arnika (lub o parametrach 

równoważnych) –1 szt.  

− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 

wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

 

POM. 2.44  – WC MĘSKIE 

− lustro klejone do ściany– szt. 1 

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 
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− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 

− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− zawór czerpalny wody – 1 szt. 

− wpust podłogowy zabezpieczony kratką wykonaną ze stali nierdzewnej (lub o 

parametrach równoważnych) ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu–1szt. 

− miska kompaktowa lejowa, bezkołnierzowa z odpływem poziomym, deską 

wolnoopadającą i spłuczką owalną (lub równoważna)np. Cersanit Cew Cleanon z 

deską City Slim duroplastową lub o parametrach równoważnych– 1 szt. 

− umywalka o szer. 50 cm z otworem np. Cersanit Parva 50 lub o parametrach 

równoważnych, przelewem oraz armaturą np. Deante Arnika (lub o parametrach 

równoważnych) –1 szt.  

− bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 

wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− pisuar z dopływem z tyłu i odpływem poziomym na stelażu podtynkowym np. Cersanit 

Taurus T100 (lub o parametrach równoważnych) –  1 szt. 

 

POM. 2.45 – POM. GOSPODARCZE 

− zlewozmywak grafitowy, jasnoszary, długość: 860 mm, szerokość:500 mm, głębokość 

komory: 200 mm, do szafki: 900 mm, odpływ: 3,5 cala, model zlewozmywaka: 2 komory  

np. Eridan Deante lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− bateria zlewzomywakowa stojąca, chrom – 1 szt. 

 

POM. 2.47 – POM. SOCJLANE 

− zlewozmywak grafitowy, jasnoszary, długość: 860 mm, szerokość:500 mm, głębokość 

komory: 200 mm, do szafki: 900 mm, odpływ: 3,5 cala, model zlewozmywaka: 2 komory  

np. Eridan Deante lub o parametrach równoważnych– 1 szt. 

− bateria zlewzomywakowa stojąca, chrom – 1 szt. 

 

POM. 3.04  – WC MĘSKIE 

− lustro klejone do ściany– szt. 1 

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 

− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− zawór czerpalny wody – 1 szt. 

− wpust podłogowy zabezpieczony kratką wykonaną ze stali nierdzewnej (lub o 

parametrach równoważnych) ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu–1szt. 

− miska kompaktowa lejowa, bezkołnierzowa z odpływem poziomym, deską 

wolnoopadającą i spłuczką owalną (lub równoważna)np. Cersanit Cew Cleanon z 

deską City Slim duroplastową lub o parametrach równoważnych– 1 szt. 
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− umywalka nablatowa o szer. 60 cm z otworem, przelewem oraz armaturą (lub o 

parametrach równoważnych) –1 szt.  

− szafka umywalkowa, 165x60 cm – 1 szt. 

− bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 

wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− pisuar z dopływem z tyłu i odpływem poziomym na stelażu podtynkowym np. Cersanit 

Taurus T100 (lub o parametrach równoważnych) –  1 szt. 

− bateria podtynkowa prysznicowa, chrom, typ baterii: podtynkowa, gwint przyłącza: 1/2 

", typ przełącznika natrysku: mechaniczny, punktów natryskowych: 132, - bateria 

mieszaczowa z przełącznikiem natrysku, głowica 35 mm, przyłącze kątowe 

zintegrowane z uchwytem na słuchawkę, stalowa głowica natryskowa o średnicy 300 

mm, słuchawka 1-funkcyjna o wymiarach 196x28 mm, wąż natryskowy platinum o 

długości 1500 mm, wylewka natryskowa o długości 325 mm  – 1 szt. 

− drzwi prysznicowe wnękowe, rozwierne, 120 cm -1 szt.  

− odpływ liniowy z rusztem pod płytki z niskim syfonem 80 cm - pod płytki – 1 szt. 

− ceramiczna przegroda pisuarowa z lekko zaokrągloną częścią górną i zwężającym się 

dolnym odcinkiem np. Cersanit K11-0031 lub o parametrach równoważnych– 1 szt. 

 

POM. 3.08 – BIURO + POM. SOCJALNE 

− zlewozmywak grafitowy, jasnoszary, długość: 860 mm, szerokość:500 mm, głębokość 

komory: 200 mm, do szafki: 900 mm, odpływ: 3,5 cala, model zlewozmywaka: 2 komory  

np. Eridan Deante lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− bateria zlewzomywakowa stojąca, chrom – 1 szt. 

 

POM. 3.08A – WC DAMSKIE 

− lustro klejone do ściany– szt. 1 

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 

− kosz na śmieci 3 l, ze stali nierdzewnej,  z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym, o 

wym. wys. 26,5 cm, śr. 16,5 cm – szt. 1 

− miska kompaktowa lejowa, bezkołnierzowa z odpływem poziomym, deską 

wolnoopadającą i spłuczką owalną (lub równoważna)np. Cersanit Cew Cleanon z 

deską City Slim duroplastową lub o parametrach równoważnych– 1 szt. 

− umywalka nablatowa o szer. 60 cm z otworem, przelewem oraz armaturą (lub o 

parametrach równoważnych) –1 szt.  

− szafka umywalkowa, 165x60 cm – 1 szt. 

− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 

wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 
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POM. 3.16  – WC MĘSKIE 

− lustro klejone do ściany– szt. 1 

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 

− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 

− zawór czerpalny wody – 1 szt. 

− wpust podłogowy zabezpieczony kratką wykonaną ze stali nierdzewnej (lub o 

parametrach równoważnych) ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu–1szt. 

− miska kompaktowa lejowa, bezkołnierzowa z odpływem poziomym, deską 

wolnoopadającą i spłuczką owalną (lub równoważna)np. Cersanit Cew Cleanon z 

deską City Slim duroplastową lub o parametrach równoważnych– 1 szt. 

− umywalka nablatowa o szer. 60 cm z otworem, przelewem oraz armaturą (lub o 

parametrach równoważnych) –1 szt.  

− szafka umywalkowa, 165x60 cm – 1 szt. 

− bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 

wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

− pisuar z dopływem z tyłu i odpływem poziomym na stelażu podtynkowym np. Cersanit 

Taurus T100 (lub o parametrach równoważnych) –  1 szt. 

 

POM. 3.17 – WC DAMSKIE 

− lustro klejone do ściany– szt. 1 

− pojemnik na jednorazowe ręczniki papierowe w listkach, o wym. 37x25,3x12 cm, 

naścienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w zamek i klucz – szt. 1 

− kosz na zużyte ręczniki papierowe, o wym. 43,5x15,5x35,8 cm, o poj. 23 l naścienny, ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej, bez pokrywy – szt. 1 

− dozownik mydła w płynie, o wym. 25,2x10x12,5 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

naścienny, zamykany na klucz, o poj. 0,8 l, wyposażony w okienko kontrolne – szt. 1 

− podajnik na papier toaletowy w rolkach, o wym. 32x32x12,5 cm, ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, naścienny, wyposażony w zamek i okienko kontrolne - szt. 1 

− kosz na śmieci 3 l, ze stali nierdzewnej,  z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym, o 

wym. wys. 26,5 cm, śr. 16,5 cm – szt. 1 

− miska kompaktowa lejowa, bezkołnierzowa z odpływem poziomym, deską 

wolnoopadającą i spłuczką owalną (lub równoważna)np. Cersanit Cew Cleanon z 

deską City Slim duroplastową lub o parametrach równoważnych– 1 szt. 

− umywalka nablatowa o szer. 60 cm z otworem, przelewem oraz armaturą (lub o 

parametrach równoważnych) –1 szt.  

− szafka umywalkowa, 165x60 cm – 1 szt. 

− szczotka do WC wolnostojąca, o wym. 26,5x10x10 cm, ze stali nierdzewnej satynowej – 

szt. 1 
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− bateria umywalkowa stojąca, chrom, zasięg wylewki:118 mm, wysokość korpusu: 171 

mm, typ mieszacza: jednouchwytowa, klasa przepływu: A - 9-15 l/min, długość 

wężyków przył.:45 cm, grupa akustyczna: I, Typ korka Click-Clack: okrągły z przelewem 

– lub o parametrach równoważnych – 1 szt. 

 

Proponowane materiały są przykładowe. Należy stosować materiały o parametrach 

technicznych równoważnych (nie gorszych niż zaprojektowane).  

 

9. INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE 

Szczegółowe informacje dotyczące wewnętrznych instalacji sanitarnych według 

opracowania branżowego stanowiącego integralną część niniejszego projektu 

budowlanego. 

W projektowanym budynku przewiduje się wentylację mechaniczną. 

Kanały wentylacyjne należy obudować ścianami oraz prowadzić w przestrzeni pomiędzy 

stropem a sufitem podwieszanym. 

Kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz inne przejścia i przepusty przechodzące przez 

oddzielenia przeciwpożarowe i inne przegrody o klasie odporności pożarowej EI 60 lub REI 

60 lub wyższej do pomieszczeń zamkniętych należy wyposażyć w przeciwpożarowe klapy 

odcinające lub inne zabezpieczenia o klasie odporności ogniowej, jak element 

oddzielenia przeciwpożarowego przez który przechodzą. Przewody wentylacyjne i 

klimatyzacyjne należy zaprojektować z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i 

akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów mogą być stosowane tylko na 

zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

Szachty instalacyjne należy wydzielić na całej wysokości do klasy EI60 odporności 

ogniowej (np. ścianą z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E8 klasy 15 lub o 

parametrach równoważnych). Dodatkowo kanały wentylacji hybrydowej należy oddzielić 

na całej wysokości od pozostałych kanałów systemem zapewniającym klasę EI 60 

odporności ogniowe (np. ścianą z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E8 klasy 15 lub o 

parametrach równoważnych). 

Zamontować agregaty klimatyzacji zgodnie z opracowaniem branży sanitarnej. 

Urządzenie zamontować do konstrukcji stropu za pomocą prefabrykowanych konstrukcji 

wsporczych. 

Wszystkie instalacje (wod.-kan., c.o, klimatyzacja, wentylacja mechaniczna) należy 

obudować płytą gipsowo-kartonową oraz pomalować na biało. 

 

10. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 

Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzieleń przeciwpożarowych (ściany, stropy), oraz 

przez ściany pomieszczeń technicznych należy uszczelnić technologią zapewniającą klasę 

odporności ogniowej wymaganej dla danej przegrody. 

Szczegółowe informacje dotyczące wewnętrznych instalacji elektrycznych według 

opracowania branżowego stanowiącego integralną część niniejszego projektu. 

Wszystkie instalacje należy prowadzić w bruzdach ściennych lub obudować płytą 

gipsowo-kartonową oraz pomalować na biało.  

 

11. GROMADZENIE ODPADÓW STAŁYCH 

Na terenie opracowania zlokalizowano 2 miejsca gromadzenia odpadów w postaci 

placów utwardzonych z wiatami murowanymi do ustawiania kontenerów z zamykanymi 

otworami wrzutowymi. Szczegóły w części opisowej dot. projektowanego 

zagospodarowania terenu oraz w części graficznej. 
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12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunków ochrony 

przeciwpożarowej dla budynku administracji publicznej, zlokalizowanego w 

Międzyzdrojach w kwartale ulic: Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwska, Komunalna, 

Niepodległości (dz. nr 568/17, obręb 0019 Międzyzdroje).  

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji  

powierzchnia zabudowy budynku    - 1567m² 

powierzchnia wewnętrzna budynku    - 4573.80m² 

kubatura całego budynku     - 22 925 m3 

wysokość budynku      - 18,04 m (SW) 

liczba kondygnacji                - 4 nadziemne i 0 podziemnych 

 

Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 

niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w 

zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych 

Typowe dla budynków biurowych i użyteczności publicznej. Nie przewiduje się w budynku 

przechowywania substancji niebezpiecznych pożarowo w większych ilościach niż 

dopuszczają przepisy. 

 

Możliwy przebieg zdarzeń pożarowych. 

Spektrum zabezpieczeń obiektu w odniesieniu do możliwych przyczyn pożarów pozwala 

na poniższe założenia: 

− Pożar powstały w którejkolwiek części budynku wykryty zostanie przez przebywające w nim 

osoby, co skutkować będzie: 

− telefoniczne zaalarmowanie Państwowej Straży Pożarnej, 

− Zabezpieczenia bierne i czynne dróg ewakuacyjnych umożliwią bezpieczną ewakuację w 

czasie dużo krótszym od dostępnego czasu ewakuacji w przedmiotowym budynku, a 

ochrona przed oddziaływaniem cieplnym oraz zapewnienie warunków występowania 

niewielkiej ilości dymu i niskim stężeniu toksycznych związków powstałych w wyniku 

spalania i rozkładu termicznego, zapewnia dobre warunki dla ekip ratowniczych.  

 

Skutki pożarów: 

Każde zdarzenie pożarowe powodować będzie wystąpienie: 

• zadymienia – ograniczającego widoczność, działającego niszcząco na elementy 

budynku, wystrój i wyposażenie, 

• toksycznych związków chemicznych – zagrożenie zatrucia osób przebywających w 

budynku, wytworzenie środowiska agresywnego chemicznie, które negatywnie 

oddziaływać może na obiekt i jego wyposażenie, 

• wysokiej temperatury – zagrożenie dla organizmów ludzkich, destruktywne 

oddziaływanie na elementy budynku, rozprzestrzenianie pożaru wewnątrz budynku. 

 

Zabezpieczenia przedstawione w rozdziale „Warunki ochrony przeciwpożarowej” 

niniejszego opracowania uwzględniają również bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 
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Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 

pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz 

pomieszczeń. 

Budynek zaliczany jest do kategorii zagrożenia ludzi Zl I i ZL III. W rozpatrywanym budynku 

na poddaszu jest sala przeznaczona dla ponad 50 osób. Z Sali tej zapewniono dwa wyjścia 

otwierające się na zewnątrz oraz wydzielono ją w odrębną strefę pożarową. 

Na poszczególnych kondygnacjach może przebywać: 

− parter – 50 osób + do 100 osób incydentalnie, 

− I piętro - 50 osób + do 50 osób incydentalnie, 

− II piętro - 50 osób + do 50 osób incydentalnie, 

− poddasze - 25 osób + do 50 osób incydentalnie. 

 

Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego:  

Nie oblicza się dla budynków zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, niemniej dla 

pomieszczeń magazynowych i technicznych powiązanych funkcjonalnie z częścią ZL 

gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.  

 

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: 

W budynku nie przewiduje się pomieszczeń ani stref zagrożenia wybuchem.  

 

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej  

i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Budynek SW, zaliczony do kategorii Zl I i ZL III wymagana klasa odporności pożarowej "B". 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 4) 

B 

Główna 

konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 

dachu 
Strop1) 

Ściana 

zewnętrzna1,2) 

Ściana 

wewnętrzna 1) 

Przekrycie 

dachu 3) 

R 120 R 30 REI 60 EI 60 (o ↔ i) EI 30 RE 30 

 

Elementy budynku będą nierozprzestrzeniające ognia, biegi i spoczniki schodów 

wykonane z materiałów niepalnych o klasie odporności ogniowej R 60. Przestrzeń 

poddasza zostanie oddzielona od palnej konstrukcji i przekrycia dachu przegrodami o 

klasie odporności ogniowej EI 60. 

 

 

 

Podział obiektu na strefy pożarowe oraz strefy dymowe 
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Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla średniowysokich budynków ZL I i ZL III 

wynosi 5000 m2. 

Budynek podzielony został na następujące strefy pożarowe: 

− sala ślubów na poddaszu – ZL I – 172,56 m2, 

− pozostałą część budynku – ZL III - 4 358,94 m2,  

 

Odległość od obiektów sąsiadujących 

Usytuowanie budynku jest prawidłowe z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.  

 

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób 

Warunki ewakuacji: z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest 

możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku. 

 

Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne są zamykane drzwiami.  

Długość dojść ewakuacyjnych spełnia wymagania przepisów. Szerokość poziomych dróg 

ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać 

jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, 

lecz nie mniej niż 1,4 m. Drzwi po całkowitym otwarciu nie mogą zmniejszać ww. wymiarów 

(drzwi takie zostaną wyposażone w samozamykacze). Obudowa poziomych dróg 

ewakuacyjnych będzie nie mniejsza niż EI 30 (również przeszkleń). Korytarze zostaną 

podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie dłuższe niż 50 m. Klatki szczytowe 

zostaną zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 S, natomiast klatka 

środkowa zostanie zamknięta drzwiami dymoszczelnymi. Wszystkie klatki zostaną 

wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu. Drzwi prowadzące z klatek 

schodowych na zewnątrz budynku będą miały szerokość nie mniejszą niż 1,2 m.  

W pomieszczeniach ZL długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza 40 m. Przejście 

ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez trzy pomieszczenia. Szerokość przejścia 

obliczono proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy przyjmując co 

najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m.  

Sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych oraz 

zamocować w sposób gwarantujący niekapanie i nieodpadanie pod wpływem ognia 

(systemowe rozwiązania). 

W strefach pożarowych ZL stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów 

łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub 

intensywnie dymiące jest zabronione. 

Na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji stosowanie materiałów  

i wyrobów łatwo zapalnych jest zabronione. 

Oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu 

należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami. 
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Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych,  

a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i 

piorunochronnej. 

Instalacja grzewcza, wentylacyjna, elektroenergetyczna: 

Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzieleń przeciwpożarowych (ściany, stropy), oraz 

przez ściany pomieszczeń technicznych należy uszczelnić technologią zapewniającą klasę 

odporności ogniowej wymaganej dla danej przegrody (np. HILTI, PROMAT, ESSVE). Kanały 

wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz inne przejścia i przepusty przechodzące przez 

oddzielenia przeciwpożarowe i inne przegrody o klasie odporności pożarowej EI 60 lub REI 

60 lub wyższej do pomieszczeń zamkniętych1 należy wyposażyć w przeciwpożarowe klapy 

odcinające lub inne zabezpieczenia o klasie odporności ogniowej, jak element 

oddzielenia przeciwpożarowego przez który przechodzą. Przewody wentylacyjne i 

klimatyzacyjne należy zaprojektować z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i 

akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów mogą być stosowane tylko na 

zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

Budynki o kubaturze ponad 1000 m3 należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik 

prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów 

zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas 

pożaru. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu powinny być usytuowane w pobliżu głównych 

wejść do budynku lub złącza i odpowiednio oznakowane. 

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie i innych urządzeń służących 

bezpieczeństwu pożarowemu 

Wszystkie kondygnacje w budynku zostaną wyposażone w instalację wodociągową 

przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 z wężem półsztywnym („hydrant 25”). 

Hydranty zaprojektowano przy drogach komunikacji ogólnej. Zasięg hydrantów będzie 

obejmować całą powierzchnię stref pożarowych z uwzględnieniem długości węża 

hydrantu wewnętrznego oraz efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych.  

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy dla hydrantów 25 

wynosi 1,0 dm3/s, a ciśnienie na zaworze hydrantu (0,2 MPa) powinno zapewnić ww. 

wydajność. 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa zapewnia możliwość jednoczesnego poboru 

wody na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pożarowej z dwóch sąsiednich hydrantów 

wewnętrznych przez czas minimum 1 godziny. 

Przewody zasilające, na których instalowane będą hydranty powinny być wykonane z 

materiałów niepalnych, a ich średnice powinny wynosić co najmniej DN 25 (w milimetrach) 

dla hydrantów 25. 

Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej muszą być wykonane jako 

obwodowe zapewniające doprowadzenie wody co najmniej z dwóch stron, w przypadku 

gdy: 

−  liczba pionów w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest większa niż 3, 

 
1  za pomieszczenie zamknięte uważa się: kotłownie i składy paliwa, maszynownie 

wentylacyjne i klimatyzacyjne, klatki schodowe i pochylnie, przedsionki przeciwpożarowe oraz 

piwnice. 
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−  na przewodach rozprowadzających zainstalowano więcej niż 5 hydrantów wewnętrznych. 

Należy zapewnić możliwość odłączenia zasuwami lub zaworami tych części przewodów 

zasilających instalację wodociągową przeciwpożarową, które znajdują się pomiędzy ww. 

doprowadzeniami. 

Możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach 

ciśnienia i wydajności w budynku musi być zapewniona niezależnie od stanu pracy innych 

systemów bądź urządzeń. 

Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione przez co najmniej 1 godzinę. 

Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych muszą być umieszczone na wysokości 1,35 ± 

0,1 m od poziomu podłogi. 

Klatki schodowe zostaną wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu. 

Oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane zgodnie z 

normą PN-EN 1838.  

W okolicach głównego wejścia do budynku zostanie zamontowany przeciwpożarowy 

wyłącznik prądu. 

Scenariusz pożarowy 

Scenariusz pożarowy - opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, 

reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w 

szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim: 

• sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych 

środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub 

technologicznych, oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie, 

• rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania 

projektowanych zabezpieczeń. 

Możliwe przyczyny pożaru: 

strefa ZL I i ZL III: 

• zaprószenie ognia przez osoby przebywające w obiekcie (pracowników, 

personel, petentów itp.), 

• wady, uszkodzenia, niewłaściwa eksploatacja instalacji i urządzeń związanych z 

obiektem, 

• umyślne podpalenia. 

 

Możliwy przebieg zdarzeń pożarowych. 

Spektrum zabezpieczeń obiektu w odniesieniu do możliwych przyczyn pożarów pozwala 

na poniższe założenia: 

− Pożar powstały w którejkolwiek części budynku wykryty zostanie przez przebywające w 

nim osoby, co skutkować będzie: 

− telefoniczne zaalarmowanie Państwowej Straży Pożarnej, 

− Zabezpieczenia bierne i czynne dróg ewakuacyjnych umożliwią bezpieczną ewakuację 

w czasie dużo krótszym od dopuszczalnego czasu ewakuacji w przedmiotowym 

budynku, a ochrona przed oddziaływaniem cieplnym oraz zapewnienie warunków 

występowania niewielkiej ilości dymu i niskim stężeniu toksycznych związków powstałych 
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w wyniku spalania i rozkładu termicznego, zapewnia dobre warunki dla ekip 

ratowniczych.  

−  

Wyposażenie w gaśnice: 

Budynek należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe ABC (4 lub 6 kg środka 

gaśniczego) w ilości 2 kg lub 3 dm3 środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni strefy 

pożarowej. 

Maksymalna odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać 

człowiek, do najbliższej gaśnicy nie może przekraczać 30 m, a szerokość dojścia do nich 

nie powinna być mniejsza niż 1 m. 

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 

ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, 

zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych 

działań 

Drogi pożarowe 

Droga pożarowa dla budynku zapewniona jest w sposób określony  

w § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych ii Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 

Nr 124 poz. 1030) tj. zapewnione drogę pożarową przebiegającą wzdłuż dłuższego boku 

budynku.  

 

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynoszącą 20 dm3/s 

zapewniają hydranty DN 80 usytuowane w normatywnych odległościach od budynku.  

 

Inne 

Wszystkie projekty wykonawcze urządzeń przeciwpożarowych należy uzgodnić z 

rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Materiały, elementy budynku, instalacje, systemy i urządzenia przeciwpożarowe 

zastosowane w obiekcie muszą posiadać prawem przewidziane dopuszczenia, 

adekwatnie do wymaganych cech i właściwości pożarowych. 

Podawane wymiary należy rozumieć jako wymiar w świetle. 

Wszystkie zamknięcia przeciwpożarowe i drzwi dymoszczelne należy wyposażyć w 

samozamykacze. 

Przed przystąpieniem do użytkowania budynku należy opracować instrukcję 

bezpieczeństwa pożarowego, wyposażyć budynek w gaśnice oraz oznakować drogi 

ewakuacyjne, miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. 

 

15. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie ze „sztuką budowlaną”, 

wiedzą techniczną, instrukcją i aprobatą producenta oraz zasadami BHP. Wszystkie prace 

powinny być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia 

zawodowe. 

W rejonie wykonywanych prac należy stosować wymagane technologią 

zabezpieczenia w celu ochrony osób trzecich. 
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Nie wolno stosować materiałów o gorszych parametrach niż opisane w projekcie, 

nieposiadających aprobat technicznych lub certyfikatów zgodności z aprobatą 

techniczną wyrobu. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych o parametrach 

technicznych równoważnych (nie gorszych niż zaprojektowane) po konsultacji z 

Projektantem. 

   Prace budowlane należy zlecić uprawnionemu wykonawcy i prowadzić zgodnie z 

projektem, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy techniczno- budowlanej z 

zachowaniem obowiązujących warunków bhp i ppoż. 

Projekt należy czytać wraz ze wszystkimi branżami. 

Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym - wszystkie wątpliwości 

uzgadniać z autorem projektu. 

Wykonanie i odbiór urządzeń na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 

higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych i stosowania Polskich Norm 

W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające 

obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są 

przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich 

zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody 

autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 

04.02.1994r.) 

Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie  z zasadami  wiedzy 

techniczno-budowlanej i polskimi normami. 

Wszystkie wyroby budowlane powinny spełniać wymogi obiektów użyteczności 

publicznej. Wszystkie elementy wyposażenia oraz materiały dostosowane do funkcji – 

budynek administracji publicznej. Materiały winny wykazywać się podwyższonymi 

parametrami wytrzymałości ze względu na intensywną eksploatację oraz ryzyko 

niewłaściwego użytkowania. 

Prace budowlane nie ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym należy 

rozwiązać w ramach Nadzoru Autorskiego. 

PROJEKT ARCHITEKTURY NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z OPRACOWANIAMI 

POZOSTAŁYCH BRANŻ.  

Ewentualne wady koordynacyjne należy przedstawić projektantom przed 

przystąpieniem do robót. Nie należy prowadzić robót w przypadku stwierdzenia wad 

koordynacji oraz w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień 

w pozostałych projektach branżowych stanowiących integralną całość. 

 

 

…………………………………………. 

OPRACOWAŁA: 

mgr inż. arch. Anna Płatek 


