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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  INST.ELEKTRYCZNYCH 

3.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INST. SANITARNYCH 
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SPIS RYSUNKÓW: 

 
L. p. Tytuł rysunku [stan projektowany] Numer rysunku 

1 Rzut poziomu  +1 Projektowany układ ścianek w systemie suchej zabudowy 1 

2 Rzut poziomu  +1 Projektowana aranżacja 2 

3 Rzut poziomu  +1 Podłoga podniesiona. Projektowany układ floorbox’ów 3 

4 Rzut poziomu  +1 Projektowany układ sufitów podwieszanych 4 

5 Rzut poziomu +1 Instalacje elektryczne projektowany układ gniazd 

wtyczkowych 

5 

6 Rzut poziomu +1 Projektowany układ sieci strukturalnej 6 

7 Rzut poziomu +1 Instalacje elektryczne projektowany układ oświetlenia 7 

8 Detal połączenia ściany G-K 8 

9 Przekrój podłużny  9 

10 Zestawienie stolarki drzwiowej  10 

11 Aranżacja aneksu kuchennego – wyposażenie meblowe 11 

12 Instalacje elektryczne projektowany układ rozdzielni elektrycznych 12 

 
 

L. p. Tytuł rysunku [dokumentacja powykonawcza – stan istniejący] Numer rysunku 

1 DP_nr_1_Stan_istniejacy_Gniazda_sily DP_1 

2 DP_nr_2_Stan_istniejacy_Oswietlenie DP_2 

3 DP_nr_3_Stan_istniejacy_RKN-2(B-1 DP_3 

4 DP_nr_4_Stan_istniejacy_RN-2(B-1 DP_4 

5 DP_nr_5_Stan_istniejacy_SSP DP_5 

6 DP_nr_6_Stan_istniejacy_wentylacja_i_klimatyzacja DP_6 

7 DP_nr_7_Stan_istniejacy_wod-kan DP_7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 OPIS TECHNICZNY 
do  projektu wykonawczego  architektonicznego “Podział funkcjonalny 

obiektu-aranżacja powierzchni open space zlokalizowanej na poziomie 

+1 w budynku biurowym nr 404 przy ul. 28 Czerwca 1956r nr 404 działki 

nr 10/12,11/3,11/4,11/9,12/5,12/6,12/7,ark.20 obręb Dębiec  

 

1.0. DANE OGÓLNE  

 

1.1. Adres:                   Poznań ul. 28 Czerwca 1956r nr 404      

                                           działki nr 10/12, 11/3,11/4,11/9,12/5,12/6,12/7 

                                           ark.20 obręb Dębiec  

 

                                       

1.2. Inwestor:  Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji       

    sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu   

                                         ul. 28 Czerwca1956 nr 404 

                                         61-441 Poznań 

 

 

 

2.0 PRZEDMIOT  OPRACOWANIA 

Przedmiotem  opracowania jest  podział funkcjonalny i aranżacja 

pierwszego piętra w budynku biurowym  Parku Technologicznego, bez 

zmiany  sposobu jego użytkowania.  

 

3.0 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA  

Celem przedsięwzięcia jest aranżacja 1 piętra - podział powierzchni typu 

“open space” na 9 pokoi biurowych przeznaczonych do wynajęcia, aneks 

kuchenny, korytarz oraz pomieszczenie gospodarcze. Aranżacja polegać 

będzie na budowie ścianek działowych w technologii ścian kartonowo-

gipsowych oddzielających pokoje biurowe, oraz uzbrojenia tych 

pomieszczeń w niezbędne instalacje.  

Opis stanu istniejącego pomieszczeń przeznaczonych do aranżacji: 

Powierzchnia biurowa 1 piętra w budynku nr 404 będąca przedmiotem 

tego opracowania to aktualnie „open space”, dostępna z hallu windowego 

i oddzielona drzwiami wykonanymi z profili aluminiowych. Na całej 

powierzchni ułożono podłogę techniczną systemową w płytach 60x60 cm 

firmy WAPEX? z puszkami dostępowymi typu floorbox przygotowaną do 

położenia wykładziny. Ściany zewnętrzne, słupy konstrukcyjne, ściany 

szachtów, klatek schodowych i korytarzy wewnętrznych są otynkowane, 

szpachlowane i pomalowane na kolor biały. Stolarka okienna w 



przestrzeni biurowej jest wykonana z aluminium, okna uchylno 

rozwieralne z zamontowanymi materiałowymi roletami wewnętrznymi. 

Pod stropem żelbetowym podwieszono urządzenia wentylacyjne i 

klimatyzacyjne wraz z kanałami i oprzyrządowaniem w postaci 

czujników i regulatorów naściennych. Zamontowano także oświetlenie –

kasetony rastrowe w modułach 60x60 oraz pojedyncze downlighty 

przeznaczone do oświetlania traktów korytarzowych. Nie zamontowano 

sufitów podwieszonych. 

Lokalizacja, ilość oraz rodzaj zamontowanych urządzeń wynika z 

przyjętej na etapie projektowania budynku  hipotetycznej aranżacji, 

wymagań jakie stawiają Warunki Techniczne  i standardów oferowanej do 

wynajęcia przestrzeni.  

Pozostałe pomieszczenia na 1 piętrze, w częściach wspólnych jak hall 

windowy , wc, klatki schodowe ewakuacyjne,  piętrowe pom. techniczne 

są w pełni wyposażone i gotowe do eksploatacji.   

Zestawienie prac budowlanych: 

-budowa ścian działowych pokoi biurowych, w technologii zabudowy 

karton-gips na stelażach aluminiowych. 

-montaż stolarki drzwiowej w pokojach biurowych pomieszczeniu 

gospodarczym i aneksie kuchennym. 

-montaż sufitów podwieszonych na całej powierzchni  

-montaż wykładzin podłogowych na całej powierzchni 

-montaż wyposażenia aneksu kuchennego 

-prace z zakresu instalacji sanitarnych 

-prace z zakresu instalacji elektrycznych 

-prace z zakresu instalacji teletechnicznych 

 

UWAGI  WYKONAWCZE 

W celu zrealizowania projektowanej  aranżacji  należy zdemontować 

część urządzeń i kanałów wentylacyjnych i dostosować ich położenie  

do projektowanego układu wnętrza czyli lokalizacji ścian działowych 

i projektowanego układu sufitów podwieszonych.  

Pełna realizacja przedsięwzięcia wymaga także przeprowadzenia prac 

montażowych w aneksie kuchennym 

 

 



4.0.ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO KONSTRUKCYJNE 

4.1. ŚCIANKI DZIAŁOWE:  

ściany gipsowo-kartonowe gr. 12,5cm; ściana o pojedynczej konstrukcji 

nośnej C75; profile systemowe mocowane od dołu do podłogi technicznej 

od góry do stropu (po obwodzie ściany : systemowa taśma uszczelniająca 

do izolacji akustycznej); podwójne obustronne poszycie płytą gips.-

karton. gr.12,5cm.na na pełną wysokość kondygnacji, materiał 

izolacyjny: wełna mineralna – wymagana izolacyjność akustyczna: 55 dB 

Należy przewidzieć otworowanie ściany dla przejść instalacyjnych. Po 

ułożeniu instalacji przebicia muszą być docelowo wykończone w sposób 

szczelny. Spoiny płyt gipsowych zatarte na gładko, malowane farbami 

lateksowymi wewnętrznymi na kolor szary,odcień należy dobrać z palety 

Flugerr wzornik 900 – kolor nr 5512 

Farba:  emulsyjna Flugerr Flutex 4Plus: 

- gęstość: 1,44 kg/l 

- połysk: 4 (mat) 

- zawartość części stałych: wag.:55%; obj.: 35% 

- odporność na szorowanie na mokro: klasa 2 (PN-EN 13300:2002) 

- przenikanie pary wodnej: klasa II, Sd=0,18m (PN-EN ISO 7783-

 2:2001) 

Płyty szpachlowane obustronnie,  

Pomiędzy ścianą kartonowo gipsową  a elementami konstrukcji - 

słupami żelbetowymi należy wykonać szczelinę dylatacyjną na  

12mm.  

 

4.2.STOLARKA DRZWIOWA  

Pomieszczenia biurowe – drzwi drewniane wewnętrzne płaskie, z 

wypełnieniem szybą bezpieczną matową, przylgowe o następujących 

parametrach: skrzydło drzwiowe: rama wykonana z twardego drewna 

litego lub z drewna klejonego warstwowo wzmocniona pod zamek i 

zawiasy, wypełnienie skrzydła: płyta wiórowa otworowa RT-7 

poprzecznie prasowana, rama z wypełnieniem obłożona dwustronnie 

twardą płytą pilśniową HDF o gr.3mm, całkowita gr. skrzydła: 400mm, 

wykończenie: okleina naturalna - „Dąb naturalny” ze standardowej palety 

producenta (włącznie z krawędziami skrzydła); uszczelka progowa 

opadająca aluminiowo-gumowa Inter-Deventer w dolnej krawędzi 

skrzydła; 

izolacyjność akustyczna drzwi: Rw = 32dB 



ościeżnica :regulowana obejmująca , wykończona okleiną naturalną w 

kolorze identycznym do okleiny skrzydła, ościeżnica wyposażona w 

gumową uszczelkę przylgową; 

okucia: klamka/klamka, klamki standardowe U-Form ze stali nierdzewnej 

na rozetach okrągłych (oddzielna rozeta okrągła do klucza), profil 

bezpieczny, 

zamek wpuszczany zapadkowo- zasuwkowy GBS-11 firmy BMH z 

czołem ze stali nierdzewnej z wkładką patentową YALE, - 5 sztuk kluczy 

zawiasy czopowe trójskrzydełkowe Simonewerk 4426 WF (nikiel) – 3 

szt. na skrzydło, -  

odbojnik drzwiowy kulisty ze stali nierdzewnej; 

Producent, standard Stolbud Warszawa lub Porta 

 

Pom. gospodarcze i aneks kuchenny – drzwi w konstrukcji drewnianej 

jak biurowe ,pełne. 

wyposażenie uzupełniające: samozamykacz górny z regulowanym 

dociskiem końcowym Geze Ts 2000VBC na szynie, kratka wentylacyjna 

alu.  o wym.500x110mm; 

 

4.3. PODŁOGI-WYKŁADZINY  

Pomieszczenia biurowe, korytarze.  

w obrysie pomieszczeń biurowych wykonano podłogę techniczną 

producent: Wappex ułożoną na stropie, format 60x60cm. 

wysokość podłogi technicznej z wykładziną dywanową brutto 10 cm., 

wolna przestrzeń: 5cm  

W/w pomieszczenia należy wyłożyć wykładziną w płytkach  

Opis prac związanych z ułożeniem wykładziny dywanowej: 

− wypoziomowanie – regulacja podłogi podniesionej;  

− przygotowanie podłoża – odkurzenie i wyprawki; 

− nałożenie emulsji antypoślizgowej Uzin U1000 przy pomocy 

wałka; 

− ułożenie wykładziny w płytce (kierunek i kolorystyka układania 

płytek jak na kond. +2 i +3); 

− docięcie płytek przy ścianach; 

− montaż listew cokołowych systemowych z wklejeniem paska z 

wykładziny h= 5 cm;  

−  sprzątanie po montażu. 

 



Posadzkę kamienną należy oddzielić od wykładziny dywanowej kątową 

listwą stalową. 

Listwy cokołowe Doellken TL55 kolor 146 ciemno szary. Profil 

przenikający się pod kątem 45˚. 

Wykładzina dywanowa Modulyss First/First Lines w płytkach 50x50 o 

następujących parametrach technicznych: 

− konstrukcja – pętelka tuflowana 1/10”; 

− rodzaj włókna – 100 % PA6 barwiony w masie XELUX Color; 

− podłoże wtórne – Back2Back: modyfikowany bitumen ulepszony 

termoplastycznym elastomerem, wzmocniony siatką z włókna 

szklanego, pokryty 100 % poliestrem z 10 % udziałem surowców 

przetworzonych; 

− waga całkowita – ca. 4500 g/m2; 

− ciężar włókna – ca. 540 g/m2; 

− ciężar powierzchniowy włókna – ca. 330 g/m2; 

− wysokość całkowita – ca. 6,4 mm; 

− wysokość włókna – ca. 2,9 mm; 

− gęstość włókna – ca. 0,114 g/cm3; 

− gęstość tuftowania – ca. 156.000 /m2; 

− klasyfikacja użytkowa – EN1307 : 33-LC1; 

− odporność ogniowa – EN 13501-1: Bfl-s1 trudnozapalna; 

− odporność na płomienie – ISO 105-B02: ≥7; 

− odporność na tarcie – EN ISO-X12: ≥4; 

− odporność koloru na wodę – EN ISO-E01: ≥4; 

− odporność termiczna – ISO 8302: 0,047 m2 K/W; 

− tłumienie dźwięków uderzeniowych – ΔL ISO 140-8: 37 dB; 

− pochłanianie dźwięku – ISO 354: min. 23 dB; preferowana 

powyżej 33 dB; 

− antystatyka – ISO 6356 ≤ 2 kV; 

− rezystancja skrośna – ISO/DIS 10965 ≤ 109 Ohm; 

− stabilność wymiarowa – EN 986: mac 0,2 %; 

− odporność na kółka krzeseł – A: użytkowanie ciągłe; 

− produkt posiadający atesty bezpieczeństwa, wytrzymałości, 

stateczności i reakcji na ogień oraz certyfikat LEED  

Kolorystyka pomieszczenia biurowe – Modulyss First/Fist Lines kolor 

916; korytarze – Modulyss First/First Lines kolor 966. 

Pomieszczenie gospodarcze  

Dostawa i montaż wykładziny PCV Gerflor SAGA2 wraz z montażem 

cokolików PCV wklejanych na listwach systemowych Doellken h=5 [cm] 

TL55 kolor ciemno szary nr 146 

 



Pomieszczenie kuchenne:  

Prace przygotowawcze: należy zdemontować istniejącą podłogę 

techniczną podniesioną i zamontować płyty typy Floor&Moore (lub 

równoważne) umożliwiające montaż płytek grosowych na klej 

elastyczny. Płytki podłogowe gresowe Taurus Granit kolor 35069 wym 30 

x 30 cm. Zastosować fugę Mapei Ultracolor w kolorze antracytu. 

 

4.4.Sufity podwieszane 

Na kondygnacji +1 należy w ramach realizacji Przedsięwzięcia należy 

zamontować sufit podwieszany, mineralny modułowy, akustyczny Perla 

dB firmy Armstrong, kolor biały, typ krawędzi: board, wielkość modułu  

- 600x600x19 mm, reakcja na ogień: EU – euroklasa A2-s1, d0, 

pochłanianie dźwięku (alfa w): 0,60 (H), Dnfw: 41 dB, odbicie światła: 

86 %, odporność na wilgoć: 95 %. 

Pod stropem żelbetowym nad poziomem +1, w przestrzeni pomiędzy 

sufitowej osadzone zostały oprawy oświetleniowe modułowe i 

indywidualny, oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjne, kratki 

nawiewne i wywiewne systemu klimatyzacyjnego/wentylacyjnego oraz 

czujki itp. elementy systemu sygnalizacji pożaru. 

Wykonawca w ramach Przedsięwzięcia polegającego na aranżacji 

kondygnacji +1, dokona montażu sufitu podwieszonego a następnie 

rozmieszczenia w nim wszelkich zamontowanych pod stropem 

właściwym urządzeń i systemów oraz jeżeli to będzie konieczne ich 

rozbudowy o nowe elementy, przy czym ze względu na konieczność 

zachowania w całym Segmencie B jednolitych systemów, nie dopuszcza 

się stosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do już 

wprowadzonych.  

4.5. Zabudowa aneksów kuchennych. 

Zabudowa aneksów kuchennych szafkami wykonanymi z płyty wiórowej, 

laminowanej, kolor biały, o klasie higieniczności E1, o podwyższonej 

trwałości i odporności na wilgoć. Całość zabudowy składa się z szafek 

górnych i dolnych, wyposażonych w cokół wpinany w nóżki regulowane 

oraz blatu kuchennego na całej długości wykonanego w technologii 

postforming z oblistwowaniem. Blat o głębokości 62cm. Dane 

charakteryzujące: 

- fronty i korpusy wykonane z płyty laminowanej Egger W 974, 

- krawędzie PCV gr. 1mm, 

- między szafkami a blatem płyta laminowana w kolorze 2101 (wys. 

60cm), 

- listwy przyblatowe z aluminium; w kuchniach narożnych blat łączony 

na listwę kątową aluminiową, 

- uchwyty aluminium WG AL. 1045-128 

- prowadnice w szafach szufladowych typu Metabox, 



- zawiasy puszkowe, 

- górne szafki o wys. 60cm, z jedną półką, 

- dolne szafki na nóżkach wraz z cokołem, o głębokości dopasowanej do 

głębokości lodówki podblatowej 

- przelotki w blacie na doprowadzenie okablowania do sprzętu 

Wyposażenie aneksów kuchennych: 

- lodówka AMICA FC3616.3DFX o specyfikacji:  Typ urządzenia:  

chłodziarkaa bez zamrażalnika, wolnostojąca, jednodrzwiowa, Klasa 

energetycznej:  A+, Wysokość (cm): 185.5, Szerokość (cm): 59.5, 

Głębokość (cm): 66.2, Pojemność całkowita urządzenia (litry): 127, 

Pojemność całkowita netto (litry): 360, Kolor INOX, Poziom szumu dB 

(A):  40,  Technologia: No-Frost. – 1 sztuka 

- zmywarka do zabudowy BOSCH SMV25EX00E, klasa efektywności 

energetycznej: A+, wysokość 81,5cm, szerokość: 59,8cm głębokość: 

55,0cm, panel sterowania, wskaźniki diodowe wyboru programów, 

poziom głośności 48,0 dB; pojemność 13 [kpl] z 5 programami 

zmywania. – 1 sztuka 

- Zlewozmywak Granitowy Sewilla kolor grafitowy, wpuszczany w blat, 

o wymiarach 780x500x190mm, wykonany z 20% żywice, 80% kruszywo 

granitowe, odporny na działanie kwasów i zasad, wysokich temperatur, 

uderzeń, ścierania z baterią typu kuchennego PRIMA 9000 Grafitowa, (2 

komplety) 

 

4.6 OŚWIETLENIE. 

Pomieszczenia biurowe 

Oprawa rastrowa do montażu w stropie podwieszonym, obudowa z 

blachy stalowej lakierowanej, raster z blachy aluminiowej. – oprawy 

przekaże Zamawiający (materiał nie objęty dostawą) 

Oprawa w częściach komunikacyjnych: D225.2x18H, oprawa typu 

downlight wpuszczana w strop; ALU max50W – oprawy przekaże 

Zamawiający (materiał nie objęty dostawą) 

Opisane oprawy zostały podwieszone pod stropem. Ich usytuowanie 

należy dostosować do projektu aranżacji. 

Projektowane: 

Gniazda wtykowe/ włączniki oświetlenia: kolor biały standard Legrand 

Puszki podłogowe wyposażone: patrz proj. Elektryczny 

 

5. KONSTRUKCJA 

Wyżej wymienione prace budowlane nie ingerują w zasadniczą 

konstrukcję budynku, nie zmieniają jego statyki, są prowadzone w 



zakresie do jakiego budynek został zaprojektowany i zrealizowany. 

Obciążenie stropów ściankami działowymi w technologii STG oraz w 

konstrukcji aluminiowej przeszklonej mieści się w przyjętym obciążeniu 

obliczeniowym płyt stropowych wykonanych w budynku. 

6.WARUNKI OCHRONY P. POŻAROWEJ. 

 

Budynek podlegający aranżacji wyposażony jest we wszystkie niezbędne 

i wymagane przepisami urządzenia przeciwpożarowe, uzyskał pozytywną 

opinię w zakresie ochrony p. pożarowej wydaną przez Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz uzyskał 

prawomocne pozwolenie na użytkowanie wydane przez Państwowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu. 

Projektowana przebudowa w aspekcie spełnienia warunków ochrony 

przeciwpożarowej wpisuje się swoimi parametrami w istniejący w 

obiekcie system zabezpieczenia, sygnalizacji oraz ewakuacji. 

 

 

7.1. Podstawowe wymagania  bezpieczeństwa pożarowego. 
 

1.Dane techniczne: 

powierzchnia zabudowy budynku       848,0   m2 

powierzchnia użytkowa  budynku      5585,81 m2  

kubatura brutto budynku                    22249,2  m3 

wysokość budynku                                   24.0   m 

liczba kondygnacji                            7  

Budynek zalicza się do budynków średnio wysokich  (SW) 

Budynek posiada funkcję biurową. 

 

2.Odległość od budynków sąsiadujących: 

Projektowany obiekt usytuowany jest w odległości od str. płd -18m, 

od str wsch.-18.5m 

 

3.Parametry pożarowe wystepujących substancji palnych: 

W obiekcie nie przewiduje się gromadzenia  substancji klasyfikowanych 

jako niebezpieczne pożarowo. 

 

4.Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 

Dla budynków zaliczanych do ZL III nie ustala się obciążenia 

ogniowego. 

 



5.Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób. 

Przedmiotowy budynek zgodnie z par.209.ust.2 zalicza się do kategorii 

zagrożenia ludzi do ZL III. 

Prognozowana liczba osób przebywających jednocześnie w części 

przebudowywanej  budynku:  

Pierwsze piętro  

                       Pom. biurowe-          ok. 76 osób 

                        Razem ok.                ok.76 osób 

     Kondygnacja piwnicy- garaż podziemny na 25 stanowisk 

 

6.Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni     

zewnętrznych: 

W budynku nie występują pomieszczenia  bądź strefy zagrożone 

wybuchem. 

Nie występują przestrzenie zewnętrzne zagrożone wybuchem. 

 

7.Podział obiektu na strefy pożarowe:  

Dopuszczalne maksymalne powierzchnie stref pożarowych w proj. 

budowlanym wynoszą 5000 m2. 

Budynek-uwzględniając zaprojektowane rozwiązania funkcjonalne 

należy wykonać z podziałem na następujące strefy pożarowe: 

SP-1-cały budynek o pow. strefy ok. 1700 m2 kondygnacje naziemne 1-5 

SP-2 kondygnacja podziemna-magazyn  ( PM) 

Strefy oddzielono  drzwiami EI30 

 

8.Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i 

stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych:  

Zgodnie z par.212 ust.2 Rozporządzeniem MI z 12.04.2002r.  w sprawie 

„Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie”- budynek należy wykonać w podanych poniżej klasach 

odporności pożarowej: 

Budynek zaliczony do ZL III wykonać w klasie „B” odporności 

pożarowej. 

Wymagania dla elementów budynku zakwalifikowanego do klasy 

odporności „B” 

główna konstrukcja nośna: R120 

konstrukcja dachu               R 30 

Przekrycie dachu                 RE (systemowe) 

konstrukcja stropów:    REI 60 

ściany oddzielenia klatki schodowej:   REI 60 



drzwi z klatki schodowej:                       EI 30, 

elementy wypełnienia otworów w ścianie będącą obudową drogi 

ewakuacyjnej: EI 30. 

 

9.Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne,(ewakuacyjne i 

zapasowe) oraz przeszkodowe. 

Odległość przejścia ewakuacyjnego w obrębie ZL III max 40m. 

Warunek spełniony.  

Długość dojścia dla ZL III –30m na poziomej drodze ewakuacyjnej, jeden 

kierunek. 

Warunek spełniony 

Drzwi na poziomych drogach  ewakuacyjnych otwierane w kierunku 

klatek schodowych i wyjść z budynku. Szerokość drogi ewakuacyjnej-

140cm. 

Skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą po 

ich całkowitym otwarciu zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. 

Wyjście ewakuacyjne: z klatki K02 drzwi rozwierane otwierane zgodnie 

z kierunkiem ewakuacji.  

Oświetlenie:  budynek wyposażony jest w oświetlenie awaryjne i 

ewakuacyjne.  

 

Oznaczenia ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej 

Drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, 

elementy sterujące urządzeniami przeciwpożarowymi, lokalizację 

przeciwpożarowych wyłączników prądu itp. należy przed oddaniem 

obiektu do użytku oznakować znakami  ewakuacji i ochrony 

przeciwpożarowej zgodnie z normami. Drogi ewakuacyjne należy 

oznakować zgodnie z PN-92/N-01256/02 

 

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych,  

a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,  

elektroenergetycznej, odgromowej: 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki 

sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały z siłą większą niż        

1 kN na elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody 

w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. 

Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być 

wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły 

powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany 

dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. Na 

kanałach i rurach przechodzących przez ściany (stropy) oddzielenia 

pożarowego należy montować klapy przeciwpożarowe lub przejścia 



rurowe o odporności ogniowej równej odporności ściany oddzielenia 

(standardowo wszystkie klapy 120 min). Klapy montować bezpośrednio 

w przegrodzie budowlanej. Kanały wentylacyjne przebiegające przez 

pomieszczenia, a nie obsługujące tych pomieszczeń izolować 

przeciwpożarowo płytami ochronnymi o odporności ogniowej równej 

odporności ogniowej ścian działowych. Centrale wentylacji ogólnej oraz 

wentylatory należy wyłączać w przypadku stwierdzenia pożaru. 

Do uszczelnienia wszystkich przejść rurociągów przez ściany/stropy 

mających odporność ogniową, należy użyć odpowiednich atestowanych 

przejść / mas / kaset o odporności ogniowej oddzielenia. Materiał ten 

musi być zaakceptowany przez odpowiednią instytucję do tego 

upoważnioną oraz odpowiadać lokalnym przepisom budowlanym i 

normom międzynarodowym. Producenci muszą posiadać wszystkie 

wymagane certyfikaty ogniowe. 

 

Instalacje elektryczne:  

Instalacje elektroenergetyczne należy wykonać w sposób spełniający 

wymogi określone dla pomieszczeń zakwalifikowanych do zaliczonych 

do kategorii zagrożenia ludzi  w odniesieniu do stref pożarowych ZL. 

Budynek wymaga wyposażenia w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

który należy umieścić w pobliżu głównego wejścia do budynku lub 

złącza  i odpowiednio oznakować.   

Sprzed wyłącznika przeciwpożarowego należy zasilać wszystkie 

urządzenia, które muszą pracować podczas pożaru. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ma za zadanie odcięcie dopływu 

prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających 

instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas 

pożaru (np. urządzeń oddymiających w klatce schodowej). 

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach 

zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie 

przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii 

elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania 

urządzenia przeciwpożarowego, ale min. 90 min. Kable zasilające 

powyższe urządzenia muszą posiadać odporność ogniową wymaganą na 

czas pracy tych urządzeń lub odpowiednią obudowę (być prowadzone w 

ognioodpornych obudowach). 

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu nie 

może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii 

elektrycznej, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne. 

Obwody elektryczne zabudowane w strefie pożarowej objętej pożarem, 

które nie powinny być wyłączone w czasie pożaru należy projektować i 



wykonywać wg zasad obowiązujących dla instalacji bezpieczeństwa 

spełniające wymagania PN-EC 60364-5-56. 

 Elementy wykonawcze instalacji bezpieczeństwa /np. oprawy 

oświetlenia awaryjnego, elektryczne napędy klap przeciwpożarowych 

odcinających itp./ mogą znajdować się w strefie objętej pożarem lub poza 

nią.   

Główne pionowe ciągi instalacji elektrycznej, należy prowadzić poza 

pomieszczeniami użytkowymi, w wydzielonych kanałach lub szybach 

instalacyjnych, zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w 

tym zakresie 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w budynku jest wymagane na 

drogach ewakuacyjnych nie oświetlonych światłem dziennym. Średnie 

natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi 

ewakuacyjnej (w pasie o szerokości co najmniej 1 m na drodze o 

szerokości do  2 m) nie powinno być  mniejsze niż 1 lx  i poza tym pasem  

- co najmniej 0,5 lx (szersze drogi niż 2 m należy traktować jako kilka 

dróg o szerokości 2 m lub mogą mieć oświetlenie jak w strefach 

otwartych (zapobiegających panice). 

Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej 

(zapobiegającego panice), tj. pomieszczeniach (halach), nie powinno być 

mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu 

czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie 

z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m.  

Na drodze ewakuacyjnej oraz w strefie otwartej - 50 % wymaganego 

natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5 s,  a pełny 

poziom natężenia oświetlenia  w ciągu 60 s.  

Instalacje oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego muszą zapewnić 

działanie przez wymagany czas, tj. co najmniej 1 godziny od zaniku 

oświetlenia podstawowego.  

Nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi w obiekcie, 

zatem w przypadku powstania pożaru, drzwi ewakuacyjne w normalnych 

warunkach zamknięte w systemie instalacji kontroli dostępu, muszą być 

automatycznie zwolnione z zamknięć i posiadać możliwość otwierania 

ręcznego, bez użycia kart kodowych (sterowanie system sygnalizacji 

pożaru). 

 

 

11.Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym 

dostosowany do wymagań wynikających z przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. 

Oświetlenie awaryjne 



Oświetlenie ewakuacyjne należy zastosować również na drogach 

ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym (zaleca się 

zainstalowanie takiego oświetlenia na wszystkich korytarzach i klatkach 

schodowych). Powinno ono zostać wykonane zgodnie z normą PN-EN 

1838:2005 Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne, PN-EN 

50172:2005 (U) Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, PN-

EN 60598-2-22:2004 Wymagania szczegółowe – oprawy oświetlenia 

awaryjnego. 

Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać co najmniej 1 godzinę po 

zaniku napięcia podstawowego. 

Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2 m, 

mierzone w jej osi, przy posadzce, musi wynosić co najmniej 1 lx. W 

obszarze środkowym, nie mniejszym niż połowa szerokości tej drogi, 

natężenie oświetlenia nie może się zmniejszyć o więcej niż 50 %. Miejsca 

w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego (hydrant, gaśnica, 

itp.) należy oświetlać, tak aby na poziomie posadzki w ich pobliżu 

natężenie oświetlenia wynosiło co najmniej 5,0 lx. 

Zastosować zasadę, że człowiek na drodze ewakuacyjnej powinien 

widzieć znak wskazujący kierunek ewakuacji. Odległość widzenia: d = 

200 x p, gdzie p – wysokość znaku. 

 

Elementy wykończenia wnętrz 

W zakresie wykończenia wnętrz budynku w projekcie należy uwzględnić 

następujące zasady: 

-w strefach pożarowych ZL zabronione jest stosowanie do wykończenia 

wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu 

termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, 

-na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji nie 

dopuszcza się stosowania materiałów  i wyrobów budowlanych łatwo 

zapalnych, 

-okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z 

materiałów niepalnych lub niezapalnych niekapiących i nieodpadających 

pod wpływem ognia,  

-palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których 

są prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub 

spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub 

zwęglenia. 

 Uwaga: właściwości zastosowanych do wystroju wnętrz materiałów 

powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami, tj. deklaracjami 

zgodności lub certyfikatami zgodności. 

 

Instalacja wodociągowa  przeciwpożarowa  



Zgodnie z rozporządzeniem /2.4./ budynek wyposażono  w hydranty 

wewnętrzne 25. 

Usytuowanie hydrantów wewnętrznych musi zapewnić skuteczną 

ochronę całej chronionej powierzchni. 

Hydranty 25 muszą być wyposażone w węże półsztywne. 

Zasięg działania jednego hydrantu 25 (w strefie pożarowej 

zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL, w budynku o więcej 

niż jednej kondygnacji nadziemnej z uwzględnieniem zasięgu strumienia 

gaśniczego 3 m)  wynosi w zależności od długości zastosowanego 

znormalizowanego węża: 23 m (przy zastosowaniu odcinka 20 m) lub     

33 m (przy zastosowaniu odcinka 30 m). 

    

Przed hydrantem wewnętrznym  powinna być zapewniona dostateczne 

przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej.Hydranty wewnętrzne powinny 

spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, 

będących odpowiednikami norm  europejskich. 

Zasilanie hydrantów wewnętrznych powinno być zapewnione przez co 

najmniej 1 godzinę. 

Projektując instalację wewnętrzną przeciwpożarową należy uwzględnić 

jednoczesność poboru wody  co najmniej z dwóch sąsiednich hydrantów. 

Zawory hydrantowe  należy umieszczać na wysokości 1,35   0,1 m  od 

poziomu podłogi. Nasady tłoczne powinny być skierowane do dołu, 

usytuowane wraz z pokrętłem zaworu względem ścian lub obudowy w 

sposób umożliwiający łatwe przyłączanie węża tłocznego oraz otwieranie   

i zamykanie jego zaworu. 

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy 

powinna wynosić dla hydrantu 25 – 1,0 dm3/s, 

Ciśnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnętrznego powinno 

zapewnić wyżej określoną wydajność. 

Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej 

przeciwpożarowej 25 nie powinno przekraczać 1,2 MPa. 

Przewody instalacyjne, z których pobiera się wodę do gaszenia pożaru, 

wykonane z materiałów palnych, powinny być obudowane ze wszystkich 

stron osłonami o klasie odporności ogniowej wynoszącej co najmniej EI 

60. Średnice nominalne (w mm) przewodów zasilających, na których 

instaluje się hydranty wewnętrzne, powinny wynosić dla hydrantów 25 – 

co najmniej: DN 25. 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna być zasilana z 

zewnętrznej sieci wodociągowej lub ze zbiorników o odpowiednim 

zapasie wody do celów przeciwpożarowych, bezpośrednio, albo za 

pomocą pompowni przeciwpożarowej. 



Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej powinny 

być prowadzone jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach 

schodowych. 

Przy liczbie pionów w budynku, zasilanych z jednego przewodu większej 

niż trzy  doprowadzenie wody do przewodów zasilających instalacji 

wodociągowej przeciwpożarowej należy zapewnić co najmniej z dwóch 

stron, w miejscach możliwie najbardziej odległych od siebie. Należy 

także zapewnić możliwość odłączania zasuwami lub zaworami tych 

części przewodów zasilających instalację wodociągową 

przeciwpożarowa, które znajdują się pomiędzy doprowadzeniami. 

  

Urządzenia oddymiające  

Urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu w 

budynku  są wymagane. 

 

Przeciwpożarowe klapy odcinające 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez 

elementy  wydzielające (ściany, stropy) być również wyposażone w 

przeciwpożarowe klapy odcinające  o klasie odporności ogniowej co 

najmniej jak odporność ścian i stropów np.EI-120, EI 60. Uruchamiane 

wyzwalaczem topikowym. 

 

System sygnalizacji pożarowej 

Budynek został wyposażony w system sygnalizacji pożaru producent 

Shrack Seconet 

 

12.Wyposażenie w gaśnice. 

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia budynek wymaga 

wyposażenia, przed oddaniem do użytkowania,  w gaśnice przenośne w 

ilości, wg poniższej zasady: 

-jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w 

gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy 

pożarowej w budynku (np. gaśnice proszkowe ABC 4 kg lub 6 kg), 

-maksymalna odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może 

przebywać człowiek  do najbliższej gaśnicy nie może przekroczyć 30 m, 

-do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 

m. 

Szczegółowe zasady rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego 

należy określić     w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, którą należy 

opracować przed oddaniem budynku  do użytku. 

 

13.Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 



Zewnętrzne hydranty:  

Zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego 

gaszenia pożaru określa się dla strefy pożarowej wymagającej 

największej ilości. Zapotrzebowanie to wynosi: 20 dm3/s (dwa hydranty 

zewnętrzne Dn 80) lub zapas wody 200 m3 w przeciwpożarowym 

zbiorniku wodnym. 

Hydranty należy usytuować w odległości:  

• 1 hydrant  do 75 m od budynku 

• 2 hydrant do 150 m od hydrantu pierwszego 

Maksymalna odległość hydrantu od krawędzi drogi 15 m. 

DN-80 w odległości 16m od wejscia głównego, oraz drugi w odl.34 m od 

budynku. Oba hydranty zewnętrzne zainstalowane są przy drodze 

pożarowej. 

 

14. Drogi pożarowe 

Drogę pożarową stanowi droga pieszo jezdna –główna oś komunikacyjna 

Parku Technologicznego. 

 

15. Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.  

Dla budynku zostało opracowana dyspozycja w sprawie rozwiązań 

zamiennych. 

Celem scenariuszy rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w projektowanym 

budynku będzie określenie takich zasad (procedur) postępowania, aby 

każde zdarzenie noszące znamiona pożaru, zaistniałe w budynku , 

wykryte przez system sygnalizacji pożaru, który będzie rozmieszczony 

zamiennie za niespełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury. Spowoduje automatyczne uruchomienie, za 

pośrednictwem systemu sygnalizacji pożaru, odpowiednich procedur 

zadziałania i współdziałania systemów i urządzeń służących uzyskaniu 

wymaganego poziomu ochrony przeciwpożarowej obiektu.  

Efektem powyższego działania będzie:  

-zapewnienie optymalnych warunków do przeprowadzenia bezpiecznej          

i skutecznej ewakuacji ludzi z budynku lub strefy pożarowej zagrożonej 

skutkami pożaru, szczególnie ze strefy pożarowej handlowo – usługowej 

na I piętrze,   

-ograniczenie możliwości rozprzestrzenienia się ewentualnego pożaru już 

w pierwszych chwilach jego zaistnienia,  

-zapewnienie jednostkom interwencyjnym Państwowej Straży Pożarnej 

warunków do prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych w 

przypadku takiej konieczności - z możliwością sterowania zdalnego 

(ręcznego) tymi systemami i urządzeniami , 



-ograniczenie ryzyka wystąpienia paniki wśród ludzi znajdujących się w 

budynku.  

W celu zapewnienia koordynacji działania wszystkich urządzeń 

przeciwpożarowych, na podstawie projektów wykonawczych , po 

dokonaniu wyboru wszystkich systemów i urządzeń służących szeroko 

rozumianemu zabezpieczeniu przeciwpożarowemu, przewidzianych do 

zainstalowania i wbudowania w obiekcie należy opracować: 

Scenariusze pożarowe w postaci opisów (algorytmów) działania 

systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Na podstawie opisowych algorytmów działania będą opracowane matryce 

sterowania grupami urządzeń Przeciwpożarowych. 

Scenariusz pożarowy jest przedmiotem uzgodnień przez rzeczoznawcę 

ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów i wyrobów 

budowlanych oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie 

wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów 

jakościowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych 

pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów 

technicznych Zmiany w stosunku do rozwiązań w niniejszym projekcie są 

możliwe jedynie po uzyskaniu akceptacji projektanta. 

 Materiały a zwłaszcza urządzenia i systemy instalacji wszystkich branż 

projektowane jako ich uzupełnienie i rozszerzenie powinny być tożsame z 

systemami  obecnie istniejącymi i funkcjonującymi w budynku. 

 

Prace budowlane należy prowadzić przestrzegając ściśle ustalonej 

uprzednio technologii robót. Przed przystąpieniem do wykonywania 

poszczególnych elementów konstrukcyjnych należy każdorazowo 

sprawdzać potrzebne wymiary. W przypadku braku możliwości 

wykonania elementu konstrukcyjnego zgodnie z projektem należy o tym 

zawiadomić projektanta konstrukcji, który poda właściwe rozwiązanie.. 

 Roboty budowlane prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru  robót budowlano - montażowych” i sztuką 

budowlaną. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aprobaty 

techniczne i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 


