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1. DANE OGÓLNE
1.1

Inwestor

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
02‐353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40.

1.2

Dane ewidencyjne

Nieruchomość położona jest w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40 na działkach o
numerach ew. 12/13, 12/15 i 19 w obrębie 2‐02‐03 (własność Zamawiającego) oraz na
działkach o numerach ew. 12/7 i 42 z obrębu 2‐02‐03 (wieczyste użytkowanie Zamawiającego).

1.3

Jednostka projektowa

EMGIEprojekt Sp. z o.o., 25‐342 Kielce, ul. Mazurska 14.

1.4

Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest stacja PZO Innogy Stoen Operator wchodząca w skład
inwestycji pn.: "Budowa budynku dydaktyczno‐naukowego stanowiącego rozbudowę
kompleksu Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40".

1.5

Podstawa opracowania


Umowa Nr ZP/U/02/16 z dnia 8.04.2016 zawarta w Warszawie pomiędzy Akademią
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; 02‐353 Warszawa, ul.
Szczęśliwicka 40, a EMGIEprojekt Sp. z o.o., ul. Górna 20, 25‐415 Kielce,



aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500,



Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej gr. III/IV (nr ND\TN\I 1727\2018)
wydane przez Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 10.12.2018 r.



obowiązujące w Polsce regulacje prawne, a w szczególności:
o

ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami),

o

ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku ‐ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r., poz.
414 z późniejszymi zmianami),

o

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami),

o

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 z
2002 r., poz. 1229 z późniejszymi zmianami),
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rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719),

o

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.
U. Nr 124 z 2009 r., poz. 1030),

o

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997
r., poz. 844 z późniejszymi zmianami).



1.6

standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.

Przeznaczenie i kategoria obiektów budowlanych

Projektowany budynek "D", w którym zlokalizowana jest projektowana stacja PZO będzie
posiadał funkcję dydaktyczno‐naukową (kategoria obiektów budowlanych ‐ IX) i stanowić
będzie rozbudowę kompleksu Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie przy ulicy
Szczęśliwickiej 40.

2. CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI INWESTYCJI
Nieruchomość położona jest w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40 na działkach o
numerach ew. 12/13, 12/15 i 19 w obrębie 2‐02‐03 (własność Zamawiającego) oraz działkach
o numerach ew. 12/7 i 42 z obrębu 2‐02‐03 (wieczyste użytkowanie Zamawiającego).
Obszar inwestycji nie jest ujęty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy. Teren jest w większości ogrodzony, a działki zagospodarowane. Sąsiedztwo
inwestycji stanowią obiekty dydaktyczne i szkoleniowe APS wraz z infrastrukturą, obiekty
użyteczności publicznej, mieszkalne oraz park.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1

Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji od zachodu ograniczony jest Parkiem Zachodnim, od północy ciągiem pieszo‐
jezdnym ulicy Kopińskiej, od wschodu ciągiem pieszo‐jezdnym ulicy Szczęśliwickiej, a od
południa sąsiaduje z zabudowaniami prywatnymi (budynek wielorodzinny w budowie) oraz
działką Zespołu Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Na posesji znajduje się kompleks budynków Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
3.1.1

Układ zabudowy

Na działce nr 19 znajduje się budynek „A'', który jest usytuowany wzdłuż ul. Szczęśliwickiej
natomiast budynek „B" stanowiący przedłużenie linii zabudowy budynku „A" jest usytuowany
wzdłuż ul. Kopińskiej. Ponadto, na działce nr 19 znajduje się budynek „C" z aulą konferencyjno‐
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seminaryjną i salą Senatu, który jest usytuowany w głębi działki, za budynkami "A" i "B"
tworząc wewnętrzny dziedziniec ograniczony z trzech stron istniejącymi budynkami. Działki
12/13, 12/15, 42 i 12/7 są niezabudowane. Ukształtowanie terenu jest ogólnie płaskie z
niewielkim spadkiem w kierunku północno‐zachodnim.
Powierzchnia biologicznie czynna pokryta jest trawą z roślinnością niskopienną i drzewami
w przewyższającej większości są to drzewa liściaste oraz kilka sztuk drzew iglastych oraz krzewy
iglaste i liściaste.
3.1.2

Układ komunikacyjny

Dostęp do terenu działek będących przedmiotem inwestycji zapewniony przez jest przez
wjazdy od ulicy Kopińskiej (przejazd służebny przez działkę nr 43/1 i przejazd bramny o
wymiarach 4,5x4,5m) oraz od ulicy Szczęśliwickiej.

3.2

Projektowane zagospodarowane terenu

W ramach przewidzianego do wykonania zakresu zadania planuje się dostosowanie
istniejącego zagospodarowania terenu do nowej funkcji tj. budowy budynku "D", w którym
zlokalizowano stację PZO Innogy Stoen Operator oraz zapewnienia wymaganego dojazdu do
stacji

oraz

miejsca

postoju

samochodu

technicznego.

Zakres

zmiany

sposobu

zagospodarowania terenu obejmuje m.in.:


rozbiórkę i odtworzenie ciągów jezdnych w granicach opracowania (z uwagi na
lokalizację sieci uzbrojenia terenu w pasach dróg wewnętrznych) z zapewnieniem
dojazdu do budynku i zlokalizowanej w nim stacji PZO wjazdem od ulicy Kopińskiej
(przejazd służebny przez działkę nr 43/1 i przejazde bramny o wymiarach 4,5x4,5m)
oraz od ulicy Szczęśliwickiej drogą wewnętrzną.



budowę budynku "D" zgodnie z wytycznymi branży architektonicznej w którym
zlokalizowano stację PZO Innogy Stoen Operator,



przebudowę i rozbudowę istniejących parkingów naziemnych, w tym zapewnienie
miejsca postoju samochodu technicznego Innogy Stoen Operator,



budowę przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia (realizacja przyłącza przez
dysponenta sieci w oparciu o przygotowaną przez niego dokumentację projektową, w
oparciu o art. 29 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub na podstawie
zgłoszenia robót budowlanych (dokonanego przez dysponenta sieci lub Inwestora po
wyborze Wykonawcy i wymaganym przepisami techniczno‐budowlanymi określeniu
terminu rozpoczęcia robót) .

3.2.1

Układ zabudowy

Zabudowa istniejącego kompleksu budynków pozostaje bez zmian.
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Rozbudowa kompleksu o budynek "D" obejmuje swym zakresem nowe skrzydło o pięciu
kondygnacjach nadziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej, przylegające od zachodu do
budynku "B".
3.2.2

Układ komunikacyjny

Istniejący – w postaci urządzonych zjazdów: z ul. Kopińskiej (przejazd służebny przez działkę nr
43/1 i przejazd bramny) i z ul. Szczęśliwickiej oraz istniejących ciągów pieszo‐jezdnych
wewnątrz terenu nieruchomości.

4. POMIESZCZENIE STACJI PZO
W ramach inwestycji pn.: Budowa budynku dydaktyczno‐naukowego stanowiącego rozbudowę
kompleksu Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40", zgodnie
"Warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej gr. III/IV (nr ND\TN\I 1727\2018)"
wydanymi przez Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 10.12.2018 na parterze projektowanego
budynku "D" wydziela się pomieszczenie stacji PZO Innogy Stoen Operator.

4.1

Rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne

Pomieszczenie stacji PZO zlokalizowane jest w południowo‐zachodniej części budynku "D", na
kondygnacji parteru. Wejście do pomieszczenia stacji zaplanowano na południowej ścianie
budynku. Od zachodu stacja sąsiaduje z rozdzielnią SN, od północy z rozdzielnią NN, a od
wschodu z zapleczem sali audytoryjnej.
Pomieszczenia o rzucie prostokątnym o wymiarach 128,5x241cm i wysokości w świetle 5,07m.
Ściany pomieszczenia żelbetowe wylewane na mokro z betonu co najmniej C25/30 zbrojonego
stalą BSt500s i murowane z bloków wapienno‐piaskowych klasy minimum M20 na cienkiej
spoinie z zaprawy systemowej, ocieplone i wykończone tynkiem mineralnym lub akrylowym –
metoda lekka mokra.
Nadproże drzwiowe ‐ żelbetowe prefabrykowane lub wylewane na mokro w szalunkach lub w
kształtach kompatybilnych z wybranym do realizacji systemem bloków wapienno‐piaskowych.
Strop żelbetowy wylewany na mokro z betonu co najmniej C25/30 zbrojonego stalą BSt500s.
Rozwiązania budowlane zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania.
Izolacja cieplna ścian zewnętrznych w postaci bezspoinowego systemu ociepleń ścian
zewnętrznych, w skład którego wchodzą: zaprawa klejąca, płyty z wełny twardej gr. 20.0 cm,
łączniki mechaniczne wbijane, zaprawa zbrojąca, siatka zbrojąca z włókna szklanego, tynk
cienkowarstwowy.
Warstwy podłogowe: gres na kleju, wylewka samopoziomująca – gr. 0.5 cm, wylewka
betonowa co najmniej C12.5/15 zbrojona siatką zgrzewaną 4.5 mm co 10 cm ze stali S235JR
lub zbrojeniem rozproszonym, układana za pomocą agregatu typu „mixokret” – gr. 4.0 cm,
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warstwa ochronna z folii PE z wywinięciem na pasek brzegowy izolacji akustycznej i sklejeniem
na zakładach – gr. 0.2 mm, izolacja akustyczna ze styropianu akustycznego 37/35 z paskiem
brzegowym na obwodzie pomieszczenia – gr. 3.5 cm, / styropianu podłogowego gr. 7÷12cm,
folia paroizolacyjna PE z wywinięciem na ściany i sklejana na zakładach – gr. 0.2 mm, Strop
żelbetowy.
Drzwi zewnętrzne stalowe o wymiarach 100x200cm o konstrukcji spawanej, z wypełnieniem
blacha ocynkowaną malowana proszkowo, z żaluzją dwuczęściową z blokadą, zamkiem ZWP
PANIK i tabliczką ostrzegawczą.
Ściany i sufit wykończone nowym tynkiem maszynowym cementowo‐wapiennym kategorii III
gr. 1.5 cm i szpachlowane masą gipsową szpachlowania końcowego lub w wykończone płytą
gipsowo‐kartonową mocowaną do podłoża za pomocą kleju gipsowego i szpachlowane jedynie
masą gipsową szpachlowania końcowego.

4.2

Rozwiązania z zakresu instalacji sanitarnych

W pomieszczeniu stacji PZO projektowana jest instalacja wentylacji nawiewno‐wywiewnej.
Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez kratę transferową zabudowaną w drzwiach
wejściowych do pomieszczenia. Wywiew niezależnym układem ponad dach budynku. Jako
urządzenie wywiewne projektuje się wentylator kanałowy. Łączenie wentylatora z układem
kanałów z zastosowaniem króćców elastycznych. Wyrzut powietrza na poziomie dachu poprzez
wyrzutnię dachową. Spód wyrzutni min. 40cm nad warstwami wykończeniowymi dachu. Na
wejściu kanału wywiewnego do pomieszczenia przewidziano montaż klapy pożarowej.
W pomieszczeniu rozdzielni SN projektowana jest instalacja wentylacji nawiewno‐wywiewnej.
Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez kratę transferową zabudowaną w drzwiach
wejściowych do pomieszczenia. Wywiew niezależnym układem ponad dach budynku. Jako
urządzenie wywiewne projektuje się wentylator kanałowy. Łączenie wentylatora z układem
kanałów z zastosowaniem króćców elastycznych. Wyrzut powietrza na poziomie dachu poprzez
wyrzutnię dachową. Spód wyrzutni min. 40cm nad warstwami wykończeniowymi dachu. Na
wejściu kanału wywiewnego do pomieszczenia przewidziano montaż klapy pożarowej.
W pomieszczeniu stacji TRAFO projektowana jest instalacja wentylacji nawiewno‐wywiewnej.
Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez kratę transferową zabudowaną w drzwiach
wejściowych do pomieszczenia. Wywiew niezależnym układem ponad dach budynku. Jako
urządzenie wywiewne projektuje się wentylator kanałowy. Łączenie wentylatora z układem
kanałów z zastosowaniem króćców elastycznych. Wyrzut powietrza na poziomie dachu poprzez
wyrzutnię dachową. Spód wyrzutni min. 40cm nad warstwami wykończeniowymi dachu. Na
wejściu kanału wywiewnego do pomieszczenia przewidziano montaż klapy pożarowej.
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W pomieszczeniu rozdzielni NN projektowana jest instalacja wentylacji nawiewno‐wywiewnej.
Nawiew powietrza do pomieszczenia z układu nawiewnego obsługującego pomieszczenia
zlokalizowane na poziomie parteru. Nawiew z centrali wentylacyjnej. Wywiew niezależnym
układem ponad dach budynku. Jako urządzenie wywiewne projektuje się wentylator kanałowy.
Łączenie wentylatora z układem kanałów z zastosowaniem króćców elastycznych. Wyrzut
powietrza na poziomie dachu poprzez wyrzutnię dachową. Spód wyrzutni min. 40cm nad
warstwami wykończeniowymi dachu. Na wejściu kanału wywiewnego do pomieszczenia
przewidziano montaż klapy pożarowej.
W pomieszczeniu rozdzielni NN projektuje się instalację chłodu. System chłodzenia
pomieszczenia oparto na układzie chłodniczym pracującym w układzie podwójnym. Jako
jednostki wewnętrzne projektuje się klimatyzatory ścienne. Układy chłodnicze typu split
pracujące dla potrzeb odebrania zysków ciepła z pomieszczenia z modułem pracy całorocznej.
Sterowanie pracą jednostek wewnętrznych za pomocą sterowników naściennych. Instalację
chłodu wykonać z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chłodniczego R410a wg PN
EN 12735‐1. Łączenie przewodów z kształtkami wykonać przez lutowanie lutem twardym wg
PN‐EN 1044. Przewody mocować do stropu lub ścian przy pomocy uchwytów z wkładką
termiczną. Po zmontowaniu instalację przedmuchać azotem. Próbę szczelności wykonać
azotem na maksymalne ciśnienie robocze zalecane przez producenta w DTR urządzeń na okres
24 godzin. Instalację napełnić czynnikiem chłodniczym R410a.
Wszystkie przewody zaizolować otulinami do przewodów chłodniczych. Otuliny łączyć przy
pomocy klejenia dla pełnej szczelności izolacji. Grubość izolacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami, przy czym dla przewodów prowadzonych na zewnątrz budynku stosować
podwójną grubość izolacji i płaszcz ochronny z blachy stalowej ocynkowanej.

4.3
4.3.1

Rozwiązania z zakresu instalacji elektrycznych
Ogólne dane energetyczne i zasilanie główne

Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi gr. III/IV (nr ND\TN\I 1727\2018) wydanymi
przez Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 10.12.2018 r budynek zasilony zostanie linią kablową
SN‐15kV po stronie Stoen Operator Sp. z o.o. i linią kablową nN 230/400V po stronie
Inwestora. Granica stron pomiędzy podmiotami to zaciski głowic w polu odejściowym
rozdzielnicy SN Stoen Operator. Aby spełnić powyższe warunki projektuje się stację
transformatorową na terenie Inwestora z wydzielonym pomieszczeniem PZO dla Innogy Stoen
Operator.
Z rozdzielnicy nN projektowanej stacji zasilone zostaną budynek projektowany i istniejący.
Kabel nN wykorzystywany w obecnym czasie do zasilenia budynku istniejącego zostanie
wykorzystany do zasilania rezerwowego.
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Linie kablowe nN wychodzące z nowej stacji w układzie TN‐C instalacje w budynku TN‐S
Bilans mocy:
Szacowana moc zainstalowana budynku

800,00kW,

Współczynnik jednoczesności

kj=0,75

Szacowana moc szczytowa budynku

600,00kW

Szacowana moc przyłączeniowa podstawowa

Ppp = 600,0 kW

Szacowana moc przyłączeniowa rezerwowa

Ppr = 100,0 kW

Prąd obciążenia szczytowy zas. podstawowego

In = 933A

Prąd obciążenia szczytowy zas. rezerwowego

In = 155A

Napięcie zasilania

Un = 230/400V

4.3.2

Rozdzielnica SN w PZO
Pomieszczenie PZO zostało zaprojektowane i dostosowane do umieszczenia w nim

rozdzielnicy sieciowej typu TPM24 w układzie LLW. Pod rozdzielnicą przewidziano kanał
kablowy do wprowadzenia i wyprowadzenia linii kablowych SN. Wejście i wyjście kabli
z budynku wykonać przez przepusty gazoszczelne.
4.3.3

Wewnętrzna linia zasilająca SN z PZO

Z pola wyłącznikowego w PZO projektuje się wyprowadzeni linii SN kablem YHAKXs
3x1x120mm2 L=10m. Po wyjściu z rozdzielnicy SN w PZO kabel prowadzić w górnej części
kanału kablowego (nad kablami sieciowymi Innogy) i zakończyć głowicami w polu liniowym
RSN Inwestora.
4.3.4

Instalacja oświetlenia ogólnego (podstawowego):
Do oświetlenia PZO projektuje się oprawę żarową nastropową z trzonkiem E27 zgodnie

z typem opisanym na rysunku. Oprawa zasilona zostanie z wydzielonego obwodu tablicy
potrzeb własnych (TPW). Zaleca się zastosowanie w oprawie żarówki LED o mocy min. 11W
celem zapewnienie odpowiedniego oświetlenia pomieszczenia.
Instalacja oświetleniową wykonać jako natynkową przewodami miedzianymi typu
YDYżo 3x1,5mm2 układanymi w rurkach osłonowych RS PCV, w układzie TN‐S.
Łącznik oświetlenia umieścić obok drzwi nie niżej niż 110 cm i nie wyżej niż 140cm
ponad gotową powierzchnią podłogi. Projektuje się łącznik pojedynczy natynkowy.
4.3.5

Instalacja oświetlenia awaryjnego,

W PZO nie projektuje się oświetlenia awaryjnego.
4.3.6

Instalacja gniazd wtykowych 230 VAC
W PZO projektuje się obwód gniazda 230V zasilany z wydzielonego obwodu TPW.

Gniazdo instalować w miejscu wskazanym na rysunku. Instalacja 3‐przewodowa (L, N, PE).
Gniazdo musi posiadać bolec ochronny, do którego należy podłączyć przewód ochronny PE.
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Projektuje się gniazd natynkowe. Instalacja zasilającą gniazdo wykonać jako natynkową
przewodami miedzianymi typu YDYżo 3x2,5mm2 układanymi w rurkach osłonowych RS PCV, w
układzie TN‐S.
4.3.7

Wytyczne zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji
W miejscach przejść przewodów, kabli, tras kablowych, etc. przez ściany i stropy

oddzielenia przeciwpożarowego (np. wydzielające pomieszczenia techniczne, gospodarcze i
komórki od strefy pożarowej garażu, strefy pożarowe garażu między sobą, garaż od części
nadziemnej budynku, strefy pożarowe ZL III i ZL IV) projektuje się przepusty o klasie odporności
ogniowej EI przegrody (w tym przypadku zasadniczo EI 120; dla stropu pomiędzy strefami ZL III
i ZL IV – EI 60).
Przepusty w ścianach i stropach, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej
co najmniej REI/EI 60, wydzielonych pożarowo przestrzeni budynku, które nie stanowią
odrębnych stref pożarowych (tzw. "pomieszczenia zamknięte", jak klatki schodowe,
przedsionki przeciwpożarowe, pomieszczenie z CSP, pomieszczenia na odpady, korytarze
prowadzące z klatek schodowych na zewnątrz budynku), będą zabezpieczone w opisany
powyżej sposób w przypadku, gdy ich średnica będzie przekraczała 4 cm.
Ww. przepusty należy wykonywać, gdy sama instalacja jest już ukończona.
Zastosowane wyroby do wykonywania ww. zabezpieczeń będą dopuszczone do obrotu
zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych i wykonywane zgodnie z dokumentacją
zastosowanego systemu (oceną techniczną albo aprobatą techniczną oraz instrukcją
producenta). Po wykonaniu uszczelnień zostaną one odpowiednio opisane z podaniem typu
uszczelnienia, jego odporności ogniowej i daty wykonania.
Dokumentacja

dotycząca

wykonania

ww.

zabezpieczeń

zostanie

przekazana

inwestorowi.
Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu
terenu, będą zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do jego wnętrza. Kanały
instalacji teletechnicznych (np. w postaci rur instalacyjnych) na wejściu do budynku będą
dodatkowo zabezpieczone poprzez wykonanie przepustu o klasie odporności ogniowej co
najmniej EI 120.
4.3.8

Instalacja uziemiająca i wyrównania potencjałów
W PZO projektuje się montaż po obwodzie płaskownika stalowego ocynkowanego

FeZn 30x4mm stanowiącego główną szynę uziemiającą (GSU). Płaskownik mocować uchwytami
systemowymi do ściany na wysokości H=0,3m od poziomu gotowej podłogi. Płaskownik należy
pomalować na kolor żółto‐zielony i połączyć z uziomem przez zacisk kontrolny minimum dwu
śrubowy.
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Do GSU podłączyć:
‐ obudowę rozdzielnicy SN,
‐ żyły powrotne kabli SN wprowadzonych do rozdzielnicy SN
‐ ościeżnicę i skrzydło drzwiowe
Obudowy rozdzielnic SN podłączać do GSU poprzez ich zaciski uziemiające stosując
przewód LYżo 1x50mm2 zakończony zaciskami oczkowymi. Ościeżnicę i skrzydło drzwiowe
podłączać do GSU poprzez ich zaciski uziemiające stosując przewód LYżo 1x25mm2 zakończony
zaciskami oczkowymi. Przewody do GSU podłączać poprzez zaciski śrubowe.
4.3.9

Uwagi końcowe

Całość instalacji wykonać zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostałymi
branżami procesu budowlanego obiektu.
Roboty elektryczne wykonywać sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnień od Inwestora oraz po
uzyskaniu pozwolenia na budowę. Prace należy prowadzić zgodnie z przedstawionym
projektem oraz aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie
realizacji robót związanych z wykonawstwem objętych niniejszym projektem instalacji, winny
być uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz
potwierdzone wpisem do dziennika budowlanego.
Użyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urządzenia powinny być dopuszczone do
stosowania w budownictwie w trybie określonym rozporządzeniem MGPiB z dn. 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z
dnia 8.02.1995r.).
Elementy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonywanych na obiekcie. Dla uniknięcia niezgodności – wymiary wszystkich elementów
przed wbudowaniem należy obowiązkowo sprawdzić na miejscu montażu.
Wszystkie rysunki branżowe rozpatrywać łącznie z rzutami podstawowymi. W przypadku
jakichkolwiek rozbieżności stanu bieżącego budowy i projektowanego należy poinformować
projektanta. Wszelkie odstępstwa od projektu wynikające z zastosowania innych materiałów,
rozwiązań konstrukcyjnych lub technologii, należy uzgodnić z projektantem i Inwestorem.
Montaż urządzeń i materiałów należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów
urządzeń i materiałów. Dokumentacja montażowa leży po stronie Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi aprobat
technicznych, certyfikatów zgodności, świadectw dopuszczenia, instrukcji obsługi, schematów
oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń.
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Można stosować oprawy i urządzenia innych producentów, niż podano w projekcie, w
przypadku posiadania tych samych parametrów technicznych, a przede wszystkim po
uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz Inwestora.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
5.1

Sytuacja, położenie, odległość od granic działki, odległość od obiektów
sąsiednich, dostęp do drogi publicznej:

Projektowany budynek "D" , w którym znajduje się projektowana stacja PZO stanowi
kontynuację pierzei ulicy Kopińskiej utworzonej przez istniejący budynek A" i budynek "B"
kompleksu Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Wschodnia ściana projektowanego budynku łączy się z zachodnią ścianą istniejącego budynku
"B". Po północnej stronie budynku zlokalizowana jest ulica Kopińska, a za nią budynki
przemysłowo‐usługowe, z których najbliższy znajduje się w odległości 25,4m.
Pomiędzy projektowanym budynkiem a ulicą Kopińską w odległości około 7m od
projektowanej elewacji znajduje się drzewo wyższe niż 3m. Drzewo rośnie na działce 43/1,
która nie jest własnością Inwestora i dlatego zakłada się jego pozostawienie.
Od strony zachodniej budynek sąsiaduje z parkiem. Najbliższe budynki w tym kierunku
znajdują się w odległości ponad 200m. Od strony południowej znajduje się dziedziniec APS i
budynek "C" w odległości 17,3m.

5.2

Wysokość, liczba kondygnacji:

Przedmiotowy obiekt jest 6‐kondygnacyjny, w tym:
‐ kondygnacji podziemnych ‐ 1
‐ kondygnacji nadziemnych ‐ 5
zaliczony do grupy budynków średniowysokich (SW)
Wysokość budynku liczona według §6 rozporządzenia 1) wynosi: 22,62 m,

5.3

Parametry budynku, wymiary, powierzchnia, kubatura:

Parametry budynku D:


powierzchnia zabudowy: 1 344 m²,



powierzchnia netto: 6 862 m²,



kubatura brutto budynku: 32 504 m3,



zero budynku na poziomie rzędnej: 110,47 m.n.p.m,



długość elewacji północnej (od strony ul. Kopińskiej): L=54,9m,



długość elewacji zachodniej (od strony parku): L=40,0m,



długość elewacji południowej (od strony dziedzińca): L=37,4m,
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powierzchnia wewnętrzna: 7 360 m², w tym:
o kondygnacja podziemna: 1314 m2 + łącznik: 68,10 m2
o parter: 1266 m2,
o 1 piętro: 1190,5 m2,
o 2 piętro: 1190,5 m2,
o 3 piętro: 1190,5 m2,
o 4 piętro:1154,80 m2,

5.4

Parametry pożarowe występujących substancji palnych

Nie przewiduje się przechowywania w projektowanym budynku substancji niebezpiecznych
pożarowo.
W obiekcie materiałami palnymi będą meble, wyposażenie sal wykładowych i pomieszczeń
biurowych

akademii, wystroje wnętrz, dokumenty kadrowe, finansowe, prace naukowe,

literatura w tym materiały w archiwum uczelni, tj. papier, drewno, płyty pilśniowe,
paździerzowe, laminaty, skóry, tkaniny sztuczne i naturalne, tworzywa sztuczne jako obudowa
niektórych urządzeń i mebli oraz wyposażenie sal i biur. Temperatura zapalenia tych
materiałów wynosi od 230o do 400oC.

5.5

Klasyfikacja pożarowa: kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana gęstość
obciążenia ogniowego, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w
poszczególnych pomieszczeniach. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń
oraz przestrzeni zewnętrznych.

Projektowany obiekt sklasyfikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL I + ZL III, maksymalna
przewidywana liczba osób na jednej kondygnacji wynosi:
Na kondygnacji podziemnej – max chwilowo 150 osób podczas odbioru ubrań z szatni; w
kondygnacji podziemnej nie występują pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi ;
zaprojektowano szatnie automatyczne – 3 pomieszczenia z urządzeniami do automatycznego
odbioru i wydawania ubrań oraz pomieszczenie do

przechowywania walizek i toreb

studentów; pomieszczenia przeznaczone dla nie więcej niż 50 osób.


Na parterze ‐ 360 osób



Na I piętrze – 220 osób



Na II piętrze – 200 osób



Na III piętrze – 180 osób



Na IV piętrze – 200 osób



Przedmiotowy budynek klasyfikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL, dla której
nie określamy gęstości obciążenia ogniowego.
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W piwnicy (kondygnacja podziemna) zaprojektowano wydzielone strefy pożarowe PM
(magazyn ‐ archiwum uczelni): strefa SPII o gęstości obciążenia ogniowego
Qd<500MJ/m2(przestrzeń techniczna na instalację CO i wodę), strefa SPI o gęstości
obciążenia ogniowego 2000  Qd 4000 MJ/m2 (archiwum uczelni).

W budynku nie przewiduje się pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych zagrożonych
wybuchem.

5.6

Podział na strefy pożarowe

Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej budynku (SW) ZL I , ZL III ‐ wynosi 5000 m2.
Powierzchnia całego budynku nie mieści się w jednej dopuszczalnej strefie pożarowej.
Przewiduje się następujące strefy pożarowe:


SP I ‐ Strefa Pożarowa PM 2000 < Q < 4000 MJ/m2 ‐ powierzchnia strefy: 316,73 m2 ‐
kondygnacja podziemna, ( magazyn‐archiwum ),



SP II ‐ Strefa Pożarowa PM Q < 500 MG/m2, ‐ powierzchnia strefy: 50,57 m2 ‐
kondygnacja podziemna, (przestrzeń techniczna kanału ciepłowniczego),



SP III ‐ Strefa Pożarowa ZL, kategoria zagrożenia ludzi ZI III ‐ powierzchnia strefy:
936,55 m2 ‐ kondygnacja podziemna,

( oprócz pomieszczeń szatni, toalet,

pomieszczenia przechowalni walizek, pomieszczenia sprzątaczek, komunikacji, w
strefie pożarowej SP III znajdują się magazyny / pom. techniczne: pom. węzła
cieplnego, wentylatornia, traktowane jako pomieszczenia powiązane funkcjonalnie z
częścią budynku zaliczaną do ZL , wentylatornia stanowi pomieszczenie wydzielone
pożarowo ),


SP IV ‐ Strefa Pożarowa ZL, kategoria zagrożenia ludzi ZI III – powierzchnia strefy: 68,1
m2 ‐ kondygnacja podziemna, ( łącznik )



SP V ‐ Strefa Pożarowa ZL, kategoria zagrożenia ludzi ZI I + ZL III ‐ powierzchnia strefy:
1221,36 m2 ‐ parter,



SP VI ‐ Strefa Pożarowa PM Q < 500 MG/m2, ‐ powierzchnia strefy: 32,72 m2 ‐
parter, (stacja PZO, stacja TRAFO, rozdzielnia NN, rozdzielnia SN,),



SP VII ‐ Strefa Pożarowa ZL, kategoria zagrożenia ludzi ZI I + ZL III ‐ powierzchnia strefy:
1190,50 m2 ‐ I piętro,



SP VIII ‐ Strefa Pożarowa ZL, kategoria zagrożenia ludzi ZI I + ZL III ‐ powierzchnia
strefy: 1190,50 m2 ‐ II piętro,



SP IX ‐ Strefa Pożarowa ZL, kategoria zagrożenia ludzi ZL III ‐ powierzchnia strefy:
1190,50 m2 ‐ III piętro,
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SP X ‐ Strefa Pożarowa ZL, kategoria zagrożenia ludzi ZL ZI I + III ‐ powierzchnia strefy:
1154,80 m2 ‐ IV piętro,

(Wydzielenie poszczególnych kondygnacji jako odrębnych stref pożarowych - w oparciu o
zapisy par. 226.u.2 warunków technicznych).

5.7

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej
elementów i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla budynku ZL I oraz ZL III średniowysokiego wymagana jest klasa odporności pożarowej B.
Zgodnie z §212 u. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami), dla przedmiotowego budynku,
posiadającego część podziemną zaliczaną do ZL, z której nie ma bezpośredniego wyjścia na
zewnątrz, klasę odporności pożarowej budynku ustala się, przyjmując jego wysokość jako sumę
wysokości części podziemnej i nadziemnej. Dla przedmiotowego budynku suma wysokości
wynosi 27,05 m, czyli dla określenia wymaganej klasy odporności pożarowej dla budynku,
przyjmuje się budynek wysoki zaliczany do kategorii ZL I + ZL III.
Dla takiego budynku również wymagana jest klasa odporności pożarowej B.
Budynek zostanie wykonany w klasie odporności pożarowej „B”. Wszystkie zastosowane
elementy budynków nie będą rozprzestrzeniać ognia (NRO). Klasa odporności ogniowej
elementów budynku będzie następująca:


Elementy głównej konstrukcji nośnej – R 120.



Stropy – REI 60 ‐ jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna
spełniać także kryteria nośności ogniowej R, dla głównej konstrukcji nośnej: R 120,



Konstrukcja dachu – R 30.



Ściany zewnętrzne – EI 60, jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej,
powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej R, dla głównej konstrukcji nośnej –
R 120. Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między‐kondygnacyjnego wraz z
połączeniem ze stropem, o wysokości co najmniej 80 cm,



Ściany wewnętrzne – EI 30, jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej,
powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej R, dla głównej konstrukcji nośnej –
R 120,



Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych – powinna mieć klasę odporności ogniowej
wymaganą dla ścian wewnętrznych – EI 30



Przekrycie dachu – RE 30. wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików,
lukarn i okien połaciowych, jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20%
jej powierzchni,
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ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatek schodowych lub pochylni
powinny mieć klasę odporności ogniowej REI 60, jak dla stropów budynku,



biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie służące do ewakuacji powinny być wykonane
z materiałów niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 60,



Ściany oddzielenia przeciwpożarowego ‐ REI 120



Stropy oddzielenia przeciwpożarowego w ZL ‐ REI 60



Stropy oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy PM a ZL ‐ REI 120



drzwi lub inne zamknięcia przeciwpożarowe – EI 60 (w ścianach oddzielenia p.poż.),



przepusty instalacyjne w ścianach i stropach zabezpieczyć zgodnie z § 234 Dz. U. 75
poz. 690 z 2002 r.: „Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p.poż. powinny
mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów. Przepusty
instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, niewymienionych wyżej,
dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60,
powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów.”



Pomieszczenia wydzielone pożarowo: wentylatornia ‐ stanowi pomieszczenie
wydzielone pożarowo, dla którego elementy powinny spełniać następujące wymagania
klasy odporności ogniowej:

o ściany i strop co najmniej EI 60, przejścia instalacyjne EI 60,
o drzwi EI 30
Klasa odporności ogniowej elementów budynku: głównej konstrukcji nośnej, konstrukcji dachu,
stropu, ściany zewnętrznej, ściany wewnętrznej, przekrycia dachu – dotyczy elementów wraz z
uszczelnieniami złączy i dylatacjami.
Elementy budynku: główna konstrukcja nośna, konstrukcja dachu, strop, ściana zewnętrzna,
ściana wewnętrzna, przekrycie dachu, powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO).
Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób
uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z
wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej, określonej w §216 ust. 1,
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
2002 r. z późniejszymi zmianami), odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku, w
którym są one zamocowane.
Przedmiotowy budynek to obiekt o konstrukcji mieszanej, w którym główna konstrukcja nośna
wykonana zostanie jako żelbetowa monolityczna wylewana na mokro i/lub prefabrykowana, a
ściany osłonowe oraz ściany działowe wykonane zostaną z materiałów silikatowych. Pozostałe
elementy nośne i uzupełniające w postaci słupów, rygli, podciągów, wieńców, stropów
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między‐kondygnacyjnych – są zaprojektowane jako żelbetowe. Ocieplenie elewacji płytami
twardej wełny,

wykończenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym i elementami kurtyn

aluminiowo szklanych, pokrycie dachu papą termozgrzewalną.
Wobec spełnienia wszystkich powyższych wymagań projektowany przedmiotowy budynek
będzie spełniał klasę odporności pożarowej „B”.

5.8

Warunki ewakuacji

Budynek na poziomie parteru posiada wyjścia ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz z każdej
części budynku.
W budynku ewakuacja będzie prowadzona poziomymi i pionowymi drogami ewakuacji.
Długość dojścia ewakuacyjnego, mierzona od wyjścia z pomieszczenia lub zespołu połączonych
funkcjonalnie ze sobą pomieszczeń, do drzwi przeciwpożarowych wydzielonej i oddymianej
grawitacyjnie klatki schodowej nie przekroczy 40 m dla dojścia najkrótszego przy dwóch
kierunkach dojściach oraz nie przekroczy 10 m przy jednym kierunku dojściu. Szerokość dojścia
będzie nie mniejsza niż 1,4 m, obliczona proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać
jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób.
Dojścia Poziome drogi ewakuacyjne będą obudowane ścianami o klasie odporności ogniowej
co najmniej EI30.
Przejście nie będzie prowadziło przez więcej niż 3 pomieszczenia. Szerokość przejścia na całej
jego długości, po wykonaniu aranżacji pomieszczeń, nie będzie mniejsza niż 90 cm.
Klatki schodowe będą obudowane ścianami REI 60, zamykane drzwiami o odporności ogniowej
EI30 z funkcją dymoszczelności S i wyposażone, w urządzenia do usuwania dymu, z
zapewnieniem dopływu powietrza uzupełniającego. Klatki schodowe będą posiadały biegi
o szerokości 1,8 m oraz spoczniki o szerokości 1,8 m. Wyjścia z klatek schodowych będą
prowadziły na zewnątrz budynku bezpośrednio

oraz poprzez korytarz ewakuacyjny

obudowany ścianami REI 60, zamykany drzwiami EI30 z funkcją dymoszczelności S. Na drogach
ewakuacyjnych nie będą występowały łatwo zapalne materiały i wyroby budowlane. Drogi
ewakuacyjne będą oznakowane zgodnie z Polską Normą.
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zastosowane będzie na drogach ewakuacyjnych
oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, w wc dla osób niepełnosprawnych. Awaryjne
oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej godzinę od zaniku oświetlenia
podstawowego.

5.9

Warunki wykończenia wnętrz


do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu
termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.
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wykładziny podłogowe w korytarzach i klatce schodowej co najmniej trudno zapalne,
NRO,



W pomieszczeniach magazynowych wykładziny podłogowe z materiałów co najmniej
trudno zapalnych.



okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane z materiałów niepalnych lub
niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia,



W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób
zabronione jest

stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów

wyposażenia i wystroju wnętrz oraz łatwo zapalnych wykładzin podłogowych.


przestrzeń między sufitem podwieszonym i stropem podzielona na sektory o
powierzchni nie większej niż 1000 m2, a w korytarzach – przegrodami co 50 m,
wykonanymi z materiałów niepalnych oraz drzwiami dymoszczelnymi.



okładziny ścian dróg ewakuacyjnych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, NRO,



palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone
przewody

ogrzewcze,

wentylacyjne,

dymowe

lub

spalinowe,

powinny

być

zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia,


Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podłodze podniesionej otworów do
wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.



Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiałów palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej, wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie
odporności ogniowej co najmniej EI 30.



Podłogi podniesione o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podłoża
powinny mieć:
o niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od
strony przestrzeni podpodłogowej, mające klasę odporności ogniowej co
najmniej REI 30,
o przestrzeń podpodłogową podzieloną na sektory o pow. nie większej niż 1.000
m2 przegrodami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.

Uwaga:
Do wykończenia wnętrz stosować tylko materiały z aktualnymi atestami potwierdzającymi
wymagany stopień trudno‐zapalności, niezapalność lub niepalność oraz potwierdzenie, że
produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące.
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5.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w
szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej.
5.10.1 Instalacje i urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne
Urządzenia i przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku należy zaprojektować
z zachowaniem następujących warunków:


Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane z materiałów niepalnych lub

niezapalnych i NRO.


Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez oddzielenia przeciw‐
pożarowe wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności
ogniowej

równej

klasie

odporności

ogniowej

elementu

oddzielenia

przeciwpożarowego;


Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę, której nie obsługują,
należy obudować (w sposób zapobiegający rozprzestrzenieniu się pożaru między
strefami) elementami o klasie odporności ogniowej EI wymaganej dla elementów
oddzielenia

przeciwpożarowego

tych

stref

lub

zostaną

wyposażone

w przeciwpożarowe klapy odcinające.


Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych/klimatyzacyjnych od wykładzin i
powierzchni palnych powinna wynosić 0,5 m,



Izolacje cieplne i akustyczne oraz palne okładziny stosować tylko na zewnętrznych
powierzchniach

przewodów

wentylacyjnych

w

sposób

zapewniający

nie

rozprzestrzenianie ognia (NRO),


Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna w przypadku powstania pożaru winna zostać
wyłączona oznakowanym wyłącznikiem.

5.10.2 Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne
Warunki stosowania i wyposażenia obiektu w instalacje elektroenergetyczne powinny być
zgodne z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie oraz PN. Podstawowe wymagania dotyczące zabezpieczenia
przeciwpożarowego instalacji elektrycznej zostały określone w normie PN‐E‐05125:1976
„Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjne Linie Kablowe Projektowanie i Budowa.”
Zaprojektowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu umożliwi odłączanie wszystkich obwodów
elektrycznych, oprócz obwodów zasilających instalacje i urządzenia, które powinny działać w
czasie pożaru (instalacja sygnalizacji pożaru, oddymiania, oświetlenia awaryjnego). Wyłącznik
będzie oznakowany zgodnie z PN‐97/N‐01256/04.
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Przejście kabli przez elementy oddzieleń p‐poż. będzie zabezpieczone przepustami lub
uszczelnieniami o odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów. Przejście kabli przez
wewnętrzne ściany pomieszczeń, przegrody i stropy oddzielenia pożarowego będzie wykonane
w rurach i tym podobnych osłonach otaczających, uszczelnione materiałem niepalnym wg
rozwiązań systemowych.
Przepusty instalacyjne przechodzące przez zewnętrzne ściany budynku znajdujące się poniżej
poziomu terenu będą zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.
5.10.3 Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa
5.10.4 Instalacja odgromowa
Obiekt wymaga ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych instalacją odgromową .
Wymóg stosowania, oraz wybór rodzaju ochrony odgromowej w obiektach budowlanych wg
PN. Przed wyładowaniami atmosferycznymi (piorunowymi) powinien być chroniony nie tylko
sam budynek, ale instalacje i urządzenia elektryczne i elektroniczne (ochrona przepięciowa).
Instalacje i urządzenia techniczne winny być użytkowane i utrzymywane zgodnie z warunkami
technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta oraz właściwe przepisy.

5.11 Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy
Budynek wyposażyć w gaśnice zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia MSWiA i Instrukcją
Bezpieczeństwa Pożarowego.
Obiekt przewiduje się wyposażyć w gaśnice typu A, B, C, o minimalnej masie środka gaśniczego
2 kg lub 2 dm³ na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej, rozmieszczone w miejscach
łatwo dostępnych i widocznych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródła
ciepła (grzejniki). Zaleca się rozmieszczenie gaśnic na poszczególnych kondygnacjach w tych
samych miejscach, o ile pozwalają na to istniejące warunki. Należy zachować warunek:
odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej
gaśnicy nie może być większa niż 30 m, a do gaśnicy powinien być zapewniony dostęp o
szerokości co najmniej 1 m.
Szczegółowe usytuowanie gaśnic oraz ich rodzaj

ilość zostanie określony w Instrukcji

Bezpieczeństwa Pożarowego. Stałe miejsca ustawienia gaśnic oznakować zgodnie z PN‐92/N‐
01256/01.

5.12 Oznakowanie obiektów
Budynek należy oznakować znakami bezpieczeństwa i ewakuacji zgodnie z wymaganiami norm:
– PN‐92/N‐01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
– PN‐92/N‐01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
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5.13 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru
Zaopatrzenie w wodę zostanie zapewnione z 2 hydrantów zewnętrznych, o wydajności łącznej
20 dm3 /s
Dla przedmiotowego budynku ZL wymagane jest zaopatrzenie wodne do zewnętrznego
gaszenia pożaru w ilości 20 dm3 /s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm.
Odległość hydrantów zewnętrznych:
od ściany budynku w kierunku prostopadłym – nie mniej niż 5 m,
od chronionego obiektu do 75m,
Hydranty instalować na sieci obwodowej o DN 100 lub rozgałęzionej DN 125.
Parametry hydrantów zewnętrznych:
ciśnienie nominalne na hydrancie co najmniej 0,2 MPa,
wydajność hydrantu co najmniej 10,0 dm3/s.
Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne realizowane będzie z miejskiej sieci wodociągowej oraz
przez

podziemną

pompownię

pożarową

z

podziemnego,

żelbetowego

zbiornika

przeciwpożarowego o pojemności minimum 100 m3.
Zaopatrzenie

wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru zrealizowane będzie w oparciu

o hydranty przeciwpożarowe nadziemne (szczegółowe wymagania zawiera Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030).
Hydranty oznakować tabliczkami, zgodnie z PN‐M‐51520:1965r.

5.14 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie
Przewiduje się wyposażenie budynku w następujące urządzenia przeciwpożarowe:


Przeciwpożarowa sieć wodociągowa wewnętrzna



Budynek wyposażony będzie w hydranty o średnicy Ø 25 usytuowane przy klatkach
schodowych, w sposób zapewniający zasięg hydrantów na całej powierzchni, oraz HP
52 w strefie pożarowej PM

2000

< Q < 4000 MJ/m2, w komunikacji, w sposób

zapewniający zasięg hydrantów na całej powierzchni. Projektowane są też zawory
hydrantowe 52 na pionach nawodnionych przy klatkach schodowych z nasadą 75 na
zewnątrz budynku do awaryjnego zasilania przez straż pożarną


Oświetlenie ewakuacyjne



Każda klatka schodowa wewnętrzna zostanie wyposażona w oświetlenie ewakuacyjne,
które zapewniać będzie natężenie 5 lux w osi drogi ewakuacyjnej przy powierzchni
podłogi i czas świecenia z baterii akumulatorów nie krótszy niż 1 godzina.



Grawitacyjny system usuwania dymu i ciepła



Na klatkach schodowych zostaną zastosowane urządzenia do grawitacyjnego usuwania
dymu i ciepła sterowane systemem wykrywania dymu. Powierzchnia czynna klap
dymowych będzie nie mniejsza niż 5% rzutu każdej klaki schodowej i nie mniej niż 1
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m2. Nawiew będzie realizowany za pomocą drzwi wejściowych, których powierzchnia
geometryczna będzie o 30% większa od powierzchni geometrycznej otworów
oddymiających.


wykonanie w całym budynku instalacji SSP



podświetlone znaki ewakuacji nad drzwiami wejściowymi do klatek schodowych na
kondygnacjach i nad drzwiami wyjściowymi z budynku na parterze i

kondygnacji

podziemnej oraz nad drzwiami ewakuacyjnymi z sal wykładowych.


W budynku zastosowany będzie System sygnalizacji pożaru podłączony do stacji
monitoringu pożarowego KM PSP m. st. Warszawy.

5.15 Drogi pożarowe
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. z 2009 r.
Nr 124, poz. 1030/ do przedmiotowego budynku jest wymagana droga pożarowa.
Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, przy czym bliższa
krawędź drogi pożarowej musi być oddalona od ściany budynku o 5‐15 m dla obiektów
zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi. Między tą drogą i ścianą budynku nie mogą
występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości
przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i
drabin mechanicznych.
Droga pożarowa powinna mieć połączenie z budynkiem utwardzonym dojściem o szerokości
1,5 m i długości do 50 m.
Parametry drogi pożarowej:


szerokość w świetle minimum 4,0 m,



nośność drogi 100 kN,



nachylenie podłużne nie większe niż 5%,



promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej co najmniej 11,0 m.



Droga pożarowa nie może przebiegać przez wyznaczone parkingi, miejsca postojowe
i inne podobne.

Wymagania zawarte w § 12 ust. 2, i 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz
dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030) nie mogą być spełnione dla przedmiotowego
budynku, z uwagi na przekroczoną odległość dłuższego boku budynku od drogi pożarowej
(budynek zlokalizowany jest w odległości od drogi – ul. Kopińskiej – od 14 m do 19,9 m.).
Uzyskane jest stosowne odstępstwo w przedmiotowej sprawie – Postanowienie z dn. 26
marca 2019 r. wydane przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej, 02‐672 Warszawa, ul. Domaniewska 40, znak: WZ.5595.9.2.2019.
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6. UWAGI


Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu organizacji robót budowlanych
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony pożarowej obiektów istniejących w trakcie
budowy, w tym dróg i dojazdów pożarowych, dostępności wody do zewnętrznego
gaszenia itd.)



ewentualnie występujących w projekcie określeń materiałów, systemów i technologii
za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu jednoznacznego
oznaczenia parametrów rozwiązań i elementów budowlanych. W każdym przypadku
dopuszcza się stosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych, co najmniej o takich
samych lub lepszych parametrach,



wymiary i odległości przyjęte w projekcie należy sprawdzić i korygować z natury.
Dotyczy to w szczególności zabudowy otworów stolarką i ślusarką okienną i drzwiową,
które przed skierowaniem elementów do produkcji wymagają dokładnej weryfikacji. W
przypadku stwierdzenia rozbieżności, wątpliwości wyjaśnić z jednostką projektową,



materiały i wyroby budowlane w I gatunku. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać
atesty i muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie,



roboty budowlane wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem przepisów BHP i p.poż., pod
nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem koordynacji robót budowlanych,
instalacyjnych i wykończeniowych,



wszystkie roboty prowadzić zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentów
(dystrybutorów), przy bezwzględnym zachowaniu narzuconych w nich reżimów
technologicznych,



prace specjalistyczne powierzyć jednostkom wyspecjalizowanym z uzyskaniem
odpowiedniego atestu,



wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż i opisami
technicznymi,



wszystkie zmiany i wątpliwości konsultować z nadzorem autorskim,



niniejszy projekt podlega ochronie prawami autorskimi.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTÓW
I SPRAWDZAJĄCYCH DO OKRĘGOWYCH IZB SAMORZĄDU ZAWODOWEGO
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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-DND-KJJ-Y8N *

Pan Piotr Michał Kuchniak o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0016/05
adres zamieszkania ul. Klonowa 26/17, 25-553 Kielce
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:
Wojciech Płaza, Przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy

Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:
magister inżynier architekt Anna Krzyżak
posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr SW-8/2003,
jest wpisana na listę członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: SW-0123.

Członek czynny od: 02-02-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 08-01-2019 r. Kielce.
Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-10-2019 r.
Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SW-0123-C7EF-BE78-B5FY-34A5

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.

Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:
magister inżynier architekt Mieczysław Józef Gębski
posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 1844/61,
jest wpisany na listę członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: SW-0022.

Członek czynny od: 24-07-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 04-01-2019 r. Kielce.
Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2020 r.
Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SW-0022-B19E-7E1E-7198-6248

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-R6I-59E-8FV *

Pan Marcin Stanisław Kobryn o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0243/06
adres zamieszkania ul. Jana III Sobieskiego 69A, 25-132 Kielce
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-10 roku przez:
Wojciech Płaza, Przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-DKG-9YD-RME *

Pani Renata Kapusta o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0239/01
adres zamieszkania ul. Urzędnicza 3a/39, 25-729 Kielce
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-27 roku przez:
Wojciech Płaza, Przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-ND7-7EK-PMG *

Pani Irmina Kwaśniewska o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0044/07
adres zamieszkania ul. Biskupa M. Jaworskiego 18/28, 25-430 Kielce
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-05 roku przez:
Wojciech Płaza, Przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy
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ZAŁACZNIK NR 2
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
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ZAŁACZNIK NR 3
KOPIA UZGODNIENIA LOKALIZACJA STACJI PZO
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ZAŁACZNIK NR 4
KOPIA PODPISANEJ UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ
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