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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

II.A OPIS TECHNICZNY  – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAMETR Y 
 

II.A.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest Budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy Kórnik 
obejmującego szkołę podstawową wraz z gimnazjum, przedszkole ze żłobkiem oraz 
zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą podziemną. 

II.A.2 Lokalizacja 

Przedmiotowa inwestycja usytuowana została w północnej części gminy Kórnik, w miejscowości 
Kamionki, na działkach o nr ew. 406/2, 408/2 (działki budowlane objęte całkowitym zakresem 
opracowania), 405/2, 353/1, 351/1, 1070/146, 333 (działki drogowe objęte fragmentarycznym 
zakresem opracowania) w obszarze graniczącym: 
− od strony północnej i zachodniej z terenami użytkowanymi rolniczo; 
− od strony wschodniej z ul. Mieczewską oddzielającej tereny użytkowanymi rolniczo; 
− od strony południowej z  ul. Porannej Rosy oddzielającą niską zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną. 

II.A.3 Podstawa opracowania 

- Umowa z Inwestorem. 
- Projekt koncepcji konkursowej i pokonkursowej. 
- Zalecenia pokonkursowe szczegółowe do koncepcji architektonicznej kompleksu edukacyjnego w 
Kamionkach obejmującego Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Przedszkole wraz ze Żłobkiem. 
- Mapa do celów projektowych. 
- Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiałów i urządzeń. 
- Certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności używanych materiałów budowlanych i 
technologii, potwierdzające ich dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z późniejszymi zmianami w 
sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT) i inne 
przepisy prawne, normy. 
- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pismo nr WB.PP.7331-30/11, z dnia 29.06.2011r., 
wydana przez Burmistrza Gminy Kórnik; decyzja o warunkach zabudowy, pismo nr WB.PP.7331-
30/11 z dnia 14.02.2012r., wydana przez Burmistrza Gminy Kórnik; decyzja o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, pismo nr WB.PP.7331-30/11, z dnia 1.03.2013r., wydana przez Burmistrza Gminy 
Kórnik, zmieniająca decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
- „Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla ustalenia warunków gruntowo- wodnych i 
geotechnicznych w podłożu terenu projektowanego kompleksu edukacyjnego zlokalizowanego na 
terenie u zbiegu ulic Pieczewska- Porannej Rosy w Kamionkach” wykonana przez Geoprojekt Poznań 
Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne S.C., a opracowana przez mgr Sebastiana 
Leszczyńskiego i mgr Krzysztofa Walińskiego; wrzesień 2012r. 
- „Opinia geotechniczna dla określenia warunków gruntowo- wodnych i hydrogeologicznych w podłożu 
oraz możliwości rozsączania wody opadowej do gruntu w obrębie terenu projektowanego kompleksu 
edukacyjnego w Kamionkach”. 
 Inne opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego 
projektu: 
- Decyzje, uzgodnienia, opinie, pozwolenia do projektu. 
- Robocze ustalenia z Inwestorem. 
- Wizja lokalna na terenie objętym inwestycją dokonana przez autorów opracowania. 

II.A.4 Wpis do rejestru zabytków 

wpis do rejestru zabytków – NIE 

II.A.5 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wielobranżowy budowlany kompleksu edukacyjnego w 
północnej części gminy Kórnik obejmującego szkołę podstawową wraz z gimnazjum, przedszkole 
wraz ze żłobkiem oraz projekt zagospodarowania terenu. Projektowany kompleks zlokalizowany jest 
na działkach o nr ew. 406/2, 408/2 (działki budowlane objęte całkowitym zakresem opracowania), 



 

 
Siergiej Studio Architektury Budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy Kórnik 1205_PW 03.2013 str. 7 

 

405/2, 353/1, 351/1, 1070/146, 333 (działki drogowe objęte fragmentarycznym zakresem 
opracowania), położonych w miejscowości Kamionki, gmina Kórnik, przy ul. Mieczewskiej i Porannej 
Rosy. 

II.A.6 Zakres opracowania wraz z podziałem na etapy  

Planowana budowa obejmuje wykonanie następujących budynków: 
- Etap 1- budynek A- szkoła podstawowa  (18 oddziałów) wraz z łącznikiem prowadzącym do bloku 
żywieniowego, bloku centralnego ( m.in. jadalnia, biblioteka z czytelnią)- dwukondygnacyjny, wraz z 
jednokondygnacyjną halą sportową z zapleczem szatniowo- sanitarnym; 
- Etap 2- budynek B- gimnazjum - dwukondygnacyjny budynek z jednokondygnacyjną halą sportową 
z widownią na ok. 200 osób dostępną z poziomu piętra wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym; 
dobudowany do skończonego w 1 etapie bloku centralnego i powiązany z nim komunikacyjnie i 
funkcjonalnie ( wspólna jadalnia dla uczniów obu szkół); 
- Etap 3- budynek C- przedszkole wraz ze żłobkiem - jednokondygnacyjny, odrębny budynek z 
własną kotłownią i zapleczem kuchennym; 
- Etap 4- budynek D- szkoła podstawowa - rozbudowa o dwukondygnacyjne skrzydło mieszczące 
sale lekcyjne (12 oddziałów wraz przynależnymi węzłami sanitarnymi). 

II.A.7 Przeznaczenie obiektów budowlanych 

Na podstawie Dz. U. z 2002, nr 75, poz. 690 § 3 ust.6: 
- budynek szkoły podstawowej wraz z gimnazjum - budynek użyteczności publicznej – oświaty; 
- budynek przedszkola wraz ze żłobkiem - budynek użyteczności publicznej – oświaty; 

II.A.8 Dane ogólne dotycz ące projektowanych budynków 

- inwestor Gmina Kórnik 
Plac Niepodległo ści 1, 
62-035 Kórnik  

- lokalizacja inwestycji  Kamionki, Gmina – Kórnik, obr ęb – Kórnik 
działki nr 406/2, 408/2 (działki budowlane); 
 405/2, 353/1, 351/1, 1070/146, 333 (działki drogow e); 

 
Charakterystyczne parametry z uwzględnieniem etapowania inwestycji: 
Budynek A- szkoła podstawowa: 
powierzchnia zabudowy 3 132,56 m2 

powierzchnia wewnętrzna 4 887,07 m2 
powierzchnia użytkowa 4 565,64 m2 

powierzchnia techniczna 114,42 m2 
Kubatura netto 17 458,74 m3 
ilość kondygnacji naziemnych/ wszystkich 1-2 
wysokość 10,42  
grupa wysokości budynku niski [N] 
 
Budynek B- gimnazjum: 
powierzchnia zabudowy 2 899,93 m2 

powierzchnia wewnętrzna 4 099,68 m2 
powierzchnia użytkowa 3 813,13 m2 

powierzchnia techniczna 112,29 m2 
Kubatura netto 18 229,95 m3 
ilość kondygnacji naziemnych/ wszystkich 1-2 
wysokość 10,42  
grupa wysokości budynku niski [N] 
 
Budynek C- przedszkole wraz ze żłobkiem: 
powierzchnia zabudowy 2 135,59 m2 

powierzchnia wewnętrzna 1 991,41 m2 
powierzchnia użytkowa 1 793,98 m2 

powierzchnia techniczna 75,90 m2 
Kubatura netto 6 272,94 m3 
ilość kondygnacji naziemnych/ wszystkich 1 
wysokość 3,94 m 
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grupa wysokości budynku niski [N] 
 
 
Budynek D- szkoła podstawowa: 
powierzchnia zabudowy 655,06 m2 

powierzchnia wewnętrzna 1 183,86 m2 
powierzchnia użytkowa 1 136,36 m2 

powierzchnia techniczna 0 m2 
Kubatura netto 3 729,34 m3 
ilość kondygnacji naziemnych/ wszystkich 1-2 
wysokość 7,44  
grupa wysokości budynku niski [N] 

II.A.9 Zestawienie pomieszcze ń 

Zgodnie z częścią rysunkową. 

II.A.10 Inne charakterystyczne parametry techniczne  

II.A.10.1 Bezpiecze ństwo po żarowe  

[wg Dz.U.02.Nr.75.Poz.690, Dz.U.03.Nr121.Poz1139, Dz.u.06.Nr80.Poz.563]: 
wg części Ochrona przeciwpożarowa 

II.A.10.2 Strefy po żarowe i oddzielenia przeciwpo żarowego 

wg części Ochrona przeciwpożarowa 

II.A.11 Dost ępno ść dla osób niepełnosprawnych 

Projektowane budynki są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Odpowiednie zaprojektowanie stref wejściowych, umożliwiające dostanie się do wnętrza budynków z 
poziomu terenu oraz wyposażenie w windy wszystkich budynków dwukondygnacyjnych czyni 
kompleks dostępnym i przyjaznym. W poszczególnych budynkach znajdują się pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a na drogach komunikacji 
ogólnej nie projektuje się progów. 

II.A.12 Analiza geotechniczna 

Wg części I- Projekt zagospodarowania terenu oraz części konstrukcyjnej. 

II.A.13 Sposób posadowienia 

Wg części konstrukcyjnej. 
 

II.A.14 Oświadczenie 

Niniejszy projekt budowlany mo że słu żyć dla celów realizacji inwestycji po jego 
zatwierdzeniu i uzyskaniu pozwolenia na budow ę, jedynie ł ącznie z odpowiednimi projektami 
wykonawczymi w poszczególnych bran żach. 

Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z 
Ustaw ą nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (dz.U. nr 94.24.83)

Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo wą, obowi ązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi oraz normami i zostaje przek azany Zamawiaj ącemu w stanie pełnym. 
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II.B OPIS TECHNICZNY  – CHARAKTERYSTYKA SZCZEGÓŁOWA- BRA NŻA ARCHITEKTURA 
 

II.B.1 Opis formy budynków 

Projektowane budynki mają proste, prostopadłościenne formy. W bryle bardziej 
rozczłonkowanego budynku szkoły podstawowej wraz z gimnazjum wyróżniają się dominujące 
wysokością hale sportowe usytuowane symetrycznie po obu stronach dwukondygnacyjnego bloku 
centralnego, wysunięte w stronę parkingów projektowanych wzdłuż ul. Mieczewskiej. Poprzecznie do 
nich z głównej bryły budynku wychodzą wydłużone skrzydła mieszczące sale lekcyjne. Całość bryły 
spina dwukondygnacyjny blok mieszczący komunikację główną, funkcje administracyjne oraz wspólne 
dla obu szkół: jadalnię wraz z zapleczem kuchennym i bibliotekę z czytelnią. W celu optycznego 
odciążenia hal sportowych zwieńczono je biegnącym po obwodzie pasem przeszkleń, którego parapet 
znajduje się na poziomie attyki pozostałych części budynku. Strefy wejściowe do budynku podkreślają 
podcienie lub pergole. W celu ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem elewacje południowe 
wieńczy głęboki gzyms okapowy, który na większości elewacjach w wersji spłyconej obwodowo spaja 
budynki. Gzymsy mają swoją analogie w postaci betonowego cokołu. 

Budynek przedszkola wraz ze żłobkiem ma kształt długiego prostopadłościennego bloku i jest 
parterowy. Zróżnicowanie funkcjonalne wewnątrz pokazuje zmienny rytm i charakter przeszkleń - od 
powtarzalnych modułów z kolorowymi akcentami w salach zajęć poprzez pojedyncze, nieregularnie 
rozłożone okna na korytarzach do szklanych witryn podkreślających strefy wejściowe. 
Charakterystycznym elementem jest zadaszenie strefy wejściowej żłobka oraz formalne włączenie w 
bryłę budynku części ciągu pieszego prowadzącego do strefy wejściowej szkoły podstawowej. 
Dodatkowo w celu przełamania jednostajności bryły część środkowa (blok administracyjno kuchenny) 
jest mniejszej szerokości w stosunku do części dydaktycznych żłobka i przedszkola. 

Wszystkie budynki są projektowane bez podpiwniczenia. Planuje się wykończenie elewacji tynkiem, 
płytkami klinkierowymi oraz szkłem stolarki okiennej. Dachy zaprojektowano jako płaskie - zgodnie z 
decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W celu ożywienia elewacji wprowadzono 
kolorystyczne akcenty stolarki okiennej (ramy i wypełnienia). 

II.B.2 Rozwi ązania funkcjonalne i technologiczne 

II.B.2.1 Szkoła Podstawowa wraz z Blokiem Centralny m 

Projektowany budynek jest dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia. 
Parter zajmują: 
 część wejściowa – obszerny, otwarty, dwukondygnacyjna komunikacja centralna, pełniący funkcje 
rekreacyjne wraz z przestrzenią mieszczącą szafki ubraniowe, w której zlokalizowano również główne 
schody prowadzące na piętro. Bezpośrednio z komunikacji można wejść do zapleczy sanitarno-
szatniowych hali sportowej, a także przejść do skrzydeł mieszczących sale lekcyjne oraz jadalni. 
Znajduje się tu również wyjście na zewnątrz powiązane z terenowymi obiektami sportowymi. W 
pobliżu schodów zlokalizowano dźwig windowy. 
 część sportowa - w skład której wchodzą: hala sportowa z wejściami z holu oraz wyjściem 
bezpośrednio na zewnątrz; dwa zespoły szatniowe z sanitariatami - damskie i męskie oraz szatnia i 
sanitariat przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; pokój trenerów; gabinet pomocy 
medycznej oraz magazyn sprzętu sportowego.  
 część dydaktyczna - ze względu na potrzebę optymalnego doświetlenia południowym światłem sal 
lekcyjnych, zlokalizowano ją w dwóch długich, wysuniętych ze zwartej bryły skrzydłach, zakończonych 
schodami ewakuacyjnymi zewnętrznymi. W 1 etapie inwestycji projektuje się 9 oddziałów - 6 w 
skrzydle północnym i 3 w skrzydle południowym. Każde skrzydło zawiera również węzeł higieniczno-
sanitarny dla uczniów oraz sanitariaty nauczycieli. Na parterze zlokalizowano sale lekcyjne dla dzieci 
młodszych( klasy 1-3). Planowana w czwartym etapie rozbudowa będzie polegała na dobudowie do 
południowego skrzydła, zakończonego klatką schodową ewakuacyjną, kolejnych 6 oddziałów wraz z 
dodatkowym węzłem sanitarnym.  
 blok żywieniowy - od strony dojazdu technicznego zlokalizowano pomieszczenia zaplecza 
kuchennego z niezależnym wejściem dla pracowników kuchni; od strony dziedzińca wewnętrznego 
znajduje się duża jadalnia. Do jadalni można wejść zarówno z komunikacji ogólnej szkoły 
podstawowej jak i gimnazjum. 
Na piętrze znajdują się: 
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 część obsługowa, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie komunikacji centralnej i schodów, 
mieszcząca pokój nauczycielski, świetlicę, pomieszczenie radiowęzła oraz pomieszczenia techniczne- 
kotłownię, pom. techniczne, magazyn, serwerownię, pomieszczenie konserwatora. 
 część administracyjna (obsługuje szkołę podstawową i gimnazjum) - zlokalizowana w bloku 
centralnym, w skład której wchodzą: gabinet dyrektora, sekretariat, dwa gabinety zastępców 
dyrektora, gabinet psychologa, pedagoga/ logopedy, pomieszczenie socjalne; część administracyjna 
posiada własny węzeł sanitarny i jest powiązana bezpośrednio z klatką schodową oraz komunikacją 
ogólną szkoły podstawowej i gimnazjum.  
 część dydaktyczna - skrzydła dostępne z komunikacji ogólnej. W 1 etapie inwestycji projektuje się 
9 oddziałów- 6 w skrzydle północnym i 3 w skrzydle południowym, Każde skrzydło zawiera również 
węzeł higieniczno-sanitarny dla uczniów oraz sanitariaty nauczycieli. Na piętrze zlokalizowano sale 
lekcyjne dla dzieci starszych ( klasy 4-6). Planowana w czwartym etapie rozbudowa będzie polegała 
na dobudowie do południowego skrzydła, zakończonego klatką schodową ewakuacyjną, kolejnych 6 
oddziałów wraz z dodatkowym węzłem sanitarnym.  
 biblioteka wraz z czytelnią i pomieszczeniem pracownika biblioteki. 
 
Komunikacja centralna z cz ęścią szatniow ą: 
Komunikacja centralna umożliwia swobodną komunikację pomiędzy poszczególnymi częściami 
budynku. Dwukondygnacyjna centralna, reprezentacyjna część komunikacji  służąca jako przestrzeń 
rekreacyjna uczniów i jest otwarta przeszkleniami na zielony dziedziniec wewnętrzny. Celem 
zapewnienia równomiernego doświetlenia światłem naturalnym komunikacji centralnej zaprojektowano 
świetliki dachowe. W strefie szatniowej projektuje się zespoły indywidualnych szafek ubraniowych. W 
strefie komunikacji zlokalizowano portiernię oraz dźwig osobowy, który umożliwia komunikację 
osobom niepełnosprawnym. 
Posadzki wykonane z linoleum. Ogranicza się ilość sufitów podwieszanych, lokalnie projektuje się 
obudowy elementów instalacyjnych.  
Wentylacja -  mechaniczna nawiewno – wywiewna 
Sale lekcyjne 
Równej wielkości moduły sal podzielono poprzecznymi ścianami konstrukcyjnymi. Sale są 
wyposażone standardowo w proste ławki, krzesełka, biurko nauczyciela. Ściana zewnętrzna otwiera 
się dużymi modularnymi przeszkleniami na południe (gdzie planowane są na zewnątrz przestrzenie 
zielone), na stronie przeciwległej do okien projektuje się umywalki oraz zabudowę meblarską (szafy 
na materiały dydaktyczne). Z sal w skrzydle północnym zaprojektowano bezpośrednie wyjścia na 
teren zewnętrzny, który może zostać zagospodarowany na ogródki przyklasowe. Dla części sal 
lekcyjnych przewidziano możliwość podziału na dwie mniejsze, co jest związane z odpowiednim 
zaprojektowaniem instalacji. Posadzki w salach wykonane z linoleum. Zakłada się brak sufitów 
podwieszanych. Wentylacja-  mechaniczna nawiewno – wywiewna.  
Sanitariaty uczniów 
W 1 etapie inwestycji na każdej kondygnacji zaprojektowano dwa węzły sanitarne – damski i męski, 
zlokalizowane w skrzydłach dydaktycznych w bezpośrednim sąsiedztwie holu wielofunkcyjnego, oraz 
sanitariat dla niepełnosprawnego, toaletę pracowników i pomieszczenie porządkowe. W WC dla osób 
niepełnosprawnych wejście przez drzwi bez progu, wewnątrz wydzielona przestrzeń manewrowa o 
wymiarach 1,5x1,5m oraz specjalnie przystosowana muszla ustępowa i umywalka oraz wyposażenie 
dodatkowe. W 4 etapie realizacji inwestycji projektuje się dwa kolejne węzły sanitarne - po jednym na 
każdej kondygnacji, zawierające toaletę damską, męska, pracowników oraz pomieszczenie 
gospodarcze. Posadzki oraz ściany wszystkich sanitariatów pokryte płytkami ceramicznymi. 
Wentylacja mechaniczna wywiewna.  
Sala gimnastyczna (mała) 
Sala o powierzchni 308m2. Przewiduje się, że na sali sportowej będzie przebywało podczas zajęć 
sportowych do 50 osób - uczniowie ćwiczący oraz nauczyciele. Posadzka Sali - sportowa systemowa 
z wykończeniem parkietem drewnianym, z odpowiednimi dopuszczeniami. Wentylacja - mechaniczna 
nawiewno – wywiewna. Ogrzewanie sali poprzez promienniki podwieszane do konstrukcji, ponad 
dolnym pasem kratownicy. Trzy wyjścia ewakuacyjne z Sali, w tym jedno bezpośrednio na zewnętrz 
budynku. Sala doświetlona z trzech stron pasami okien usytuowanych pod dachem hali. Stosunek 
powierzchni okien do powierzchni podłogi wynosi min. 1:8. 
Magazyn sprz ętu sportowego 
Bezpośrednio przy hali sportowej wydzielono magazyn na sprzęt sportowy dostępny z wnętrza sali. 
Magazyn jest  wentylowany mechanicznie. 
Pomieszczenia techniczne/gospodarcze 
Na kondygnacji parteru przewiduje się pomieszczenie techniczne na potrzeby rozdzielnic 
elektrycznych. Na piętrze pomieszczenie kotłowni, techniczne, serwerowni, magazyn oraz 
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pomieszczenie konserwatora, zlokalizowane pomiędzy komunikacją ogólną a halą sportową. 
Pomieszczenia będą wentylowane mechanicznie. 
Umywalnie i szatnie 
W części sportowej zaprojektowano po dwa zespoły szatniowe damskie i męskie wraz z zespołami 
sanitarnymi, przeznaczonymi dla użytkowników hali sportowej oraz szatnię z sanitariatem dla 
niepełnosprawnego. Jeden zespół, zarówno damski jak i męski, składa się z szatni dla maksymalnie 
15 uczniów, przewidziano też odpowiednią ilość wieszaków na ubrania (dla każdego ucznia). W 
umywalniach wchodzących w skład zespołów zaplanowano po trzy prysznice, miskę ustępową i 
umywalki. Umywalnie i szatnie wentylowane mechanicznie. W podłodze zaprojektowano kratki 
ściekowe umożliwiające spłukiwanie i łatwiejsze utrzymanie w czystości podłóg. Posadzki i ściany 
wyłożone płytkami ceramicznymi. Szatnia i umywalnia na czas prowadzenia lekcji jest zamykana 
przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.   
Jadalnia 
Pomieszczenie dostępne zarówno z komunikacji ogólnej szkoły podstawowej jak i gimnazjum, w 
którym może maksymalnie przebywać do 150 uczniów. Wydawanie posiłków w wyznaczonym 
przedziale godzin, w systemie samoobsługowym - zaprojektowano trzy okienka wydawcze. Po 
zakończeniu spożywania posiłków okna wydawcze oraz zmywalni ( zwrot naczyń). 
Posadzka wykonana z linoleum. Brak sufitów podwieszanych, lokalnie obudowy elementów 
technicznych. Wentylacja -  mechaniczna nawiewno – wywiewna.  
Zaplecze żywieniowe  
Wg projektu technologii żywienia etapu wykonawczego.  
Pomieszczenie na odpadki stałe - śmietnik 
Od strony dojazdu i placu technicznego zlokalizowano pomieszczenie na odpadki stałe. Jest ono 
zamykane, posadzka ze spadkiem w kierunku kratki podłączonej do kanalizacji sanitarnej, 
wyposażone w zawór i złączkę do węża, o ścianach pokrytych płytkami ceramicznymi 
mrozoodpornymi do wysokości min. 2,0m. Wentylacja mechaniczna. Pomieszczenie jest 
klimatyzowane. 
Część administracyjna 
Na piętrze zaprojektowano pomieszczenia: gabinet dyrektora, sekretariat, gabinety z-ców dyrektora 
dostępne zarówno z komunikacji ogólnej jak i powiązane ze sobą bezpośrednio, a także oddzielne 
toalety dla pracowników - damską i męską, pomieszczenie socjalne, gabinety psychologa i pedagoga. 
Pomieszczenia są wentylowane mechanicznie. W łazienkach zarówno podłogi, jak i ściany z terakoty, 
wentylacja mechaniczna wyciągowa. Posadzki w pomieszczeniach biurowych z wykładziny 
dywanowej lub linoleum. 
Biblioteka wraz z czytelni ą 
Dostępna zarówno z komunikacji ogólnej szkoły podstawowej jak i gimnazjum, ze strefą regałów 
systemowych na książki w części centralnej oraz ladami podawczymi zlokalizowanymi na wprost 
wejść do pomieszczenia - kontrola użytkowników oraz zbiorów. Regały dzielą funkcjonalnie przestrzeń 
na dwie czytelnie - szkoły podstawowej i gimnazjum, które, w zaproponowanej aranżacji nie są jednak 
fizycznie oddzielone ścianami działowymi. W otwartej przestrzeni czytelni znajdują się dwa ciągi 
stanowisk komputerowych ( po 5 stanowisk dla każdej części czytelni), pełniące m.in. funkcję 
katalogów zbiorów, szeregi stołów oraz wolnostojące stoliki i siedziska, umożliwiające zróżnicowane 
korzystanie z czytelni ( zajęcia biblioteczne, praca indywidualna). Posadzka akustyczna- wykładzina 
dywanowa o podwyższonych parametrach akustycznych. Brak sufitów podwieszanych, lokalnie 
obudowy z systemowej płyty z wełny drzewnej. Wentylacja - mechaniczna nawiewno – wywiewna.  
Schody ewakuacyjne zewn ętrzne 
Aby zachować wymagane przepisami długości dojść ewakuacyjnych oraz zapewnić uczniom 
bezpieczeństwo, na końcu każdego ze skrzydeł zaprojektowano zadaszone i osłonięte schody 
zewnętrzne, dwubiegowe, z prefabrykatów betonowych.  

II.B.2.2 Gimnazjum 

Projektowany budynek jest dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. 
Parter zajmują: 
 część wejściowa – zlokalizowane w podcieniu wejście przechodzi w wydłużoną komunikacje  wraz 
z strefą szatniową oraz portiernią, następnie rozszerza się w reprezentacyjny, dwukondygnacyjną 
komunikacje centralną wielofunkcyjną, pełniącą, analogicznie jak w szkole podstawowej, funkcje 
rekreacyjne. Zlokalizowano w niej główne schody prowadzące na piętro. Bezpośrednio z komunikacji 
centralnej można wejść do zapleczy sanitarno-szatniowych sali sportowej, na salę, przejść do skrzydeł 
mieszczących sale lekcyjne oraz siłownię wraz z zapleczem, a także wyjść na zewnątrz. Wyjście jest 
powiązane z terenowymi obiektami sportowymi. W pobliżu strefy wejściowej zlokalizowano wejście do 
jadalni, węzeł higieniczno - sanitarny oraz dźwig windowy na potrzeby osób niepełnosprawnych.  
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 część sportowa - w skład której wchodzą: sala sportowa z wejściami z komunikacji ogólnej (każde 
z wejść prowadzi bezpośrednio na jedno z boisk treningowych) oraz wyjściem bezpośrednio na 
zewnątrz; sześć zespołów szatniowych wraz z węzłami higieniczno- sanitarnymi. Program sportowy 
uzupełniają: siłownia wraz z pomieszczeniem zapleczowym, zespół szatniowo - sanitarny- damski i 
męski, szatnia i sanitariat przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pokój trenerów. Do 
hali sportowej przylegają dwa magazyny sprzętu sportowego, dostępne bezpośrednio z jej wnętrza. 
Zaprojektowano również obszerny magazyn ogólny dostępny z zewnątrz. Zlokalizowano tu również 
pomieszczenia techniczne, porządkowe. 
 część dydaktyczna - kształtowana analogicznie jak w szkole podstawowej; na parterze sale 
lekcyjne znajdują się w południowym skrzydle gimnazjum. Skrzydło zawiera również węzeł higieniczno 
- sanitarny dla uczniów oraz sanitariat nauczycieli.  
Na piętrze znajdują się: 
 część sportowa - widownia na ok. 200 osób ( 180 miejsc siedzących oraz miejsca dla 
niepełnosprawnego i stojące), dostępna bezpośrednio z komunikacji centralnej, dwa wejścia 
zlokalizowano w pobliżu schodów oraz dźwigu osobowego. Uzupełnieniem tej strefy są zlokalizowane 
po przeciwnych stronach widowni - magazyn podręczny oraz pomieszczenie techniczne. 
 część administracyjna - pokój nauczycielski, powiązany bezpośrednio z komunikacją ogólną 
gimnazjum, zlokalizowany w pobliżu wejścia do biblioteki w budynku szkoły podstawowej. 
 część dydaktyczna - dwa skrzydła dostępne z komunikacji ogólnej, mieszczące po 3 oddziały 
wraz z zapleczami. Każde skrzydło zawiera węzeł higieniczno-sanitarny dla uczniów oraz sanitariaty 
nauczycieli, toaletę niepełnosprawnego, pomieszczenie porządkowe. 
Komunikacja centralna  z cz ęścią szatniow ą 
Komunikacja centralna umożliwia swobodną komunikację pomiędzy poszczególnymi częściami 
budynku. Dwukondygnacyjna centralna, reprezentacyjna część komunikacji  służąca jako przestrzeń 
rekreacyjna uczniów i jest otwarta przeszkleniami na zielony dziedziniec wewnętrzny. Celem 
zapewnienia równomiernego doświetlenia światłem naturalnym komunikacji centralnej zaprojektowano 
świetliki dachowe. W strefie szatniowej projektuje się zespoły indywidualnych szafek ubraniowych. W 
strefie komunikacji zlokalizowano portiernię oraz dźwig osobowy, który umożliwia komunikację 
osobom niepełnosprawnym. 
Posadzki wykonane z linoleum. Ogranicza się ilość sufitów podwieszanych, lokalnie projektuje się 
obudowy elementów instalacyjnych.  
Wentylacja -  mechaniczna nawiewno – wywiewna 
Sale lekcyjne 
Równej wielkości moduły sal podzielono poprzecznymi ścianami konstrukcyjnymi. Sale są 
wyposażone standardowo w proste ławki, krzesełka, biurko nauczyciela. Ściana zewnętrzna otwiera 
się dużymi modularnymi przeszkleniami na południe (gdzie planowane są na zewnątrz przestrzenie 
zielone), na stronie przeciwległej do okien projektuje się umywalki oraz zabudowę meblarską (szafy 
na materiały dydaktyczne). Dla części sal lekcyjnych przewidziano możliwość podziału na dwie 
mniejsze, co jest związane z odpowiednim zaprojektowaniem instalacji. Niektóre sale mają 
przyporządkowane pomieszczenia zapleczowe - dodatkowa przestrzeń magazynowania na potrzeby 
przechowywania specjalistycznych pomocy dydaktycznych.  Posadzki w salach wykonane z linoleum. 
Zakłada się brak sufitów podwieszanych. Wentylacja-  mechaniczna nawiewno – wywiewna.  
Sanitariaty uczniów 
Na każdej kondygnacji w bezpośrednim sąsiedztwie sal lekcyjnych, od strony komunikacji ogólnej 
zaprojektowano węzły sanitarne – damski i męski oraz dodatkowo sanitariat dla niepełnosprawnego, 
toalety pracowników i pomieszczenie porządkowe. W WC dla osób niepełnosprawnych wejście przez 
drzwi bez progu, wewnątrz wydzielona przestrzeń manewrowa o wymiarach 1,5x1,5m oraz specjalnie 
przystosowana muszla ustępowa i umywalka oraz wyposażenie dodatkowe. Posadzki i ściany 
wszystkich sanitariatów pokryte płytkami ceramicznymi. Wentylacja mechaniczna wywiewna.  
Sala gimnastyczna 
Sala o powierzchni 1070m2, z możliwością podziału na trzy mniejsze boiska treningowe. Przewiduje 
się, że na hali sportowej będzie przebywało podczas zajęć sportowych oraz rozgrywek do 250 osób - 
uczniowie ćwiczący, nauczyciele oraz widzowie. Posadzka Sali - sportowa systemowa z 
wykończeniem parkietem drewnianym, z odpowiednimi dopuszczeniami. Wentylacja sali mechaniczna 
- nawiewno – wywiewna. Ogrzewanie Sali poprzez promienniki podwieszane do konstrukcji, ponad 
dolnym pasem kratownicy. Poza trzema wyjściami na drogę komunikacji ogólnej zaprojektowano 
wyjście bezpośrednio na zewnątrz. Sala doświetlona czterostronnie oknami. Stosunek powierzchni 
okien do powierzchni podłogi wynosi min. 1:8.  
Widownia 
Dostępną z poziomu piętra, zlokalizowaną nad blokiem szatniowo- sanitarnym obsługującym halę, 
widownię przewidziano dla około 200 osób. Konstrukcja trybun żelbetowa z miejscami do siedzenia.  
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Układ miejsc siedzących na rysunku został przedstawiony jako schemat lokalizacyjny stanowiska 
siedzącego. Dopuszcza się zastosowanie innego układu z zachowaniem ilości miejsc siedzących i 
wymaganych wymiarów i parametrów widowni. Na widowni zaprojektowano miejsca dla osób 
niepełnosprawnych. 
Na widowni przewiduje się montaż standardowych plastikowych krzesełek kubełkowych z oparciem o 
wysokości min. 25cm, w kolorze szarym ( RAL 7005), np. firmy ProStar. Siedziska wykonane metodą 
wtryskową z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu. Powierzchnia siedziska gładka, 
zapewniająca bezpieczeństwo i komfort użytkowania, krawędzie zaokrąglone, o kształcie 
zabezpieczającym przed wrzucaniem śmieci pod krzesło. Wandaloodporne, o mocnej konstrukcji 
żebrowo- wsporczej. Odporne na promieniowanie UV. Sposób mocowania do podłoża za pomocą 
kołków rozporowych lub śrub, miejsca mocowania maskowane za pomocą zaślepek z materiału 
identycznego jak siedzisko. Wyrób posiadający atesty: trudnozapalności, toksyczności i 
wytrzymałościowy. Krzesełka w rozstawie osiowym co 45 cm. 
Schody ewakuacyjne 
Aby zachować wymagane przepisami długości dojść ewakuacyjnych oraz zapewnić uczniom 
bezpieczeństwo, na końcu każdego ze skrzydeł zaprojektowano zadaszone i osłonięte schody 
zewnętrzne, dwubiegowe, z elementów prefabrykowanych, betonowych. 

II.B.2.3 Przedszkole wraz ze Żłobkiem 

Projektowany budynek jest parterowy, bez podpiwniczenia. Został funkcjonalnie podzielony na trzy 
części - przedszkole (w części zachodniej),  żłobek ( w części wschodniej) - z dwoma niezależnymi 
wejściami oraz wspólnym zapleczem żywieniowym i częścią administracyjną, stanowiącymi 
jednocześnie buforową część centralną pomiędzy nimi. 
Żłobek: 
 część wejściowa - zlokalizowany w podcieniu od strony ul. Mieczewskiej wiatrołap z 
pomieszczeniem wózkowni, z którego przechodzi się do komunikacji z portiernią oraz toaletą 
ogólnodostępną przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
 komunikacja - z komunikacji wejściowego przechodzi się do komunikacji mieszczącej szafki 
ubraniowe dla dzieci, przewijaki oraz siedziska. Jest powiązana z częścią administracyjną oraz 
zapleczem żywieniowym, wspólnymi dla żłobka i przedszkola.  
 część dydaktyczna - z komunikacji są dostępne dwie sale zajęć wraz z przynależnymi zespołami 
sanitarnymi oraz  magazynami, które posiadają bezpośrednie wyjścia na przyległy taras i ogrodzony 
plac zabaw. 
Przedszkole: 
 część wejściowa – obszerna komunikacja wejściowa z portiernią oraz toaletami 
ogólnodostępnymi, powiązany z salą wielofunkcyjną, salą zajęć dodatkowych oraz częścią 
administracyjną z jednej strony, a komunikacją części dydaktycznej z szatniami - z drugiej. Znajduje 
się tu również wyjście na zewnątrz do strefy placów zabaw wraz z dodatkową toaleta dla dzieci. 
 część dydaktyczna - z komunikacji mieszczącej szafki ubraniowe dla dzieci oraz siedziska 
dostępnych jest sześć sal zajęć wraz z przynależnymi do każdej z nich zespołami sanitarnymi oraz  
magazynami do przechowywania leżaków. Sale posiadają bezpośrednie wyjścia na przyległy taras i 
dwa place zabaw - dla dzieci młodszych i starszych. 
Części wspólne: 
 blok kuchenny - w centralnej części budynku od strony dojazdu technicznego zlokalizowano 
pomieszczenia zaplecza kuchennego z niezależnym wejściem dla pracowników;  
 część administracyjna -  zlokalizowana w centralnej części budynku, w jej skład wchodzą: 
gabinety dyrekcji, pomieszczenie administracyjne, gabinet psychologa - logopedy, sala terapii, 
pomieszczenie socjalne, gospodarcze oraz magazyn, a także pomieszczenie techniczne i kotłownia. 
Blok administracyjny posiada niezależne wejście dla pracowników oraz własny węzeł sanitarny i jest 
powiązany bezpośrednio z komunikacją ogólną żłobka i przedszkola.  
Komunikacja wej ściowa przedszkola 
Komunikacja umożliwia swobodną komunikację pomiędzy poszczególnymi częściami budynku. Celem 
zapewnienia równomiernego doświetlenia światłem naturalnym zaprojektowano świetlik dachowy. 
Posadzki wykonane z linoleum. Brak sufitów podwieszanych, lokalnie projektuje się obudowy 
elementów instalacyjnych.  
Sala wielofunkcyjna i sala zaj ęć dodatkowych  
W bezpośrednim sąsiedztwie strefy wejściowej części przedszkolnej zaprojektowano salę 
wielofunkcyjną oraz salę zajęć dodatkowych. Dzięki zastosowaniu systemowych drzwi 
harmonijkowych sale można funkcjonalnie połączyć. Reprezentacyjna część otwiera się dużymi 
przeszkleniami na zewnętrzną zieleń. Posadzki wykonane z linoleum. Brak sufitów podwieszanych, 
lokalnie projektuje się obudowy elementów instalacyjnych.  
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Wentylacja -  mechaniczna nawiewno – wywiewna. 
Sale zajęć wraz z zapleczem  
Równej wielkości moduły sal podzielono poprzecznymi ścianami konstrukcyjnymi. Sale są 
wyposażone standardowo w stoliki i krzesełka oraz biurko opiekuna umieszczone w pobliżu strefy 
wejściowej. Ściana zewnętrzna otwiera się dużymi modularnymi przeszkleniami na południe, posiada 
również drzwi prowadzące bezpośrednio na taras i place zabaw. Z każdej sali można wejść do 
sanitariatu i magazynu ( przechowywanie leżaków i materiałów pomocniczych). Posadzki w salach i 
magazynach wykonane z linoleum. Brak sufitów podwieszanych, elementy instalacyjne planuje się w 
strefie magazynowo – sanitarnej - obudowane sufitem podwieszanym systemowym, rastrowym z 
wypełnieniem mineralnym. Wentylacja -  mechaniczna nawiewno – wywiewna. Posadzki oraz ściany 
wszystkich sanitariatów pokryte płytkami ceramicznymi.  
Część administracyjna 
Zaprojektowano pomieszczenia: gabinety dyrekcji przedszkola i żłobka, pomieszczenie 
administracyjne, gabinet psychologa/ logopedy, salę terapii, pomieszczenie socjalne, gospodarcze 
oraz magazyn, a także pomieszczenie techniczne i kotłownię; dostępne zarówno z komunikacji 
ogólnej części żłobkowej i przedszkolnej, jak i poprzez komunikację wewnętrzną. Zespół posiada 
oddzielne toalety dla pracowników- damską i męską.  
Pomieszczenia biurowe są wentylowane mechanicznie. 
Zaplecze kuchenne  
Wg projektu technologii żywienia.  
W budynku brak sali jadalnej, posiłki są spożywane w salach zajęć. 
Pomieszczenie na odpadki stałe - śmietnik 
Od strony dojazdu i placu technicznego zlokalizowano pomieszczenie na odpadki stałe. Jest ono 
zamykane, posadzka ze spadkiem w kierunku kratki podłączonej do kanalizacji sanitarnej, 
wyposażone w zawór i złączkę do węża, o ścianach pokrytych płytkami ceramicznymi 
mrozoodpornymi do wysokości min. 2,0m. Pomieszczenie jest klimatyzowane. 

II.B.3 Warunki u żytkowania/ Zało żenia programowe 

II.B.3.1 Szkoła Podstawowa wraz z Blokiem Centralny m 

Projektowany budynek jest przeznaczony docelowo dla 750 uczniów - 30 oddziałów po 25 uczniów 
każdy, z czego w 1 etapie planuje się realizację 18 oddziałów ( 450 uczniów), a kolejne 12 ( 300 
uczniów) – realizacja w 4 etapie. Na tę liczbę uczniów zostały zaprojektowane pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne ogólnodostępne w następującym stosunku: docelowo 24 ustępy dla dziewcząt- 
16 w 1 etapie i 8 w 4 etapie realizacji inwestycji; docelowo 24 ustępy i pisuary dla chłopców - 16 w 1 
etapie i 8 w 4 etapie realizacji inwestycji; a także 2 sanitariaty dla osób niepełnosprawnych 
realizowane w 1 etapie oraz wymaganą do tej liczby ustępów i pisuarów liczbę umywalek. Dodatkowo 
dla części sportowej zaprojektowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne. 
Na sali gimnastycznej może maksymalnie przebywać 50 osób ( uczniowie i nauczyciele).  
W bibliotece będzie przebywać równocześnie do 50 osób ( użytkownicy oraz obsługa). 
W sali jadalni może przebywać równocześnie do 150 uczniów oraz nauczycieli. 
Przewidywana liczba pracowników- docelowo około 30 nauczycieli oraz 2 nauczycieli wychowania 
fizycznego. W klasach nauczania początkowego zakłada się zatrudnienie kobiet, w klasach 4-6 - 40% 
zatrudnionych stanowią mężczyźni. Dodatkowo w budynku będzie 6 pracowników administracji, 1 
pracownik biblioteki, 1 pracownik techniczny, ok. 6 pracowników zaplecza kuchennego. Pracownikom 
zapewniono niezbędne pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz socjalne. Nauczyciele wychowania 
fizycznego, pracownicy administracji oraz zaplecza kuchennego mają zapewnione niezależne 
pomieszczenia zapleczowe. Wszystkie stanowiska stałej pracy doświetlono światłem naturalnym.  

II.B.3.2 Gimnazjum 

Projektowany budynek jest przeznaczony dla 225 uczniów - 9 oddziałów po 25 uczniów każdy. Na tę 
liczbę uczniów zostały zaprojektowane pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogólnodostępne w 
następującym stosunku: 8 ustępów dla dziewcząt;  5 ustępów i 8 pisuarów dla chłopców; a także 1 
sanitariat dla osób niepełnosprawnych oraz wymaganą do tej liczby ustępów i pisuarów liczbę 
umywalek. Dodatkowo dla części sportowej zaprojektowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne.  
Na sali gimnastycznej może maksymalnie przebywać 250 osób ( uczniowie, nauczyciele i widzowie). 
W siłowni przewiduje się przebywanie do 50 osób. 
Przewidywana liczba pracowników - 9 nauczycieli, z czego 40% stanowią mężczyźni oraz 3 
nauczycieli wychowania fizycznego, którym zapewniono niezależne zaplecze socjalne oraz 
higieniczno- sanitarne. Wszystkim pracownikom zapewniono niezbędne pomieszczenia higieniczno-
sanitarne. Wszystkie stanowiska stałej pracy doświetlono światłem naturalnym.  
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II.B.3.3 Przedszkole wraz ze Żłobkiem 

Budynek przedszkola jest przeznaczony dla 150 dzieci - 6 oddziałów po 25 dzieci każdy; a żłobek dla 
30 dzieci - 2 oddziały po 15 dzieci. W każdym oddziale przedszkola zaprojektowano pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne zawierające ustępy dla dziewcząt i chłopców, brodzik oraz umywalki. 
Analogicznie w każdym oddziale żłobka zlokalizowano pomieszczenie higieniczno - sanitarne 
zawierające ustępy, brodziki oraz umywalki. Dodatkowo zaprojektowano 2 ogólnodostępne  sanitariaty 
dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane w każdej ze stref wejściowych, przy czym w komunikacji 
centralnej przedszkola zlokalizowano dodatkowo sanitariaty ogólnodostępne - damski i męski.  
W połączonych okazjonalnie sali wielofunkcyjnej i sali zajęć dodatkowych może maksymalnie 
przebywać do 50 użytkowników.  
Przewidywana liczba pracowników - około 8 opiekunów (na 1 zmianie) oraz pracownicy administracji, 
kuchni, pracownik techniczny – do 10 osób. Pracownikom również zapewniono niezbędne 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz socjalne. Wszystkie stanowiska stałej pracy doświetlone 
światłem naturalnym. 
 

II.B.4 Rozwi ązania konstrukcyjno - materiałowe 

II.B.4.1 Prace rozbiórkowe 

Brak 

II.B.4.2 Fundamenty 

Posadowienie budynków projektuje się jako bezpośrednie w postaci ław fundamentowych, 
pod którymi należy wykonać warstwę betonu chudego, ułożonego na gruncie rodzimym. 
Szczegółowy opis rozwiązań – według części konstrukcyjnej. 

II.B.4.3 Płyty na gruncie 

 W budynkach na całości rzutów zaprojektowano płyty betonowe o grubości 0,15m ze 
zbrojeniem rozproszonym. Płyty należy wykonać na poduszce piaskowo-żwirowej. Płyty oddylatować 
od ścian. Szczegółowy opis rozwiązań – według części konstrukcyjnej. 

II.B.4.4 Ściany  

II.B.4.4.a Ściany fundamentowe wewn ętrzne 

Pod murowane ściany nośne projektuje się ściany fundamentowe z bloczków betonowych o 
grubości 0,24m na zaprawie cementowej marki 5MPa.  

II.B.4.4.b Ściany fundamentowe zewn ętrzne: 

Pod ściany murowane - ściany fundamentowe z bloczków betonowych o gr. 0,24m na 
zaprawie cementowej marki 5MPa. 
 Budynek szkoły podstawowej wraz z gimnazjum: dodatkowo projektowane ściany fundamentowe 
żelbetowe o gr. 24 cm pod konstrukcję fasady szklanej w strefach wejściowych budynku.  
 
Uwaga: Wszystkie płaszczyzny stykające się z gruntem pokryć hydroizolacją bitumiczną po uprzednim 
precyzyjnym zaspoinowaniu i wyrównaniu połączeń. Na warstwie chudego betonu ułożyć folię 
budowlaną PE. 

II.B.4.4.c Ściany zewn ętrzne: 

Projektuje się ściany zewnętrze jako trójwarstwowe wykonane z bloczków silikatowych grubości 
0,24m klasy wytrzymałości na ściskanie 15MPa,  układane na zaprawie systemowej. Elementem 
licowym jest tynk akrylowy o gr. 0,01m lub płytka klinkierowa o gr. 0,015m. Jako izolację termiczną 
zastosowano styropian o grubości 0,18m lub ze względów p-poż miejscowo wełnę mineralną. Na 
wszystkich ścianach nośnych murowanych planuje się wieńce żelbetowe.  
Ściany sal gimnastycznych w szkole podstawowej i gimnazjum - żelbetowe, o grubości 0,24m,  w 
poziomie przyziemia; z bloczków silikatowych grubości 0,24m w poziomie piętra. 
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II.B.4.4.d Ściany wewn ętrzne: 

Ściany konstrukcyjne zaprojektowano jako jednowarstwowe z bloczków silikatowych grubości 
0,24m oraz o grubości 0,18m klasy wytrzymałości na ściskanie 15MPa.  

Ściany działowe murowane z bloczków silikatowych o grubości 0,12 m. Ścianki wykonać na 
zaprawie systemowej do spoin. W ścianach działowych, w miejscach nadproży zastosować bednarkę 
lub pręty stalowe – ściśle wg Wykonawcy. 

Ścianki instalacyjne systemowe, w zabudowie lekkiej o konstrukcji stalowej, obudowa podwójną 
wodoodporną płytą gips-karton.  
 

II.B.4.5 Słupy i trzpienie  

 W budynku szkoły podstawowej wraz z gimnazjum projektuje się słupy żelbetowe w 
szalunkach systemowych, wchodzące w skład słupowo-ryglowego systemu konstrukcyjnego. 
Na salach sportowych w poziomie przyziemia projektuje się ściany żelbetowe monolityczne, a w 
poziomie kondygnacji piętra trzpienie żelbetowo – stalowe  stanowiące podparcie wiązarów 
kratownicowych z drewna klejonego oraz stali.  
W części w ścianach murowanych zewnętrznych oraz wewnętrznych budynku szkoły wraz z 
gimnazjum projektuje się trzpienie żelbetowe.  Wszystkie trzpienie należy wykonać bezpośrednio na 
ławach fundamentowych. Szczegółowe parametry oraz lokalizacja wg branży konstrukcyjnej. 

II.B.4.6 Nadpro ża i wieńce  

W budynkach nad wszystkimi otworami szerszymi niż 1,20 m projektowane są nadproża żelbetowe 
monolityczne o szerokości 0,24m. Pozostałe nadproża we wszystkich budynkach projektowane jako 
prefabrykowane systemowe  belki żelbetowe typu L-19. 
Nad otworami w ścianach działowych należy zastosować systemowe  nadproża prefabrykowane -   
dostosowane materiałem i grubością do zastosowanego materiału w ścianach działowych. 
W budynkach w miejscach oparcia stropu z płyt kanałowych na konstrukcyjnych ścianach 
murowanych należy wykonać wieńce żelbetowe.  
Otwory  oraz wnęki na szafki instalacyjne, hydranty, itp. w ścianach konstrukcyjnych oraz działowych 
należy przesklepić systemowymi nadprożami - prefabrykowane belki żelbetowe typu L-19 lub 
systemowe  nadproża prefabrykowane - dostosowane materiałem i grubością do zastosowanego 
materiału w ścianach działowych. 

II.B.4.7 Stropy  

Wszystkie stropy międzykondygnacyjne projektuje się jako prefabrykowane płyty kanałowe, 
miejscowo stropy żelbetowe monolityczne. Wg projektu branży konstrukcyjnej. 

II.B.4.8 Dach ( stropodach)  

Nad salami gimnastycznymi projektuje się dach w formie wiązarów kratowych z drewna klejonego i 
stali - pas górny z drewna klejonego, a dolny - cięgna stalowe. Rygle konstrukcyjne oraz płatwie z 
drewna klejonego. Poszycie dachu hal stanowi blacha stalowa trapezowa wraz z warstwami 
izolacyjnymi.  
W pozostałych częściach budynków konstrukcję nośną dachu stanowi prefabrykowana płyta kanałowa 
o gr. 0,20m i 0,25m.  
Konstrukcję zadaszenia zewnętrznego stref wejściowych budynków stanowi konstrukcja złożona z 
belek drewnianych lub stalowych. W miejscach gdzie jest to konieczne zastosowano stężenia 
podłużne i poprzeczne. 
Spadki wszystkich dachów wynoszą około 2%.  

II.B.4.9 Zestawienie układu przegród pionowych i po ziomych  

Sf01 (ściana fundamentowa zewn ętrzna typowa) 
 izolacja przeciwwodna- masa asfaltowo- kauczukowa; 
 bloczek betonowy gr. 24 cm;  
 izolacja przeciwwodna- masa asfaltowo- kauczukowa; 
 polistyren ekstrudowany XPS, λ=0,031, gr. 8 cm; 
 folia hydroizolacyjna HDPE wytłaczana;  
 
Sf02 (ściana fundamentowa sal gimnastycznych) 
 izolacja przeciwwodna- masa asfaltowo- kauczukowa; 
 ściana żelbetowa gr. 24 cm;  
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 izolacja przeciwwodna- masa asfaltowo- kauczukowa; 
 polistyren ekstrudowany XPS, λ=0,031, gr. 8 cm; 
 folia hydroizolacyjna HDPE wytłaczana;  
  
Sf03 (ściana fundamentowa wewn ętrzna) 

izolacja przeciwwodna- masa asfaltowo- kauczukowa; 
bloczek betonowy gr. 24 cm lub 18 cm;  
izolacja przeciwwodna- masa asfaltowo- kauczukowa; 

 
Sf04 (ściana fundamentowa- dylatacja) 

izolacja przeciwwodna- masa asfaltowo- kauczukowa; 
 bloczek betonowy gr. 24 cm;  
 szczelina dylatacyjna wypełniona styropianem gr. 4cm; 
 bloczek betonowy gr. 24 cm;  

izolacja przeciwwodna- masa asfaltowo- kauczukowa; 
 
SZ01  (ściana podstawowa) 
 tynk gipsowy 
 bloczki silikatowe 24 cm; 
 izolacja termiczna- styropian gr. 18 cm;  
 tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce zbrojącej gr. 1,0 cm; 

 
SZ02  (ściana podstawowa wyko ńczona klinkierem) 
 tynk gipsowy; 
 bloczki silikatonowe 24 cm; 
 styropian ryflowany systemowy gr. 18 cm; 
 płytka klinkierowa elewacyjna gr. 2 cm; 
 
SZ03 ( ściana na granicy pomi ędzy etapem 1 i 4) 
 tynk gipsowy; 
 bloczki silikatowe 24 cm; 
 pustka dylatacyjna 4 cm 
 bloczki silikatowe 24cm 
 styropian ryflowany systemowy gr. 18 
 płytka klinkierowa elewacyjna gr. 2 cm 
 
SZ04 (ściana schodów ewakuacyjnych) 
       tynk akrylowy gr. 1,0cm; 
       nadproże żelbetowe lub wypełnienie ściany- bloczki gazobetonowe gr. 48 cm; 
       tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce zbrojącej gr. 1,0cm; 
 
SZ05 ( wypełnienie mi ędzy oknami) 
 tynk gipsowy 
 bloczki silikatowe 24 cm; 
 izolacja termiczna- styropian gr. 15 cm;  
 tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce zbrojącej gr. 1,0 cm; 
 
SZ06 ( ściana sali gimnastycznej) 
 tynk gipsowy 
 ściana żelbetowa monolityczna gr. 24 cm; 
 izolacja termiczna- styropian gr. 18 cm;  
 tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce zbrojącej gr. 1,0 cm; 
 
SZ07  (obudowa urz ądzeń wentylacyjnych) 
 blacha trapezowa ocynkowana perforowana na konstrukcji z systemowego rusztu stalowego; 
 wiatroziolacja; 
 konstrukcja stalowa z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 8 cm; 
 wiatroizolacja; 
 blacha falista ocynkowana i powlekana perforowana na konstrukcji z systemowego rusztu 

stalowego – od zewnątrz 
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SZ08   
 konstrukcja stalowa systemowa, gr. 8 cm; 
 blacha falista ocynkowana i powlekana perforowana na konstrukcji z systemowego rusztu 

stalowego – od zewnątrz 
  
 
SZ09 ( ściana pomieszcze ń technicznych pod schodami) 
 siatka systemowa pleciona cynkowana ogniowo; 
 słupki stalowe; 
 
SZ10 ( ściana attykowa) 
- papa asfaltowa wierzchniego krycia- wywinięcie na attykę; 
- papa asfaltowa podkładowa; 
- konstrukcja drewniana attyki- wg branży konstrukcyjnej; 
- płyta włókno-cementowa gr. 1,5cm 
- tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce zbrojącej gr. 1,0cm; 
 
SZ11 ( ściana attykowa) 
- papa asfaltowa wierzchniego krycia- wywinięcie na attykę; 
- papa asfaltowa podkładowa; 
- izolacja termiczna- styropian gr. 18 cm; 
- bloczki silikatowe gr. 24 cm; 
- izolacja termiczna- styropian gr. 18 cm; 
- tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce zbrojącej gr. 1,0cm; 
 
SW01 (ściana wewn ętrzna działowa)  
 powłoka malarska lub tynk gipsowy; 
 bloczki silikatowe gr. 12 cm; 
 powłoka malarska lub tynk gipsowy; 

 
SW02 (ściana wewn ętrzna konstrukcyjna)  
 powłoka malarska lub tynk gipsowy; 
 bloczki silikatowe gr. 18 cm; 
 powłoka malarska lub tynk gipsowy; 
 
SW03 (ściana wewn ętrzna konstrukcyjna)  
 powłoka malarska lub tynk gipsowy; 
 bloczki silikatowe gr. 24 cm; 
 powłoka malarska lub tynk gipsowy; 
 
SW04 (ściana śmietnika)  
 tynk gipsowy; 
 bloczki silikatowe gr. 12 cm; 
 styropian gr. 10 cm 
 płytki gresowe mrozoodporne; 
 
SW05(ściana śmietnika)  
 tynk gipsowy; 
 bloczki silikatowe gr. 18 cm; 
 styropian gr. 10 cm 
 płytki gresowe mrozoodporne; 
 
SW06 (ściana wewn ętrzna z dylatacj ą)  
 tynk gipsowy; 
 bloczki silikatowe gr. 24 cm; 
 pustka dylatacyjna gr. 4cm 
 bloczki silikatowe gr. 24 cm; 
 tynk gipsowy; 
 
SW07 (ściana systemowa kabin sanitarnych)  
 systemowa ścianka kabin sanitarnych  
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SW09 (ściana wewn ętrzna z dylatacj ą)  
 tynk gipsowy; 
 bloczki silikatowe gr. 24 cm; 
 pustka dylatacyjna gr. 4cm 
 bloczki silikatowe gr. 18 cm; 
 tynk gipsowy; 
 
SW10 (ścianka działowa w systemie suchej zabudowy GK) gr. 12,5cm 
 
SW11  
 ściana żelbetowa monolityczna gr. 18 cm; 
 tynk gipsowy 
 
SW12 
 tynk gipsowy 
 ściana żelbetowa monolityczna gr. 18 cm; 
 tynk gipsowy 
 
SW13 
 tynk gipsowy 
 ściana żelbetowa monolityczna gr. 24 cm; 
 tynk gipsowy 

 
Stz01(posadzka podstawowa) 
 warstwa wykończeniowa posadzki gr. 0,5 - 2 cm, wg przeznaczenia pomieszczenia; 
 jastrych cementowy gr. 5 cm, wzmocniony zbrojony;  
 folia paroizolacyjna PE, gr. 0,3mm; 
 styropian EPS, 0,035 W/m2K, gr. 6 cm; 
 membrana hydroizolacyjna; 
 płyta żelbetowa gr. 15 cm; 
 poduszka żwirowo – piaskowa stabilizowana,  min. gr. 15 cm; 
 grunt rodzimy; 
 
Stz02 (stropodach podstawowy płaski) 
 papa asfaltowa wierzchniego krycia; 
 papa asfaltowa podkładowa 

styropian systemowy wraz z klinami kształtującymi spadek połaci, gr. zmienna; 
 paroizolacja; 
 środek gruntujący 
 konstrukcja stropodachu; 
 sufit tynkowany lub podwieszany, w zależności od pomieszczenia; 
 
Stz03 (dach nad hal ą sportow ą) 
 papa asfaltowa wierzchniego krycia; 
 papa asfaltowa podkładowa; 

styropian systemowy wraz z klinami kształtującymi spadek połaci, gr. zmienna; 
 paroizolacja; 
 blacha trapezowa gr. 4,5 cm; 
 płatwie drewniane- wg branży konstrukcyjnej; 
 panele akustyczne z wełny drzewnej na podkonstrukcji systemowej gr. 15cm; 
 dźwigar drewniano- stalowy – wg konstrukcji; 
 
Stz04 (dach nad hal ą sportow ą- strefa okien) 
 papa asfaltowa wierzchniego krycia; 
 papa asfaltowa podkładowa; 

styropian systemowy wraz z klinami kształtującymi spadek połaci, gr. zmienna; 
 paroizolacja; 
 blacha trapezowa gr. 4,5 cm; 
 deskowanie gr. 2 cm; 
 dźwigar drewniano- stalowy – wg konstrukcji; 
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Stz05 (stropodach płaski z warstw ą dociskow ą ze żwiru) 
 żwir płukany o frakcji 16/32mm, gr. 5 cm; 
 geowłóknina 
 papa asfaltowa wierzchniego krycia; 
 papa asfaltowa podkładowa; 

styropian systemowy wraz z klinami kształtującymi spadek połaci, gr. zmienna; 
 paroizolacja; 
 środek gruntujący 
 konstrukcja stropodachu; 
 sufit tynkowany lub podwieszany, w zależności od pomieszczenia; 
 
Stz06 (zadaszenie drewniane nad wej ściami) 

 papa asfaltowa wierzchniego krycia;  
 papa asfaltowa podkładowa; 

  płyta OSB impregnowana, gr. 1,5 cm; 
konstrukcja zadaszenia- wg branży konstrukcyjnej 

 płyta włókno - cementowa gr. 1,25 cm; 
tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce zbrojącej; 

 
Stz07 (posadzka sali sportowej) 
      konstrukcja podłogi sportowej ok. 8,2 cm wraz z warstwą wykończeniową podłogi; 
      folia przeciwilgociowa PE 0,2mm; 
      płyta żelbetowa, gr. 15cm – parametry wg konstrukcji; 
      folia hydroizolacyjna PE 0,2mm; 
 polistyren ekstrudowany gr. 10cm 
 poduszka żwirowo – piaskowa, gr. 15cm – parametry wg konstrukcji 
 grunt rodzimy; 
 
Oznakowanie boisk – linie malowane na nawierzchni sportowej 
Lp. Dyscyplina Szer. linii (cm) Kolor 
1 Koszykówka 5 czarny 
2 Piłka ręczna 5 czerwony 
3 Piłka siatkowa 5 niebieski 

 
Stz08 (zadaszenie wej ściowe szkoły podstawowej) 

 papa asfaltowa wierzchniego krycia;  
 papa asfaltowa podkładowa; 

   płyta OSB impregnowana, gr. 1,5 cm; 
stalowa konstrukcja zadaszenia- wg branży konstrukcyjnej 

 płyta włókno- cementowa gr. 1,25 cm; 
tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce zbrojącej; 

 
Stz09 (cokół)  
      kostka betonowa gr. 5cm; 
      podsypka cementowo- piaskowa; 
      podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm; 
 
Stz10 ( zadaszenie nad klatk ą techniczn ą) 

 papa asfaltowa wierzchniego krycia;  
 papa asfaltowa podkładowa; 

  termoizolacja- styropian, gr. 20 cm; 
 paroizolacja; 

      blacha trapezowa gr. 4,5 cm; 
 
Stw01 (strop podstawowy mi ędzykondygnacyjny) 
 warstwa wykończeniowa posadzki wg przeznaczenia pomieszczenia, gr. 0,5 - 2 cm; 
 jastrych cementowy  gr. 5 cm, wzmocniony siatką stalową; (w zależności od pomieszczenia może 

być w spadku); 
 folia PE; 
 styropian gr. 6 cm; 
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 izolacja przeciwwilgociowa; 
 płyta stropowa – parametry wg konstrukcji; 
 sufit tynkowany lub podwieszany, w zależności od pomieszczenia; 
 
Uwagi: 
− wykończenie posadzek wg zestawienia powierzchni; 
− wykończenie powierzchni wg rozdziału roboty  wykończeniowe, wymiary przegród wg rysunków; 
− warstwy ścian zewnętrznych podano od wewnątrz budynku do zewnątrz. 
− rodzaje wykończenia określają rysunki elewacji i Karty Materiałów; 
 
 

II.B.4.10 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe,  wiatroizolacje 

II.B.4.10.a Hydroizolacja fundamentów 

Ściany fundamentowe budynków, ściany zewnętrzne znajdujące się pod powierzchnią terenu, 
ławy i stopy fundamentowe (boki, spód oraz wnętrza ław) należy zaizolować membraną 
hydroizolacyjną w postaci dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej. 
Podstawowe właściwości masy: 
- podstawowy skład – asfalt, kauczuk, modyfikatory, dodatki; 
- konsystencja tiksotropowa; 
- gęstość około 098-1,1 g/cm³; 
- grubość warstwy ok. 1mm, 
- dwukrotne malowanie z gruntowaniem adekwatnym środkiem zgodnym z wymogami dostawcy 
hydroizolacji głębokopenetrującym; 
- odporność na mróz i czynniki atmosferyczne; wodę, słabe kwasy i zasady oraz substancje 
agresywne zawarte w ziemi; 
- obojętny wpływ na styropian, polistyren ekstradowany, PE. 

Przed nałożeniem hydroizolacji powierzchnie należy bardzo precyzyjnie zaspoinować, 
wszelkie rysy, wgłębienia, ubytki uzupełnić, powierzchnie wyrównać, szlifować. Przed zamocowaniem 
membrany powierzchnie należy przygotować stosując środek gruntujący. Dla powierzchni 
zakrzywionych, trudnodostępnych lub nieregularnych oraz przy otworach i przejściach urządzeń, 
instalacji itp. należy stosować systemową płynną hydroizolację. Uszczelniania zakończeń izolacji, 
krawędzi, zakładów, przejść elementów konstrukcyjnych, itp. elementów przebijających membranę 
hydroizloacyjną należy wykonać stosując systemową masę bitumiczną w postaci kitu.  
Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych należy wykonać stosując systemową taśmę dylatacyjną PVC. 

Membranę izolacyjną należy ułożyć na wysokość min. 50 cm ponad poziom terenu, tak aby 
zabezpieczyć ściany budynku przed przenikaniem wilgoci z opadów atmosferycznych do ściany 
budynku. Membranę na wysokości 50 cm ponad terenem zawinąć i umieścić w warstwie spoiny 
pomiędzy dwoma warstwami bloczków. Zagwarantować swobodne oddychanie ściany i brak 
podciągania kapilarnego na pełnej wysokości ściany. 

Wszelkie uszczelnienia i ukształtowanie terenu wokół budynku należy wykonać w taki 
sposób, aby zagwarantować odpływ wody od budynku i nie powodować zalewania ścian i 
fundamentów obiektów. 

II.B.4.10.b Izolacja posadzki na gruncie – folia PE  

Do przeciwwilgociowej posadzki na gruncie należy zastosować szczelną folię budowlaną 
przeciwwilgociową PE, gr. 0,3mm dwie warstwy zapewniając kontynuacje izolacji ścian. Folia 
kładziona na płytę betonową pod izolacją termiczną o szerokości pomieszczenia – w szczególnych 
przypadkach dopuszcza się zakład zapewniający ciągłość izolacji poprzez jego klejenie lub 
zgrzewanie. 
Podstawowe właściwości folii: 
- grubość 0,3mm; 
- odporna na przesiąkanie wody i szczelna dla pary wodnej; 
- odporność na zginanie, rozciąganie i rozdzieranie; 
- odporność na działanie środowiska, starzenia się, 
Uwaga: izolacja płyty podłogowej pod podłogą sportową musi ściśle spełniać wymogi dostawcy 
systemu podłogi sportowej  
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II.B.4.10.c Pozioma izolacja ścian 

Do przeciwwilgociowej poziomej izolacji ścian należy zastosować szczelną folię HDPE 
tłoczoną przeciwwilgociową, gr. 0,5mm na zakład z izolacją płyty posadzkowej zapewniając 
kontynuacje izolacji. Szerokość foli dobierać odpowiednio do szerokości muru. 
Podstawowe właściwości folii: 
- grubość 0,5mm; 
- odporna na przesiąkanie wody i szczelna dla pary wodnej; 
- odporność na zginanie, rozciąganie i rozdzieranie; 
- odporność na działanie środowiska, starzenia się, 
- odporność na zginanie; 
- elastyczna; 
- zapewnienie szczelności poprzez wulkanizacje; 
 

 

II.B.4.10.d Izolacja posadzki na stropie – paraizol acja – folia PE 

Do ochrony warstwy izolacji termicznej na posadzkach i stropach pod jastrychem należy 
zastosować folię PE, gr. 0,3mm.. Folia o szerokości pomieszczenia kładziona na izolację termiczną z 
wywinięciem na ścianę – w szczególnych przypadkach dopuszcza się szczelny zakład zapewniający 
ciągłość izolacji. 
Podstawowe właściwości folii: 
- grubość 0,3mm; 
- odporna na przesiąkanie wody i szczelna dla pary wodnej; 
- odporność na zginanie, rozciąganie i rozdzieranie; 
- odporność na działanie środowiska, starzenia się. 

 

II.B.4.10.e Izolacja przegród w pomieszczeniach mok rych - płynna folia hydroizolacyjna 

We wszystkich pomieszczeniach mokrych, w których znajdują się płytki ceramiczne, przed 
ułożeniem płytek ceramicznych i gresowych na ścianach i podłogach należy dodatkowo zabezpieczyć 
wylewki i ściany płynną dyspersyjną folią hydroizolacyjną, zapewniającą pełną szczelność przegród 
przy uwzględnieniu potencjalnego ciśnienia wody i pary wodnej. Masa uszczelniająca w postaci 
dyspersji tworzyw sztucznych o dużej elastyczności, bardzo dobrej przyczepności do podłoża i 
zdolnością pokrywania rys. Należy zastosować jedynie systemy uszczelnień płynnych 
przeznaczonych do zastosowań w pomieszczeniach mokrych jak sanitariaty, łazienki, natryski itp., 
tworzących po wyschnięciu odporną na wodę, bezszwową izolację powłokową o bardzo dużej 
elastyczności, przyczepności i zdolności pokrywania rys. System uszczelnienia musi uwzględniać 
możliwość zastosowania go na wszelkie powierzchnie i materiały zawarte w projekcie. Przed 
nałożeniem masy uszczelniającej powierzchnie należy odpowiednio zagruntować.  Dodatkowo 
wszystkie elementy narażone na potencjalne skurcze (szczególnie narożniki) powinny być 
uszczelnione masami elastycznymi odpornymi na grzyby, wilgoć i ciśnienie wody. Stosować 2-3 
warstwy powłoki wg wymagań producenta. Pomiędzy 1 i 2 warstwą należy wkleić włókninę elastyczną. 
Krawędzie poziome i pionowe, styki pomiędzy ścianami oraz ścianą i podłogą należy uszczelnić 
specjalną taśmą systemową. Dla II i III grupy obciążeń wodą powierzchnie poddawane okresowemu i 
bezpośredniemu zawilgoceniu należy dodatkowo zabezpieczyć stosując systemową folię – 
powierzchnie powinny posiadać spadek min. 2%. System musi zapewnić ciągłość izolacji również w 
połączeniu z wpustami , przejściami na dla baterii itp. 
Podstawowe właściwości folii: 
- wodoszczelność; 
- wysoka elastyczność (rozciągliwość ok. 310%); 
- gęstość ok. 1,6kg/dm3; 
- bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych; 
- odporność na działanie środowiska, starzenia się. 

II.B.4.10.f Pokrycie dachu - papa termozgrzewalna 

W budynkach pokrycie dachu stanowią dwie warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej. 
Papa mocowana mechanicznie i klejona, układana na warstwie izolacji termicznej, warstwie 
spadkowej z klinów styropianowych oraz części nośnej konstrukcji dachu. Bezpośrednio nad płytą 
należy zapewnić paraizolacje bitumiczną. Pokrycie nie rozprzestrzeniające ognia. 
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Proponowany układ warstw dla stropodachu głównego, żelbetowego  
- strop żelbetowy o klasie min.RE15  
- środek gruntujący – asfaltowy roztwór modyfikowany elastomerem SBS do gruntowania betonu, stali 
i drewna; np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS 
- paroizolacja bitumiczna z folia aluminową o oporze dyfuzyjnym pary wodnej nie mniejszej niż µ= 
70000; np. Foalbit AL S40 
- styropian systemowy - EPS100 o naprężeniu ściskającym przy 10% odkształceniu ≥100 kPa wraz z 
klinami kształtującymi spadek połaci, klasa reakcji na ogień E; np. Icopal Roof EPS100 
- papa podkładowa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, strona 
wierzchnia pokryta jest folią z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona drobnoziarnista 
posypką mineralną ; np. FireSmart Duo Baza 
- papa nawierzchniowa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie welonu szklanego, strona 
wierzchnia pokryta gruboziarnistą posypką mineralną z zakładem z foli o szerokości 8cm, strona 
spodnia profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego; np. FireSmart Duo Top 
 
 
 
 
 
Proponowany układ warstw dla stropodachu nad salami  gimnastycznymi  
- blacha trapezowa o klasie RE15  
- paroizolacja bitumiczna z wkładką z folii aluminiowej do stosowania na blasze trapezowej, np. Foalbit 
AL S40 
- styropian systemowy, np. Icopal Roof - EPS100 o naprężeniu ściskającym przy 10% odkształceniu 
≥100 kPa wraz z klinami kształtującymi spadek połaci, klasa reakcji na ogień E;,  
- papa podkładowa, np. FireSmart Duo Baza  
- papa nawierzchniowa, np. FireSmart Duo Top  
 
Podstawowe właściwości papy paraizolacji bitumicznej na blasze trapezowej: 
- grubość 4mm; 
- wodoszczelność przy ciśnieniu 2kPa; 
- mechaniczne przy rozciąganiu – maksymalna siła przy rozciąganiu wzdłuż i poprzek ok. 250 
N/50mm; 
- mechaniczne przy rozciąganiu – wydłużenie wzdłuż i poprzek ok. 2%; 
- wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż i poprzek – ok. 60N; 
- giętkość w niskiej temperaturze ≤ -25/Ø30mm; 
- odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze ≥100; 
- przenikanie pary wodnej µ= 70000; 
- reakcja na ogień – klasa E; 
 
Podstawowe właściwości papy podkładowej: 
- grubość 2mm; 
- wodoszczelność przy ciśnieniu 10kPa; 
- mechaniczne przy rozciąganiu – maksymalna siła przy rozciąganiu wzdłuż i poprzek ok. 500 
N/50mm; 
- mechaniczne przy rozciąganiu – wydłużenie wzdłuż i poprzek ok. 45%; 
- wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż i poprzek – ok. 300N; 
- giętkość w niskiej temperaturze ≤ -25/Ø30mm; 
- odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze ≥100; 
- przenikanie pary wodnej µ= 20000; 
- reakcja na ogień – klasa E; 
 
Podstawowe właściwości papy nawierzchniowej: 
- grubość 4-5mm; 
- wodoszczelność przy ciśnieniu 100kPa; 
- mechaniczne przy rozciąganiu – maksymalna siła przy rozciąganiu wzdłuż - ok. 700 N/50mm   
I w poprzek ok. 400 N/50mm; 
- mechaniczne przy rozciąganiu – wydłużenie wzdłuż i poprzek ok. 5%; 
- wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż i poprzek – ok. 300N; 
- odporność na starzenie sztuczne -20ºC 
- odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze ≥100; 
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- przenikanie pary wodnej µ= 20000; 
- reakcja na ogień – klasa E; 
 
Przykładowy system izolacji dachu wg Icopal. 
 
 
Uwagi:  

1. System izolacji powinien umożliwić możliwość ruchu pieszego na powierzchni dachu celem 
dostępu do instalacji technicznych oraz prowadzenia prac obsługowych dach itp. 

2. Wszelkie przebicia przez część nośną np. wywietrzaki, świetliki, itp. oraz styk blachy 
trapezowej z attyką należy uszczelnić obwodowo styropianem na szer. min. 10cm na całej 
grubości termoizolacji ze styropianu  

3. Należy uwzględnić kołki do mocowania przekrycia GOK + WBT lub WX zgodnie z 
wymaganiami normowymi wg projektu producenta systemów mocowań np. Koelner 

4. Pokrycie dachu powinien wykonać autoryzowany wykonawca producenta, zgodnie ze ścisłymi 
wytycznymi producenta systemu. 

II.B.4.10.g Izolacja d źwiękochłonna 

Obudowy akustyczne ścian i sufitów zgodnie z punktem: „Sufity podwieszane i obudowy”. 
Należy przewidzieć stosowne rozwiązania,  aby prowadzone w budynku przewody i kanały 
instalacyjne nie powodowały pogorszenia izolacyjności akustycznej poniżej wartości wynikających z 
wymagań zawartych w Polskiej Normie dotyczącej izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. 
Wytłumienie wykonać z materiałów niepalnych, montować zgodnie z wytycznymi producenta.  
Uwaga: Parametry akustyki i izolacji akustycznej budynków zgodnie z „Projektem adaptacji 
akustycznej sal sportowych oraz wytycznymi akustycznymi dla Kompleksu Edukacyjnego w północnej 
części gminy Kórnik”. 
 

II.B.4.11 Uwagi do działu Izolacje przeciwwodne, pr zeciwwilgociowe, d źwiękochłonne, 
wiatroizolacje. 

[zgodno ść z obowi ązującymi normami i przepisami]  Przy stosowaniu hydroizolacji, izolacji 
przeciwwilgociowych należy przestrzegać wskazówek zawartych w obowiązujących normach i 
przepisach, a także do zaleceń instrukcji Instytutu Chemii Budowlanej „Wytyczne do planowania i 
wykonywania uszczelnień części budowli mających kontakt z gruntem przy użyciu materiałów 
bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi“. 

[stan podło ża] Przed instalacją systemu należy skontrolować stan podłoża pod wykonanie 
wszelkich izolacji pod kątem zgodności z wymaganiami (rysy, kwawerny, nośność, wielkości pól 
dylatacyjnych). Wykonawca jest odpowiedzialny za stwierdzenie, czy podłoże jest odpowiednie dla 
zastosowania danego systemu. 

[przygotowanie podło ża] Przed nałożeniem wszelkich izolacji adekwatne powierzchnie należy 
odpowiednio przygotować, stosując ściśle wymagania systemu Producenta, tj. m.in. bardzo 
precyzyjnie zaspoinować, wszelkie rysy, wgłębienia, ubytki uzupełnić, powierzchnie porowate i 
rakowate wyszpachlować, wyrównać, oszlifować lub zatynkować. Do uzupełnień ubytków lub 
tynkowania stosować mrozoodporną zaprawę tynkarską cementową lub inną adekwatną do 
zastosowanego podłoża. W zależności od wymagań systemu wszelkie powierzchnie zagruntować. 
Podłoże musi być suche, nośne, stabilne, wolne od brudu, oleju, tłuszczu i luźnych cząstek.  

[obci ążenie wod ą gruntow ą] Proces wykonawczy oraz typ uszczelnienia przeciwwilgociowego/ 
przeciwwodnego od gruntu dobierać w zależności od występującego obciążenia wodą gruntową i 
stwierdzonych warunków gruntowo – wodnych. W przypadku stwierdzenia niezgodności istniejącego 
układu warstw geologicznych, bądź innych warunków gruntowo – wodnych w stosunku do 
wykonanych badań geologicznych należy przeanalizować potrzebę zmiany typu uszczelnienia 
przeciwwilgociowego/ przeciwwodnego niż zastosowany w projekcie, adekwatnie do zastanych 
warunków gruntowo – wodnych. 

[ostateczna akceptacja rodzaju izolacji]  Dla izolacji poziomych i pionowych akceptacja przez 
Projektanta ostatecznego typu izolacji przeciwwilgociowej dla strefy zagłębionej nastąpi na etapie 
wykonawczym robót fundamentowych w odniesieniu do warunków gruntowo – wodnych w korelacji do 
wykonanego pełnego wykopu.  

[szczelno ść izolacji]  Przy uszczelnieniu przeciw wilgoci gruntowej, a także wodzie przesączającej 
się, nie wywierającej ciśnienia, adekwatnie do zastosowanego typu izolacji, połączenie wyprofilować 
przy pomocy masy systemowej (wykonać fasetę) i zatopić w masie siatkę zbrojącą z włókna 
szklanego z wywinięciem na rury. Przy uszczelnieniu przeciw spiętrzonej wodzie przesączającej się i 
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wodzie nie wywierającej ciśnienia należy stosować specjalne kołnierze rurowe. Nośność 
wbudowanych materiałów musi gwarantować szczelność izolacji. To samo dotyczy uszczelnienia 
przeciw wodzie pod ciśnieniem. 

[zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem]  W przypadku zastosowania mas bitumicznych 
przed zasypaniem wykopu wyschniętą powłokę izolacyjną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
mechanicznym np. płytami z polistyrenu ekstrudowanego oraz przy pomocy folii ochronnej 
rozdzielającej, itp. Płyty izolacyjne mogą być przyklejone punktowo przy wilgoci gruntowej lub wodzie 
przesiąkającej bez spiętrzeń. Przy spiętrzonej wodzie opadowej i wodzie pod ciśnieniem konieczne 
jest przyklejenie płyt ochronnych na całej powierzchni. Do klejenia płyt stosować masę bitumiczną. 
Płyty faliste i folie kubełkowe nie są odpowiednim zabezpieczeniem wykonanej izolacji. Aby zapobiec 
pionowym przemieszczeniom warstwy ochronnej w czasie zasypywania wykopu należy powierzchnię 
płyt zabezpieczyć warstwą poślizgową np. folią polietylenową. Należy zwrócić uwagę, aby przy 
zasypywaniu i zagęszczaniu materiałów zasypowych nie uszkodzić faset. W celu niedopuszczenia do 
zniszczenia innych izolacji, po wykonaniu robót izolacyjnych należy natychmiast ułożyć warstwę 
ochronną.  

[wzmocnienie izolacji poziomej]  W przypadku wykonywania izolacji poziomych w masie 
bitumicznej należy zatopić siatkę zbrojącą. Przed wykonaniem jastrychu ochronnego nałożyć na 
izolację termiczną dwie warstwy folii PE jako warstwy poślizgowej. 

[monta ż innych elementów na izolacjach]  Na uszczelnianych powierzchniach w uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się montowanie elementów konstrukcyjnych, technologicznych, 
instalacyjnych – montowanie tych elementów należy wykonywać ściśle w porozumieniu z Dostawcą 
systemu/ Wykonawcą.   Należy zwrócić szczególną uwagę na połączenia izolacji z wpustami 
ściekowymi, przejściami rurowymi, innymi przejściami instalacyjnymi, mocowaniami balustrad, 
ekranów, płotków maskujących stóp dla instalacji odgromowych itp.  

 [rurowy drena ż ochronny]  W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby, np. gdy podczas 
wykonywania prac fundamentowych poziom lustra wód gruntowych sięgałby powyżej poziomu 
posadowienia ław fundamentowych, w celu zabezpieczenia przeciwwodnego fundamentów, należy 
zastosować rurowy drenaż ochronny wokół budynków. Sposób wykonania drenażu oraz sposób i 
miejsce odprowadzenia wód drenarskich ustalić z Kierownikiem Budowy i Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. Rozwiązanie należy skonsultować z Generalnym Projektantem. Drenaż wykonywać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 [test i sprawdzenie urz ędowe izolacji]  Zastosowany system izolacji przeciwwodnej i 
przeciwwilgociowej powinien być urzędowo przetestowany i sprawdzony pod względem odporności 
przeciw przenikaniu wody, w zależności od danej grupy obciążenia wodą. 

[analiza podło ża dachu]  Przed wykonaniem pokryć dachowych Wykonawca musi przeanalizować 
wymagania wytrzymałościowe związane z obciążeniem wiatrowym. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za stwierdzenie, czy podłoże jest odpowiednie, aby można było na nim zainstalować system pokrycia 
dachowego. 

[dylatacje konstrukcyjne i technologiczne]  W projekcie warsztatowym powinien być określony 
przez Wykonawcę typ i układ dylatacji konstrukcyjnych, jeśli są wymagane, i technologicznych oraz 
rodzaj stosowanego dodatkowego wypełnienia (materiału izolacyjnego) pomiędzy końcami płyt izolacji 
termicznej, tak by stworzyć ciągłość zastosowanego pokrycia dachu i izolacji paroszczelnej. 

[dodatkowe uszczelnienia dachu]  Wszelkie leje, łączenia, kąty, przejścia instalacyjne, itp. należy 
dodatkowo uszczelniać pasami i/lub taśmami materiału adekwatnego do zastosowanego pokrycia 
dachu,, zgodnie z Dostawcą systemu. 

[systemowe obróbki dachu/ elewacji]  Przewidziane systemowe obróbki, miejsca połączeń 
elewacji, dachu oraz obróbki blacharskie w związku ze szczególnym narażeniem na nieszczelność 
należy wykonać ze szczególną starannością. Przy wykonywaniu ich należy uwzględnić warunki 
współpracy i eksploatacji podane przez Producentów wszystkich elementów, z którymi pokrycia 
dachowe będą się łączyć (np. praca elementów metalowych spowodowana zmianami temperatury, 
reakcja chemiczna między materiałami, przyczepność pomiędzy materiałami itp.).  

[autoryzowany Wykonawca]  Instalacja warstw dachu powinna być wykonana przez 
autoryzowanego przez Dostawcę systemu Wykonawcę. Autoryzowany Wykonawca powinien 
przekazać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pisemną gwarancję na wykonane prace na okres 
min. 30 lat.  

[uszczelnienia przej ść przez warstwy dachu]  Wszelkie elementy przebijające warstwy dachu 
m.in. takie jak wyłazy, świetliki, lukarny, wyjścia techniczne, pomosty techniczne, drabiny, elementy 
instalacji, kołnierze, czerpnie, wyrzutnie, wywiewki kanalizacyjne, podkonstrukcje pod urządzenia i 
inne należy mocować zgodnie z zaleceniami technologii Dostawcy danego elementu, a także 
uszczelnić, zaizolować oraz wykończyć zgodnie z zaleceniami technologii Dostawcy danego systemu i 
zasadami wiedzy technicznej, stosując jeden kompletny system pokrycia i uszczelnienia dachu z 
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gwarancją Dostawcy na cały system. W przypadkach uzasadnionych należy zapewnic dodatkowe 
nakrycia przejść wykonane z obróbek blacharskich.. 

[zabezpieczenia dachów stromych]  – nie dotyczy 
[wpusty z kołnierzami uszczelniaj ącymi]  należy stosować wpusty dachowe ściekowe ogrzewane 

wyposażone fabrycznie w kołnierze uszczelniające. Do połączenia wcześniej wykonanej izolacji z ww. 
elementami należy stosować masę uszczelniającą wg systemu Dostawcy i izolacji w kompatybilności 
do zastosowanego kołnierza uszczelniającego.  

[zabezpieczenie izolacji przed robotami izolacyjnym i]  W czasie prowadzenia robót izolacyjnych 
na obiekcie dopuszczalny jest wyłącznie ruch technologiczny związany z prowadzeniem powyższych 
robót. W miejscach, gdzie taki ruch będzie prowadzony, należy specjalnie starannie zabezpieczyć 
izolację przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch pojazdów nie związanych bezpośrednio z 
robotami izolacyjnymi, a także składowanie na obiekcie jakichkolwiek materiałów mogących mieć 
wpływ na pogorszenie jakości wykonanej izolacji. 

[warunki atmosferyczne]  Roboty izolacyjne należy wykonać przy dobrej pogodzie. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w 
czasie, gdy wilgotność względna  powietrza jest większa niż dopuszczalna przez Dostawcę systemu. 
Przedział temperatur powietrza oraz podłoża, w których mogą być prowadzone prace  ściśle wg 
Dostawcy systemu. 

[inspekcja Rzeczoznawcy]  W zależności od przyjętego sposobu uszczelnienia wszelkie prace 
wykonywać ściśle zgodnie z dokumentacją projektową, ze szczegółowymi rysunkami, przepisami i 
specyfikacjami technicznymi systemu oraz wymaganiami technologii. Po zakończeniu prac zapewnić 
inspekcję autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu oraz Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, w celu skontrolowania, czy prace uszczelniające są zgodne ze szczegółowymi 
rysunkami, wytycznymi systemu i sztuka budowlaną. 
 

II.B.4.12 Ostrze żenia dotycz ące od śnieżania dachów 

[podstawa prawna]  zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. przepisy Prawa budowlanego, 
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku) właściciel, użytkownik oraz zarządca budynku 
zobowiązani są do podjęcia natychmiastowych działań związanych z usunięciem 
ponadnormatywnie zalegającego śniegu lub lodu z dachu budynku. Działania te powinny 
wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie. Podczas odśnieżania 
dachu należy uwzględnić zastosowane materiały wykończeniowe i ich właściwości użytkowo – 
estetyczne. Niewłaściwa technika i użyty sprzęt do usuwania śniegu może prowadzić do 
uszkodzeń pokryć i powłok użytkowych i estetycznych obiektu. Uwaga dotyczy również prac 
prowadzonych na etapie realizacji obiektu. 

  zaistnienie warunków przy jakich nale ży rozpocz ąć odśnieżanie]  pokrycie z papy 
termozgrzewalnej powinno być odśnieżane w przypadku, gdy zalegający śnieg ma grubość min. 
10cm, tak aby nie uszkodzić pokrycia, tj. do grubości ok. 5cm. Nie należy odśnieżać dachu do 
samej warstwy pokrycia, ani skuwać lodu.  

 [zagro żenia pracowników podczas od śnieżania]  praca polegająca na odśnieżaniu powierzchni 
dachowych niesie ze sobą szereg zagrożeń dla wykonujących ją pracowników. Do najważniejszych 
z nich należy zagrożenie upadkiem z wysokości, będące konsekwencją konieczności poruszania 
się po wysoko położonych, bardzo śliskich powierzchniach w pobliżu krawędzi dachu. Nie bez 
znaczenia dla pracowników pozostaje również narażenie na niskie temperatury, wilgoć, wiatr i 
opady atmosferyczne. Z tego powodu bardzo istotne jest wyposażenie pracowników w 
odpowiednie środki ochronne na tych niebezpiecznych stanowiskach. Prace na wysokości definiuje 
się jako prace wykonywane na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad 
poziomem podłogi lub ziemi. Na tak umiejscowionych powierzchniach, na których w związku z 
wykonywaniem prac mogą przebywać pracownicy lub służących jako przejścia, powinny być 
zainstalowane tymczasowe balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na 
wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników na wysokości co najmniej 0,15 m. Dodatkowo, 
pomiędzy poręczą i krawężnikiem w połowie wysokości powinna być umieszczona poprzeczka lub 
przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadniecie osób. Jeżeli ze 
względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad lub innych 
technicznych środków ochrony zbiorowej jest niemożliwe, albo nie spełniają one swojej funkcji (np. 
ze względu na grubą warstwę śniegu), pracodawca jest obowiązany wyposażyć pracownika w 
odpowiednie środki ochrony indywidualnej, zgodnie z zapisami zawartymi w obowiązujących 
przepisach. Przekazane pracownikowi do użytku środki powinny spełniać wymagania zawarte w 
obowiązujących przepisach. Prace na wysokości mogą być wykonywane jedynie przez ludzi 
spełniających określone wymagania zdrowotne. Jednym ze sposobów zabezpieczenia pracownika 
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jest zastosowanie systemu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania. W przypadku stromych 
dachów, gdzie pracownik nie jest w stanie utrzymać się bez dodatkowego podparcia, konieczne 
jest zastosowanie sytemu przeznaczonego do nadawania pozycji podczas pracy na wysokości. W 
przypadku stanowisk pracy, gdzie nie można wyeliminować ryzyka rozpoczęcia spadania 
konieczne jest zastosowanie systemu ochronnego składającego się z podzespołu kotwiczącego, 
podzespołu łącząco-amortyzującego, szelek bezpieczeństwa. Sprzęt ochronny powinien być 
używany zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta przed zastosowaniem sprzętu należy 
przygotować plan przeprowadzenia akcji ratunkowej – ewakuacji człowieka, którego spadanie 
zostało powstrzymane. Do prac przy usuwaniu śniegu z dachów, a więc w przestrzeni otwartej i w 
temperaturze środowiska najczęściej bliskiej lub poniżej 0 °C, powinna by ć stosowana 
odpowiednia odzież chroniąca przed zimnem, wiatrem i opadami atmosferycznymi. Wszelkie prace 
przygotowawcze, zabezpieczające, prace odśnieżające ochrony pracowników podczas tych prac i 
inne powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym o warunkach 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, o bezpieczeństwie i higienie 
pracy, o środkach ochrony indywidualnej, rozporządzeniach Marszałków Województw, i innych. 

 
Powyższe wytyczne należy traktować jako minimalne wymagania. Bezwzględnie należy się stosować 
do szczegółowych przepisów ogólnych i lokalnych, wytycznych Dostawcy systemu dachowego itp. 
 

II.B.4.13 Izolacje termiczne 

II.B.4.13.a Izolacja ścian fundamentowych - polistyren ekstrudowany XPS 

Izolacja termiczna fundamentów budynków projektowane z płyt z polistyrenu ekstrudowanego 
XPS o zamkniętokomórkowej budowie. Stosować płyty na zamek, zakładkę. Montaż płyt poprzez 
klejenie masą bitumiczną 
; 
Podstawowe właściwości: 
- współczynnik przewodzenia ciepła ≤0,036W/mK 
- zamkniętokomórkowość ≥95%; 
- płyta wodoodporna; 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu ≥100kPa; 
- gęstość ok. 30-45 kg/m3; 
- odporność na starzenie się i korozje biologiczną; 
- podciąganie kapilarne: 0; 
- absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3 %; 
- klasa reakcji na ogień E; 
- obojętność chemiczna dla mas bitumicznych asfaltowo-kauczukowych. 
 

II.B.4.13.b Izolacja ścian zewn ętrznych - styropian EPS z prowadnicami i podpórkami  
monta żowymi dla okładziny elewacyjnej 

Płyty styropianowe wykonane z EPS 100 metodą wtryskową ze specjalnie wyprofilowaną 
powierzchnią zewnętrzną ułatwiającą mocowanie płytek klinkierowych elewacyjnych do zastosowania 
jako izolacja termiczna na ścianach zewnętrznych z warstwą licową z płytek. Sposób wykończenia 
krawędzi - zamki typu zakład, zapewniają szczelne łączenie płyt. Płyty mocowane do ściany za 
pomocą systemowej zaprawy klejowej oraz systemowych łączników mechanicznych adekwatnych do 
przegrody. 
Współczynnik przewodzenia ciepła < 0,04 W/mK. 
Podstawowe właściwości: 
- współczynnik przewodzenia ciepła ≤0,04W/mK 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu ≥100kPa; 
- wycięcia na kołki; 
- powierzchnia ryflowana dwustronnie dla poprawy przyczepności kleju; 
- poziome prowadnice dla płytek klinkierowych; 
- odporność na starzenie się i korozje biologiczną; 
- absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3 %; 
- obojętność chemiczna dla mas bitumicznych asfaltowo-kauczukowych. 
 
Uwaga:  
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1) Mocowanie płyt wg wytycznych i projektu warsztatowego danego dostawcy systemu. 
 

II.B.4.13.c Izolacja ścian zewn ętrznych - styropian EPS pokryty tynkiem cienkowarst wowym 

Płyty styropianowe wykonane z EPS 100 grubości 18cm  do zastosowania jako izolacja termiczna na 
ścianach zewnętrznych z warstwą licową z cienkowarstwowego tynku zbrojonego siatką (metoda 
lekka mokra). Sposób wykończenia krawędzi – zakład, zapewniają szczelne łączenie płyt lub inne 
rozwiązania zapewniające ciągłość izolacji. Płyty mocowane do ściany za pomocą systemowej 
zaprawy klejowej oraz łączników mechanicznych wg dostawcy systemu ocieplenia metodą lekko-
mokrą. Współczynnik przewodzenia ciepła <0,04 W/mK. 
 

II.B.4.13.d Izolacja ścian zewn ętrznych – twarda wełna mineralna 

Płyty z wełny mineralnej do zastosowania jako izolacja termiczna na ścianach zewnętrznych z 
warstwą tynku cienkowarstwowego w strefach elewacyjnego pasa oddzielenia p-poż. Płyty mocowane 
do ściany za pomocą systemowej zaprawy klejowej oraz łączników mechanicznych.  
Lokalizacja pasów oddzielenia p-poż wg rysunków rzutów podstawowych. 
Podstawowe właściwości: 
- współczynnik przewodzenia ciepła ≤0,036W/mK 
- płyta wodoodporna; 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu ≥300kPa; 
- gęstość ok. 30-45 kg/m3; 
- odporność na starzenie się i korozje biologiczną; 
- podciąganie kapilarne: 0; 
- absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3 %; 
- klasa reakcji na ogień E; 
- obojętność chemiczna dla mas bitumicznych asfaltowo-kauczukowych. 
Uwaga: w przypadku gdzie wykończenie pasa niepalnego ściany jest pokryte płytką należy stosować 
wełnę o grubości 12cm oraz ruszt systemowy np. aluminiowy z płytą obłożony płytą włókowo-
cementową jako lico do wykończenia płytkami klinkierowymi 

II.B.4.13.e Izolacja termiczna płyty sal gimnastycz nych - polistyren ekstrudowany XPS 

Izolacja termiczna płyty posadzkowej sal sportowych kładziona bezpośrednio na podłożu z płyt 
z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamkniętokomórkowej budowie. Stosować płyty na zakład.  

Izolacja termiczna płyty posadzkowej sal sportowych kładziona bezpośrednio na podłożu z płyt 
z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamkniętokomórkowej budowie. Stosować płyty na zamek, 
zakładkę.  
;  
Podstawowe właściwości: 
- współczynnik przewodzenia ciepła ≤0,036W/mK 
- zamkniętokomórkowość ≥95%; 
- płyta wodoodporna; 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu ≥200kPa; 
- gęstość ok. 30-45 kg/m3; 
- odporność na starzenie się i korozje biologiczną; 
- podciąganie kapilarne: 0; 
- absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3 %; 
- klasa reakcji na ogień E; 
- obojętność chemiczna dla mas bitumicznych asfaltowo-kauczukowych. 

 

II.B.4.13.f Izolacja termiczna podłogi pływaj ącej - styropian EPS 100 

Izolacja termiczna podłogi oraz stropodachu płaskiego w budynkach projektowana z płyt 
styropianowych  EPS 100-038 do izolacji normalnie obciążonych podłóg na gruncie pod podkładem 
posadzkowym na płycie, izolacji dachów oraz wytworzenia warstw spadkowych na dachach. Kliny 
styropianowe przygotowane fabrycznie. 
Współczynnik przewodzenia ciepła: ok. 0,035 W/m2K; wytrzymałość na ściskanie przy 10% 
odkształceniu ≥100kPa. 
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II.B.4.13.g Izolacja mostków termicznych - pianka p oliuretanowa uszczelniaj ąca 

Izolacja termiczna mostków cieplnych, uzupełnienia w celu zapewnienia ciągłości izolacji itp.( 
np. wypełnienie wokół rur spustowych), wykończenie w budynkach wykonane z pianki poliuretanowej 
metodą natrysku, wtrysku itp. 
Właściwości izolacyjne: 0,023  W/m2 K; gęstość objętościowa 60 k/m³. 

II.B.4.13.h Uwagi do działu: Izolacje termiczne  

[układ izolacji]  Układ izolacji – wg zestawienia przegród i wytycznych w opisie. 
[oznakowanie materiałów]  Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny 

mieć: oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  oznakowanie 
znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta 
i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 

[elementy ocieplenia stanowi ą kompletny system Dostawcy]  Elementy ocieplenia, materiały, 
elementy i systemy mocujące, łączniki mechaniczne, zaprawy, kleje, siatki zbrojące, akcesoria 
uzupełniające takie jak  narożniki ochronne, profile cokołowe, listwy krawędziowe i nośne, profile 
dylatacyjne, taśmy i pianki uszczelniające, siatki pancerne, siatki do detali  i wszelkie inne elementy 
powinny stanowić kompletny i gwarantowany jakościowo system Dostawcy i być zgodne z wytycznymi 
Dostawcy systemu. 

[warunki zastosowania styropianu]  Płyty termoizolacyjne ze styropianu (polistyrenu 
spienionego) ekspandowanego mają zastosowanie jako izolacja termiczna przy ograniczeniu do 
wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie 
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 
ekspandowanego określone są w normie.  

[warunki zastosowania styropianu ekstrudowanego]  Płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze 
względu na niższą w porównaniu ze styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, należy stosować w 
strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na 
cokołach budynków, ścianach fundamentowych, strefach podziemnych i przyziemnych. Szczegółowe 
wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określone są w normie.  

[warunki zastosowania wełny mineralnej]  Płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej tzw. 
„twardej” (stosowanej dla ścian) stosować na całych powierzchniach ścian budynków lub, w 
połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m oraz w strefach wynikających z wytycznych 
p-poż. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z 
wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania 
dla płyt z wełny mineralnej określone są w normie.  

[zastrze żenia do stosowania]  Zabronione jest układanie polistyrenu ekstrudowanego oraz 
styropianu na ścianie pokrytej masą rozpuszczalnikową reagującą chemicznie z izolacją. Izolację 
termiczną należy przyklejać do ścian odpowiednimi zaprawami klejącymi lub masami nie 
zawierającymi rozpuszczalników.  

[badanie stanu podło ża] Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę stanu podłoża, 
polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości, a także 
właściwości użytkowych i konstrukcyjnych podłoża. 

[mocowanie płyt termoizolacyjnych]  Mocowanie poszczególnych płyt termoizolacyjnych, 
zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie oraz stropach – metodą 
klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub 
frezowane (pióro/wpust, przylga-zakładka), poprawiające szczelność połączeń – stosować adekwatnie 
do zastosowanego systemu ocieplenia, zachowując zasadę doboru najlepszego izolacyjnie 
rozwiązania.  Do elewacji boniowanych stosować gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny 
frezowane na powierzchni zwykłych płyt. 

[poł ączenia, obróbki, wentylowanie przegród]  Styki, połączenia, obróbki wykonywać zgodnie z 
wytycznymi Dostawcy systemu, z uwzględnieniem  wentylowania wymaganych przestrzeni elewacji, 
attyk, w sposób adekwatny dla dobranego systemu pokrycia, materiału i sposobu montażu. 
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[prawidłowe wykonanie detali]  Należy wykazać szczególną dbałość w ukształtowaniu izolacji 
termicznej detali – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i 
połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, 
kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej, itp.   

[nieprzemarzanie przegród]  Wszelkie przejścia elementów budowlanych, instalacyjnych oraz 
styki pomiędzy elementami wewnętrznymi i zewnętrznymi należy precyzyjnie uszczelnić, zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej, tak aby zagwarantować pełną szczelność, izolacyjność i ciągłość izolacji 
oraz nieprzemarzanie przegród. 
 

II.B.4.14 Stolarka i ślusarka okienno - drzwiowa 

II.B.4.14.a Ślusarka okienna i okienno- drzwiowa oraz elementy u zupełniaj ące 

[fasady słupowo – ryglowe na konstrukcji aluminiowe j]  W budynku szkoły podstawowej wraz 
z gimnazjum w salach gimnastycznych zaprojektowano fasady słupowo-ryglowe wykonane w 
technologii profili aluminiowych, o podwyższonej izolacyjności termicznej; współczynnik przenikania 
ciepła (przeszklenie + konstrukcja) mniejszy lub równy 1,35 W/(m2K). Pola otwierane na zewnątrz 
ślusarki na halach sportowych wyposażone w siłowniki elektryczne umożliwiające otwieranie okien 
oraz ich ryglowanie. 

[okna w technologii profili aluminiowych]  W pozostałych częściach budynków projektowane są 
okna w technologii profili aluminiowych. Okna o podwyższonej izolacyjności termicznej; współczynnik 
przenikania ciepła mniejszy lub równy 1,5 W/(m2K), część pól okiennych otwierana, część - stała, 
zgodnie z rysunkami elewacji i zestawieniami ślusarki. W salach lekcyjnych oraz salach zajęć w 
oknach wprowadzono pola nieprzezierne wypełnione szkłem lakierowanym po wewnętrznej stronie 
szyby wewnętrznej na pozycji drugiej, w kolorze akcentowym przyporządkowanym do danego 
skrzydła konkretnego budynku. Analogicznie kolor akcentowy wprowadzono na ramach okien 
otwieranych. Szczegóły kolorystyki wg zestawień ślusarki okiennej oraz Karty Kolorów. 

[drzwi zewn ętrzne w technologii profili aluminiowych - wej ścia główne] Drzwi dwuskrzydłowe 
szklone - współczynnik przenikania ciepła mniejszy lub równy 1,5 W/(m2K), objęte kontrolą wejścia 
przez system domofonowy powinny mieć możliwość montażu w skrzydle „biernym” elektrorygla  wraz 
z instalacją zasilającą ww. urządzenie (pancerzyk ochronny na okablowanie lub styki rozłączalne 
pomiędzy skrzydłem biernym a futryną drzwi). Dodatkowo ww. drzwi należy wyposażyć w 
samozamykacz. 

[drzwi zewn ętrzne w technologii profili aluminiowych- wyj ścia ewakuacyjne] Drzwi 
jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe - szklone - współczynnik przenikania ciepła mniejszy lub równy 
1,5 W/(m2k) wyposażone od wewnątrz w klamkę, a od zewnątrz w gałkę. 

[drzwi wewn ętrzne w technologii profili aluminiowych] zlokalizowane na komunikacji ogólnej 
głównej we wszystkich budynkach wraz z przeszkleniem bezpiecznym. Kolor dostosowany do koloru 
podstawowego ślusarki okiennej. 

 [przeszklenia półprzezierne]  Przeszklenia w pomieszczeniach zapleczy kuchennych w obu 
budynkach wykonane ze szkła matowego. 

 [świetliki aluminiowe w komunikacji ogólnej]  W obu budynkach w komunikacji 
zaprojektowano świetliki doświetlające zbyt głębokie pomieszczenia. Świetliki wykonane w technologii 
fasady słupowo - ryglowej na profilach aluminiowych, o podwyższonej izolacyjności termicznej; 
współczynnik przenikania ciepła poniżej 1,3 W/(m2k). Przeszklenie - bezbarwne powlekane 
przeźroczystą powłoką z tlenków metali, która nadaje właściwości ochrony przeciwsłonecznej. 

[drzwi przesuwne harmonijkowe] W budynku przedszkola zaprojektowano drzwi wydzielające 
pomieszczenia sali wielofunkcyjnej i sali zajęć dodatkowych od komunikacji w formie systemowych 
drzwi składanych harmonijkowo np. w technologii profili aluminiowych. Wypełnienie szkłem 
hartowanym, bezpiecznym. 

 [balustrada widowni hali sportowej ] W hali sportowej gimnazjum zaprojektowano balustradę ze 
szkła hartowanego, bezpiecznego, o klasie odporności min. P4, mocowanego do konstrukcji za 
pomocą systemowych okuć ze stali nierdzewnej.   

[okna z wypełnieniem ze szkła profilowego]  W halach sportowych i pomieszczeniach 
szatniowych szkoły podstawowej w poziomie przyziemia zaprojektowano doświetlenie w systemie 
szklenia szkłem profilowym o kształcie ceownika, wprawionym w profile aluminiowe. W halach 
sportowych zabezpieczyć szkło piłkochwytami z siatki polipropylenowej na uderzenia piłką.    

[rozszczelnianie okien i fasad]  należy zapewnić możliwość rozszczelnienia.  
[monta ż w licu elewacji] należy przewidzieć montaż za pomocą systemowych konsol i profili 

aluminiowych zapewniających zlicowanie ram okien i fasad z elewacją. 
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[rolety wewn ętrzne]  W pomieszczeniach sal lekcyjnych budynku szkoły podstawowej wraz z 
gimnazjum oraz salach zajęć przedszkola wraz ze żłobkiem południowe przeszklenia wyposażone w 
rolety wewnętrzne zamocowane w ramie okiennej lub na stropie, chroniące przed nadmiernym 
natężeniem światła słonecznego. Tkanina rolety wykonana z włókna szklanego w powłoce PCV. 
Kaseta aluminiowa montowana w systemie widocznym wg projektu wnętrz. 

[ogólne parametry szkła]  W każdym zastosowanym systemie okiennym, bądź okienno – 
drzwiowym stosować szkło zespolone, hartowane, bezpieczne. Bezpieczeństwo szkła dobierać na 
bazie obowiązujących przepisów i wytycznych o bezpieczeństwie zastosowanego szkła, jak dla 
danego typu budynku, pomieszczenia, funkcji, lokalizacji, właściwości techniczno-użytkowych i innych 
niezbędnych parametrów. 
Przyjęto następujące typy szklenia: 
 
 
Fasada hali sportowej: 
- elementy stałe - Planibel Clear 8mm ESG/16+90%Ar/ Stratobel 55,2 Top N+  
- elementy otwieralne - Planibel Clear 6mm ESG/16+90%Ar/ Stratobel 44,2 Top N+ 
Witryna od poziomu posadzki: 
- elementy stałe - Planibel Clear 8mm ESG/16+90%Ar/ Stratobel 55,2 Top N+ 
- elementy otwieralne - Planibel Clear 6mm ESG/16+90%Ar/ Stratobel 44,2 Top N+ 
Witryna z parapetem powyżej: 85cm  
- elementy stałe - Planibel Clear 8mm /16+90%Ar/ Stratobel 55,2 Top N+ 
- elementy otwieralne - Planibel Clear 6mm /16+90%Ar/ Stratobel 44,2 Top N+ 
 
Uwagi: 
W witrynach na poziomie piętra o parapecie poniżej 85cm należy zastosować szklenie odporne na 
parcie liniowe tłumu. 
Dla wypełnień akcentowych zastosowano na pozycji drugiej emaliowanie w kolorze akcentowym wg 
karty kolorów. 

[okucia]  W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla 
danego systemu. Mocowanie do kształtowników okien i drzwi zgodnie z dokumentacją systemową. 
Typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń 
eksploatacyjnych. 

[okucia okienne]  Należy stosować okucia systemowe ze stali nierdzewnej lub powlekane w 
kolorze srebrnym (stali nierdzewnej).  

Poniżej na zdjęciu wzór klamki okiennej. 

 
 
 

 
[okucia drzwi ]  Należy stosować okucia systemowe ze stali nierdzewnej lub powlekane w kolorze 

srebrnym (stali nierdzewnej).  
Poniżej na zdjęciu wzór klamki K1 – dla drzwi aluminiowych z szyldem owalnym a dla pozostałych 

z szyldem okrągłym: 
Z szyldem okrągłym: 
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Z szyldem owalnym: 
 

 
 
Poniżej na zdjęciu wzór klamki K3 – pochwyt do drzwi  
 

 
 
Poniżej na zdjęciu wzór klamki K4 – klamka i gałka 
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[lamele czerpni]  W obu budynkach w części okien zamontowane są czerpnie powietrza dla 
układu wentylacji. Elementem osłonowym czerpni są lamele systemowe jako wypełnienie ślusarki. 
Lokalizacja czerpni - zgodnie z wytycznymi rysunków wentylacji instalacji sanitarnych. 

[parapety wewn ętrzne]  Parapety wewnętrzne - deska grubości 3cm z drewna klejonego 
liściastego barwionego i zabezpieczonego odpowiednimi powłokami lakierniczymi matowymi – 
identycznie jak drewno obudów grzejników. Drewno jesionowe klejone na mikrowczepy, o powierzchni 
pokrytej dwuwarstwowo lakierami poliuretanowymi matowymi bezbarwnymi. 

[parapety zewn ętrzne i obróbki detali ślusarki]  Ze względu na montaż ślusarki  w wypadzie 
czyli w licu elewacji zewnętrznej parapety stanowią element systemowy w postaci profila 
okapnikowego dolnego wykończonego jak ramy ślusarki. 

[system otwierania okien na salach gimnastycznych]  Pola otwierane fasad na salach 
gimnastycznych należy wyposażyć w urządzenia umożliwiające ich otworzenie z poziomu posadzki 
sali poprzez zastosowanie siłowników łańcuchowych sterowanych mikroprocesorowo, w wersji 
synchronicznej bez dodatkowych modułów; elektronicznie kontrolowane płynne załączenie oraz 
wyłączenie napędu; wysoka siła pchająca i ciągnąca przy jednoczesnym małym poborze prądu oraz 
dużym wysuwie łańcucha; standardowa długość łańcucha- do 100cm; łańcuch ze stali nierdzewnej; 
maksymalny pobór prądu: ok. 1,2 A; siła pchająca/ ciągnąca: 600 N; skok 25-40 cm - prędkość 
wysuwu: 7,5 s; skok 50-100 cm - prędkość wysuwu: 9,0 s; wyłączenie w pozycji końcowej wysunięte: 
zintegrowany przekaźnik odległości; kontrola poboru prądu- wyłącznik przeciążeniowy; zakres 
temperatur: -5 st. C do +75 st. C; stopień ochrony: IP 32/ III; aluminiowa obudowa. 

[siłownik rygluj ący na salach gimnastycznych] Celem zapewnienia szczelnego zamknięcie pól 
otwieranych fasad na salach gimnastycznych należy zastosować siłowniki ryglujące współpracujące 
pojedynczo lub w trybie synchronicznym z siłownikami łańcuchowymi. Warunkiem jest wyposażenie 
siłowników otwierających w wyłącznik krańcowy lub przeciążeniowy. Napięcie zasilające: 24 V DC; 
pobór prądu spoczynkowy: ok. 30 mA; pobór prądu roboczy: max. 3 A; zakres temperatur: -5 st. C do 
+75 st. C; aluminiowa obudowa. 

[system samozamykaczy nawierzchniowych do drzwi dwu skrzydłowych z mechanizmem 
regulacji kolejno ści zamykania ukrytym w szynie ślizgowej] w drzwiach dymoszczelnych na 
drogach komunikacji ogólnej należy zamontować samozamykacze umożliwiające zablokowanie drzwi 
w pozycji stale otwartej, a po wykryciu zadymienia przez czujki dymu - zwolnienie blokady, zamknięcie 
drzwi przy jednoczesnej możliwości otwierania ich przez użytkowników budynku. W skład zestawu 
wchodzą dwa samozamykacze oraz szyna ślizgowa ISM wspólna na całej szerokości drzwi, z 
regulatorem kolejności zamykania drzwi i dźwignią; mechanizm regulacji kolejności zamykania 
skrzydeł zgodny z normą PN EN 1158; płyta montażowa do samozamykacza; elementy zestawu ze 
stali nierdzewnnej; montaż samozamykacza na skrzydle drzwiowym po stronie zawiasów; 
[przekładki termiczne]  Przekładki termiczne systemów okienno-drzwiowych wykonane są w postaci 
pasów z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym PA 6,6 GF25, posiadające certyfikat 
producenta. Izolatory termiczne w fasadach, wykonane z tworzywa sztucznego PE o wysokich 
właściwościach termoizolacyjnych. 
[uszczelki przyszybowe]  Uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM. Połączenia naroży 
uszczelek klei się lub stosuje gotowe narożniki zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną systemu. Dobór 
uszczelek uzależniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubości wypełnienia. Wszystkie 
uszczelki muszą zostać umieszczone w elementach w sposób gwarantujący wymaganą trwałą 
odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki muszą być 
wymienialne. Należy tylko i wyłącznie stosować przewidziane uszczelki systemowe. 
[elementy zł ączne]  Wkręty samogwintujące, śruby, nakrętki, podkładki stosowane do wykonywania 
połączeń, są wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywołanych w dokumentacji systemowej. 

 
 
Uwagi:  
- rodzaj systemu okiennego bądź okienno-drzwiowego, montaż, technologię, akcesoria dodatkowe i 
uzupełniające – jako cały kompletny system okienny bądź okienno- drzwiowy dobierać i konsultować 
szczegółowo z Dostawcą systemów fasadowych i Wykonawcą. 
- parametry szkła dobierać i konsultować szczegółowo z Dostawcą szkła i Dostawcą systemów 
fasadowych.  

II.B.4.14.b Stolarka drzwiowa  

[drzwi wewn ętrzne z płyty wiórowej otworowej]  W projekcie zastosowano drzwi wewnętrzne o 
skrzydle wykonanym z płyty wiórowej otworowej, rama stalowa lub drewniana. Skrzydło pokryte 
okleiną HPL o grubości 0,9mm lub naturalną okleiną drewnianą. Ościeżnica o szerokości 
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dostosowanej do grubości ścian. Drzwi wyposażone w 3 zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej, 
klamki wykonane ze stali nierdzewnej oraz dodatkowe wyposażenie wg dostawcy systemu.  

[drzwi toalet z płyty wiórowej pokrytej melamin ą] W pomieszczeniach toalet – do kabin 
ustępowych zastosowano drzwi będące częścią systemowych kabin wykonanych z 30 mm grubości 
płyty wiórowej pokrytej obustronnie 0,9 mm grubości melaminą, o krawędziach wykończonych 3 mm 
grubości paskami ABS, w połączeniu z systemem cofniętych aluminiowych profili anodowanych. 
System wodoodporny, niepalny, o wysokiej wytrzymałości na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. 
Drzwi wyposażone w trzy zawiasy ze stali nierdzewnej, klamkę w kształcie C ze stali nierdzewnej, 
rozetę z indykatorem wolne/zajęte i mechanizmem awaryjnego otwierania. Wysokość drzwi i ścianek: 
205 cm lub do stropu, w tym 15 cm prześwit nad podłogą dla ścianek o h=205cm, i 5m dla ścianek do 
stropu. 

[drzwi toalet i kabin prysznicowych z laminatu komp aktowego HPL]  W pomieszczeniach 
toalet – do kabin ustępowych i pryszniców zastosowano drzwi będące częścią systemowych kabin 
wykonanych z 10-13 mm grubości płyty z dwustronnie dekorowanego laminatu kompaktowego HPL. 
System wodoodporny, niepalny, o wysokiej wytrzymałości na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. 
Drzwi wyposażone w trzy zawiasy ze stali nierdzewnej, klamkę w kształcie C ze stali nierdzewnej, 
rozetę z indykatorem wolne/zajęte i mechanizmem awaryjnego otwierania. Wysokość drzwi i ścianek: 
205 cm lub do stropu, w tym 15 cm prześwit nad podłogą dla ścianek o h=205cm, i 5m dla ścianek do 
stropu. 

[drzwi techniczne stalowe]  W obu budynkach drzwi na zapleczach kuchennych oraz do części 
pomieszczeń technicznych, itp. zaprojektowano jako stalowe techniczne. 

[drzwi zewn ętrzne systemu okienno - drzwiowego, aluminiowe z pr zeszkleniami]  Drzwi 
zewnętrzne przeszklone stanowią część systemu okienno - drzwiowego aluminiowego. 

[drzwi przeciwpo żarowe]  Drzwi stalowe, kompozytowe lub aluminiowe, o odporności ogniowej, 
wykończone analogicznie jak pozostała ślusarka i stolarka o odporności wg rzutu. 

[okucia drzwi ]  Należy stosować okucia systemowe ze stali nierdzewnej lub powlekane w kolorze 
srebrnym (stali nierdzewnej).  

Poniżej na zdjęciu wzór klamki K1 – dla drzwi aluminiowych z szyldem owalnym a dla pozostałych 
z szyldem okrągłym: 

Z szyldem okrągłym: 

 
Bulaj z ramką ze stali nierdzewnej 
 

 
 
Kratka wentylacyjna ze stali niedzewnej: 
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Uwaga: szczegóły wg zestawienia ślusarki i stolarki, parametry oraz montaż wg dostawcy systemu. 

II.B.4.14.c Uwagi do działu: Stolarka i ślusarka okienno - drzwiowa   

[wymiary drzwi i okien]  Wymiary drzwi na rysunkach podano w świetle otworu (przejścia) o 
ościeżnicy , wymiary okien i witryn podano w świetle wykończonych ościeży. 
  [poj ęcie stolarki i ślusarki okienno – drzwiowej]  Pod pojęciem Stolarki i ślusarki okienno-
drzwiowej rozumie się m.in. następujące elementy budowlane: systemy fasadowe, lekkie ścianki 
osłonowe, systemy okienno-drzwiowe, witryny, okna, przeszklone płaszczyzny, drzwi, zamknięcia, 
klapy dymowe i inne elementy ochrony przeciwpożarowej, przepierzenia, lekkie wydzielenia 
pomieszczeń, struktury przestrzenne (rotundy, ogrody zimowe, wiatrołapy, werandy, wykusze, ganki, 
świetliki, lukarny, okna połaciowe, daszki itp.). Pojęcie to dotyczy zarówno elementów wewnętrznych 
jak i zewnętrznych oraz dotyczy elementów złożonych z różnych materiałów budowlano – 
konstrukcyjnych, wykończeniowych i materiałów dodatkowych. 
 [zgodno ść z projektem i obowi ązującymi przepisami]  Stolarka i ślusarka okienno-
drzwiowa powinna odpowiadać założeniom projektu oraz posiadać odpowiednie parametry m.in. 
funkcjonalno – użytkowe, wytrzymałościowe, bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej i 
izolacyjności akustycznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami i być przeznaczona do 
zastosowania w budynkach użyteczności publicznej. 
 [kompletny system wymaga doboru i konsultacji z Dos tawcą systemu i Wykonawc ą] 
Rodzaj systemu okiennego, okienno-drzwiowego, fasadowego, montaż, technologię, okucia, szkło, 
akcesoria dodatkowe i uzupełniające – jako cały kompletny system stolarki i ślusarki okienno – 
drzwiowej dobierać i konsultować szczegółowo z Dostawcą systemów fasadowych i Wykonawcą oraz 
przedstawić Głównemu Projektantowi do akceptacji. Szczegółowe dane dotyczące zastosowanej 
stolarki drzwiowej – wg zestawienia stolarki i ślusarki oraz doboru stolarki i ślusarki i elementów 
dodatkowych dokonanego, skoordynowanego i potwierdzonego przez Dostawcę systemu. 
 [parametry podstawowe]  Szczegółowe parametry stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej – wg 
kart zestawienia stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej oraz rysunków i opisu technicznego. Określone 
w zestawieniach parametry stanowią podstawowe parametry tych elementów. Dodatkowe parametry, 
akcesoria, elementy dobierać na podstawie wytycznych, instrukcji Dostawców, certyfikatów i atestów 
oraz niniejszych reguł, a także z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej i obowiązujących norm, 
przepisów. 
   [monta ż zgodny z instrukcj ą/ wysoki standard wykonania]  Stolarkę i ślusarkę drzwiową 
należy montować ściśle zgodnie z instrukcją Producenta/ Dostawcy systemu, przestrzegając 
założonego wysokiego standardu wykonania i wykończenia obiektu, z uwzględnieniem specyfiki 
projektu. 
 [systemowe elementy-kołnierze uszczelniaj ące]   Wokół elementów stolarki i ślusarki 
okienno – drzwiowej należy zastosować systemowe kołnierze uszczelniające. Systemowe kołnierze 
muszą tworzyć szczelne, profesjonalne połączenie elementów. 

[estetyczny monta ż] Podczas montażu stolarki i ślusarki okienno – drzwiowej należy zwrócić 
uwagę na technologiczną kolejność i poprawność mocowania poszczególnych elementów; należy 
zwrócić szczególną uwagę na sposób wykończenia elementów stolarki i ślusarki na styku z 
elementami przegród, okładzinami zewnętrznymi – styk bardzo estetyczny, czysty, prosty, bez 
dodatkowych i nie wchodzących w skład dobranego systemu ślusarki okienno – drzwiowej listew 
maskujących, profili, elementów, bądź innych nieestetycznych uszczelnień, itp.  
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[konstrukcja dobrana do typu przegrody]  Typ konstrukcji, ram, ościeżnic okienno –
drzwiowych dostosować do odpowiedniego typu przegrody wraz z jej okładzinami oraz do typu 
stolarki/ ślusarki okienno – drzwiowej. 

[gwarancja jako ści wykonania]  Zewnętrzna stolarka i ślusarka okienno-drzwiowa powinna 
spełniać wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnętrznych. Technologia montażu, 
zabezpieczenia, warunki użytkowania – ściśle wg wytycznych Dostawcy systemu/ Wykonawcy. 
Montaż elementów powinien gwarantować szczelność, stabilność, solidność i profesjonalizm 
wykonania, prawidłowość wykonania detali, m.in. obróbek, uszczelnień, parapetów, progów, 
prawidłowego działania elementów i mechanizmów, niezawodności systemu,  nieprzekroczenia max. 
tolerancji wymiarowej, nieprzemarzanie przegrody i elementów.  

[skrzydła i inne elementy nie mog ą zawężać szeroko ści u żytkowej chodnika]  Skrzydła 
drzwiowe i okienne oraz kraty, okiennice lub inne osłony, w pozycji otwartej lub zamkniętej, nie mogą 
zawężać szerokości użytkowej chodnika usytuowanego bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej 
budynku, w której się znajdują.  

[okna otwierane do wewn ątrz]   Okna w budynku powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej, a 
także okna na niższych kondygnacjach, wychodzące na chodniki lub inne przejścia dla pieszych, 
powinny mieć skrzydła otwierane do wewnątrz. 

[okna w pomieszczeniach dla osób niepełnosprawnych]  Okna w pomieszczeniach 
przewidzianych do korzystania przez osoby niepełnosprawne powinny mieć urządzenia przeznaczone 
do ich otwierania, usytuowane nie wyżej niż 1,2 m nad poziomem podłogi.  
 [drzwi przeciwpo żarowe, dymowe oraz na drogach ewakuacyjnych]  Drzwi 
przeciwpożarowe, dymowe oraz drzwi na drogach ewakuacyjnych dobierać ściśle wg opisu 
technicznego, zapisów określonych w części ochrony przeciwpożarowej, zestawień, ustaleń z 
Inwestorem oraz obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej.  

[drzwi odkładane na ścian ę] Drzwi na drogach ewakuacyjnych, które po otwarciu zawężają 
szerokość użytkową dróg ewakuacyjnych, a także drzwi służące do wytężonego ruchu, ruchu, 
transportu wielkogabarytowych elementów powinny być wyposażone w zawiasy umożliwiające ich 
pełne otwarcie z założeniem na ścianę z możliwością zablokowania w pozycji otwartej lub posiadać 
samozamykacz. 

[systemy automatycznego domykani drzwi]   Określone w zestawieniach i opisie drzwi 
powinny być wyposażone w mechanizm płynnego samozamykania drzwi, w formie samozamykaczy 
ramieniowych w wersji nakładanej, zawiasów sprężynowych lub innych. Dobór i montaż ściśle wg 
wytycznych Dostawcy systemu i warunków lokalizacyjnych samozamykaczy. 

[kompletny dobór elementów i oku ć]  Kompletny, integralny dobór wszystkich elementów 
stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej (m.in. okucia, klamki, pochwyty, rozety, zamki, rygle wc, zawiasy, 
kratki wentylacyjne, samozamykacze, zawiasy sprężynowe, czujki dymu, chwytaki 
elektromagnetyczne i inne)   dobierać w zależności od warunków użytkowania i zasad wiedzy 
technicznej, po wyłonieniu Wykonawcy i Dostawcy systemu, i przedstawić Głównemu Projektantowi 
do akceptacji. Kompletny dobór elementów i okuć stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej  dobierać 
uwzględniając ściśle założony w projekcie design, styl, formę, dobór materiałowy oraz parametry 
wykończenia i standard funkcjonalno-użytkowy obiektu.  

 [dodatkowe elementy]  Wszelkie dodatkowe  elementy stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej 
jak np. czujki dymu z zasilaczem, przyciski ręcznego odblokowania, chwytaki elektromagnetyczne i 
przeciwpłyty, domofony, wideofony i inne należy dobierać ściśle wg opisu, zapisów określonych w 
części ochrony przeciwpożarowej, zestawień, pozostałych projektach branzowych i ustaleń z 
Inwestorem oraz obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej. 

[zestawienia stolarki i ślusarki okienno – drzwiowej]   W zestawieniach stolarki i ślusarki 
okienno – drzwiowej uwzględniono drzwi wchodzące w skład większego, kompletnego systemu, np., 
przeszklenia komunikacji, które należy uwzględnić kompleksowo, na podstawie rysunków rzutów, 
widoków oraz opisu technicznego – ściśle wg Dostawcy systemu. 

[nazwy handlowe szkła]  Nazwy handlowe szkła wzorowane są na przykładowym Dostawcy; 
szczegóły  wg zestawienia stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej, parametry oraz montaż wg Dostawcy 
systemu. Przykładowy system, Producent, Dostawca, marka mogą być zamienione na rozwiązanie 
równoważne. 

[rodzaj szkła wymaga doboru i konsultacji z Dostawc ą szkła i Dostawc ą systemu 
fasadowego]  Szkło powinno posiadać powłokę stanowiącą zabezpieczenie przeciwsłoneczne, np. 
TopN+ (miekka powłoka niskoemisyjna) lub równoważne rozwiązanie. Dobór parametrów szkła w 
ślusarce należy dokonać, konsultować i uszczegółowić po wyborze Wykonawcy i Dostawcy systemu, 
ściśle uwzględniając parametry zabezpieczenia przeciwsłonecznego, przepuszczalności promieni UV, 
przepuszczalności światła, zewnętrznego współczynnika odbicia światła, wewnętrznego 
współczynnika odbicia światła, bezpośredniej przepuszczalności energii słonecznej, zewnętrznego 
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współczynnika odbicia energii słonecznej, absorbcji energii słonecznej A1 i A2, czynnika słonecznego, 
całkowitego współczynnika zacienienia, współczynnika przenikania ciepła i innych parametrów. Dobór 
kompletnego systemu i szkła przedstawić Projektantowi do akceptacji. 

 [warunki stosowania szkła bezpiecznego]  W ślusarce okiennej w pomieszczeniach 
narażonych na niebezpieczeństwo wybicia, uderzenia, wypadnięcia itp.  oraz w pomieszczeniach, w 
których parapety okienne są poniżej 85cm, należy zastosować szkło bezpieczne laminowane. 

[podwy ższona wytrzymało ść przeszkle ń systemów połaciowych]  Przeszklenie okien i 
systemów połaciowych, świetlików, itp., których krawędź jest usytuowana na wysokości ponad 3 m 
nad poziomem podłogi, świetlików oraz dachów w budynkach użyteczności publicznej i zakładów 
pracy, powinno być wykonane ze szkła bezpiecznego o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie.  

 [kratki wentylacyjne]  W celu poprawnego działania wentylacji w pomieszczeniach z 
nawiewem grawitacyjnym drzwi w tych pomieszczeniach, a w szczególności w pomieszczeniach 
sanitarnych, wyposażyć w kratki wentylacyjne kompensacyjne z perforowanej blachy ze stali 
nierdzewnej gr. 1mm, wysokości ok. 20cm – jako listwę odkopnikową, i dostosowane do charakteru, 
użytkowości i funkcji danych drzwi lub też stosować szczelinę wentylacyjną (systemowe podcięcie 
skrzydła drzwiowego) lub tuleje. Szczegółowy dobór rodzaju kratki kompensacyjnej wg Zestawień 
ślusarki i stolarki okienno – drzwiowej oraz rysunków i opisu. 

[rozwi ązania bezprogowe]  Wszelkie drzwi do pomieszczeń powinny mieć rozwiązania 
bezprogowe, umożliwiające bezkonfliktowe, bezkolizyjne poruszanie się przez nie. 

[zabronione jest stosowanie urz ądzeń wystaj ących ponad poziom płaszczyzny doj ścia]  
Umieszczenie odbojów, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urządzeń wystających 
ponad poziom płaszczyzny dojścia w szerokości drzwi wejściowych do budynku jest zabronione. 

[inne konfiguracje uzgadnia ć z Projektantem]   Wszelkie inne, nieokreślone wyżej, 
konfiguracje stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej, systemu, konstrukcji, układu, doboru wyposażenia, 
akcesoriów, elementów dodatkowych, itp. w trakcie realizacji uzgadniać z Głównym Projektantem. 
 

II.B.4.15 Sufity podwieszane i obudowy 

II.B.4.15.a Sufit systemowy akustyczny wewn ętrzny 

Sufit systemowy akustyczny, stosowany w komunikacji ogólnej budynków oraz lokalnie w 
części pomieszczeń. 

Płyty akustyczne jednowarstwowe, wykonane z wełny drzewnej wiązanej magnezytem, o 
strukturze włóknistej, przykręcane do profili systemowych podwieszanych do konstrukcji stropu 
wieszakami systemowymi. Klasa reakcji na ogień płyty B-s1, możliwość wykonania konstrukcji EI30; o 
średnim współczynniku pochłaniania dźwięku około ∂w = 0,9 o gr. 25mm, kolor naturalny beżowy.  

Na salach sportowych, zgodnie z wytycznymi „Projektu adaptacji akustycznej sal sportowych 
oraz wytycznymi akustycznymi dla Kompleksu Edukacyjnego w północnej części gminy Kórnik” 
zastosowano płyty akustyczne dwuwarstwowe: np. płyty z wełny drzewnej Heradesign Superfine Plus 
50 gr. 25mm  oraz płyty wełny mineralnej o gr. 25mm i gęstości min. 90 kg/m3 podwieszane do blachy 
trapezowej, z zachowaniem szczeliny powietrznej wysokości 100 mm. Okładzina sufitowa na salach 
sportowych powinna posiada ć klasę odporno ści na uderzenie piłk ą 1-A.  Całkowita wysokość 
konstrukcyjna systemu: 150 mm. 

Budowa systemu: Podkonstrukcja systemowa- profile zimnogięte CD 60x27 mocowane na 
wieszakach (standardowe profile i wieszaki dostępne na rynku), rozstaw wieszaków, rozstaw rusztu 
głównego- ściśle wg wytycznych Producenta płyt akustycznych; mocowanie płyt do podkonstrukcji za 
pomocą wkrętów do dedykowanej konstrukcji.  
Przykładowy producent płyt – Heradesign. 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcie płyty sufitowej: 
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Widok połączenia załamani powierzchni poziomej sufitu do pionowej na łączenie tzn. 45st. ścięcie płyt 
i klejenie: 
 

 
 
 
 
 
 
Uwagi: 
− sufit akustyczny dla uzyskania parametrów zawartych w projekcie należy wykonać ściśle wg 
Dostawcy systemu. Po zakończeniu instalacji sufitu podwieszanego akustycznego oraz zapewnić 
inspekcję autoryzowanego rzeczoznawcy dostawcy systemu.  
− dobór paramentów sufitu ściśle wg „Projektu adaptacji akustycznej sal sportowych oraz 
wytycznymi akustycznymi dla Kompleksu Edukacyjnego w północnej części gminy Kórnik”.  
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− oprawy do wagi max. 7kg mocować do sufitu, oprawy do wagi max. 15 kg mocować w 
miejscach podwieszenia rusztu konstrukcyjnego. Możliwość podwieszenia opraw do sufitu oraz innych 
elementów wyposażenia konsultować i wykonywać ściśle wg wytycznych Dostawcy kompletnego 
systemu. 
− kompletny system dobierać i wykonywać ściśle wg wytycznych Dostawcy kompletnego 
systemu. 
 

II.B.4.15.b Sufit systemowy rastrowy z widocznym ru sztem 

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych i obsługowych w obu budynkach zastosowano 
sufit systemowy, mineralny, rastrowy z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do 
stropu. Przykładowy producent – Armstrong. 

Płyty sufitowe w module 600x600. Sufit modułowy wykonany z płyt wypełniających o wymiarach 
rzeczywistych 594x594x19mm przystosowanych do montażu na konstrukcji widocznej o szerokości 24 
mm. Pochłanianie dźwięku ∂w = 0,55 (H) przy jednoczesnej wysokiej izolacyjności dźwiękowej min. 
Dncw=36 dB. Odbicie światła 85%. Odporność na wilgoć względną 95% RH zapewniającą możliwość 
instalacji w pomieszczeniach higienicznosanitarnych. Ciężar płyty około 4,0 kg/m2. Płyta sufitowa 
wykonana ze sprasowanej wełny mineralnej i malowana systemowo na biało. Konstrukcja wykonana z 
profili o szerokości 24 mm, profile nośne z zamkiem typu superlock w rozstawie 1200 mm, 
podwieszone kołkami metalowymi do stropu konstrukcyjnego za pomocą wieszaków systemowych wg 
wytycznych dostawcy systemu. 

II.B.4.15.c Sufit systemowy gładki z płyt gipsowo- kartonowych 

 Lokalnie przewiduje się pełne, gładkie, pojedynczo kryte sufity podwieszane z płyt gipsowo- 
kartonowych szpachlowanych wg wytycznych systemu, na ruszcie metalowym krzyżowym, na 
wieszakach noniuszowych systemowych. 
Podwieszenie, konstrukcja i dylatacje sufitu winny być wykonane zgodnie z technologią dostawcy 
systemu, specyfiką obiektu oraz zasadami sztuki. Konstrukcja sufitu powinna być oddylatowana od 
słupów i ścian zmniejszając prawdopodobieństwo pęknięć oraz uwzględniać dylatacje stropu. 
 

 
 
1.Wieszak noniuszowy 
2. Profil UD 30  
3. Profil CD 60  
4. Łącznik krzyżowy  
5. Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm  
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II.B.4.15.d Systemowe rewizje sufitowe 

Rewizje w sufitach zapewnić ze względu na dostęp do urządzeń technicznych. Typ rewizji 
zgodny z dostawca systemu sufitu. Sufity modułowe z możliwością demontażu poszczególnych płyt 
należy traktować jako rewidowane również w przypadku możliwości odkręcenia poszczególnych płyt. 

Miejsca wymagające okresowej rewizji należy opisać. 
 
Zdjęcie systemowej rewizji bezbramkowej do sufitu gładkiego G-K. 

 
 

Uwaga: Prace budowlane wykonywane w oparciu o system Dostawcy lub Producenta należy wykonać 
z użyciem materiałów i akcesoriów wchodzących w skład kompletnego systemu rekomendowanego 
przez wybranego Dostawcę/ Producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie i zestawianie ze sobą 
elementów kilku systemów. 

 

II.B.4.15.e Wyko ńczenie zewn ętrznych elementów zadaszenia, okładzina niepalna 

Elementy obudów, gzymsów, daszków i ścian w strefach niepalnych w okładzinie z płytek 
klinkierowych  zewnętrznych obudować na systemowym właściwym ruszcie stalowym lub 
aluminiowym płytą włókno- cementową np. aquapanel outdoor o grubości 12,5mm  i wykończyć 
systemowym tynkiem cienkowarstwowym wzmocnionym siatką lub w przypadku ścian niepalnych 
płytkami klinkierowymi. 
Podstawowe właściwości płyty: 
- całkowita odporność na czynniki środowiskowe atmosferyczne zewnętrzne głównie śnieg, deszcz, 
wiatr; 
- zapewnienie przyczepności dla tynków zewnętrznych cienkowarstwowych; 
- materiał niepalny klasa A1; 
- gęstość ok. 1150 kg/m3; 
- wytrzymałość na zginanie ok. 9,6 MPa; 
- wytrzymałość na rozerwanie w kierunku prostopadłym ok. 065 N/mm2; 
- opór przenikania dyfuzyjnego pary wodnej µ=66; 
- zmienność długości 65%-85% wilgotności 0,2% 
 
Uwaga: 
Montaż płyt do podkonstrukcji z profili stalowych, systemowych o rozstawie wg wytycznych 
Producenta. Dylatacje wykonywać wg zaleceń Dostawcy. 

 

II.B.4.15.f Zadaszenie systemowe nad pomieszczeniem  śmietnika w budynku szkoły 
podstawowej wraz z gimnazjum 

Systemowy daszek ze szkła hartowanego bezpiecznego klejonego warstwowo o grubości systemowej  
na łącznikach i cięgnach systemowych ze stali nierdzewnej o głębokości 1m i szerokości ok. 3,3m.  
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Przykładowe rozwiązanie poniżej: 
 

 
 

II.B.4.15.g Uwagi do działu: Sufity podwieszane i o budowy 

[parametry sufitów zgodne z Projektem akustyki wn ętrz]  Szczegółowy rodzaj, dobór, parametry 
sufitów podwieszanych dobierać stosując się ściśle do wytycznych i parametrów akustycznych 
określonych w „Projekcie adaptacji akustycznej sal sportowych oraz wytycznymi akustycznymi dla 
Kompleksu Edukacyjnego w północnej części gminy Kórnik”.  
 [dobór kompletnego systemu]  Budowę i konstrukcję  kompletnego system należy 
dobierać ściśle do danego zastosowania, uwzględniając specyfikę obiektu, pracę elementów, 
dylatacje, montaż, łączenia, styki różnych materiałów i elementów, itp. Dobór kompletnego systemu 
ściśle wg wytycznych Dostawcy systemu i przez niego zatwierdzony. 

[kompletny, cało ściowy, zintegrowany system]  Wszystkie elementy systemu (płyta 
wypełniająca, konstrukcja nośna, rewizje, elementy wykańczające oraz akcesoria służące mocowaniu, 
jak klipsy, zawiesia, śruby, wkręty, kołki, kotwy itd.) muszą być częścią jednego kompletnego, 
całościowego, zintegrowanego systemu. 

 [bierna ochrona budynku]  Sufit musi zapewnić budynkowi bierną ochronę pożarową. 
Należy zatem zapobiegać nadmiernemu nagrzaniu promieniami słonecznymi, co mogłoby 
spowodować niebezpieczeństwo kondensacji po zmierzchu. 

[kondensacja pary wodnej]   Montaż sufitu należy poprzedzić odpowiednimi szacunkami i w 
przypadku możliwości zaistnienia ryzyka kondensacji należy zapewnić skuteczną wentylację 
przestrzeni ponadsufitowej. Konieczne może się okazać zastosowanie paroizolacji pomiędzy sufitem 
podwieszanym a termoizolacją.  

[podział przestrzeni nadsufitowej na sektory]  Przestrzeń między sufitem podwieszanym i 
stropem powinna być podzielona na sektory o powierzchni nie większej niż 1000m2, a w korytarzach 
przegrodami co 50m2 wykonanymi z materiałów niepalnych. 

[materiały niepalne, niezapalne, niekapi ące, nieodpadajace]  Okładziny sufitów oraz sufity 
podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i 
nieodpadających pod wpływem ognia. 

 [dobór układu no śnego systemu]  Rozstaw profili konstrukcyjnych i usztywniających, 
wieszaków i kompletnego systemu dobierać ściśle wg wytycznych Dostawcy systemu i wytycznych 
konstrukcyjnych z uwzględnieniem obciążenia dodatkowymi elementami podwieszanymi do 
konstrukcji sufitu. 

[typ mocowania sufitu dobiera ć odpowiednio do konstrukcji stropu/ sprawdzi ć jego 
wytrzymało ść] Należy zawsze stosować odpowiedni do konstrukcji stropu typ mocowania oraz 
upewnić się, że posiada on wystarczającą nośność i wytrzymałość na wyrywanie.  

[zakres stosowania elementów mocowania]  Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest 
w małych pomieszczeniach, halach wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na 
różnice ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjną ponad sufitem 
podwieszanym. Montaż klipsów jest również zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa 
się wody pod ciśnieniem. Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w 
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profilach nośnych oraz jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nośnych tak, aby ich niższe 
końce były umieszczone w tym samym kierunku. 
  [podwieszanie innych elementów do konstrukcji suf itu]  Płyty wypełniające nie mogą 
przenosić żadnych dodatkowych obciążeń poza ciężarem własnym. Podwieszanie dodatkowych 
elementów może być realizowane jedynie za pomocą konstrukcji nośnej sufitu przy zapewnieniu 
nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu podwieszanego.  Możliwość podwieszenia opraw oraz 
innych elementów wyposażenia do sufitu konsultować i wykonywać ściśle wg wytycznych Dostawcy 
kompletnego systemu. Możliwość podwieszania opraw i innych elementów budowlanych i 
instalacyjnych do konstrukcji nośnej sufitu wymaga akceptacji Dostawcy systemu, ze ścisłym 
uwzględnieniem wytycznych wytrzymałościowych i konstrukcyjnych obiektu – do potwierdzenia przez 
Projektanta konstrukcji obiektu. 
 [rewizje systemowe]  Wszelkie urządzenia techniczne usytuowane powyżej poziomu sufitu 
podwieszanego, w przestrzeniach zakrytych oraz w ścianach i obudowach wymagają 
zagwarantowania dostępu do tych urządzeń w formie systemowych rewizji – zdejmowanych 
systemowych płyt, paneli, demontowanych lub otwieranych obudów, ścianek, w formie systemowych 
rewizji sufitowych i innych adekwatnych do zastosowania w danej sytuacji. 

 [dylatacje]  Należy uwzględnić systemowe dylatacje zgodnie z wytycznymi Dostawcy/ 
Producenta systemu i wytycznymi konstrukcyjnymi, będące częścią jednego systemu i estetycznie z 
nim zintegrowane.  Sufit należy oddylatować od ścian obwodowo, a także tam gdzie wymaga tego 
technologia montażu oraz właściwości funkcjonalno – użytkowe i konstrukcyjne obiektu, a także 
wszędzie tam, gdzie następuje przekroczenie wymaganych powierzchni sufitu, określonych w 
wytycznych Dostawcy systemu (eliminacja fałdowania, pękania, krzywienia, zniszczenia, itp.) 

[szeroko ść skrajnych płyt]  Jeśli to możliwe układ rastrowy i płyty sufitowe powinny być 
rozmieszczone w pomieszczeniu symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt 
powinna przekraczać 200 mm oraz wg projektów wnętrz. 

[wytyczne estetyczne]   Podczas montażu sufitów, obudów, rewizji należy zwrócić uwagę na 
technologiczną kolejność i poprawność mocowania poszczególnych elementów; należy zwrócić 
szczególną uwagę na sposób wykończenia elementów z elementami przegród i urządzeniami 
technicznymi, z którymi sufity stykają się – montaż bardzo estetyczny, czysty, prosty, bez 
dodatkowych i nie wchodzących w skład dobranego systemu sufitów listew maskujących, profili, 
elementów, bądź innych nieestetycznych elementów, itp. Płyty przycinane muszą mieć estetyczną i 
prostą krawędź, muszą być czyste, bez wgnieceń, uszkodzeń oraz wszelkich innych wad 
obniżających ich estetykę. 

[uszkodzenie konstrukcji]   W przypadku uszkodzenia konstrukcji nośnej sufitów uszkodzone 
elementy należy wymienić bezwzględnie na nowe, jako iż konstrukcja nośna zapewnia stabilność i 
niezmienność geometryczną ustroju, jakim jest sufit podwieszany. 

 [konserwacja sufitu]  Przed konserwacją sufitu powinien być rozważony jej ewentualny 
wpływ na spełniane przez sufit funkcje. Należy rozważyć wpływ malowania na własności akustyczne i 
ogniowe. Przed zleceniem malowania sufitu, warto się upewnić, iż niezbędne własności sufitu zostaną 
utrzymane.  

 [kontrola jako ści]  Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: sprawdzenia 
zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją projektową, sprawdzenia zgodności 
zastosowanych materiałów/ wyrobów z dokumentacją projektową, sprawdzenie poprawności 
wykonania sufitu, sprawdzenia właściwego wypoziomowania, kontroli wizualnej przylegania i 
prostopadłości płyt, kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń, kontroli instalacji i 
prawidłowego wykonywania innych elementów/ instalacji wybudowanych w strukturę sufitu 
podwieszanego. 
 

II.B.4.16 Warstwa podposadzkowa - jastrych 

W większości pomieszczeń zastosować jastrychy cementowe o grubości ok. 6cm.. W każdym 
pomieszczeniu jastrych zbroić przeciwskurczowo systemowym zbrojeniem. W pomieszczeniach, w 
których przewiduje się znaczne obciążenie posadzki ( np. od urządzeń technicznych) należy dozbroić 
płytę posadzki oraz jastrych siatką stalową. Parametry jastrychu zgodne z wymogami obciążeniowymi 
oraz wymogami dla podłoży pod dany typ warstwy wykończeniowej. 

II.B.4.17 Podłoga sportowa 

Na salach gimnastycznych szkoły podstawowej oraz gimnazjum projektuje się systemową podłogę 
sportową dostarczaną przez autoryzowanego Dostawcę jako jeden kompletny całościowy system. 
Parametry techniczne podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej: 
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Projektuje się systemową drewnianą podłogę sportową na  ruszcie podwójnie legarowanym i 
płycie OSB z zastosowaniem paneli sportowych wykonanych z litego drewna dębowego o grubości 
22mm. Wysokość przestrzeni  podłogi drewnianej do zabudowy (odległość między podłożem 
betonowym i poziomem gotowej nawierzchni podłogi)  wynosi 82mm. Przestrzeń podpodłogowa 
powinna mieć zapewnioną wentylację grawitacyjną (np. - podłoga odsunięta jest od ściany o ok. 2-
3cm, co daje możliwość cyrkulacji powietrza pod konstrukcją podłogi) lub mechaniczną w zależności 
od wymogów danego systemu. 

 
Budowa systemowej podłogi sportowej: 
- 1) Panele sportowe z litego drewna dębowego o wym. 3700x129x22 mm, łączone na pióro i 
wpust; panele fabrycznie lakierowane lakierem poliuretanowym o wysokiej odporności na ścieranie, 
od spodu posiadające system stabilizowania wilgoci (fabrycznie nałożona warstwa lakieru 
utwardzonego promieniami UV), klepki łączone w formę panela przy pomocy tzw. „jaskółczego ogona” 
– montaż warstwy drewnianej mechaniczny lub klejony wg wytycznych systemu 
- 2) Płyta OSB lub P5, grubości 10 mm 
- 3) Legary górne z drewna iglastego – 50x16 mm w rozstawie co 312,5 mm  
- 4) Legary dolne z drewna iglastego – 50x16 mm w rozstawie co 500 mm 
- 5) Podkładki elastyczne – 50x50x18 mm 
-  Podkładki-elementy regulacyjne poziom w razie potrzeby; 
- folia pcv gr. 0.2 mm montaż szczelny 

 
 
 

 

II.B.4.18 Wycieraczki wewn ętrzne 

W strefach wejściowych budynków projektuje się wycieraczki systemowe, na profilach 
aluminiowych o wysokości maty 22 mm, wypełnienie wkładem naprzemiennie szczotką oraz gumą w 
proporcjach 1/1. Należy wykonać obniżenie w posadzce na głębokość 22 mm netto. Brzegi wykończyć 
kątownikiem z aluminium anodowanego w kolorze  ślusarki aluminiowej. Koryto wykończyć 
powierzchnią zmywalną, wodoodporną.  

 
Przykładowa wycieraczka: 
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II.B.4.19 Wycieraczki zewn ętrzne 

W strefach wejściowych budynków projektuje się wycieraczki systemowe rusztowe z kraty 
stalowej ocynkowanej ogniowo o właściwościach antypoślizgowych i małym oczku 30x6mm . W celu 
uzyskania dużych powierzchni czyszczących zaleca się składanie ich z poszczególnych modułów. 
Koryto systemowe z uformowanym spadkiem i wpustem odpływowym.  

 
Przykładowa wycieraczka: 
 

 
 
 
 

II.B.4.20 Dylatacje 

Z uwagi na etapowanie inwestycji przewiduje się  w budynku szkoły podstawowej wraz z 
gimnazjum dylatację pomiędzy elementami konstrukcyjnymi na granicy etapów budowlanych- 
pomiędzy częścią szkoły a gimnazjum ( granica etapów). 

W budynku przedszkola wraz ze żłobkiem, ze względu na jego znaczną długość, projektuje 
się dwie dylatacje konstrukcyjne. 
Lokalizacja dylatacji wg rysunków rzutów budynków oraz przekrojów, szczegóły rozwiązań wg branży 
konstrukcyjnej. Wypełnienie dylatacji styropianem EPS 100. 
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Należy przewidzieć dylatacje techniczne i technologiczne wszystkich elementów, systemów i 
powiązań pomiędzy tymi elementami, jak m.in. ścian, sufitów, dachów, posadzek, okładzin, izolacji, 
stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej i innych,  zgodnie z wytycznymi dostawców rozwiązań 
systemowych i sztuką budowlaną. Wykończenie dylatacji dostosować do warstwy wykończeniowej. 

W każdym pomieszczeniu należy wykonać dylatacje obwodowe pomiędzy ścianami a 
warstwami sufitów, a także pomiędzy ścianami a warstwami podłóg tzw. „posadzki pływające”. 

 

II.B.4.21 Uwagi do działu: Dylatacje 

[dylatacje konstrukcyjne]  Dylatacje konstrukcyjne należy dobierać na podstawie założeń 
konstrukcyjnych branży konstrukcyjnej budynku oraz przewidywanych obciążeń konstrukcji, posadzki, 
i innych elementów.  

[dylatacje wszystkich warstw przegrody]  W miejscach dylatacji konstrukcyjnych należy 
wykonać dylatacje poprzez kolejne warstwy przegrody, w tym m.in. poprzez izolację i wykończenie. 

[zapobieganie destrukcji budynku]  Zastosowane rozwiązanie wypełnienia dylatacji oraz jej 
uszczelnienia, jakość wykonawstwa, odpowiedni dobór materiału do szerokości dylatacji ma 
zapobiegać destrukcji materiałów, z których wykonany jest budynek oraz chronić przed wpływami 
atmosferycznymi. 

[dylatacje techniczne i technologiczne]  We wszelkich rozwiązaniach systemowych, a także 
we wszelkich rozwiązaniach robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych, tam gdzie jest to 
konieczne ze względów technicznych i technologicznych, jak m.in. w posadzkach, okładzinach, 
sufitach, obudowach, ślusarce i stolarce okienno – drzwiowej, izolacjach, elementach 
wykończeniowych, dachu oraz pomiędzy poszczególnymi elementami systemowymi, budowlanymi, 
instalacyjnymi, wykończeniowymi i innymi należy wykonywać dylatacje technologiczne ściśle zgodnie 
z wytycznymi Dostawcy danego systemu, w koordynacji pomiędzy poszczególnymi systemami i 
rozwiązaniami projektowo –realizacyjnymi.  

[wytyczne i warunki brzegowe]  Przy doborze rodzaju i systemu dylatacji należy zwrócić 
szczególną uwagę na wytyczne, warunki brzegowe oraz warunki w których dane dylatacje będą 
pracowały, a  które to przedmiotowe dylatacje powinny uwzględniać, m.in. możliwość ugięcia 
elementów budowlanych, pracę elementów budowlanych i konstrukcyjnych, możliwość przesuwu, 
rozszerzalność i kurczliwość elementów, różną ściśliwość elementów, podatność na zniszczenie lub 
zmniejszenie ich wytrzymałości, oraz wszelkie inne parametry, m.in. wytrzymałościowe, konstrukcyjne, 
fizyko – chemiczne, funkcjonalno – przestrzenne. 

[parametry podstawowe]  Dylatacje powinny ściśle spełniać wymagania i wytyczne Dostawcy 
systemu dylatacji, odpowiednio dobranych do danego układu, w tym m.in. powinny posiadać 
odpowiednie parametry wytrzymałościowe (praca elementów – rozciąganie i ściśliwość, rozerwalność, 
odkształcalność, itp.), wymagane odstępy pomiędzy dylatacjami, odporność na czynniki wahania 
temperatur, wilgotność, inne właściwości oraz wartości estetyczne (kolor dostosowany i możliwie 
najbardziej zbliżony do materiałów, w których dylatacja jest zastosowana). 

 

II.B.4.22 Dźwigi osobowe 

W budynku szkoły podstawowej wraz z gimnazjum, celem zapewnienia dostępności osobom 
niepełnosprawnym, zaprojektowano dwa dźwigi osobowe o udźwigu ok. 1000kg ( 13 osób), które z 
racji gabarytów kabiny, mogą również służyć do transportu wyposażenia obiektu (np. zbiorów do 
biblioteki). 
Podstawowe parametry: 
Dźwig hydrauliczny 
• Typ - osobowy  
• Udźwig – 900-1025 kg 
• Ilość przystanków - 2 
• Ilość dojść - 2 
• Kabina - o wymiarach 1100x2110x2170 mm 
• Drzwi szybowe - 1000 x 2000 mm automatyczne centralne 
• Drzwi kabinowe- 1240 x 2000 mm automatyczne centralne 
• Sterowanie - mikroprocesorowe zbiorcze w dół 
• Napęd - hydrauliczny 
• Zasilanie - prąd trójfazowy 3 x 380/400 V 50 Hz ± 5% 
- pojedyncza faza 220/230 V 50 Hz ± 5% 
• Temperatura - od 5st.C do 40st. C 
• Maszynownia – zabudowana w wydzielonym pomieszczeniu 
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• Wymagane parametry szybu: 
• Szyb - 2160 x 2450 mm (wymiary wewnętrzne) 
• Podszybie - 1300 mm 
• Nadszybie - 3400 mm 
• Wykończenie kabiny stal nierdzewna szczotkowana, dodatkowe pochwyty i cokoły odbojnikowe 
• Panel sterowania na całej wysokości z blachy nierdzewnej INOX 
• Lustro – ½ ściany tylnej 
• Podłoga – zgodna z posadzką na obiekcie 
• Oświetlenie jarzeniowe pośrednie 
• Oświetlenie awaryjne 2h po zaniku zasilania 
• Kasety wezwań z blachy nierdzewnej 
• Zbiorczość: brak 
• Dźwig wyposażony w układ awaryjnego zjazdu po zaniku zasilania i otwarcia drzwi 
• Interfon kabina maszynownia z możliwością podłączenia do linii telefonicznej zewnętrznej. W 
telefonie można zakodować trzy kolejne numery do służb konserwatorskich i ratowniczych. 
 
 
Uwaga: oprzewodowania od maszynowni do oświetlenia szybu windy, kabiny, oraz dostarczenie i 
zamontowanie lamp oświetleniowych w szybie z godnie z wytycznymi producenta jest po stronie 
dostawcy/wykonawcy windy. 

II.B.4.23 Schody wewn ętrzne 

Biegi schodowe oraz spoczniki w konstrukcji żelbetowej. Schody wewnętrzne ewakuacyjne 
wykończone okładziną gresową antypoślizgową. Schody w komunikacji centralnej zaprojektowano 
jako prefabrykowane wykończone żywicą (emalią epoksydową) z wypełnieniem antypoślizgowym-
posypką . Konstrukcja wg branży konstrukcyjnej. 

 

II.B.4.24 Schody ewakuacyjne zewn ętrzne 

Biegi schodowe oraz spocznik prefabrykowane żelbetowe montowane na budowie na 
ściankach wsporczych - szczegóły wg branży konstrukcyjnej. 
Powierzchnia schodów staranna i estetyczna impregnowana - beton architektoniczny jako warstwa 
wykończeniowa. 

II.B.4.25 Schody techniczne na dach 

Biegi schodowe oraz spocznik systemowe - prefabrykowane, stalowe, ocynkowane ogniowo 
montowane na budowie na ściankach wg systemów dla dojść technicznych.  

II.B.4.26 Balustrady 

Przy biegach schodów i pustce nad parterem w komunikacji szkoły i gimnazjum oraz na klatce 
schodowej ewakuacyjnej wewnętrznej planuje się zastosowanie balustrady stalowej ażurowej 
malowanej proszkowo, pochwyt wykończony drewnem, wysokość min. 1,1m, maksymalny prześwit 
pomiędzy pionowymi elementami wypełnienia balustrady - 12cm. Elementy balustrady planuje się 
wykonać z płaskowników zamkniętych malowanych proszkowo - kolor wg Karty Kolorów. Elementy 
należy spawać w celu uzyskania wysoce estetycznego połączenia o odpowiednich parametrach 
nośnych. Rozwiązania szczegółowe wg rysunku detalu. Na balustradach należy zastosować elementy 
uniemożliwiające wspinanie się i ześlizgiwanie się z nich. 
Analogiczne rozwiązanie dla balustrad schodów ewakuacyjnych zewnętrznych w wykończeniu 
cynkowaniem ogniowym Przy ścianach schodów w komunikacji centralnej (pierwszy bieg) zapewnić 
pochwyty drewniane zgodne z pochwytami dla balustrad ażurowych zapewniając ciągłość pochwytu.  
Na zewnątrz pochwyty przy schodach ewakuacyjnych stalowe ocynkowane. 
Na widowni sali gimnastycznej w gimnazjum projektuje się balustradę szklaną systemową ze szkła 
bezpiecznego klejonego warstwowo bez ram i słupków oraz pochwyty stalowe malowane proszkowo 
zlokalizowane przy schodach widowni. 
 

II.B.4.27 Dojścia techniczne i wyłazy dachowe 

W pierwszym etapie realizacji inwestycji wyjście techniczne na dach części niższej stanowi 
okno balkonowe z pomieszczenia kotłowni, a na dach nad kondygnacją piętra - systemowy wyłaz 
techniczny  zewnętrzny do dachów płaskich, np. firmy Mercor; wymiar otworu w stropie 105x105cm. 



 

 
Siergiej Studio Architektury Budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy Kórnik 1205_PW 03.2013 str. 47 

 

Parametry techniczne wyłazu: podstawa prosta z blachy stalowej ocynkowanej, niemalowanej, gr. 
1,25 mm o wysokości 60cm; izolacja termiczna podstawy grubości 4 cm; dolna część podstawy 
wyposażona w kołnierz służący do mocowania do konstrukcji dachu; opierzenie zewnętrzne 
ocieplenia umożliwiające obrobienie podstawy; klapa wyłazu w postaci płyty warstwowej  z blachy 
stalowej ocynkowanej, profilowanej dla odprowadzenia wody, izolacja termiczna grubości 4 cm. 
Wyposażenie wyłazu oraz wytyczne dotyczące montażu – wg standardu dostawcy. 
Wyłaz zlokalizowany w pomieszczeniu konserwatora szkoły podstawowej. Dostęp do wyłazu 
dachowego zapewnia drabina systemowa. W drugim etapie w gimnazjum planowana jest klatka 
schodowa na dach wyposażona w schody stalowe techniczne. 

Na dach budynku przedszkola wraz ze żłobkiem wchodzi się za pomocą drabiny zewnętrznej 
stalowej ocynkowanej, pionowej, systemowej, której panel dolny do wysokości 2,50 m jest zamykany i 
zablokowywany od góry, aby uniemożliwić wejście na dach osób nieupoważnionych. Zewnętrzna 
szerokość drabiny 520 mm, wymiary podłużnic: 60x20 mm; szczeble perforowane o wymiarach 30x30 
mm; mocowanie do podłoża za pomocą systemowych płyty fundamentowej, stabilizacja i montaż do 
ścian za pomocą kotew systemowych w rozstawie maksymalnym co 2m. Powyżej wysokości 3 m 
drabina wyposażona w systemowe tylne pałąki zabezpieczające przed spadkiem; drabina 
wyposażona w poręcz zejścia. Parametry drabin oraz wytyczne dotyczące montażu wg specyfikacji 
technicznej i instrukcji producenta systemu. 

Na dachy sal gimnastycznych zapewniono dostęp drabinami technicznymi i podestami. 
 
Przykładowa systemowa drabina techniczna z zabezpieczeniem: 
 

 
 

II.B.4.28 Okładziny elewacyjne 

II.B.4.28.a Tynk akrylowy drobnoziarnisty 

Jako warstwę licową elewacji zaprojektowano dekoracyjny tynk akrylowy drobnoziarnisty 
wierzchni w kolorze złamanej bieli/ jasnoszarym. Tynk wodoodporny i paroprzepuszczalny, bardzo 
drobnoziarnisty, uziarnienie <0,1mm. Podstawowe składniki: dyspersja polimerowa, biel tytanowa, 
węglan wapnia, wypełniacze mineralne, wypełniacze silikatowe, woda, kalifaty, glikoeter, dodatki i 
środki konserwujące. 
W przyziemiu w miejscach bezpośredniego styku z gruntem należy powierzchnię tynku pokryć 
systemowym zabezpieczeniem hydrofobizującym, chroniącym przed wodą oraz brudem, do 
wysokości min. 30cm ponad powierzchnią terenu. 
Przykładowy produkt: Stolit Milano firmy Sto.  

II.B.4.28.b Płytki klinkierowe- system elewacyjny 

Płytki klinkierowe elewacyjne w kolorze szarym, kolor w masie. Wymiary płytki: 
240x71x14mm, dostosowane do wymiarów profilowań płyt styropianowych. 
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Proponowane rozwiązanie zapewnia łatwiejsze ułożenie i rozliczenie płytek oraz większą precyzję 
wykonania i utrzymania ładnej linii spoin poziomych i pionowych. 
Spoina w kolorze dostosowanym do koloru płytki. 
 
 
Uwaga: Niedopuszczalne jest zastosowanie płytki pokrytej barwnym szkliwem jedynie w warstwie 
wierzchniej- w przypadku miejscowych ubytków i zadrapań powierzchni płytki będzie widoczna różnica 
kolorów. 
 
 

II.B.4.29 Obudowy infrastruktury technicznej - cent ral wentylacyjnych i kanałów na dachu  

Usytuowane na dachach budynku szkoły podstawowej wraz z gimnazjum centrale 
wentylacyjne, kanały, urządzenia techniczne obudowano ekranem - od wewnątrz blacha trapezowa 
perforowaną z wypełnieniem z wełny mineralnej oraz od zewnątrz blachą profilowaną falistą o małej 
fali . Całość obudowy projektuje się na konstrukcji stalowej z kształtowników stalowych. 

 
Podstawowe parametry blachy elewacyjnej zewnętrznej: 
- wysokość profilu 25mm; 
- fala – ok. 100mm; 
- grubość 0,5/0,7mm; 
- powłoka - poliester połysk/mat, poliuretan, ocynk, aluzynk 

 

II.B.4.30 Łamacze światła – żaluzje poziome 

Na południowych elewacjach skrzydeł budynku szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w 
pasie ponad oknami parteru projektuje się żaluzje w formie poziomej półki chroniące przed 
nadmiernym nasłonecznieniem sale lekcyjne. Szkielet żaluzji ze stali ocynkowany i malowany 
proszkowo w kolorze ślusarki. Lamelki z drewna naturalnie odpornego na warunki atmosferyczne w 
kolorze naturalnym np. modrzew syberyjski gr 2cm, szerokość 16cm z krawędzią rombową. 
Rozwiązanie wg detalu. 

II.B.4.31 Grzejniki 

W budynkach zastosowano grzejniki płytowe. W pomieszczeniach przeznaczonych do 
zbiorowego przebywania dzieci zastosowano obudowy z drewna liściastego, pełniące w 
przestrzeniach komunikacyjnych również funkcję ławek, szczegóły wg rysunku detalu. 

Drewno obudowy grzejnika jesionowe jak dla parapetów. Konstrukcja nośna dla obudów 
stalowa malowana proszkowo. 

II.B.4.32 Instalacja deszczowa 

W budynkach generalnie projektuje się odwodnienie dachu grawitacyjne za pomocą wpustów 
podstawowych ogrzewanych, rury spustowe systemowe z PHD izolowane systemowo, zgrzewane, 
szczelne, poprowadzone w grubości warstwy izolacji termicznej, niewidoczne na elewacji. Rury 
spustowe wyposażone przy gruncie w rewizje. Rury podłączone do sieci deszczowej. Wpust dachowy 
ogrzewany, wykonany z polipropylenu, korpus izolowany termicznie, wpust w komplecie z kołnierzem 
ze stali nierdzewnej do umocowania pokrycia dachowego, z łapaczem liści i żwiru oraz z pokrywą 
ochroną. 
Wszystkie rury spustowe na całej długości, aż do wejścia do studni rewizyjnej izolować systemową 
izolacją termiczną do rur aby zapewnić ciągłość izolacji. 
Ze względu na małą wysokość attyk w budynkach nie przewiduje się przelewów ani wpustów 
awaryjnych. 
Na dachach sal gimnastycznych planuje się wprowadzenie systemu odwodnienia podciśnieniowego z 
przeprowadzeniem rur  spustowych wewnątrz budynku z wpustami ogrzewanymi. Szczegóły wg 
projektu wykonawczego oraz zgodnie z projektem warsztatowym dostawcy systemu. 
W strefie cokołowej należy zapewnić rewizje systemowe do rur spustowych wyprowadzone w licu 
wykończenia elewacji w kolorze adekwatnym do elewacji: 
 
Przykładowe rozwiązanie: 
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II.B.4.33 Roboty wyko ńczeniowe 

II.B.4.33.a ROBOTY WEWNĘTRZNE 

Wykończenie ścian i sufitów 
− ściany wewnętrzne należy wykończyć tynkiem gładkim, gipsowym o grubości 1-2cm; zastosować 

tynki gatunku I; nie nakładać dodatkowych warstw wyrównujących, uzupełniających – tynk powinien 
stanowić jednorodną, płaską, równą, bardzo dokładną płaszczyznę wykończeniową przygotowaną 
do powłok malarskich; 

− wybrane ściany pozostawia się bez wykończenia tynkiem w celu wyeksponowania wątku 
murowanego – takie ściany należy po uprzednim przygotowaniu zapewniającym estetyczną jakość 
fug i płaszczyzn  malować jak pozostałe ściany po uprzednim gruntowaniu odpowiednimi gruntami 
do silikatów. 

− żelbetowe trzpienie/ słupy/ fragmenty ścian należy wykończyć tak jak powierzchnię ścian - 
otynkować i malować. 

− żelbetowe wolnostojące słupy w przestrzeni komunikacji zabezpieczyć systemowym impregnatem 
do betonu i pozostawić nietynkowane. 

− ściany malować dwukrotnie matową farbą „lateksową”,  tworzącą zmywalne powierzchnie. 
− sufity malować dwukrotnie matową farbą emulsyjną po uprzednim gruntowaniu 
− ściany i sufity pomieszczeń „mokrych” niepokryte płytkami ściennymi malować dwukrotnie specjalną 

lateksową farbą akrylową tworzącą wodoodporne, trwałe i odpychające brud, nieporowate 
powierzchnie z półpołyskiem.  

− w pomieszczeniach narażonych na uszkodzenia naroży należy na narożnikach zamocować nakładki 
ochronne o wysokości 2 m np. na zapleczu kuchennym na etapie wyposażania w meble 
technologiczne. 

− w pomieszczeniach mokrych (toalety, umywalnie, łazienki, kuchnia itp.) wykończenie ścian glazurą. 
- kolor fug wg Karty Kolorów. 
− wykończenie elementów takich jak nadproża, wnęki na hydranty oraz inne elementy mieszczące się 

w płaszczyznach ścian należy obudować od tyłu wnęki płytą włókno-cementową, zlicowaną z 
powierzchnią ściany, nierówności należy zaszpachlować, tak aby powierzchnia była idealnie gładka; 
malować na kolor identyczny z kolorem ścian. 

− wykończenie elementów takich jak wnęki okienne, parapety i inne elementy mieszczące się w 
wysokości ściany obłożonej płytkami ściennymi należy wykończyć płytkami i fugami identycznymi jak 
na ścianie. 

− przed malowaniem należy odpowiednio przygotować i zagruntować podłoże adekwatnie do użytej 
powłoki malarskiej. 

− wszystkie warstwy malarskie powinny być elementami jednego systemu malarskiego – ściśle wg 
wytycznych dostawcy systemu. 

− Wykończenie szpalet okiennych – płyta G-K na placki. 
 
Wykończenie podłóg 
− we wskazanych pomieszczeniach na podłogach wykładzina linoleum wykończona listwami 

systemowymi, szczegóły wg wytycznych producenta. 
− we wskazanych pomieszczeniach na podłogach wykładzina dywanowa wykończona listwą 

przypodłogową. 
− we wskazanych pomieszczeniach na podłogach płytki gresowe wykończone cokołem ciętym z płytek 
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gresowych  identycznych do zastosowanych na podłodze. 
− fugi płytek podłogowych dostosować do linii ścian, otworów okiennych oraz elementów wyposażenia 

meblarskiego i sanitarnego (wg rysunków projektu wnętrz dla wybranych pomieszczeń). 
− kolor fug idealnie dostosować do koloru płytek wg Karty Kolorów; 
− podłoga w pomieszczeniu biblioteki - wykładzina dywanowa wykończona listwą przypodłogową. 
− podłoga w pomieszczeniach technicznych- kotłownia, magazyny, śmietnik, itp. – posadzka betonowa 

w postaci systemowej fabrycznie przygotowanej, suchej mieszanki do wykonywania zaprawy 
betonowej klasy C20/25 malowana farbami do betonu. 

− w celu prawidłowego odpływu wody w pomieszczeniach mokrych należy ukształtować stosowne 
spadki powierzchni (1%) w kierunku kratek ściekowych; spadek w kierunku kratek ściekowych 
kształtować tak, aby nie ciąć płytek; 

− należy zastosować kratki odpływowe ze stali nierdzewnej dopasowane do wymiaru płytek 
podłogowych w danym pomieszczeniu. 

 
Wyposażenie sanitarne 
− w pomieszczeniach toalet ogólnodostępnych stosować specjalne wyposażenie sanitarne do toalet 

publicznych, o podwyższonej odporności na zniszczenie oraz akcesoria (kosze na odpadki, 
pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na  papier toaletowy, elektryczne suszarki do rąk,  
dozowniki do mydła, uchwyty na szczotkę do wc, podtynkowe spłuczki, haczyki ubraniowe) – ściśle 
wg wytycznych Producenta. 

− w toaletach ogólnodostępnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych należy zainstalować 
pełne wyposażenie dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (m.in. miski 
ustępowe podwieszane, umywalki, poręcze stałe i uchylne, lustra uchylne, kosze na odpadki, 
podtynkowe spłuczki, haczyki ubraniowe); parametry wyposażenia wg projektu wnętrz. 

− wyposażenie sanitarne w toaletach przeznaczonych dla pracowników takie jak: muszle, pisuary, 
umywalki, baterie, zestaw prysznicowy, zlew gospodarczy oraz akcesoria (kosze na odpadki,  
podajniki ręczników papierowych, dozowniki do mydła w płynie, pojemniki na odpadki higieniczne, 
uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na szczotkę do wc, podtynkowe spłuczki). 

− we wszystkich toaletach zastosować lustra bezramowe o wymiarach wg rysunków projektu 
wykonawczego wnętrz i parametrach określonych przez Producenta; wielkość luster dostosować do 
pełnych rozmiarów płytek ściennych. 

 
Wyposażenie meblarskie: 
− zgodnie z projektem wnętrz i wyposażenia 
− wszystkie systemowe elementy wyposażenia meblarskiego należy identyfikować za pomocą symboli 

przedstawionych w projekcie wnętrz  i wyposażenia. 
− elementy indywidualne, np. obudowy grzejników, wykonywać wg odrębnego projektu 

warsztatowego (technologicznego); parametry elementów wyposażenia oraz projekt warsztatowy – 
wg Producenta/ Wykonawcy; projekt przedstawić Projektantowi do akceptacji.  

 
System oświetlenia 
− w większości pomieszczeń zaprojektowano oprawy nasufitowe lub zwieszane. 
− w toaletach ogólnodostępnych zaprojektowano oprawy wbudowane w sufit, typowe dla tego typu 

rozwiązań. 
− w otwartych, dwukondygnacyjnych holach oświetlenie zwieszane na wysokość dostosowaną do 

wysokości pozostałych opraw na drogach komunikacji ogólnej.  
− w strefach wejść głównych do budynków zaprojektowano wbudowane w zadaszenie oświetlenie 

zewnętrzne. 
Uwagi: 

- Projekt warsztatowy wyposażenia meblarskiego i sanitarnego przedstawić Głównemu 
Projektantowi do akceptacji. Dobór wszystkich elementów i materiałów wykończeniowych 
przedstawić Głównemu Projektantowi do akceptacji.  

[zatwierdzenie elementów wizualnych instalacyjnych]  Lokalizację wszelkich elementów 
wizualnych instalacyjnych, jak m.in. wyłączniki, gniazda elektryczne i teletechniczne, panele 
sterownicze, wyłączniki przeciwpożarowe, rozdzielnice, itp. przedstawić Głównemu Projektantowi do 
zatwierdzenia. 
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II.B.4.33.b ROBOTY ZEWNĘTRZNE 

− obróbka blacharska, wykończenie attyk wykonać z blachy stalowej cynkowanej powlekanej 
powłokami poliestrowymi w kolorze ślusarki 

− wszystkie zewnętrzne elementy stalowe, zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie zgodnie 
z instrukcją w części konstrukcyjnej projektu wykonawczego, gruntowanie oraz nakładanie powłoki 
wykończeniowej; jako warstwę wykończeniową stosować farby do metalu w kolorze ślusarki 
aluminiowej, elementy konstrukcji urządzeń dachowych cynkować ogniowo; 

II.B.4.34 Uwagi do działu: Roboty wyko ńczeniowe 

[wyposażenie sanitarne częścią jednego kompletnego systemu] Wszystkie elementy 
wyposażenia sanitarnego takie jak m.in. miski ustępowe, pisuary, ścianki pisuarowe, umywalki, 
komory gospodarcze, zlewozmywaki, baterie, akcesoria (kosze na odpadki, podajniki ręczników 
papierowych, pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na papier toaletowy, elektryczne suszarki do 
rąk, dozowniki do mydła, uchwyty na szczotkę do wc, spłuczki, haczyki ubraniowe) itp. muszą być 
częścią jednego, kompletnego, integralnego systemu wg Dostawcy. 
 [rozmieszczenie wyposażenia] Należy zintegrować i dostosować rozmieszczenie elementów 
wyposażenia sanitarnego i meblarskiego z rozmieszczeniem płytek ściennych, podłogowych, 
elementów wykończeniowych, innych elementów wyposażenia i instalacji oraz gabarytów 
pomieszczeń, w których są montowane. 
 [specjalistyczne wyposażenie dla osób niepełnosprawnych] W pomieszczeniach  
przeznaczonych dla użytkowania przez osoby niepełnosprawne należy zainstalować kompletne 
specjalistyczne wyposażenie dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (miski 
ustępowe podwieszane, umywalki z wbudowanym syfonem, poręcze stałe i uchylne, lustra uchylne, 
podtynkowe kosze na odpadki, podajniki ręczników papierowych, podtynkowe spłuczki, haczyki 
ubraniowe), zgodnie z zasadami prawidłowego i funkcjonalnego użytkowania tych pomieszczeń przez 
osoby niepełnosprawne oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. 
 [montaż]  Podczas montażu elementów wykończenia i wyposażenia należy ściśle przestrzegać 
zasad przygotowania powierzchni i elementów, a także zasad wykonania i montażu oraz podłączenia i 
wykończenia elementów, określonych w wytycznych, specyfikacjach technicznych i instrukcjach 
Dostawcy/ Producenta/ Wykonawcy oraz montaż wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi normami i przepisami,  uwzględniając m.in. odpowiedni sposób wykonania połączeń, 
mocowań, kotwień posadzkowych i ściennych dla elementów wyposażenia, a także uwzględniając 
odpowiedni sposób montażu elementów instalacji sanitarnych – np. podłączeń instalacyjnych, kratek 
ściekowych, armatury sanitarnej oraz elementów elektrycznych i teletechnicznych – np. gniazd, 
wyłączników, podłączeń urządzeń elektrycznych, itp. 
 [komplet elementów mocujących i dodatkowych] Dla poszczególnych elementów 
wyposażenia należy przewidzieć komplet elementów mocujących i elementów dodatkowych 
funkcjonujących z danym elementem wyposażenia, a bez których dane elementy wyposażenia nie 
będą funkcjonować prawidłowo. Wszystkie elementy dodatkowe, w tym również akcesoria, jak m.in. 
uchwyty, klamki, zawiasy, okucia, pochwyty itd. muszą być częścią jednego, kompletnego systemu. 
 [wymagania odnośnie parametrów okładzin] Wszystkie okładziny podłogowe, ścienne i 
sufitowe/ stropowe, jak m.in. płyty kamienne, betonowe, płytki ceramiczne, gresowe, granitogresowe, 
wykładziny, posadzki betonowe, żywiczne i wszelkie inne zastosowane okładziny muszą spełniać 
wymagania określone obowiązującymi przepisami szczegółowymi i normami w zakresie m.in.: 
antypoślizgowości, stabilności wymiarowania, mrozoodporności, niepalności, odporności na szok 
termiczny, odporności na ścieranie, wytrzymałości, tolerancji wymiarowej, odporności koloru na 
działanie światła, odporności na odczynniki chemiczne, odporność na plamienie oraz wszelkie inne 
wymagania. 
 [wykończenie gładziami gipsowymi] Nie dopuszcza się stosowania dodatkowo gładzi 
gipsowych. 
 [malowanie ścian i sufitów] Ściany i sufity malować dwukrotnie farbą tworzącą trwałe, 
matowe, nieporowate, odporne na zabrudzenia, zmywalne, nie żółknące z upływem czasu 
wykończenie. Przed malowaniem należy odpowiednio przygotować i zagruntować podłoże adekwatnie 
do użytej powłoki malarskiej. Pomieszczenia sanitarne  oraz te narażone na podwyższoną wilgotność 
powietrza należy malować dwukrotnie farbami zmywalnymi, szczotkowanymi, wodoodpornymi, 
matowymi, pozwalającymi ścianie oddychać. Wszystkie warstwy malarskie (w tym warstwy 
przygotowawcze, gruntujące) powinny być elementami jednego systemu malarskiego – ściśle wg 
wytycznych Dostawcy systemu. 



 

 
Siergiej Studio Architektury Budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy Kórnik 1205_PW 03.2013 str. 52 

 

 [wykończenie nadproży, wnęk, elementów wbudowanych w przegrody] Wykończenie 
elementów takich jak nadproża, wnęki na elementy instalacyjne, np. grzejniki, rozdzielacze co., 
hydranty oraz innych elementów wbudowanych i mieszczących się w płaszczyznach przegród należy 
obudować i licować z powierzchnią przegród. Rodzaj obudów zastosować odpowiednio do materiału 
przegrody i materiału ją wykańczającego. Wszelkie nierówności należy zaszpachlować, aby 
powierzchnia była idealnie  gładka i malować na kolor identyczny z kolorem przegrody. 
 [styk zmiany koloru bądź rodzaju materiału]  Na styku każdego z pomieszczeń, w których 
następuje zmiana koloru bądź rodzaju materiału wykończenia posadzki, krawędź styku zmiany kolorów 
bądź zmiany materiału sytuować tak, aby krawędź kończąca jeden materiał znajdowała się idealnie 
pod krawędzią wewnętrzną rzutu skrzydła drzwiowego. Krawędź wewnętrzna rzutu skrzydła – 
płaszczyzna zrzutowanego skrzydła drzwiowego od strony wnętrz pomieszczenia.  
 [spoina płytek] Spoina do płytek ściennych i podłogowych musi być wodoodporna, elastyczna, 
odporna na zabrudzenia oraz dostosowana kolorystycznie do płytek wg karty kolorów. 
 [cokół] W pomieszczeniach z płytkami podłogowymi, a nie posiadającymi okładzin w formie 
płytek ściennych ściany w miejscu przypodłogowym wykończyć cokołem wys. 10 cm, wykonanym z 
materiału identycznego do zastosowanego na podłodze. 
 [listwy przypodłogowe] W pomieszczeniach nieobłożonych płytkami podłogowymi i ściennymi 
oraz innymi okładzinami wewnętrznymi ściany w miejscu przypodłogowym należy wykończyć listwami 
wykończeniowymi przypodłogowymi w kształcie prostej formy prostokąta i minimalnie sfazowanych 
narożnikach. Listwy podłogowe niewymagające malowania, odporne na wodę i detergenty, 
montowane ogólnodostępnymi systemowymi klejami montażowymi do ścian – listwa z PVC w kolorze 
ślusarki. 
 [spadki w kierunku kratek ściekowych] W celu prawidłowego odpływu wody w 
pomieszczeniach mokrych należy ukształtować stosowne minimalne spadki powierzchni w kierunku 
kratek ściekowych. Spadki kształtować układając pełnowymiarowe płytki. Nie ciąć płytek w celu 
ukształtowania spadków. 
 [kratki ściekowe] Należy zastosować kratki ściekowe ze stali nierdzewnej dopasowane do 
wymiaru płytek podłogowych w danym pomieszczeniu. 
  [lustra łazienkowe] Lustra łazienkowe bezpieczne z tafli szkła float, refleksyjnej, srebrzonej 
powłoki oraz podwójnej warstwy ochronnej bez ołowiu, nie zawierające miedzi, odporne na czynniki 
korozyjne, wilgoć i temperaturę. Wielkość lustra dostosować do maksymalnej na szerokość wielkości 
pola określonego pełnymi wymiarami płytek ściennych. Wysokość lustra dostosować funkcjonalnie dla 
właściwego użytkowania lustra wg projektu wnętrz. 
  [przeszklenia wewnętrzne hartowane, o zwiększonej wytrzymałości] Wszystkie 
przeszklenia wewnętrzne jak np. balustrady, ścianki, drzwi muszą być wykonane ze szkła 
hartowanego, klejonego, bezpiecznego,  wytwarzanego w technologii float o zwiększonej 
wytrzymałości na zginanie oraz zwiększonej odporności na uderzenia tępym narzędziem, spełniającego 
wszystkie normy bezpieczeństwa określone aktualnie obowiązującymi przepisami. 
 [zabezpieczenie galanterii stalowej wewnętrznej] Elementy wewnętrznej galanterii 
stalowej jak np. balustrady, podesty, schody stalowe, drabiny zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 
malowanie farbami gruntująco - podkładowymi oraz farbami nawierzchniowymi do metalu lub stosując 
malowanie proszkowe lub inne przemysłowe metody. Powyższe nie dotyczy galanterii wykonanej ze 
stali nierdzewnej, które należy zabezpieczyć impregnatami konserwującymi i zabezpieczającymi 
powierzchnię stosowanymi do stali nierdzewnej. 
 [wykończenie wyróżniające fakturą] Na klatkach schodowych płytki w systemie schodowym 
(z elementami przeciwpoślizgowymi). Powierzchnie spoczników, schodów i pochylni powinny mieć 
wykończenie wyróżniające się fakturą co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej kolejny 
bieg schodów. 
 [impregnacja betonu] Powierzchnie elementów prefabrykowanych z betonu architektonicznego 
należy zaimpregnować bezbarwnym impregnatem pozwalającym ścianie oddychać, a nie 
przepuszczającym wilgoci do środka, umożliwiającym czyszczenie - spłukanie kurzu i pyłu z 
powierzchni betonu i chroniącym powierzchnię przed zabrudzeniami.  
 [impregnacja przeciwko graffiti] Powierzchnię okładzin zewnętrznych i elementów 
prefabrykowanych z betonu architektonicznego zaimpregnować bezbarwnym impregnatem przeciwko 
graffiti.  
 [zabezpieczenie galanterii stalowej zewnętrznej] Elementy zewnętrznej galanterii stalowej 
jak np. balustrady, podesty, schody stalowe, drabiny, żaluzje, zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 
cynkowanie ogniowe elementów (min. gwarancja Producenta na powłokę musi wynosić 40 lat) oraz 
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zabezpieczenie malowaniem proszkowym. Dodatkowo elementy galanterii stalowej stykające się z 
gruntem muszą być zabezpieczone w formie masy bitumicznej. Powyższe nie dotyczy galanterii 
wykonanej ze stali nierdzewnej, które należy zabezpieczyć impregnatami konserwującymi i 
zabezpieczającymi powierzchnię stosowanymi do stali nierdzewnej. 
 [wyposażenie meblarskie konsultować z Użytkownikiem] Elementy wyposażenia wnętrz 
należy dobierać na bazie niniejszej dokumentacji. Po wyborze Dostawcy systemów dobór wyposażenia 
oraz jego układ konsultować z Użytkownikiem budynków. Finalny dobór elementów wyposażenia 
przedstawić Głównemu Projektantowi do akceptacji. 
 [parametry wyposażenia sanitarnego wg projektów branżowych] Niniejsza 
dokumentacja projektowa, w tym opisy, karty wyposażenia, wskazuje wytyczne wyposażenia 
sanitarnego w zakresie stylu, design, wytycznych kolorystycznych i materiałowych. Wszelkie 
parametry techniczne elementów wyposażenia – ściśle wg projektów danej branży.  
 [projekt warsztatowy] W ramach wykonania bądź dostawy wyposażenia meblarskiego i 
sanitarnego, a także w ramach wykonania elementów okładzin i innych elementów prefabrykowanych  
należy wykonać projekt warsztatowy (w gestii Dostawcy/ Wykonawcy), który należy przedstawić 
Głównemu Projektantowi do akceptacji. 
 [akceptacja Projektanta] Dobór wszystkich elementów i materiałów wykończeniowych, 
elementów wyposażenia meblarskiego i sanitarnego, wszelkich akcesoriów, widocznych elementów 
łączenia, elementów dodatkowych, kolorystyki elementów wyposażenia i materiałów 
wykończeniowych  wewnętrznych i zewnętrznych przedstawić Głównemu Projektantowi do akceptacji. 
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II.C CHARAKTERYSTYKA PRZECIWPO ŻAROWA 

II.C.1 Powierzchnia, wysoko ść i liczba kondygnacji 

Założenie Kompleksu Edukacyjnego w północnej części gminy Kórnik tworzą:  
 budynek szkoły podstawowej wraz z gimnazjum (A, D i B) jedno- i dwukondygnacyjny, z 

wyższymi jednokondygnacyjnymi salami gimnastycznymi; 
 budynek przedszkola wraz ze żłobkiem (C ) jednokondygnacyjny;  

 
Budynek A- szkoła podstawowa: 
powierzchnia zabudowy 3 132,56 m2 

powierzchnia użytkowa 4 565,64 m2 

ilość kondygnacji nadziemnych/ wszystkich 1-2 
wysokość 10,42  
grupa wysokości budynku niski [N] 
 
Budynek B- gimnazjum: 
powierzchnia zabudowy 2 899,93 m2 

powierzchnia użytkowa 3 813,13 m2 

ilość kondygnacji nadziemnych/ wszystkich 1-2 
wysokość 10,42  
grupa wysokości budynku niski [N] 
 
Budynek C- przedszkole wraz ze żłobkiem: 
powierzchnia zabudowy 2 135,59 m2 

powierzchnia użytkowa 1 793,98 m2 

ilość kondygnacji nadziemnych/ wszystkich 1 
wysokość 3,94 
grupa wysokości budynku niski [N] 
 
Budynek D- szkoła podstawowa: 
powierzchnia zabudowy 655,06 m2 

powierzchnia użytkowa 1 136,36 m2 

ilość kondygnacji naziemnych/ wszystkich 1-2 
wysokość 10,42  
grupa wysokości budynku niski [N] 

II.C.2 Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących 

Budynki są projektowane jako wolnostojące - lokalizacja obiektów spełnia wymagania 
określone w §271 i § 12 warunków technicznych.  

II.C.3 Parametry po żarowe wyst ępujących substancji palnych 

W budynku nie przewiduje się składowania i wykorzystywania materiałów niebezpiecznych 
pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych, tj. rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

II.C.4 Przewidywana g ęsto ść obci ążenia ogniowego 

Dla budynków ZL nie liczy się gęstości obciążenia ogniowego. 
Gęstość obciążenia ogniowego pomieszczeń gospodarczych i technicznych funkcjonalnie 

związanych z pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m2. 
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II.C.5 Kategoria zagro żenia ludzi, przewidywana liczba osób na ka żdej kondygnacji i w 
poszczególnych pomieszczeniach 

W budynku szkoły podstawowej wraz z gimnazjum przebywać może docelowo  
(po zakończeniu całości inwestycji) jednocześnie do 975 uczniów oraz ok. 65 osób personelu. 
Budynek kwalifikuje się go do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, z pomieszczeniami sali gimnastycznej 
gimnazjum wraz z widownią oraz jadalni wraz z zapleczem kuchennym w bloku centralnym, 
zaliczonymi do kategorii zagrożenia ludzi ZL I.  

Budynek przedszkola wraz ze żłobkiem kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.  

II.C.6 Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni zewn ętrznych 

W budynku nie występują pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem. Strefa zagrożona 
wybuchem na potrzeby stacji redukcyjno-pomiarowej gazu stanowi wydzielony i ogrodzony obszar w 
przestrzeni zewnętrznej. 

II.C.7 Podział obiektu na strefy po żarowe 

Budynek przedszkola wraz ze żłobkiem stanowi jedną strefę pożarową. Dopuszczalna powierzchnia 
strefy pożarowej dla budynku jednokondygnacyjnego zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL II 
wynosi 8.000m2 – powierzchnia strefy pożarowej nie została przekroczona.  

Budynek szkoły i gimnazjum został podzielony na trzy strefy pożarowe. Dopuszczalna powierzchnia 
strefy pożarowej dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III wynosi 8.000m2 
– powierzchnia strefy pożarowej nie została przekroczona.  

W budynkach wydzielono pożarowo następujące pomieszczenia: 

- pomieszczenie kotłowni gazowej o mocy cieplnej powyżej 30kW -  wydzielenie stanowią ściany 
wewnętrzne o klasie odporności ogniowej EI 60, strop o klasie REI 60 oraz drzwi 
przeciwpożarowe w ścianach wewnętrznych EI 30. 

- Przewidziano w obu budynkach dodatkowe pomieszczenia techniczne, w których w razie 
potrzeby zostaną zlokalizowane zestawy hydroforowe dla instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej; wydzielenie pomieszczeń stanowią ściany o klasie odporności ogniowej REI 
60, strop o klasie REI 30 oraz drzwi przeciwpożarowe w ścianach wewnętrznych EI 30. 

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropie pomieszczeń zamkniętych 
powinny być zabezpieczone do klasy odporności ogniowej wymaganej dla tej przegrody. 

II.C.8 Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klasa odporno ści ogniowej i stopie ń 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

ZL I i ZL III (niski) zaprojektowano w D klasie odporności pożarowej z materiałów 
nierozprzestrzeniających ognia. Budynek przedszkola wraz ze żłobkiem zakwalifikowany do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL II (jednokondygnacyjny), zaprojektowano w D klasie odporności pożarowej z 
materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Elementy budynków posiadają następujące klasy 
odporności ogniowej:   
Elementy budynku Wymagana wielko ść 

 
Klasa odporności pożarowej budynków  -  D 
Odporność ogniowa elementów konstrukcji budynku: 

główna konstrukcja nośna -   R 30 
konstrukcja dachu  -   nie stawia się wymagań 
strop -   REI 30 
ściana zewnętrzna -   EI 30 
ściana wewnętrzna -   nie stawia się wymagań 
 przekrycie dachu  -   nie stawia się wymagań 
Biegi i spoczniki schodów -   R 30 

Stałe elementy wykończenia wnętrza budynku należy wykonać z materiałów i wyrobów co najmniej 
trudno zapalnych. 
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II.C.9 Warunki ewakuacji, o świetlenie awaryjne 

Budynek przedszkola wraz ze żłobkiem: 
W budynku ewakuacja z pomieszczeń przebiega poprzez korytarze do wyjść ewakuacyjnych 
prowadzących bezpośrednio na zewnątrz budynków drzwiami otwieranymi na zewnątrz budynku o 
szerokości co najmniej 1,2m w świetle. Z każdego pomieszczenia przewidziano dwa kierunki 
ewakuacji. Długość dojścia ewakuacyjnego dla krótszego dojścia nie przekracza wymaganych 40m.  
Na drogach ewakuacyjnych należy zapewnić awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 
Przejście ewakuacyjne nie przekracza 40m i prowadzi nie więcej niż przez 3 pomieszczenia. 
Szerokości drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wynoszą co najmniej 0,9m.  
Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze 
ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nie blokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie 
mniejszej niż 0,9 m. Poziome drogi ewakuacyjne obudowane o klasie odporności ogniowej EI 15. 

Budynek szkoły wraz z gimnazjum: 
Z jadalni A-0.44 ( ZL I) ewakuacja przebiega: po zakończeniu I etapu realizacji inwestycji na 

korytarz szkoły podstawowej  i dalej bezpośrednio do wyjścia na zewnątrz oraz poprzez dwa wyjścia 
ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz; po zakończeniu II etapu realizacji inwestycji 
(dobudowie gimnazjum) jedno z wyjść ewakuacyjnych bezpośrednio na zewnątrz budynku zamieni się 
w wyjście na korytarz gimnazjum w strefie głównego wejścia do budynku. Ewakuacja z pomieszczeń 
zaplecza kuchennego - przejście ewakuacyjne nie przekracza 40m i prowadzi nie więcej niż przez 3 
pomieszczenia. 

Sala gimnastyczna gimnazjum (widownia i płyta) (strefa pożarowa ZL I) ma po dwa wyjścia 
ewakuacyjne oddalone od siebie co najmniej 5 m o łącznej szerokości 3,60 m. Drzwi stanowiące 
wyjście ewakuacyjne otwierają się na zewnątrz. Ewakuacja prowadzi na wewnętrzną komunikację, 
skąd zapewniono trzy wyjścia na zewnątrz ( dwa poprzez przedsionki). Dodatkowo zaprojektowano 
drzwi ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku.  

Wszystkie drzwi zewnętrzne z budynku prowadzące z poziomych dróg ewakuacyjnych otwierają się 
na zewnątrz i mają szerokość co najmniej 1,2m. 

W szkole podstawowej ze skrzydeł mieszczących sale lekcyjne ewakuacja będzie prowadzona na 
korytarz i dalej - na kondygnacji parteru do dwóch wyjść ewakuacyjnych na zewnątrz budynku 
(bezpośrednio oraz poprzez pom. A-0.02 i A-0.01); na kondygnacji piętra do dwóch wyjść 
ewakuacyjnych na zewnątrz budynku- na zewnętrzne schody ewakuacyjne żelbetowe oraz na schody 
w komunikacji ogólnej i dalej poprzez komunikację i przedsionek.  

Przejście ewakuacyjne nie przekracza 40m i prowadzi nie więcej niż przez 3 pomieszczenia. 
Szerokości drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wynoszą co najmniej 0,9m.  
Długość dojścia ewakuacyjnego dla krótszego dojścia nie przekracza wymaganych 60m (ZL III).  Na 
drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym należy zapewnić awaryjne 
oświetlenie ewakuacyjne. 

Schody dwubiegowe o konstrukcji niepalnej – klasa odporności ogniowej dla budynku w klasie D 
odporności pożarowej wynosi co najmniej R30. schody mają zapewnioną szerokość biegu, spocznika i 
wymiary stopni spełniają wymagania warunków technicznych,  

Analogicznie zaprojektowano przebieg ewakuacji w gimnazjum.  

Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze 
ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nie blokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie 
mniejszej niż 0,9 m. 

II.C.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych, 
a w szczególno ści: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroener getycznej, odgromowej 

Instalacja elektryczna 
Budynki są wyposażone w przeciwpożarowe wyłączniki prądu wyłączające dopływ prądu 
elektrycznego, za wyjątkiem urządzeń przeciwpożarowych, których działanie w warunkach pożaru jest 
niezbędne do prowadzenia ewakuacji oraz działań ratowniczo – gaśniczych.  
 
Instalacja odgromowa  
Budynki są wyposażone w instalacje chroniące od wyładowań atmosferycznych.  
Instalacja odgromowa musi być wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 
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Instalacja gazowa 
Kurek główny będzie zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce co najmniej z 
materiału trudnozapalnego, w odległość co najmniej 0,5 m od poziomu terenu oraz najbliższej 
krawędzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku. 

II.C.11 Urządzenia przeciwpo żarowe 

W budynkach projektuje się: 

- instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi HP 25 z wężem 
półsztywnym, które będą zlokalizowane na każdej kondygnacji budynku pokrywając swoim 
zasięgiem całą powierzchnię budynku.  

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony przy wejściach głównych do budynków, 

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oświetlonych światłem 
sztucznym w strefie ZL III i na wszystkich drogach ewakuacyjnych w strefie ZL II i ZL1. 

- urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu w pomieszczeniu kotłowni gazowej o 
łącznej nominalnej mocy cieplnej zainstalowanych urządzeń gazowych powyżej 60 kW. 

 

II.C.12 Wyposa żenie w ga śnice 

Budynek jest wyposażony w gaśnice przenośne proszkowe dostosowane do gaszenia 
pożarów grup ABC w ilości zgodnej ze wskaźnikiem co najmniej 6 kg środka gaśniczego na każde 
100 m2 powierzchni, z zachowaniem 30 m długości dojścia do sprzętu oraz dostępu do niego o 
szerokości co najmniej 1 m.  

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które występują  
w budynku. W kuchni należy zastosować gaśnice typu F.  

II.C.13 Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę dla omawianego budynku w wymaganej ilości 20 l/s 
zapewniono z jednego istniejącego i dwóch projektowanych hydrantów zewnętrznych DN80 na 
istniejącej sieci wodociągowej. Najbliższy hydrant zewnętrzny znajduje w odległości do 75m od ściany 
budynku, a drugi do 150m. 

 

II.C.14 Drogi po żarowe 

Do omawianego budynku należy doprowadzić drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, 
umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej.  

Zgodnie z § 12 ust. 7 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 
1030), nie wymaga się drogi pożarowej wzdłuż omawianych budynków - oba mają nie więcej niż 3 
kondygnacje nadziemne i wysokość nie większą niż 12m oraz zapewnione jest połączenie z tą drogą 
wyjść z budynku, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 
30m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy 
pożarowej. 
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II.D ZMIANY DOPUSZCZALNE W PROJEKCIE – NIEISTOTNE ODST ĄPIENIA OD PROJEKTU 
(zgodnie z art. 36a Pb). 
 

Projektant dopuszcza zmian ę zastosowanych w dokumentacji elementów budowlanych , 
systemów, materiałów, urz ądzeń, instalacji, wyposa żenia, rozwi ązań projektowych, itp., a 
Wykonawca ma prawo wnioskowa ć o zastosowanie rozwi ązań zamiennych, pod warunkiem, że 
zaproponowane  rozwi ązania zamienne nie b ędą obni żać standardu, parametrów i wła ściwo ści 
zaprojektowanych w projekcie elementów budowlanych,  systemów, materiałów, urz ądzeń, 
instalacji, wyposa żenia, rozwi ązań projektowych i innych. Wprowadzone zmiany nie mog ą 
poci ągać za sob ą zwiększenia kosztów inwestycji, zało żonych warunków funkcjonalno- 
użytkowych ani zmienia ć idei i zało żeń projektu. Wszelkie zmiany musz ą uzyska ć akceptacj ę 
Inwestora i Głównego Projektanta.  Je żeli zastosowanie rozwi ązania zamiennego wi ąże się z 
konieczno ścią wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskuj ąca ponosi pełn ą 
odpowiedzialno ść za dokonanie tych zmian, zwi ązaną z tym koordynacj ę międzybran żową oraz 
uzyskanie niezb ędnych opinii, uzgodnie ń i pozwole ń. 
 
II.E UWAGI 
  [uwagi do dokumentacji] Wszelkie zawarte w dokumentacji projektowej uwagi dotyczą 
adekwatnie danego etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji 
projektowej. 
 [prawo autorskie]  Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia23.02.94). 
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowią własność ‘Jednostki 
Projektowania’ i nie wolno ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez pisemnej zgody autorów 
opracowania, POZA PRZYPADKAMI OKREŚLONYMI ODRĘBNYMI UMOWAMI. 
 [przygotowanie terenu budowy]  Teren budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie, 
uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP i p.poż. W czasie wykonywania robót 
rozbiórkowych, budowlanych i montażowych należy ściśle przestrzegać odnośnie obowiązujące w tym 
zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie muszą być 
przeszkoleni i znać przepisy BHP i p.poż. 
 [projekt organizacji i harmonogram robót]  Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi 
Budowy do akceptacji projekt organizacji budowy wraz z uzgodnionym projektem organizacji placu 
budowy i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
budowlane, montażowe, wykończeniowe i inne. 
 [warunki wykonania i odbioru robót]  Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - 
zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych). 
 [odbiory przez organy]  Realizowana na bazie niniejszej dokumentacji inwestycja zostanie 
przekazana do użytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy i Ekspertów odbiorów 
wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych oraz po przedłożeniu odpowiednich protokołów, analiz, 
zaświadczeń odbioru.  
 [integralno ść dokumentacji]  Całościową, kompleksową, integralną dokumentację projektową 
stanowią m. in. następujące elementy wszystkich branż: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje, 
zestawienia, tabele, karty katalogowe, obliczenia, załączniki – dokumenty formalno – prawne, decyzje, 
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, analizy oraz inne opracowania,  a także specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. Wszystkie powyższe elementy dokumentacji projektowej 
wielobranżowej należy rozpatrywać integralnie, kompleksowo, sumarycznie. Uwagi i opisy 
zamieszczone w części rysunkowej i opisowej projektu stanowią integralną część niniejszego 
opracowania. 
 [koordynacja z projektami bran żowymi]  Rozmieszczenie, układ i wszelkie informacje dotyczące 
elementów branżowych, jak m.in. elementy konstrukcyjne, sieci, instalacje i urządzenia wewnętrzne i 
zewnętrzne wykonywać ściśle według projektów branżowych. Powyższe elementy należy 
koordynować i dostosować do projektu wiodącego, jakim jest dokumentacja projektowa branży 
architektura. 
 [koordynacja z innymi elementami opracowania]  Przedstawione w dokumentacji rozwiązania 
projektowe należy koordynować i wykonywać, uwzględniając pozostałe elementy zawarte w niniejsze 
dokumentacji – np. operaty, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, decyzje, wytyczne, projekty 
szczegółowe, przy założeniu, że projekt architektoniczno-budowany branży architektura jest projektem 
wiodącym. 
 [projekt warsztatowy]  Wykonawca zobowiązany jest, w razie potrzeby, do wykonania projektu 
warsztatowego we własnym zakresie, ściśle uwzględniając wytyczne, założenia i rozwiązania zawarte 
w niniejszej dokumentacji, a także  wymagania technologii, wymagania systemów oraz zasady wiedzy 
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technicznej i obowiązujące przepisy. Projekt warsztatowy powinien być spójny z niniejszą 
dokumentacją projektową. 
 [sprawdzenie geodezyjne rz ędnych wysoko ściowych]  Przed realizacją obiektów bezwzględnie 
należy dokonać sprawdzenia geodezyjnego rzędnych wysokościowych i wymiarów. W przypadku 
wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego przy konsultacji z 
Głównym Projektantem, zachowując zasady zawarte w projekcie. 
 [przykładowe rozwi ązania projektowe]  Zawarte w projekcie rozwiązania projektowe są 
rozwiązaniami przykładowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych 
warunków, montażu, mocowania, do wytycznych danego systemu, a także przygotowanie 
dokumentacji warsztatowej i powykonawczej  należy konsultować z Wykonawcą/ Dostawcą systemu i 
Projektantem oraz wykonywać ściśle wg ich wytycznych, wg założeń niniejszej dokumentacji oraz wg 
zasad sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów. 
 [uszczegółowienie rozwi ązań projektowych]  Wszelkie wytyczne, założenia, parametry, 
właściwości materiałów, rozwiązania zawarte w projekcie zostały opracowane na podstawie 
materiałów producentów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zasad wiedzy 
technicznej, obowiązujących przepisów i norm oraz wytycznych i uzgodnień z Inwestorem. W 
przypadku potrzeby uszczegółowienia rozwiązań projektowych i gdy wytyczne Producenta nie dadzą 
wystarczającej odpowiedzi na daną kwestię, należy konsultować się z Inwestorem i Projektantem.  
 [nazwy własne i marki handlowe]  Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów 
budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte  w niniejszym opracowaniu w celu 
określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku. Przykładowy system, 
Producent, marka mogą być zamienione na rozwiązanie równoważne. Wykonawca ma prawo 
wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, pod warunkiem, że zaproponowane  rozwiązania 
zamienne nie będą obniżać standardu, parametrów i właściwości zaprojektowanych w projekcie 
elementów budowlanych, systemów, materiałów, urządzeń, instalacji, wyposażenia, rozwiązań 
projektowych i innych. Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów 
inwestycji, założonych warunków funkcjonalno- użytkowych ani zmieniać idei i założeń projektu. 
Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inwestora i Głównego Projektanta.  Jeżeli zastosowanie 
rozwiązania zamiennego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona 
wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację 
międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń. 
 [wyj ściowe parametry produktu]  Wyjściowe parametry wskazane przez przykładowy produkt 
należy traktować jako bazę wyjściową. Należy je traktować jako wskazanie parametrów istotnych. 
Dodatkowe parametry materiałowe należy dobierać na podstawie specyfikacji technicznej producenta 
jak dla założonego w projekcie typu i rodzaju materiału.   
 [tolerancja parametrów materiałowych]  Dopuszcza się tolerancję parametrów materiałowych ze 
względu na funkcjonujące na rynku typoszeregi produktów, parametry producentów, technologię 
wykonania produktu, pod warunkiem spełnienia założonych w projekcie właściwości technicznych i 
funkcjonalno- użytkowych. Tolerancję parametrów materiałowych, stanowiących wytyczną dla 
osiągnięcia założonego celu funkcjonalno- użytkowego, dopuszcza się na poziomie do ok. 5%. Ze 
względu na specyfikę danego materiału wartość tolerancji ma charakter pomocniczy, a faktyczna 
wartość tolerancji powinna wynikać z charakteru danego parametru i jego wpływu na założone 
właściwości techniczne i funkcjonalno – użytkowe. 
 [istotne zmiany]  Wszelkie istotne zmiany zastosowanych w projekcie systemów i rozwiązań – o 
parametrach nie gorszych niż założone w projekcie - należy przedstawić Głównemu Projektantowi do 
akceptacji.  
 [materiały, rozwi ązania techniczne, urz ądzenia]  Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, 
rozwiązania techniczne i urządzenia powinny odpowiadać normom bezpieczeństwa p/poż., sanepid, 
bhp, a także powinny posiadać odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Państwowego 
Zakładu Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki 
Budowlanej), deklaracje zgodności i certyfikat zgodności oraz powinny być zgodne z przepisami 
szczegółowymi. 
 [analiza warunków brzegowych]  Przed wykonaniem wszelkich prac montażowych danego 
rozwiązania bądź systemu Dostawca systemu/ Wykonawca zobowiązany jest przeanalizować warunki 
wytrzymałościowe, atmosferyczne (np. obciążenia wiatrem, śniegiem, gruntowo-wodne), 
bezpieczeństwa pożarowego, higieniczno-sanitarne, konstrukcyjne, montażowe i inne, w celu 
dobrania odpowiednich systemów, rozwiązań montażowych (przygotowujących, mocujących, 
łączących, uszczelniających, zabezpieczających, i in.) oraz warunków eksploatacji i użytkowania.  
Poszczególne rozwiązania systemowe i indywidualne oraz wszelkie powiązania między nimi 
Dostawcy systemu/ Wykonawcy zobowiązani są wzajemnie skoordynować. 
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 [sprz ęt]  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość, standard i środowisko wykonywanych robót, a także na środowisko 
naturalne. Rodzaj sprzętu pozostawia się do decyzji Wykonawcy, po uzgodnieniu z Dostawcą systemu 
oraz po uzgodnieniu z Zarządzającym realizacją umowy. Należy stosować sprzęt odpowiedni do 
przyjętej przez wykonawcę technologii budowy. 
 [transport i przechowywanie materiałów]  Należy zagwarantować przewóz materiałów 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i wpływami atmosferycznymi. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. Zastosowane 
materiały budowlane powinny być składowane, sezonowane, przygotowane do użycia, wykonywane, 
zabezpieczane ściśle wg wytycznych, instrukcji, specyfikacji technicznych Producenta. 
  [wykonanie robót budowlanych]  Wszystkie roboty budowlane (w tym przygotowanie, obróbka, 
montaż wszelkich materiałów i systemów), rozwiązania projektowo-realizacyjne, detale 
architektoniczne należy wykonać w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z Głównym 
Projektantem obiektu, a także  ściśle zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi, technologią wykonania, 
instrukcjami i specyfikacjami technicznymi Producenta/ Dostawcy systemu oraz zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi przepisami.   
  [materiały i akcesoria stanowi ą kompletny system]  Prace budowlane wykonywane w oparciu o 
system Dostawcy lub Producenta należy wykonać z użyciem materiałów i akcesoriów wchodzących w 
skład kompletnego systemu rekomendowanego przez wybranego Dostawcę/ Producenta dla danych 
parametrów budynku. Kompletny system (m.in. dobór materiałów, mocowanie, przygotowanie 
podłoża, składowanie, technologię wykonania, wykończenie, konserwację, itp.), jak dla danego typu 
obiektu, należy wykonać ściśle według instrukcji wykonania robót, technologii wykonania, zgodnie z 
wytycznymi Producenta/ Dostawcy systemu, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
sztuki budowlanej. 
 [dodatkowe elementy systemów i rozwi ązań] Wszelkie dodatkowe elementy do systemów i 
rozwiązań projektowo-realizacyjnych należy dobierać ściśle zgodnie z wytycznymi Wykonawcy/ 
Dostawcy, obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. 
 [rozwi ązania zło żone z ró żnych systemów]  Niedozwolone jest stosowanie rozwiązań złożonych 
z różnych systemów Dostawców, w przypadku gdy rozwiązanie takie nie otrzyma pełnej gwarancji 
Dostawcy jak dla całego systemu.  
 [wykonanie robót przez autoryzowanego Wykonawc ę] Wszelkie prace budowlane, montażowe 
bazujące na systemach Dostawców muszą być wykonywane przez autoryzowanego przez Dostawcę 
systemu Wykonawcę. Autoryzowany Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Budowy 
pisemną gwarancję na wykonane prace na okres określony w umowie pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą, lecz nie krótszy niż wysoki okres gwarancyjny funkcjonujący na rynku dla danego 
rozwiązania systemowego. 
 [inspekcja Rzeczoznawcy]  Po zakończeniu instalacji rozwiązań systemowych należy zapewnić 
inspekcję autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu w celu skontrolowania, czy prace 
instalacyjne zostały wykonane zgodnie z kompletną dokumentacją dotyczącą danego rozwiązania 
systemowego, wytycznymi Dostawcy oraz obowiązującymi przepisami. 
 [reprezentatywne próbki elementów i materiałów]  Na etapie realizacji inwestycji należy 
przedstawić Głównemu Projektantowi reprezentatywne próbki elementów i materiałów planowanych 
do zastosowania, a mające wpływ na estetykę, użytkowość i funkcjonalność obiektu, m.in. materiały 
elewacyjne (ogrodzenie, okładziny ścienne, posadzkowe, stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa),  
wykończeniowe (okładziny posadzek i ścian, sufity, elementy wyposażenia stałego i ruchomego),  itp., 
celem stwierdzenia zgodności zastosowania materiałów zgodnie z założeniami projektu i 
zatwierdzenia właściwości wizualnych, estetycznych i użytkowych planowanych do zastosowania 
materiałów. 
 [jako ść i zgodno ść wykonania prac]  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania 
wszelkich prac  będących w zakresie umowy oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową , SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy wykonane roboty lub elementy budowli nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub  będą miały niezadowalającą  jakość  wówczas zostaną 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania 
obmiaru robót we własnym zakresie.  
 [gwarancja szczelno ści, stabilno ści, solidno ści, staranno ści, precyzji i profesjonalizmu 
wykonania]  Wykonanie wszelkich prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych oraz prac 
mających wpływ na bezpieczeństwo życia i zdrowia człowieka oraz późniejszą użytkowość, 
eksploatację i optymalnie niskie koszty utrzymania bezwzględnie powinny gwarantować szczelność, 
stabilność, solidność, poprawność, precyzję i profesjonalizm wykonania. Montaż elementów powinien 
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gwarantować prawidłowe wykonanie wszelkich detali, m.in. obróbek, uszczelnień, prawidłowego 
działania elementów i mechanizmów, niezawodność systemu, nieprzekroczenia max. tolerancji 
wymiarowej,  nieprzemarzanie przegrody i elementów.  Miejsca połączeń, obróbki, wykończenia, styki 
różnych materiałów, rozwiązania narażone na rozszerzalność termiczną i pracę materiałów, 
rozwiązania narażone na nieszczelności, rozwiązania narażone na działanie czynników 
atmosferycznych należy wykonywać w najwyższym stopniu staranności, precyzji i profesjonalizmu, 
gwarantujących szczelność, stabilność i poprawność wykonania rozwiązań. Przy wykonywaniu 
powyższych prac należy uwzględnić warunki współpracy i eksploatacji wszystkich elementów, podane 
przez Producentów. Materiały budowlane oraz warstwy narażone na czynniki zewnętrzne powinny 
spełniać wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnętrznych. Technologia montażu, 
zabezpieczenia, warunki użytkowania, konserwacja – ściśle wg wytycznych Dostawcy systemu lub 
Wykonawcy. Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi gwarancję na wykonanie 
przegród i rozwiązań, ich szczelności i prawidłowego działania w danym okresie. 
 [odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu]  Przed finalnym zakończeniem robót 
zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykonane roboty do 
sprawdzenia ich ilości i jakości wykonania oraz do częściowego odbioru przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.   
 [Odbiory ko ńcowe]  Inwestycja podlega finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten 
powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym usuniecie wad i usterek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
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II.F INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA 

SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
W tomie pierwszym projektu wykonawczego.
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II.G CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO OR AZ DANE 
TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJ ĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I 
JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKT Y SĄSIEDNIE – 
OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

II.G.1 Bilans mocy urz ądzeń elektrycznych  

Bilans mocy zawarty został w części instalacji elektrycznych. 
Orzeczenie: Zamówiona moc w pełni pokrywa potrzeby projektowanych obiektów . 

 

II.G.2 Właściwo ści cieplne przegród budowlanych 

ściana zewnętrzna typowa z wykończeniem płytką klinkierową: U=0,21 W/m2K ; 
stropodach standardowy: U= 0,12 W/m2K   
stropodach nad salami gimnastycznymi: U= 0,16 W/m2K   
ślusarka- system okienno-drzwiowy: U=1,11 W/m2K   
system fasadowy ( przeszklenia obwodowe hal sportowych) U=1,27 W/m2K   
 

II.G.3 Parametry sprawno ści energetycznej instalacji grzewczej, wentylacyjne j, klimatyzacyjnej, 
ciepłej wody u żytkowej, o świetlenia 

Wg opisu części instalacji sanitarnych i elektrycznych. 
 

II.G.4 Dane wykazuj ące, że przyj ęte rozwi ązania budowlane i instalacyjne spełniaj ą wymagania 
dotycz ące energii zawarte w przepisach techniczno-budowlan ych 

W projekcie zastosowano rozwiązania zapewniające ochronę cieplną i energetyczną, zapewniającą 
spełnienie wymagań energetycznych zawartych w przepisach techniczno - budowlanych, poprzez 
zastosowanie odpowiedniej izolacji przegród poziomych i pionowych, zastosowanie ciepłych profili 
ślusarki okienno- drzwiowej i ciepłych fasad, ochronę cieplną elementów instalacji wewnętrznych. 
Parametry cieplne przegród nie przewyższają progowych wartości współczynnika przenikalności 
cieplnej, określonych w punkcie: Właściwości cieplne przegród budowlanych. 
Projektowane budynki są energooszczędne ze względu na szereg rozwiązań projektowych, 
zastosowane materiały oraz technologie, w tym.: 
- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła; 
- wysokowydajne piece z zamkniętą komorą spalania w kotłowniach; 
- usytuowanie budynków względem stron świata - ekspozycja południowa zewnętrznej ściany sal 
lekcyjnych; pasywny uzysk ciepła; 
- rozwiązania pozwalające na oszczędność zużycie wody; 
- podwyższona izolacyjność cieplna przegród w stosunku do wymagań normatywnych 

II.G.5 Zapotrzebowanie i jako ść wody oraz ilo ści i sposób odprowadzania ścieków 

Wg opisu części instalacji sanitarnych. 
 

II.G.6 Emisja zanieczyszcze ń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z p odaniem ich 
rodzaju, ilo ści i zasi ęgu rozprzestrzeniania si ę 

Dla projektowanego budynku nie będzie istniała emisja zanieczyszczeń gazowych. 
  

II.G.7 Rodzaj i ilo ść wytwarzanych odpadów 

Odpady gospodarczo - bytowe:  Ogb = 60kg/dzień 
 

II.G.8 Emisja hałasu oraz wibracji, a tak że promieniowania, w szczególno ści jonizuj ącego, pola 
elektromagnetycznego 

Wg opisu części instalacji sanitarnych. 
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II.G.9 Wpływ obiektu na istniej ący drzewostan, pow. ziemi, wody powierzchn. i podzi emne 

Przedmiotowa inwestycja nie ma wpływu na istniejący drzewostan oraz nie narusza istniejącej zieleni 
wysokiej. Nie ma również negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. Wszelkie 
nieczystości ciekłe z budynku szkoły podstawowej wraz z gimnazjum po zakończeniu 1 etapu 
realizacji inwestycji prowadzone są do tymczasowych bezodpływowych zbiorników na nieczystości 
ciekłe, a po rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej kompleks edukacyjny zostanie do niej podłączony. 
Wody deszczowe z dachów obiektów oraz z terenów utwardzonych odprowadzone są do 
projektowanej kanalizacji deszczowej wewnętrznej i dalej do studni chłonnych. Projektuje się osadniki 
substancji ropopochodnych dla parkingów i dróg wewnętrznych.   
 

II.G.10 Dane wykazuj ące, że przyj ęte w projekcie rozwi ązania przestrzenne, funkcjonalne i 
techniczne ograniczaj ą lub eliminuj ą wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 
i inne obiekty budowlane  

W projekcie kompleksu edukacyjnego zastosowano szereg rozwiązań ograniczających wpływ obiektu 
na środowisko przyrodnicze: zastosowano ekologiczne materiały elewacyjne, proste, tanie technologie 
budowy obiektu; zastosowano energooszczędne przegrody pionowe i poziome oraz elementy ślusarki 
okienno- drzwiowej; zastosowano elementy ochrony przed hałasem. 
 

 
Opracowali (podpisy wg strony tytułowej):



 

Siergiej Studio Architektury Budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy Kórnik 1205_PW 03.2013 str. 65 

 

II.H RYSUNKI 
 


