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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami ).  
 
 

I 

STRONA TYTUŁOWA 

 

1.1 Dane ogólne przedmiotu zamówienia 

Nazwa inwestycji  Wymiana więźby dachowej nad skrzydłem „B" 

połączona z adaptacją poddasza na cele 

gospodarcze w budynku siedziby Podkarpackiego 

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Rzeszowie  

Nazwa zamówienia 

inwestycyjnego nadana przez 

zamawiającego  

Zaprojektowanie oraz realizacja zaprojektowanej 

przebudowy i zmiany sposobu użytkowania 

istniejącego nieużytkowego poddasza skrzydła „B” 

budynku siedziby POW NFZ w Rzeszowie – na cele 

użytkowe w ramach inwestycji pn. „Wymiana więźby 

dachowej nad skrzydłem „B" połączona z adaptacją 

poddasza na cele gospodarcze” 

Nazwa projektu budowlanego 

inwestycji  

(zgodna z definicjami prawa 

budowlanego) 

Projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu 

użytkowania istniejącego nieużytkowego poddasza 

skrzydła „B” budynku siedziby POW NFZ w Rzeszowie 

na cele użytkowe 

Nazwa obiektu Budynek siedziby Podkarpackiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowa 

z siedzibą w Rzeszowie 

Adres obiektu, którego dotyczy 

zamówienie i program 

funkcjonalno-użytkowy 

 

Polska, województwo podkarpackie 

powiat - miasto Rzeszów 

ul. Zamkowa 8 

35-032 Rzeszów 

Nazwa i adres zamawiającego 

 

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą 

w Rzeszowie 

ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów 

Nazwa i główny kod zamówienia 

wg CPV 

Roboty budowlane w zakresie budynków 

45 21 00 00-2 

Autor opracowania programu 

funkcjonalno-użytkowego 

mgr inż. arch. Grażyna Bączkowska 

upr. A 71/85 

Data opracowania październik 2016 r. 
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1.2 Nazwy i kody (CPV ) działów, grup, klas i kategorii robót 

(zgodnie z wyszukiwarką kodów CPV powstałą na podstawie Rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 
z 28 listopada 2007 r. - stosowaną w celu opisu przedmiotu zamówienia od dnia 15 września 2008 r.) 

1.2.1 dział: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

1.2.1a grupa: 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
klasa: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
kategoria 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

1.2.1b grupa: 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
klasa: 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
kategoria 71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 
  71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
  71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

1.2.1c grupa: 71300000-1 Usługi inżynieryjne 
klasa: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
kategoria 71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 

1.2.2 dział: 45000000-7 Roboty budowlane 

1.2.2a grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 
kategoria 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
  45113000-2 Roboty na placu budowy 

1.2.2b grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

klasa: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

i inne podobne roboty specjalistyczne 
kategoria 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
  45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty 

1.2.2c grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
klasa: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 45320000-6 Roboty izolacyjne 
 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
kategoria 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
  45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
  45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

1.2.2d grupa: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 klasa: 45410000-4 Tynkowanie 
  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

kategoria 45431000-7 Kładzenie płytek 
  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
  45442100-8 Roboty malarskie 
  45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
  45441000-0 Roboty szklarskie 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/71200000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/71300000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/71320000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45100000-8
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45100000-8
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45100000-8
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45260000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45260000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45223000-6
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45261000-4
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45261000-4
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45310000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45330000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45320000-6
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45311000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45310000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45312000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45331000-6
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45331000-6
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45332000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45343000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45430000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45420000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45420000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45440000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45431000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45430000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45421000-4
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45442100-8
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45442200-9
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2.4.1a Położenie istniejącego obiektu………………………………………...………………………… str.11 
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2.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz realizacja zaprojektowanej przebudowy 

i zmiany sposobu użytkowania istniejącego nieużytkowego poddasza skrzydła „B” budynku 

siedziby Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przy 

ulicy Zamkowej 8 w Rzeszowie - na cele użytkowe (głównie gospodarcze). 

Przewidywany zasięg robót budowlanych, niezbędny dla realizacji zamówienia, 

obejmuje:  

– nieużytkowe poddasze skrzydła „B” (przebudowa konstrukcji i pokrycia dachu, adaptacja 

poddasza na cele użytkowe), 

– wydzieloną klatkę schodową K3 skrzydła „B” (przebudowa konstrukcji i pokrycia dachu, 

ostatniego biegu schodowego, wejścia na poddasze, oddymianie), 

– pośrednie użytkowane kondygnacje skrzydła „B” (przedłużenie i tranzyt instalacji), 

– suterenę budynku (oddzielenie przeciwpożarowe kondygnacji podziemnej, przebudowa 

węzła cieplnego, przebudowa rozdzielni elektrycznej, przebudowa instalacji), 

– podwórze na zapleczu budynku (montaż jednostki zewnętrznej klimatyzacji). 

Zaplanowane zamierzenie inwestycyjne jest kontynuacją kompleksowej modernizacji 

budynku prowadzonej (z przerwami) od 2013 roku. 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza skrzydła „A” budynku oraz 

przebudowa centralnej klatki schodowej (z zamontowaniem dźwigu przystosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych) zostały zakończone w 2014 roku i oddane do 

użytkowania. 

2.2 PRZEWIDYWANY ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

W zakres zamówienia wchodzą : 

 uaktualnienie uzgodnienia z zamawiającym załączonej koncepcji rozwiązania 

funkcjonalno-użytkowego przebudowy poddasza skrzydła „B”; 

 wykonanie (z wykorzystaniem inwentaryzacji więźby dachowej posiadanej przez 

zamawiającego) uzupełniającej wielobranżowej roboczej inwentaryzacji obiektu 

w zakresie niezbędnym do wykonania analizy warunków realizacji robót budowlano-

instalacyjnych oraz opracowania wielobranżowego projektu wykonawczego; 

 analiza dokumentów posiadanych przez zamawiającego pod kątem ich przydatności do 

realizacji przedmiotu zamówienia; 

 zbilansowanie przewidywanego wzrostu zapotrzebowania mediów oraz przygotowanie 

niezbędnych kompletnych wystąpień do ich dysponentów o zapewnienia i warunki dostaw 

i odbiorów; 

 wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej inwestycji – opracowanej na 

podstawie załączonej koncepcji rozwiązania funkcjonalno-użytkowego, ostatecznie 

uzgodnionej z zamawiającym, 

Przewidywany zakres opracowania projektowego: 

– projekt budowlany, 

– wielobranżowy projekt wykonawczy, 

– wielobranżowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru zaprojektowanych robot 

budowlanych, 

– wielobranżowe przedmiary zaprojektowanych robót budowlanych, 

– wielobranżowe kosztorysy inwestorskie, 

– informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 uzyskanie pozwolenia na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania poddasza; 

 opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego; 

 opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym harmonogramu prac budowlanych, planu 

organizacji placu i zaplecza budowy; 
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 realizacja zaprojektowanych robót budowlano-instalacyjnych; 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

 wykonanie uaktualnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; 

 przygotowanie obiektu do odbioru. 

2.3 WIELKOŚĆ I POŁOŻENIE  

 NIEUŻYTKOWEGO PODDASZA SKRZYDŁA „B” 

– powierzchnia stropu poddasza skrzydła „B”, gdzie realizowana będzie podstawowa część 

zamówienia (w wewnętrznym obrysie istniejących ścian zewnętrznych)          500 m2 

– powierzchnia klatki schodowej K3            17,25 m2 

– powierzchnia poddasza skrzydła „B” po obrysie ścian zewnętrznych           560 m2 

– wewnętrzna wysokość poddasza w kalenicy         ok.5,70 m 

– kubatura poddasza nieużytkowego przed adaptacją           ok.2 050,00 m3 

– położenie stropu poddasza względem poziomu podwórza, skąd możliwa będzie obsługa 

komunikacyjna i transportowa zaplecza budowy       ok.15,80 m 

– wysokość ścianki kolankowej dachu ponad chodnikiem ulicy Zamkowej   ok.15,50 m 

2.4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.4.1 Opis istniejącego obiektu, w którym lokalizowana jest zaplanowana 

inwestycja, będąca przedmiotem zamówienia. 

2.4.1a Położenie istniejącego obiektu. 
Istniejący narożny dwuskrzydłowy budynek zlokalizowany jest w centrum Rzeszowa, przy 
ruchliwej przelotowej ulicy Lisa-Kuli (południowo-zachodnie skrzydło „A”) oraz bardziej 
kameralnej staromiejskiej ulicy Zamkowej (południowo-wschodnie skrzydło „B”). 
Skrzydło „B” przylega do budynku Kurii Diecezjalnej (o porównywalnych gabarytach); 
skrzydło „A” graniczy z niższym wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym. 

2.4.1b Aktualny sposobu użytkowania obiektu. 
Zamówienie realizowane będzie na poddaszu skrzydła „B” (położonego przy ulicy Zamkowej) 
istniejącego budynku, funkcjonującego przez cały czas trwania realizacji inwestycji jako 
budynek biurowy użyteczności publicznej. W budynku aktualnie zatrudnionych jest około 250 
osób; intensywny jest też ruch petentów, obsługiwanych w godzinach jego urzędowania 
8:00-16:00, głównie w wydzielonej strefie na parterze skrzydła „A” obiektu. Wstęp do części 
biurowej, poza strefą obsługi klienta, ograniczony jest systemem kontroli dostępu. 
Obiekt dostępny jest w dni powszednie w godzinach 6:00-18:00 (w czasie dozorowania 
budynku przez firmę ochroniarską). 

2.4.1c Opis istniejącego zagospodarowania działki przedmiotowej inwestycji. 
Nieregularna działka, na której zlokalizowany jest istniejący budynek zabudowana jest 

wzdłuż południowo-wschodniego boku (ul. Zamkowa) i południowo-zachodniego (ul. Lisa-

Kuli); ściśle w granicach działki. W ściętym południowym narożniku znajduje się główne 

wejście do budynku. Na poziom parteru budynku prowadzi też awaryjne boczne wejście, 

udostępniane z ulicy Zamkowej. 

W ulicy Zygmuntowskiej zlokalizowany jest zjazd na podwórze i zaplecze obiektu. Teren 

podwórza obniżony jest w stosunku do poziomu głównego wejścia o blisko 2,00 m i znajduje 

się na poziomie sutereny budynku. Na podwórzu mieści się parking dla pracowników 

i interesantów. Na podwórze wychodzą (z każdego skrzydła) bezpośrednie wyjścia z dwu 

bocznych ewakuacyjnych klatek schodowych K1 i K3.  

Działka jest gęsto uzbrojona. 

Na terenie podwórza znajdują się: 
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– wiata na agregat prądotwórczy – na wygrodzonym terenie przy ścianie skrzydła „B”, 

– bateria wolnostojących jednostek zewnętrznych klimatyzacji – przy ścianie skrzydła „B”, 

– bateria wolnostojących jednostek zewnętrznych klimatyzacji – przy ścianie skrzydła „A”, 

– 4-stanowiskowy parterowy wolnostojący budynek garażowy, będący własnością 

zamawiającego. 

Zjazd na działkę z ulicy Zygmuntowskiej prowadzi wydzieloną drogą dojazdową szerokości 

ok.4,00 m. W ciągu dnia wjazd na podwórze zamykany jest podnoszonym szlabanem, 

dozorowanym przez ochronę; na noc - dodatkowo bramą (w linii ogrodzenia, bliżej ulicy 

Zygmuntowskiej). 

Działki inwestycji (nr 1191/3 oraz 1192) są własnością zamawiającego (Narodowy Fundusz 

Zdrowia; 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 196). 

 

–  powierzchnia działki 2 694,00 m2 

–  powierzchnia zabudowy istniejącego budynku 1 312,70 m2 

–  powierzchnia zabudowy istniejącego garażu    116,10 m2 

–  powierzchnia zabudowy istniejącej wiaty na agregat      31,20 m2 

–  powierzchnia utwardzonego placu (parkingu wewnętrznego) 1 009,00 m2 

–  powierzchnia zieleni    225,00 m2 

2.4.1d Warunki ochrony konserwatorskiej. 
Teren, na którym zlokalizowany jest istniejący budynek biurowy, od południowo-wschodniej 

strony (ulicy Zamkowa) sąsiaduje (graniczy) z terenem objętym opieką konserwatorską na 

podstawie decyzji o wpisie do rejestru zabytków A-325 z dnia 30.01.1969r. Budynek 

natomiast figuruje w gminnej ewidencji zabytków architektury i budownictwa miasta 

Rzeszowa. 

2.4.1e Opis istniejącego budynku. 
Istniejący narożny budynek w kształcie litery „L” powstał z końcem XIX wieku w ramach 

kompleksowej zabudowy kwartału ulicy Zamkowej.  

W 2000 roku przeprowadzono remont kapitalny budynku z przeznaczeniem na potrzeby 

biurowe poprzedniego użytkownika (Podkarpackiej Regionalnej Kasy Chorych). 

Murowany budynek ma trzy kondygnacje nadziemne, podpiwniczenie (suterenę) i wysokie 

poddasze przykryte dwuspadowym dachem.  

Każde skrzydło obsługuje wewnętrzna klatka schodowa (K1 oraz K3) wydzielona pożarowo, 

o nienormatywnych parametrach wymiarowych: biegi szerokości 105 cm, spoczniki 110 cm. 

W centralnym narożu zlokalizowana jest obszerna wygodna otwarta klatka schodowa K2 

z przeszklonym dźwigiem osobowym zamontowanym w duszy klatki schodowej.  

Centralna klatka schodowa łączy hol na parterze z pozostałymi kondygnacjami użytkowymi 

oraz z poddaszem – nie obsługuje natomiast kondygnacji podziemnej (sutereny) i nie 

prowadzi na podwórze. 

Obie ewakuacyjne klatki schodowe łączą wszystkie kondygnacje (łącznie z poddaszami) 

i mają bezpośrednie wyjścia na poziom podwórza. 

Budynek posiada: 

 jedną kondygnację podziemną wysokości 3,00 m (brutto) mieszczącą pomieszczenia 

techniczne, magazynowe oraz nieliczne socjalne. Od strony ulic Zamkowej i Lisa-Kuli jest 

ona częściowo zagłębiona w terenie, natomiast dostępna z poziomu terenu 

wewnętrznego podwórza, obniżonego w stosunku do poziomu otaczających ulic, 

 trzy kondygnacje użytkowe (biurowe) wysokości 4,30 m (brutto), 

 kondygnację użytkowego poddasza skrzydła „A”, 

 nieużytkowe poddasze skrzydła „B” wysokości ok. 5,70 m (netto) – przeznaczone do 

przebudowy i zmiany sposobu użytkowania. 
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2.4.1f Opis nieużytkowego poddasza skrzydła „B”. 
Przedmiotowe poddasze znajduje się nad skrzydłem „B” budynku, zlokalizowanym wzdłuż 

chodnika ulicy Zamkowej. Wychodzącą ponad dach, murowaną ścianą wewnętrzną 

podzielone jest na dwie części, z których jedna mieści wentylatornię instalacji wentylacji 

mechanicznej. Przez całość poddasza biegną istniejące ciągi blaszanych izolowanych 

przewodów nawiewnych i wywiewnych. Instalacji od lat nie jest użytkowana i obecnie 

przeznaczona jest do demontażu. 

Aktualnie przestrzeń poddasza służy jako magazyn zbędnego sprzętu biurowego. 

Poddasze jest odrębną strefą pożarową, oddzieloną od niższych kondygnacji, bocznej klatki 

schodowej K3 oraz centralnej klatki schodowej K2 i użytkowego poddasza (pokoju 

biurowego nr 401 w użytkowanej części poddasza. 

Strop oddzielający poddasze od kondygnacji II piętra – żelbetowy gęstożebrowy Terriva – 

I bis o ograniczonych właściwościach użytkowych, oparty jest na podłużnych ścianach 

nośnych (korytarzowych i zewnętrznych) niższych kondygnacji. Ściany podłużne grubości 

min.51 cm (na II piętrze) murowane z cegły ceramicznej pełnej. 

Strop nie został wykonany na obciążenia użytkowe właściwe dla obecnie przewidywanej 

funkcji użytkowej. Opinia konstrukcyjna obrazuje dwa warianty bezpiecznego 

zagospodarowania poddasza po zmianie sposobu jego użytkowania. Ewentualne 

wzmocnienia konstrukcji stropu autor opinii określa jako „trudne technicznie i kosztowne”. 

Aktualnie strop poddasza ocieplony jest styropianem grubości 15-20 cm zabezpieczonym 

wylewką cementową grubości min. 3-5 cm. Warstwy te przewidziane są do usunięcia. 

Kominy wentylacji grawitacyjnej niższych kondygnacji - murowane z cegły ceramicznej – 

w przestrzeni poddasza ocieplone są styropianem gr.5 cm i wykończone metodą BSO; 

ponad dachem murowane z czerwonej cegły klinkierowej. 

Do kominów włączone są też nieliczne wloty wentylacji grawitacyjnej poddasza. 

Konstrukcja dachu – istniejąca więźba drewniana: dwustolcowe wiązary nośne płatwiowo-

kleszczowe ze ścianką kolankową i zastrzałami, oparte na potężnych drewnianych tramach 

przenoszących obciążenia na nośne ściany niższych kondygnacji. Więźba wymaga remontu 

i konserwacji. 

Istniejące pokrycie dachu – stalowa blachodachówka powlekana + folia wstępnego krycia 

(bezklasowa, zamontowana niestarannie bez ciągłości izolacji) nie gwarantują szczelności. 

Istniejące instalacje (przestrzeni poddasza):  

– piony wodny i kanalizacyjny - w pom. istniejącej wentylatorni (redukcja 100/75 na 

kondygnacji I.piętra), 

– piony ø75 mm odpowietrzające piony instalacji kanalizacyjnej niższych kondygnacji 

(redukcja 100/75 na kondygnacji II.piętra), 

– biegnąca tranzytem instalacja wentylacji mechanicznej – nieczynna, przeznaczona do 

demontażu, 

– instalacja oświetleniowa poddasza, 

– instalacja przeciwpożarowa, 

– instalacje elektryczne i teletechniczne zasilające niższe kondygnacje. 

2.4.2 Podsumowanie warunków wykonania przedmiotu zamówienia. 

Na podstawie informacji podanych w punkcie 2.4.1 o aktualnym stanie istniejącego budynku, 

wynikają następujące uwarunkowania realizacji przedmiotu zamówienia: 

1. Sposób zagospodarowania i użytkowania powierzchni pomieszczeń (głównie 

magazynowych) uwzględniać musi warunki opinii konstrukcyjnej – nie przewiduje się 

możliwości wzmocnienia istniejącego żelbetowego stropu poddasza. 

2. Ograniczenia nośności stropu należy uwzględnić przy składowaniu materiałów podczas 

budowy. 
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2. W budynku należy wykonać roboty uzupełniające i naprawcze, uwzględniające stan 

obiektu a niezbędne dla zapewnienia właściwych parametrów technicznych, estetycznych 

i eksploatacyjnych, nawet jeśli nie przewiduje tego załączona koncepcja i nie zostały ujęte 

zakresie robót. 

3. Transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić 

zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania pozostałej części budynku oraz innych obiektów 

i otoczenia zwartej zabudowy. 

4. Wyklucza się możliwość wykorzystania przeszklonego dźwigu do transportu materiałów 

budowlanych (transport klatką schodową K2 tylko w niezbędnym zakresie – po 

uzgodnieniu z zamawiającym). 

5. Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób 

postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z zamawiającym. 

6. Materiały z robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. 

należy wywozić na bieżąco z uwagi na ograniczone miejsce na ich składowanie. 

7. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie 

powinny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia. 

8. Inwestycja jest kontynuacją robót rozpoczętych w 2013 roku, dlatego przewidzieć należy 

wykorzystanie do realizacji zamówienia takich samych (lub podobnych) konstrukcji, 

systemów, materiałów i urządzeń (dotyczy np. konstrukcji i materiału pokryciowego 

dachu, okien dachowych i ich akcesoriów, systemów instalacyjnych elektrycznych, 

ogrzewania i klimatyzacji oraz materiałów wykończeniowych). 

Przewiduje się możliwość przyszłego wykorzystania wszystkich pomieszczeń poddasza na 

cele pracy biurowej – dlatego na obecnym etapie wykonać należy wszelkie roboty 

budowlane niezbędne dla rozwiązania docelowego: 

– przebudować instalację wodno-kanalizacyjną w sposób by do minimum ograniczyć 

ewentualne późniejsze roboty; 

– urządzenia klimatyzacyjne dobrać na potrzeby docelowe lub zastosować rozwiązanie 

modułowe, pozwalające na późniejszą rozbudowę; 

– instalacje wykonać w sposób możliwy do późniejszej adaptacji i rozbudowy; 

– trasy i przekroje orurowania instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych wykonać dla 

docelowego sposobu użytkowania pomieszczeń (z 20% zapasem) i przewidzieć 

możliwość późniejszego wprowadzenia kabli i przewodów instalacji; 

– media zbilansować na docelowe potrzeby (w uzgodnieniu z zamawiającym 

najkorzystniejszego wariantu); 

– tablice elektryczne wyposażyć na docelowe potrzeby, 

– węzeł cieplny przebudować na docelowe potrzeby; 

– parametry użytkowe i techniczne przegród budowlanych (termiczne, akustyczne, 

pożarowe) – przyjmować dla rozwiązania docelowego; 

– wykończenie – wg zaleceń szczegółowych. 

2.5 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

  (opis koncepcji funkcjonalno-użytkowej zaplanowanej przebudowy i zmiany 
sposobu użytkowania poddasza) 

2.5.1 Cel wykonania przebudowy poddasza skrzydła „B” istniejącego 

budynku. 

Aktualnie zamawiający planuje przebudowę nieużytkowego poddasza skrzydła „B”, mającą 

na celu: 

– dokończenie przebudowy konstrukcji dachu i zastąpienie drewnianej więźby dachowej 

(wymagającej remontu, wzmocnienia i konserwacji) nową konstrukcją stalowo-drewnianą, 
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– wykonanie konstrukcji dachu zdolnej do przeniesienia właściwego ocieplenia 

i przeciwpożarowego zabezpieczenia połaci dachowych, 

– uszczelnienie pokrycia dachu i zabezpieczenie skrzydła „B” budynku przez destrukcyjnym 

działaniem wód opadowych, 

– uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej na aktualne potrzeby magazynowe, 

socjalne i biurowe, 

– realizację koncepcji funkcjonalno-użytkowej zagospodarowania obiektu, 

– niekrępującą lokalizację pokoju socjalnego dla pracowników. 

2.5.2 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis założeń 

programowych zaplanowanego zamówienia). 

Założeniem zamawiającego jest przebudowa nieużytkowego poddasza na cele użytkowe – 

przygotowanie pomieszczeń odpowiednich do przechowywania bieżących dokumentów 

i materiałów biurowych, do pracy biurowej oraz celów socjalnych i higienicznosanitarnych.  

Na czas opracowania koncepcji uzgodniono z zamawiającym: 

 realizację trzech pokoi biurowych, jako uzupełnienie istniejącej powierzchni biurowej na 

poddaszu skrzydła „B”’, 

 wykonanie centralnego pokoju socjalnego dla pracowników obiektu, co pozwoli na 

zwolnienie istniejącej powierzchni socjalnej i odzyskanie jej na potrzeby powiększenia 

istniejącej powierzchni biurowej, 

 zlokalizowanie funkcji socjalnej na uboczu, w miejscu niekrępującym dla pracowników, 

dobrze skomunikowanym z pozostałą częścią budynku, 

 wykonanie węzła sanitarnego (WC kobiet i mężczyzn), przyjmując wskaźniki dla 

docelowej liczby ok.90 osób, mogących przebywać w tej części budynku (60 kobiet/30 

mężczyzn), 

 wykorzystanie pozostałej części powierzchni poddasza na podręczne pomieszczenia 

magazynowe do przechowywania bieżących dokumentów oraz materiałów biurowych na 

bieżące potrzeby firmy (obsługiwane przez pracowników pokoi biurowych zlokalizowanych 

w sąsiedztwie), 

 wykonanie WC przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, z aneksem porządkowym 

(w przedsionku). 

Założono potrzebę stworzenia warunków docelowej zmiany sposobu wykorzystania 

powierzchni magazynowej - pomieszczenia magazynowe należy zaprojektować tak, aby 

w razie potrzeby docelowo mogły funkcjonować jako biurowe.  

2.5.3 Opis załączonego rozwiązania funkcjonalno-użytkowego. 

Na poddaszu skrzydła „B” zaprojektowano dwutraktowy układ pomieszczeń z podłużnym 

korytarzem wewnętrznym, dostępnym z obu klatek schodowych: centralnej K2 i bocznej 

klatki K3 w skrzydle „B”. 

Wysoki korytarz ma płaski sufit podwieszony, zaś pomieszczenia biurowe od strony ulicy 

Zamkowej – płaski sufit na ok. ½ długości pomieszczenia oraz pochyły, wkomponowany 

w płaszczyznę połaci dachowej – na pozostałej powierzchni. Pomieszczenia biurowe 

i higienicznosanitarne od strony podwórza mają pochyły sufit na niemal całej powierzchni. 

Pomieszczenia biurowe i socjalne mają bezpośrednie oświetlenie naturalne oknami 

połaciowymi; korytarz ma oświetlenie pośrednie – przez naświetla drzwiowe w ścianach 

korytarzowych, zaś higienicznosanitarne- wyłącznie sztuczne. 

Wysokość zaprojektowanych pomieszczeń wynosi: 

– 1,10m – 1,60m w strefie przeznaczonej do zabudowy meblowej i instalacyjnej, 

– 1,90m-3,60m – jako wysokość użytkowa w części z pochyłymi sufitami, 

– 3,60m – w części z płaskim sufitem. 
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W pomieszczeniach przewiduje się  centralne ogrzewanie, wentylację mechaniczną 

wywiewną, równoważoną przez dopływ świeżego powietrza nawiewnikami okiennymi; 

w pomieszczeniach biurowych – dodatkowo klimatyzację. 

Program użytkowy aktualnie zaplanowanej inwestycji, w formie koncepcji funkcjonalno-

użytkowej, opracowany został w uzgodnieniu z zamawiającym, z uwzględnieniem: 

– warunków opinii konstrukcyjnej nośności stropów II-go piętra; 

– wstępnych uzgodnień z Delegaturą w Rzeszowie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków z siedzibą w Przemyślu; 

– warunków ekspertyzy technicznej w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego 

w istniejącym budynku i uzyskanego postanowienia komendanta wojewódzkiego PSP 

w Rzeszowie. 

2.6 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

(PROGRAM UŻYTKOWY) 

2.6.1 Zestawienie powierzchni użytkowych zaplanowanych pomieszczeń 

z określeniem ich funkcji. 

Nr 

 

Aktualna funkcja pomieszczenia /  

funkcja docelowa 

Powierzchnia 

użytkowa [m2] 

Powierzchnia 

posadzki [m2] 

415 magazyn materiałów biurowych /  

pokój biurowy 4.-osobowy 

 25,00  31,20 

416 pokój biurowy 3.-osobowy  15,60  22,90 

K3 istniejąca klatka schodowa  17,25  17,25 

417 WC kobiet  13,65  14,65 

418 WC mężczyzn  10,25  11,70 

419 magazyn materiałów biurowych /  

pokój biurowy 3.-osobowy 

 15,85  20,85 

420 magazyn materiałów biurowych /  

pokój biurowy 6.-osobowy 

 36,85  48,60 

421 WC przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych 

  7,00   7,00 

421a przedsionek z wnęką porządkową   4,90   4,90 

422 magazyn materiałów biurowych /  

pokój biurowy 8.-osobowy 

 51,60  56,25 

423 projektowany pokój biurowy 4.-osobowy  24,05  26,25 

424 pokój socjalny  71,30  77,95 

425 projektowany pokój biurowy 8.-osobowy  46,65  50,55 

426 komunikacja  55,95  55,95 

 Razem powierzchnia netto pomieszczeń 

poddasza użytkowego 

395,90 m2  

 Razem powierzchnia posadzek 

pomieszczeń poddasza użytkowego 

 446,00 m2 
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DANE LICZBOWE: 

– Powierzchnia poddasza nieużytkowego skrzydła „B” przeznaczona do 
przebudowy 

500,00 m2 

– Suma powierzchni netto pomieszczeń zaprojektowanych na 
przebudowanej powierzchni poddasza skrzydła „B” 

395,90 m2 

– Kubatura poddasza nieużytkowego skrzydła „B” przed adaptacją 2050,00 m3 

– Kubatura poddasza użytkowego skrzydła „B” po adaptacji 1550,00 m3 

2.6.2 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający 

udział powierzchni ruchu w powierzchni netto. 

Nie dotyczy.  
Szerokość zaprojektowanej komunikacji powinna zostać wyznaczona przez układ 
istniejących kominów i jednocześnie spełniać warunki bezpiecznej ewakuacji oraz założoną 
funkcję użytkową (poszerzenie w rejonie wzmożonego ruchu użytkowników). 

2.6.3 Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej 

opisanych wcześniej wskaźników. 

Nie dotyczy. 

2.6.4 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia 

przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. 

Nie dotyczy. 
Układ ścian wewnętrznych uzależniony będzie od elementów istniejących na poddaszu. 
Gabaryty pomieszczeń, zbliżone do przedstawionych w koncepcji, powinny umożliwić 
ergonomiczne zagospodarowanie, właściwe dla ich docelowego przeznaczenia.  
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CZĘŚĆ OPISOWA SZCZEGÓŁOWA 

PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

(wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia) 
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3.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Od wykonawcy dokumentacji projektowej oczekuje się: 

– wizji lokalnej obiektu, 

– uaktualnienia uzgodnienia z zamawiającym załączonej koncepcji funkcjonalno-użytkowej 

inwestycji, 

– zapoznania się z docelowymi planami inwestycyjnymi zamawiającego (dotyczącymi 

całości obiektu) i uwzględnienia ich w obliczeniach zapotrzebowania mediów oraz 

projektowanych rozwiązaniach wykonawczych, 

– analizy przydatności materiałów wyjściowych posiadanych przez zamawiającego do 

wykonania kompletnej dokumentacji projektowej inwestycji, 

– zapoznania się z dokumentacją archiwalną istniejącego obiektu, 

– uaktualnienia i uzupełnienia dokumentów i materiałów wyjściowych, 

– określenia uaktualnionego optymalnego zapotrzebowania na media poparte obliczeniami, 

– przygotowania wystąpień i wniosków do dysponentów mediów o wydanie aktualnych 

warunków ich dostawy lub odbioru, 

– wyboru optymalnych rozwiązań projektowych i materiałowych, spełniających wymagania 

zamawiającego oraz służących dobru zaplanowanej inwestycji, 

– bieżącej współpracy z WKZ, 

– wykonania i uzgodnienia dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi 

warunkami, przepisami i normami oraz aktualną wiedzą techniczną, 

– w sprawach spornych, dotyczących przedmiotu zamówienia, zajmowania bezstronnego 

obiektywnego stanowiska, 

– wykorzystania rozwiązań projektowych przebudowy poddasza skrzydła „A” w uzgodnieniu 

z ich autorem, 

– wypełniania pozostałych obowiązków projektanta, jako uczestnika procesu budowlanego, 

określonych w art. 20 ustawy prawo budowlane. 

Zaleca się powierzenie zadania opracowania dokumentacji projektantowi z doświadczeniem 

przy realizacji podobnych zamówień, popartym stosownymi referencjami. 

3.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE OPRACOWANIA 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWESTYCJI 

Dla realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się: 

 Przedprojektowe prace przygotowawcze: 

– uzupełnienie (na potrzeby opracowania projektu) posiadanej przez zamawiającego 

inwentaryzacji poddasza, 

– wykonanie roboczej (na potrzeby opracowania projektu) inwentaryzacji rozwiązań 

istniejących instalacji wewnętrznych, 

– wykonanie szczegółowych pomiarów (w tym – wysokościowych) odsłoniętego stropu 

poddasza. 

 Projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego 

nieużytkowego poddasza skrzydła „B” budynku siedziby POW NFZ w Rzeszowie – 

na cele użytkowe (biurowe) - niezbędny dla uzyskania decyzji pozwolenia na 

prowadzenie zaplanowanych robót budowlanych. 

– opracowanie projektu budowlanego w oparciu o załączoną koncepcję, ostateczne 

uzgodnienia z zamawiającym oraz zweryfikowane przez projektanta dokumenty 

posiadane przez zamawiającego, 

– uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z przepisów, 

– uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskanie prawomocnej decyzji 
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pozwolenia na budowę, 

Z uwagi na brak planowanych zmian w istniejącym zagospodarowaniu działki inwestycji, 

przewiduje się potrzebę wykonania wyłącznie projektu architektoniczno-budowlanego 

i informacji o istniejącym zagospodarowaniu działki. 

Z tego też powodu zbędne wydaje się wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych. 

Ostatecznie rozstrzygnie o tym wybrany projektant przebudowy i zmiany sposobu 

użytkowania poddasza. 

 Wielobranżowa dokumentacja wykonawcza (projektowo-kosztowa). 

Na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego 

– opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego: 

 projekt architektoniczny, 

 projekt aranżacji pomieszczeń w formie wytycznych dla projektantów branżowych 

(uwzględniający warunki opinii konstrukcyjnej dotyczącej granicznych wartości 

obciążeń użytkowych istniejącego stropu poddasza), 

 projekt konstrukcyjny, 

 projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych, 

 projekt przewidywanej przebudowy węzła cieplnego, 

 projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych. 

– opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru zaprojektowanych robot 

budowlanych, 

– wykonanie przedmiarów zaprojektowanych robót budowlanych, 

– wykonanie kosztorysów inwestorskich. 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

 Wielobranżowa dokumentacja powykonawcza. 

Obrazująca aktualny stan poddasza skrzydła „B” po zakończeniu przebudowy i oddaniu 

obiektu do użytkowania. 

 

Zamawiający oczekuje przekazania mu (poza egzemplarzami złożonymi w urzędach): 

– kompletu uzyskanych dokumentów i materiałów wyjściowych, 

– 2 egz. zatwierdzonych projektów budowlanych z oryginalnymi urzędowymi pieczątkami 

w wersji papierowej, 

– 2 egz. wersji elektronicznej PB (na płytkach CD), identycznej z wersją papierową, 

– oryginał decyzji pozwolenia na budowę, 

– 1 egz. kompletnej wielobranżowej dokumentacji wykonawczej w wersji papierowej, 

– 1 egz. wersji elektronicznej kompletnej dokumentacji wykonawczej (na płytce CD), 

identycznej z wersją papierową, 

– 1 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi ew. zmianami i ich 

kwalifikacją dokonaną przez projektanta, 

– 2 egz. kompletnej wielobranżowej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, 

– 2 egz. wersji elektronicznej kompletnej dokumentacji powykonawczej (na płytkach CD), 

identycznej z wersją papierową, 

Projekt budowlany i dokumentacja wykonawcza muszą być kompletne, obejmować 

wszystkie potrzebne branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia 

celu, jakiemu mają służyć. 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub braków w programie 

funkcjonalno - użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić zamawiającego, 

który dokona odpowiednich uzupełnień. 

Załączone rysunki i opis koncepcji funkcjonalno-użytkowej są materiałem pomocniczym, 

ilustrującym założenia programowe inwestycji. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku 

do przedstawionej koncepcji, pod warunkiem akceptacji rozwiązań alternatywnych przez 
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zamawiającego oraz uzyskania przez wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień 

z zainteresowanymi stronami.  

Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez wykonawcę koncepcji będącej 

w posiadaniu zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez wykonawcę pełnej 

odpowiedzialności za rozwiązania w niej przewidziane.  

 Wykonawca (projektant) jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionej przez 

zamawiającego, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i zgodności 

z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi. 

 Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez 

wykonanie własnych obliczeń technologicznych oraz konstrukcyjnych. 

 W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez 

zamawiającego, a opracowanymi przez wykonawcę, wykonawca nie będzie rościł praw do 

dodatkowego wynagrodzenia.  

3.3 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE WYKONAWCY (ROBÓT 

BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH) 

Od wykonawcy (robót budowlano-instalacyjnych) oczekuje się: 
– wizji lokalnej obiektu, 

 uzyskania aktualnych warunków dostawy lub odbioru mediów, łącznie z ew. kosztami, 

 uzyskania pozwolenia na budowę, 

 opracowania i uzgodnienia z zamawiającym harmonogramu prac budowlanych, planu 
organizacji placu i zaplecza budowy pod kątem bezpieczeństwa pracy wykonawcy, 
pracowników i petentów użytkownika obiektu oraz osób trzecich (użytkowników 
sąsiadujących dróg i obiektów), 

 opracowania i uzgodnienia z zamawiającym zabezpieczenia funkcjonowania pozostałej 
części budynku na czas realizacji robót budowlanych zaplanowanych na poddaszu 
skrzydła „B”, 

 realizacji prac przygotowawczych, 
 realizacji zaprojektowanych robót budowlano-instalacyjnych - w przewidywanym zakresie 

i terminie (określonym przez zamawiającego na etapie ogłoszenia przetargu), 
 wykonania dokumentacji powykonawczej, 
 uaktualnienie planu bezpieczeństwa pożarowego obiektu – (uzupełnienie o plan 

ewakuacji z przebudowanego poddasza skrzydła „B”), 
 przekazania zamawiającemu oczekiwanych dokumentów i opracowań, 

wyszczególnionych w punkcie 3.2, 
 zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru, 
 
Roboty budowlane prowadzone będą w ważnym, funkcjonującym obiekcie użyteczności 
publicznej, dlatego przebudowa musi przebiegać sprawnie, bezpiecznie i szybko. Prace 
powinny być prowadzone przez sprawdzoną firmę mającą bogate doświadczenie przy tego 
typu robotach oraz odpowiedni potencjał zatrudnionych osób. 
Jednym z celów inwestycji jest poprawa szczelności dachu poprzez radykalną jego 

przebudowę – wymaga się robót wysokiej jakości i skuteczności. 

Zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres użytkowania 

przebudowanej części jak dla budynku nowo wznoszonego. 

Właściwe prace budowlane należy rozpocząć po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na 
przebudowę i zmianę sposobu użytkowania poddasza i prowadzić zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją. 
Wszelkie odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz warunków uzyskanego 
pozwolenia na budowę wymagają wcześniejszego rozpoznania i odpowiedniej kwalifikacji 
przez projektanta. 
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Przewidywany zakres robót budowlanych zaplanowanej przebudowy. 

Celem realizacji zaplanowanego zadania na poddaszu planuje się niżej wymienione roboty 

budowlane : 

 zabezpieczenie i przebudowa zlokalizowanych na poddaszu istniejących instalacji 

wewnętrznych (elektrycznych i teletechnicznych), zasilających niższe kondygnacje 

budynku; 

 demontaż istniejącego pokrycia dachowego (blacha dachówkowa + folia wstępnego 

krycia); 

 demontaż istniejącej drewnianej płatwiowo-kleszczowej więźby dachowej (łącznie 

z tramami); 

 rozbiórka wskazanych w projekcie wykonawczym istniejących ścian murowanych z cegły 

ceramicznej (w tym prawdopodobnie murków ogniowych); 

 wykonanie nowej stalowo-drewnianej więźby dachowej (bez zmiany jego kształtu 

i wysokości) – z zastosowaniem stalowych wiązarów opartych na ścianach niższych 

kondygnacji; 

 wykonanie nowego zaprojektowanego pokrycia dachowego (blacha dachówkowa + 

membrana dachowa); 

 zamontowanie okien dachowych i klapy odymiającej; 

 ewentualne docieplenia i wytłumienie ściany szczytowej (od środka poddasza); 

 przebudowa górnego podestu bocznej klatki schodowej K3 celem dostosowania do 

poziomu posadzki przebudowanego poddasza, 

 wykonanie nadproża drzwi wejściowych na poddasze z bocznej klatki schodowej K3, 

 montaż nowych drzwi wejściowych o odporności ogniowej EI30 z bocznej klatki 

schodowej K3 na korytarz poddasza, 

 wykonanie izolacji termicznej i obudowy przeciwpożarowej połaci dachowych; 

 rozbiórka istniejących warstw posadzkowych ze stropu poddasza (styropian z warstwą 

wylewki cementowej); 

 wykonanie zaprojektowanych wewnętrznych gipsowo-kartonowych ścian działowych oraz 

przedścianek izolacyjnych; 

 realizacja zaprojektowanych instalacji sanitarnych na poddaszu, z włączeniami na 

niższych kondygnacjach; 

 realizacja zaprojektowanych instalacji elektrycznych na poddaszu, z włączeniami na 

niższych kondygnacjach; 

 realizacja nowych (izolowanych akustycznie) warstw posadzkowych; 

 wykonanie sufitów podwieszonych; 

 realizacja zaprojektowanych robót wykończeniowych; 

 montaż urządzeń instalacyjnych i wyposażenia stałego; 

 przygotowanie obiektu do odbioru. 

 

Prócz robót na poddaszu przewidzieć należy roboty na niższych kondygnacjach związane 

z realizacją zaprojektowanych instalacji wewnętrznych: 

 przedłużenie istniejących pionów c.o. z kondygnacji II piętra na poddasze lub wykonanie 

odrębnej instalacji wyprowadzonej z węzła cieplnego; 

 przedłużenie i zmiana średnic (od poziomu II.piętra) istniejących pionów instalacji wod-

kan w węźle pomieszczeń WC; 

 przedłużenie i zmiana średnic (od poziomu I.piętra) istniejących pionów instalacji wod-kan 

w pomieszczeniu WC dla osób niepełnosprawnych; 

 wykonanie pionu wod-kan (z piwnicy na poddasze) dla zaprojektowanego na poddaszu 

pokoju socjalnego i włączenie zaprojektowanej instalacji kanalizacyjnej do istniejącej 

w piwnicy kanalizacji tłocznej; 
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 przebudowa istniejącego węzła cieplnego; 

 przebudowa istniejącej rozdzielni elektrycznej i tablicy głównej; 

 oddzielenie przeciwpożarowe istniejącej sutereny od istniejącej klatki schodowej K3. 

3.4 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA 

I ZABEZPIECZENIA TERENU BUDOWY 

3.4.1 Przekazanie wykonawcy wydzielonego terenu prowadzenia budowy.  

Na czas realizacji robót budowlanych wykonawcy zostanie udostępniona uzgodniona część 

istniejącego budynku, wydzielona istniejącymi przegrodami budowlanymi, lokalnie 

wspomaganymi systemem kontroli dostępu. Przewiduje się: 

 jako teren budowy: 

– przestrzeń poddasza skrzydła „B” oddzielona od użytkowanej części „A” poddasza 

murowanymi ścianami klatki schodowej K2, gipsowo-kartonową ścianą pomieszczenia 

biurowego nr 401 oraz przeciwpożarowymi przeszklonymi aluminiowymi drzwiami 

prowadzącymi do holu klatki schodowej K2; 

– klatka schodowa K3 oddzielona od pozostałej części budynku pełnymi drzwiami 

przeciwpożarowymi EI30 (na poddaszu), pełnymi bezklasowymi drzwiami w suterenie 

oraz przeszklonymi aluminiowymi przeciwpożarowymi drzwiami wewnętrznymi 

z zamontowanym systemem kontroli dostępu – na pozostałych trzech kondygnacjach; 

– uzgodniona powierzchnia w suterenie skrzydła „B”; 

– uzgodniona powierzchnia terenu na podwórzu przy ścianie zewnętrznej skrzydła „B”; 

 jako zaplecze budowy: 

– wskazana uzgodniona powierzchnia utwardzonego ogrodzonego podwórza (do 

ewentualnego dodatkowego wygrodzenia przez wykonawcę); 

– (opcjonalnie) boks garażowy dla samochodów osobowych w budynku garażowym, 

z wjazdem z utwardzonego podwórza. 

Do obowiązku wykonawcy należeć będzie utrzymywanie i zabezpieczenie elementów 

wydzielenia terenu i placu budowy w należytym (przekazanym) stanie. Wykonawca może, na 

czas budowy, istniejące oddzielenia dodatkowo wzmocnić i zabezpieczyć. 

Drogi komunikacyjne wewnątrz użytkowanej części budynku monitorowane są ze stanowiska 

ochrony. 

W ciągu dnia teren podwórza jest dozorowany i zamykany szlabanem (ze stanowiska 

ochrony w budynku). Na noc dodatkowo zamykany stalową bramą. 

3.4.2 Przygotowanie terenu budowy. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym 

koszty: 

– wykonania i utrzymania wygrodzenia oraz zabezpieczenia terenu budowy elementami 

trwałymi, 

– zabezpieczenia i poszanowania mienia zamawiającego, 

– utworzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy,  

– ochrony własnego mienia,  

– zajęcia i zabezpieczenia chodnika ul. Zamkowej na czas przebudowy dachu,  

– bieżącego wywozu i utylizacji materiałów (odpadów),  

– komisyjnego przekazywania materiałów pochodzących z robót rozbiórkowych, 

– przeprowadzenia prób, pomiarów i badań niezbędnych do wykonania zadania, 

– uporządkowania terenu, w tym z pozostałości materiałów budowlanych, 

Na wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów. Wykonawca 

przekaże zamawiającemu stosowne karty przekazania odpadów po ich wywozie na miejsce 

składowania odpadów i utylizacji. 
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Zamawiający udostępni wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej w obiekcie 

i zapewni odpłatne korzystanie z w/w mediów. Rozliczenie poboru wody i energii elektrycznej 

nastąpi na podstawie uzgodnionych zasad. 

Przekazany teren budowy podlega ochronie przez wykonawcę od kradzieży, pożaru, zalania 

i zachowania pierwotnego stanu technicznego otoczenia oraz spowodowania zagrożenia dla 

ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego w rejonie działania wykonawcy. Obowiązki te 

obciążają wyłącznie wykonawcę, również w zakresie kosztów. 

3.5 ZALECENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA 

TERENU BUDOWY (PODDASZA) PRZED ROZPOCZĘCIEM 

WŁAŚCIWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH. 

3.5.1 Zabezpieczenie rozprowadzonych na poddaszu istniejących instalacji 

zasilających niższe kondygnacje obiektu. 

Na poddaszu rozprowadzone są instalacje (głównie elektroenergetyczne i logiczne) 

zasilające niższe kondygnacje. Przed przystąpieniem do prac budowlanych, zwłaszcza 

rozbiórkowych należy je rozpoznać (przy udziale przedstawiciela zamawiającego), 

odpowiednio zabezpieczyć a ewentualne kolizje przebudować zgodnie z zaprojektowanym 

rozwiązaniem. 

3.5.2 Demontaż nieczynnych blaszanych kanałów i urządzeń wentylacji 

mechanicznej znajdujących się na poddaszu skrzydła „B”. 

Zdemontować należy: 

– dwa blaszane izolowane kanały o przekrojach ok.600x300 mm, biegnące przez całą 

długość nieużytkowego poddasza, wzdłuż traktu od ulicy Zamkowej, 

– czerpnię i wyrzutnię zamontowane w ściankach kolankowych, 

– urządzenia zainstalowane w wydzielonym pomieszczeniu wentylatorni. 

3.5.3 Zamontowanie okienek w otworach po wymontowanej ściennej 

czerpni i wyrzutni. 

W odsłoniętych otworach po czerpni i wyrzutni należy zamontować dwa okienka ok.60x60 

cm, z białych profili PVC (uchylne - jak pozostałe istniejące okienka w ściankach 

kolankowych). 

3.5.4 Przygotowanie się do zabezpieczenia odsłanianych sukcesywnie 

partii poddasza przed zalaniem wodami opadowymi. 

Z uwagi na prowadzenie robót w istniejącym budynku użyteczności publicznej, który będzie 

użytkowany nieprzerwanie przez cały czas realizacji inwestycji, konieczne jest skuteczne 

zabezpieczenie obiektu, instalacji, sprzętów i dokumentacji oraz jego użytkowników przed 

negatywnym wpływem niekorzystnych warunków pogodowych, zwłaszcza opadów. 

Należy wybrać najbardziej optymalny harmonogram realizacji inwestycji, przewidzieć 

sukcesywne odsłanianie kolejnych przęseł poddasza do wymiany dachu i przygotować się 

na wypadek awarii lub załamania pogody. 

3.5.5 Wybranie istniejących oryginalnych elementów więźby dachowej do 

eksponowania na przebudowanym poddaszu skrzydła „B”. 

Przewiduje się wybranie 3-4 sztuk najlepiej wykonanych i zachowanych oryginalnych 

wiązarów dachowych i przygotowanie ich do wyeksponowania w przebudowanym 

pomieszczeniu socjalnym na poddaszu. 
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3.5.6 Sprawdzenie drożności przewodów kominowych przewidzianych do 

wykorzystania dla wyciągu odrębnie zaprojektowanej wentylacji 

mechanicznej sutereny skrzydła „B” (oczekującej na realizacje). 

Inwestor planuje kontynuację realizacji projektu wentylacji mechanicznej piwnic (wg projektu 

opracowanego w 2010 roku), który przewiduje montaż wentylatora dachowego typu WD na 

istniejącym kominie w skrzydle „B” budynku. 

Zaleca się wcześniejsze rozpoznanie możliwości realizacji zaprojektowanego rozwiązania 

i wykonanie go wyprzedzająco, równolegle z przebudową poddasza. Dotyczy to realizacji 

odcinków instalacji prowadzonych w kominach poddasza oraz montażu wentylatorów na 

istniejących czapach kominowych ponad dachem skrzydła „B”. 

3.5.7 Sprawdzenie drożności istniejących przewodów kominowych przed 

zamurowaniem istniejących drzwiczek rewizyjnych. 

Istniejące na poddaszu drzwiczki rewizyjne przewodów wentylacji grawitacyjnej niższych 

kondygnacji planuje się wymontować a otwory zamurować cegłą pełną grubości min.12 cm. 

Wcześniej należy sprawdzić drożność i ewentualnie przeczyścić kanały.  

Na etapie przebudowy dachu, po zdjęciu pokrycia - dokonać należy przeglądu stanu kratek 

wywiewnych na kominach ponad dachem i ewentualnej ich wymiany. 

3.5.8 Sprawdzenie poziomu płaszczyzny istniejącego żelbetowego stropu 

poddasza. 

Na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej, w charakterystycznych punktach 

zmierzyć należy poziomy istniejącego żelbetowego stropu poddasza (po usunięciu 

istniejącego ocieplenia i wykończenia posadzki). Dotyczy (minimum):  

– poziomu przy drzwiach wejściowych z holu centralnej klatki schodowej K2, 

– poziomu przy drzwiach wejściowych z bocznej klatki schodowej K3, 

– poziomu spocznika klatki schodowej K3 przy wejściu na poddasze, 

– poziomu stropu w osi ściany szczytowej, 

– poziomów w narożach stropu poddasza. 

Jako poziom porównawczy przyjąć należy poziom wykończonej posadzki w holu centralnej 

klatki schodowej K2 – na poddaszu. 

3.6 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ 

ARCHITEKTONICZNYCH PRZEBUDOWY PODDASZA SKRZYDŁA „B” 

3.6.1 Rozbiórki i demontaże 

3.6.1a Wyburzenia istniejących na poddaszu murowanych ścian kolidujących 
z zaprojektowaną przebudową. 

Przewiduje się wyburzenie większości istniejących murowanych ścian na poddaszu, poza 

ścianami klatki schodowej K3. 

Możliwość wyburzenia istniejących ścian oddzielenia pożarowego oraz opartych na nich 

murków ogniowych, wychodzących ponad istniejące pokrycie dachowe, należy 

przeanalizować na etapie projektu budowlanego i uzgodnić z konstruktorem oraz 

rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

3.6.1b Wyburzenie istniejącego (ocieplonego) żelbetowego kozuba nad klatką 
schodową K3. 

Ocieplenie ze styropianu gr. ok.20 cm oraz płyta żelbetowa grubości ok.12 cm zamykająca 

klatkę schodową K3 przewidziane są do rozbiórki. 

3.6.1c Ewentualna rozbiórka istniejącej ścianki kolankowej ryzalitu od strony 
podwórza. 
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W skrzydle „A” ocieplona styropianem ścianka kolankowa od strony podwórza w najniższym 

miejscu (wysokości ok. 30 cm) wymagała przemurowania. 

3.6.1d Ewentualna rozbiórka istniejącego ocieplenia murowanych kominów 
w przestrzeni poddasza. 

Decyzja o rozbiórce ocieplenia (5 cm styropianu z warstwą wyprawy na siatce) powinna 

zostać podjęta po wytrasowaniu gipsowo-kartonowych ścian korytarzowych. 

3.6.2 Przebudowa dachu skrzydła „B” 

Na podstawie wykonanej ekspertyzy mykologiczno-budowlanej, orzeczenia konstrukcyjnego, 

stanowiska rzeczoznawcy ds. bezpieczeństwa pożarowego oraz oględzin stanu istniejącej 

konstrukcji i pokrycia dachowego zamawiający zdecydował o całkowitej wymianie istniejącej 

drewnianej więźby dachowej skrzydła „B” na nową konstrukcję stalowo-drewnianą opartą 

wyłącznie na podłużnych istniejących ścianach niższych kondygnacji.  

3.6.2a Przygotowanie podparcia dla wymurowania szybu kominowego na przewody 
i urządzenia instalacji wentylacji mechanicznej poddasza skrzydła „B” 
i wyprowadzenie wyrzutu powietrza ponad połać dachu. 

Dla wyprowadzenia ponad dach wyrzutu powietrza wentylacji mechanicznej z kondygnacji 

poddasza skrzydła „B” przewiduje się wykonanie dodatkowego komina opartego na ścianach 

klatki schodowej K3. Zaprojektować należy komin z cegły ceramicznej i klinkierowej (ponad 

dachem - jak pozostałe kominy), o przekroju przewodów właściwym dla przepustowości 

kanałów wentylacyjnych oraz żelbetowej czapie dla zamontowania wentylatorów dachowych 

typu WD.  

3.6.2b Demontaż istniejącego pokrycia. 
Demontażu wymaga istniejące pokrycie z blachodachówki, drewniane łaty i folia wstępnego 

krycia. 

Z demontażem pokrycia wiąże się likwidacja leżącej rynny na połaci od strony ulicy. Należy 

zapewnić odprowadzenie wody poza budynek w sposób zabezpieczający go przed zalaniem 

i równocześnie nie zagrażający przechodniom na chodniku ulicy Zamkowej. 

Istniejące płotki przeciwśniegowe przewidziane są do powtórnego montażu na nowym 

pokryciu dachu. 

Zaleca się sukcesywny demontaż istniejącego pokrycia. 

3.6.2c Demontaż istniejącej drewnianej więźby dachowej. 
Demontażu wymaga 9 sztuk drewnianych dwustolcowych wiązarów płatwiowo-kleszczowych 

ze ścianką kolankową i zastrzałami (w rozstawie co ok. 4,00 m);  

– słupy 16x16 cm, 

– płatwie 16x18 cm, 

– miecze 14x18 cm, 

– kleszcze 2x(8x18) cm, 

– zastrzały 16x18 cm, 

– tramy 25x28 cm 

– murłaty 18x20 cm 

– krokwie 14x16 cm (w rozstawie co ok.1,00 m). 

Uwaga: pamiętać należy o ostrożnym demontażu elementów więźby wybranych dla 

zmontowania eksponatów. 

3.6.2d Nowa stalowo-drewniana więźba dachu. 
Zakłada się całkowitą zamianę istniejącej więźby drewnianej na stalowo-drewnianą, 

zachowując przy tym zewnętrzne gabaryty dachu.  

Z uwagi na zachowanie ciągłości układu konstrukcyjnego dachu przewiduje się realizację 

autorskiego rozwiązania zastosowanego na poddaszu skrzydła „A”. 
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Zakłada ono, że głównym elementem nośnym nowej konstrukcji dachu jest układ ram 

stalowych z dwuspadowym ryglem, ze ściągiem. Ramy oparte są wyłącznie na ścianach 

podłużnych zewnętrznych. Rozwiązanie takie nie wymaga podpór pośrednich, co pozwala na 

dowolny podział powierzchni poddasza. 

3.6.2e Zabezpieczenie ogniochronne stalowych i drewnianych elementów konstrukcji 
dachu. 

Konstrukcja dachu powinna posiadać klasę R30 odporności ogniowej. Stalowe i drewniane 

elementy nowej więźby wymagają odpowiedniego zabezpieczenia, żeby osiągnąć 

wymaganą odporność. Zaleca się: 

– malowanie elementów stalowych warstwą farby pęczniejącej odpowiedniej grubości, 

– impregnowanie (próżniowe lub przez zamaczanie) elementów drewnianych środkami 

zabezpieczającymi przed grzybami, owadami i działaniem ognia. 

3.6.2f Montaż nowego pokrycia dachowego. 
Wykonać należy przewietrzaną wentylowaną konstrukcję pokrycia połaci dachowych. 

Wysokość szczeliny wentylującej (min.5 cm) przyjąć wg obliczeń dla najdłuższej połaci 

dachu. Pod właściwym pokryciem blachodachówką zastosować wysokoparoprzepuszczalną, 

wytrzymałą membranę wstępnego krycia. 

Wymagane parametry membrany, zgodne z wymogami normy EN 13859-1: 

 budowa – trójwarstwowa na bazie filmu funkcyjnego pomiędzy dwiema warstwami włóknin 

polipropylenowych (warstwy łączone metodą termbondingu, tj. niesklejane) 

 opór dyfuzyjny – Sd min.0,02 m 

 wysoka przepuszczalność pary wodnej – min.1800*/3000**g/m2/24h 

 odporność na promieniowanie UV – min.3 miesiące 

 odporność temperaturowa -od ok. -40°C do ok. +95° 

 wodoszczelność (W1) – odporność przez 2 godziny na działanie słupa wody pod 

ciśnieniem 20 barów  

 gramatura - ok. 200 g/m2, 

 odporność wzdłużna/poprzeczna na zerwanie na gwoździu - ok. 200/300 N 

Uwaga: podane parametry dotyczą wartości osiąganych metodą badawczą wg: 

* Lyssysystem 23°C/85%*, 

** DIN 52615 38°C/85%**, 

Wymagane parametry blachodachówki: 

– rdzeń z wysokiej jakości blachy stalowej gr. min.0,55 mm, obustronnie ocynkowanej 
(powłoka min.275 g/m2) 

– matowa powłoka grubowarstwowa o dużej odporności na zarysowania, na obciążenia 
cierne, korozję oraz promieniowanie UV (typu: pural mat, prelaq, PVDF (PVF2), purex, 
granite HDX), 

– warstwa lakieru zewnętrznego gr. min.50 mikronów, 
– profil wysokości min.55 mm, 

– gwarancja na trwałość przyczepności powłoki do blachy oraz stałość koloru powłoki – 
min.30lat. 

Nowa blachodachówka powinna jednocześnie jak najbardziej przypominać istniejącą blachę 
na połaciach skrzydła „A”. Przy doborze blachy należy rozpatrywać gwarancje szczelności 
połączenia nowego pokrycia z istniejącym, kolor i rodzaj powłoki, rysunek przetłoczenia.  

3.6.2g Montaż okien połaciowych. 
Rozstaw płatwi stalowych oraz krokwi drewnianych powinien uwzględniać montaż 

przewidywanych 52.sztuk okien połaciowych o wymiarach 78 x 118 cm, w układzie 

blokowym (dwa okna w pionie+ dwa okna w poziomie). 

Układ okien dachowych powinien zapewnić właściwe doświetlenie pomieszczeń biurowych 

przewidzianych (docelowo) na zaadaptowanym poddaszu. 

Przyjąć należy okna w systemie, jaki zastosowano na poddaszu skrzydła „A”: 
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– okno obrotowe z potrójnym systemem uszczelnienia, 

– zawias umieszczony w połowie wysokości okna, 

– klamka umieszczona w dolnej części skrzydła; posiadająca dwa stopnie mikrouchylenia, 

– rama okna wykonana z najwyższej jakości drewna sosnowego klejonego warstwowo, 

impregnowanego próżniowo, 

– pozwalające na zamontowanie sterowania elektrycznego, 

– pozwalające na zamontowanie rolet lub markiz zewnętrznych, 

– z automatycznym nawiewnikiem ciśnieniowym umieszczonym w górnej części okna, 

– z możliwością zamontowania dodatkowego nawiewnika higrosterowanego 

– z systemem podwyższonej odporności na włamanie, dodatkowo chroniącym przed 

otwarciem podczas przypadkowego nadepnięcia na skrzydło, 

– z energooszczędnym pakietem dwuszybowym wypełnionym argonem; z ciepłą ramką, 

– Ug = max.1,1 W/m2K ; Uw = max.1,3 W/m2K, 

– izolacyjność akustyczna = min.32dB, 

– rama trzykrotnie malowana lakierem poliuretanowym w kolorze białym, 

– szyby zewnętrzne hartowane, o podwyższonej odporności na uderzenie, 

– z min.10-letnią gwarancją. 

Do montażu okien połaciowych należy zastosować zestawy kołnierzy izolacyjnych do 

montażu okna w połaci.  

Kołnierze odpowiednie do zespoleń blokowych: 2 okna w pionie oraz 2 okna 

w pionie+ 2 okna w poziomie muszą pozwalać na dodatkowe zamontowanie rolet lub markiz 

zewnętrznych. 

3.6.2h Montaż rynien wiszących. 
Powtórzyć należy rozwiązanie systemu odwodnienia dachu zrealizowane na dachu skrzydła 

„A - rynny wiszące Ø150 mm z blachy stalowej powlekanej w kolorze blachy pokrycia. Rynny 

należy podłączyć do istniejącego układu rur spustowych. 

3.6.2i Montaż płotków przeciwśniegowych. 
Założono demontaż istniejących płotków przeciwśniegowych i ich ponowny montaż na 

nowym pokryciu dachu. 

Płotki przewidzieć należy wzdłuż linii okapu oraz nad oknami połaciowymi. 

3.6.2j Montaż ław kominiarskich. 
Przewiduje się wykonanie ław wyłącznie do obsługi urządzeń zamontowanych na dachu. 

3.6.3 Przebudowa poddasza skrzydła „B” 

3.6.3a Rozbiórka istniejącej posadzki. 
Na podstawie wyrywkowych odkrywek i archiwalnej dokumentacji przewiduje się, że 

istniejąca posadzka poddasza skrzydła „B” to 15-20 cm styropianu i 3-5 cm wylewki 

cementowej na żelbetowym gęstożebrowym stropie Teriva-I bis. 

Posadzka przeznaczona jest do rozbiórki. Istniejący styropian nie posiada 

udokumentowanych parametrów gęstości – stąd przewidziany jest do usunięcia.  

Poziom posadzki należy dowiązać do poziomu wykończonej posadzki holu centralnej klatki 

schodowej na poziomie użytkowanej części poddasza, przebudowanej w zrealizowanym 

etapie inwestycji. 

Płaszczyzna istniejącego stropu poddasza może wymagać wypoziomowania i należy liczyć 

się z potrzebą wykonania warstwy wyrównującej (ze styropianu lub innego lekkiego 

materiału). 

3.6.3b Przebudowa poziomu górnego spocznika bocznej klatki schodowej K3. 
Poziom górnego spocznika należy podwyższyć i dostosować do docelowego poziomu 

wykończonej posadzki przebudowanego poddasza skrzydła „B”. Przewidywana różnica 
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poziomów wynosi około 20 cm. Poziom zostanie ostatecznie wyznaczony na etapie 

realizacji. Zakłada się konieczność przebudowy ostatniego biegu schodów, tj.: 

– skucie istniejącej warstwy wykończeniowej z płytek gresowych, 

– wykonanie lekkiej konstrukcji podwyższenia poziomu górnego spocznika, 

– wyrównanie (ujednolicenie) wysokości stopni ostatniego biegu schodowego cementową 

zaprawą wyrównawczą, 

– wykończenie schodów płytkami gresowymi (dobranymi wizualnie do płytek na pozostałych 

biegach klatki K3. 

– demontaż, wydłużenie i ponowny montaż istniejącej balustrady. 

3.6.3c Przebudowa nadproża drzwi wejściowych z klatki schodowej K3 na poddasze 
skrzydła „B”. 

Wykonać należy poszerzenie i podwyższenie istniejącego otworu drzwiowego. Nadproże 

z prefabrykowanych belek żelbetowych lub kształtowników stalowych (zabezpieczonych 

ogniochronnie do klasy REI 60) należy wykonać jako konstrukcję podparcia istniejącej ściany 

klatki oraz - dodatkowo – murowanego szachtu kominowego wentylacji mechanicznej 

pomieszczeń poddasza.  

3.6.3d Przedłużenie na poddasze, z poziomu II. piętra, istniejących pionów instalacji 
sanitarnych (centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, 
odprowadzenia skroplin klimatyzacji). 

Włączenie projektowanych instalacji sanitarnych poddasza przewiduje się do istniejących 

instalacji niższych kondygnacji. Wymaga to przebudowy i przedłużenia pionów instalacji 

z II.piętra i przeprowadzenia ich na poziom poddasza przez przebicia w istniejącym stropie. 

Piony prowadzone w pomieszczeniach II piętra należy zaizolować i obudować płytą gipsowo-

kartonową. 

Piony co i wod-kan zlokalizowane poza ogrzewanymi pomieszczeniami należy starannie 

zaizolować termicznie. 

Istniejący pion „3k” kanalizacji sanitarnej ø75mm do odprowadzenia ścieków 

z pomieszczenia WC przystosowanego dla osób niepełnosprawnych należy wymienić na 

rurę ø100mm do poziomu I piętra. 

3.6.3e Roboty budowlane związane z zasileniem elektroenergetycznym kondygnacji 
poddasza. 

Włączenie projektowanych instalacji z nowych tablic zamontowanych (na wcześniejszym 

etapie przebudowy) na poddaszu, na murowanej ścianie. Przewidzieć należy ewentualną 

potrzebę korekty usytuowania tablic na ścianie nowego układy pomieszczeń poddasza. 

Wykonać natomiast należy wentylowaną, zamykaną drzwiami (jak do pomieszczeń) wnękę 

punktu dystrybucyjnego instalacji strukturalnych. 

3.6.3f Wykonanie termoizolacji i obudowy ppoż odporności EI60 połaci dachowych. 
Termoizolację i obudowę gipsowo-kartonową połaci dachowych wykonać należy wg 

poniższych wymogów: 

– odporność ogniowa obudowy połaci dachowych EI 60 

– odporność ogniowa obudowy połaci dachowej klatki schodowej K3 - REI 60 

– wartość współczynnika przenikania ciepła Uc(max) ≤ 0,15 [W/(m2xK)] 

Z uwagi na przewidywaną grubość ocieplenia zaleca się zastosować systemy z lekką wełną 

mineralną szklaną w postaci maty o wysokiej sprężystości. Rozważyć należy też 

wykorzystanie innych lekkich i efektywnych systemów izolacyjnych (spełniających wymogi 

przeciwpożarowe). 

Obudowa o wskazanej wyżej odporności ogniowej wymagana jest dla konstrukcji połaci oraz 

dla obudowy słupków stalowych ram konstrukcji dachu. 
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3.6.3g Wykonanie termoizolacji (od środka) ściany szczytowej poddasza. 
Na etapie projektu należy przeanalizować potrzebę i zakres wykonania izolacji (termicznej 

lub akustycznej) istniejącej ściany szczytowej, graniczącej z poddaszem budynku kurii. 

Zaleca się jednak przyjąć na ścianie okładzinę z płyt gipsowo-kartonowych z warstwą wełny 

mineralnej grubości min.50 mm - jako wypełnienie konstrukcji rusztu metalowego obudowy 

g-k. 

3.6.3h Wykonanie termoizolacji (od środka) zewnętrznej kolankowej ściany podłużnej 
poddasza. 

Pionowe słupki stalowych ram konstrukcji dachu należy zaizolować termicznie 

i ogniochronnie płytami z wełny mineralnej (skalnej) grubości ok.10 cm. 

Ścianki kolankowe wykończyć przedścianką o systemowej konstrukcji metalowej 

z poszyciem płytą gipsowo-kartonową. 

Metalowa konstrukcja obudowy ściany kolankowej powinna umożliwić: 

– ułożenie izolacji termicznej grubości około 35 cm z wełny mineralnej (szklanej lub skalnej) 

– zamontowanie grzejników centralnego ogrzewania 

– zamontowanie metalowych, lakierowanych na biało drzwiczek rewizyjnych 60x60cm, 

umożliwiających dostęp do istniejących uchylnych okienek w celu np. umycia lub naprawy 

3.6.3i Wykonanie podwalin stalowych pod poprzeczne ścianki działowe. 
Pod poprzeczne ścianki działowe g-k między pokojami biurowymi przewidzieć należy 

stalowe podwaliny oparte pośrednio na podłużnych nośnych ścianach II. piętra. Dwa 

zespawane gorącowalcowane ceowniki wysokości ok.140 mm dł. ok. 6,50m i 5,60m 

zdystansowane styropianem gr.min.5cm od stropu poddasza (pomiędzy punktami podparcia) 

ukryte w grubości warstw posadzkowych zastosowano na poddaszu skrzydła „A”.  

Do podwaliny należy mocować dolne prowadnice metalowego rusztu ścianek działowych.  

3.6.3j Wykonanie konstrukcji obudów i ścianek działowych. 
Ścianki działowe i izolowane termicznie obudowy ścian zewnętrznych wykonać wg projektu, 

o przewidywanych klasach odporności ogniowej ,klasach izolacyjności akustycznej oraz 

podanym współczynniku przewodzenia ciepła 

– ścianki korytarzowe 

klasa odporności ogniowej min. EI30;  

klasa izolacyjności akustycznej R’A1= 40dB 

– ścianki pomiędzy pokojami biurowymi oraz pokojami i magazynami 

klasa odporności ogniowej min. EI30;  

klasa izolacyjności akustycznej R’A1= 45dB 

– ścianki pomiędzy pomieszczeniem socjalnym a pokojami biurowymi  

klasa odporności ogniowej min. EI30;  

klasa izolacyjności akustycznej R’A1= 50dB 

– ścianki pomiędzy pomieszczeniami WC a pokojami biurowymi i magazynami 

klasa odporności ogniowej min. EI30;  

klasa izolacyjności akustycznej R’A1= 50dB 

– ścianki kolankowe 

współczynnik przenikania ciepła Uc(max) ≤ 0,20 [W/(m2xK)] 

– ścianki instalacyjne w pomieszczeniach WC  

bez wymagań 

3.6.3k Stalowa podkonstrukcja dla usztywnienia podłużnych ścian korytarzowych, 
prowadzenia instalacji wentylacji mechanicznej oraz montażu sufitów 
podwieszonych. 

Dla usztywnienia górą podłużnych ścian korytarzowych przewiduje się stalową 

podkonstrukcję z kształtowników gorącowalcowanych, przyspawanych do spodu istniejących 

poziomych elementów (ściągów) ram stalowych: 
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1. w osi wytyczonych ścian 

2. w rozstawie 100-120cm (poza ścianą) dla podwieszenia rusztu systemowego sufitu 

podwieszonego 

3.6.3l Wykonanie instalacji wewnętrznych prowadzonych w obudowach i ściankach 
działowych. 

Zaprojektowane instalacje należy prowadzić w konstrukcji ścianek i obudów. Przed 

zamontowaniem materiału izolacyjnego i poszycia z płyt g-k należy sprawdzić szczelność 

i działanie instalacji. 

W uzgodnieniu z zamawiającym, w magazynach należy zaprojektować instalacje dla 

docelowego (biurowego) przeznaczenia pomieszczeń oraz wykonać zaprojektowane ruraże, 

bez rozprowadzenia przewodów i montowania osprzętu. 

3.6.3m Montaż izolacji i poszycia g-k obudów i ścianek działowych. 
Wykonać dokładnie wg zaleceń technologii wybranego systemu.  

Na zewnętrzną warstwę obudowy - zaleca się płyty gipsowo-kartonowe ze sfazowanymi 

wszystkimi czterema krawędziami. 

W pomieszczeniach mokrych i wilgotnych stosować płyty wodoodporne; w ściankach 

izolacyjnych - płyty dźwiękochłonne. 

3.6.3n Obudowa stelaży instalacyjnych w pom. higienicznosanitarnych. 
Przyjąć standardowo obudowę stelaży dwiema płytami gipsowo-kartonowymi 

wodoodpornymi gr.12,5mm lub wg zaleceń producenta. 

3.6.3o Izolacje akustyczne (dźwiękochłonne) 

– Izolacja w posadzkach na stropie poddasza – zastosować warstwą tłumiąca dźwięki 

uderzeniowe z elastycznego styropianu akustycznego EPS-T 24-30dB o przewidywanej 

grubości min.53/50 mm, 

– Izolacja w lekkich ściankach działowych – wełna mineralna (szklana) akustyczna 

w płytach,  

– dźwiękochłonne płyty gipsowo-kartonowe. 

3.6.3p Paroizolacje. 
Na fragmentach stropu (poza ogrzewaną powierzchnią poddasza), pod warstwą izolacji 

termicznej należy przewidzieć paraizolację, z wywinięciem obejmującym grubość izolacji. 

Zastosować należy membrany paraizolacyjne o przepuszczalności max 5g/m2/dobę. 

Izolacje akustyczne bądź termiczne znajdujące się w strukturze lekkich ścianek działowych 

i obudów należy osłonić aktywną paroizolacją zamontowaną pod płytą poszycia: 

– na przegrodach zewnętrznych – paroizolacja od strony wnętrza budynku, 

– na przegrodach wewnętrznych - od strony wilgotnego pomieszczenia oraz z obu stron 

ściany (w obrębie pomieszczeń wilgotnych). 

Parametry folii paroizolacyjnej: 

– materiał       polipropylen 

– masa powierzchniowa     ok.98 g/m2 

– paroizolacyjność      ok. 14 m 

– zakres wymiany pary     ok. 5-6 g/m2 

– odporność na rozerwanie wzdłużne/poprzeczne  180/120 N-50 mm 

– zerwanie na gwoździu wzdłużne/ poprzeczne  >120-170 N 

3.6.3r Wykonanie nowych warstw posadzkowych na stropie poddasza. 
W miejsce rozebranej istniejącej posadzki poddasza zaprojektować należy nowe warstwy 

posadzkowe. Wykonać należy je po zamontowaniu ścianek działowych jako posadzki 

pływające – oddylatowane obwodowo i nie związane z podłożem (płytą stropową). 

Poziom posadzki skrzydła „B” należy dostosować do poziomu przebudowanego holu 

centralnej klatki schodowej na poddaszu. Grubość warstw posadzki ostatecznie można 
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będzie ustalić na etapie wykonawstwa, po odsłonięciu płyty stropowej. Nowe warstwy 

posadzki powinny uwzględniać konieczność ewentualnego wyrównania poziomu płyty 

stropowej poddasza. 

Zakłada się posadzki składające się z następujących warstw: 

– warstwa izolacji akustycznej – elastyczny styropian akustyczny EPS T 26-30dB gr.min 

53/50 mm 

– (ewentualnie) warstwa wypełniająca (wyrównująca wysokość i poziom) – styropian EPS 

100  

– folia budowlana 0,3 lub 0,2 mm jako warstwa poślizgowa (rozdzielająca) oraz dodatkowe 

zabezpieczenie przeciwwilgociowe lub przeciwwodne izolacji 

– podkład betonowy B20 gr. min. 50 mm zbrojony siatką o oczkach 15x15 cm z drutu 

stalowego 5 mm, 

– wykończenie: 

 wykładzina PVC obiektowa w rolce 

 panele PVC obiektowe imitujące deski podłogowe 

 płytki gresowe imitujące deski podłogowe 

Wokół ścian i słupów – dylatacje obwodowa ze styropianu gr.1,0cm lub pianki poliuretanowej 

gr.0,5cm. 

3.6.3s Izolacje przeciwwilgociowe w pomieszczeniach „wilgotnych.” 
Do pomieszczeń wilgotnych zaliczono: 

 sanitariaty ogólnodostępne 

 pokój socjalny 

„Pływające” podkłady w pomieszczeniach wilgotnych należy wylać na folii budowlanej PE 

gr.0,3mm, z wywinięciem na ściany.  

Równe, suche podkłady zagruntować i uszczelnić podpłytkowo 2x „folią płynną”. 

W narożach, między warstwy folii, wtopić taśmę systemową. Wpusty oraz przejścia 

instalacyjne uszczelnić systemowymi kształtkami wklejonymi między warstwy folii. 

Uszczelnienie wykonać również na ścianach przeznaczonych pod okładziny: 

– na wysokość min.20 cm nad posadzkę 

– około 50 cm poza obrys zlewu, umywalki (w strefie chlapania) 

3.6.4 Wydzielenie przeciwpożarowe piwnic skrzydła „B” 

Wymagane jest oddzielenie pożarowe kondygnacji piwnic. Istniejący strop spełnia warunki 

przegrody oddzielenia pożarowego. 

Należy wymontować bezklasowe drzwi aktualnie prowadzące z klatki schodowej K3 - na 

drzwi o podwyższonej odporności ogniowej EI 30 wydzielające kondygnację piwnic 

i oddzielające ją od ewakuacyjnej klatki schodowej K3. Przewiduje się potrzebę przebudowy 

istniejącego otworu drzwiowego. 

Dane techniczne drzwi: 

– drzwi płaskie, gładkie o odporności ogniowej EI30 

– rama skrzydła z drewna klejonego 

– rama obłożona dwustronnie płytą HDF i oklejona okleiną CPL HQ gr.0,7mm w kolorze 

mahoniowym 

– wypełnienie ramy – płyta wiórowa ogniochronna lub wełna skalna 

– krawędzie wyoblone; boki oklejone taśmą ABS 

– ościeżnica MDF 30EI 100mm oklejona w kolorze skrzydła 

– akcesoria: 

 trzy zawiasy czopowe 

 zamek pod wkładkę patentową 

 wkładka patentowa i klamka z szyldem kl. „B” 
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 uszczelka ognioodporna – w ościeżnicy 

 uszczelka progowa ruchoma – we wrębie skrzydła 

 uszczelka pęczniejąca pod wpływem temperatury – we wrębie skrzydła 

 wzmocnienie pod samozamykacz i samozamykacz 

UWAGA: na etapie budowy rozważyć należy możliwość wykorzystania ostrożnie 

wymontowanych istniejących drzwi EI30 wyjścia z klatki schodowej K3 na poziom poddasza 

skrzydła „B”. 

3.7 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ 

KONSTRUKCYJNYCH PRZEBUDOWY PODDASZA SKRZYDŁA „B” 

W projekcie konstrukcyjnym należy: 

 uwzględnić wytyczne posiadanej przez zamawiającego „Opinii konstrukcyjnej dotyczącej 

nośności stropów nad II-gim piętrem w budynku NFZ” (z 2009 r.), autorstwa mgr. inż. 

Stanisława Syrka; 

 na podstawie wizji lokalnej oraz materiałów posiadanych przez zamawiającego, 

opracować ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, 

z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego - w kontekście zaplanowanych wyburzeń 

i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania poddasza skrzydła „B”; 

 rozwiązać konstrukcję zaprojektowanych wskazanych elementów budowlanych 

przebudowy: 

– stalowo-drewnianą konstrukcję dachu, 

– konstrukcje ścianek działowych, 

– konstrukcję wydłużenia biegu klatki schodowej K3, 

– konstrukcję nadproża drzwi prowadzących z bocznej klatki schodowej K3 na poddasze 

skrzydła „B”, 

– podkonstrukcję dla usztywnienia podłużnych ścian korytarzowych oraz podwieszenia 

sufitów, urządzeń i instalacji, 

– konstrukcję posadzki użytkowej poddasza, 

– konstrukcję podestu dla montażu i obsługi jednostki zewnętrznej klimatyzacji. 

3.7.1 Stalowo-drewniana konstrukcja dachu. 

Na poddaszu skrzydła „B” zakłada się demontaż istniejącego pokrycia z tłoczonej blachy 

stalowej powlekanej oraz istniejącej płatwiowo-kleszczowej drewnianej konstrukcji dachu. 

Z uwagi na zachowanie ciągłości układu konstrukcyjnego dachu przewiduje się kontynuację 

realizacji rozwiązania zastosowanego na poddaszu skrzydła „A”. 

Zakłada ono, że głównym elementem nośnym nowej konstrukcji dachu jest układ ram 

stalowych z dwuspadowym ryglem, ze ściągiem. Ramy (rozpiętości ok. 16 m) oparte są 

wyłącznie na zewnętrznych ścianach podłużnych. 

Ramy na zrealizowanej części „A” wykonane są z izolowanych profili zamkniętych, 

spawanych z kształtowników walcowanych 2x[260 mm, rozmieszczone na długości 

poddasza w rozstawie co max.4,20 m, z uwzględnieniem istniejących kominów i okienek 

w ściankach kolankowych. 

W kierunku podłużnym ramy połączone są płatwiami stalowymi (o przekroju ceowym 160 

mm – co max.1,70 m), na których wspierają się drewniane krokwie (min.8x10 cm) i łaty 

(min.5x5 cm). Przewietrzana konstrukcja pokrycia składa się ze stalowej powlekanej 

blachy dachówkowej grubości min.0,55 mm oraz folii wstępnego krycia o gęstości ok. 

200 g/m2. 

Podstawy słupów ram mocowane są śrubami rozporowymi do istniejących żelbetowych 

wieńców stropowych. 

Konstrukcja dachu uwzględniać musi również przeniesienie ciężaru izolacji termicznej (wełna 

mineralna o grubości min.35 cm), obudowy połaci z dwu płyt gipsowo-kartonowych na 
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szkielecie metalowym (wymagana klasa odporności ogniowej EI60 i REI60) oraz rusztu 

stalowego dla montażu instalacji, sufitów podwieszonych i usztywnienia podłużnej ściany 

działowej. 

3.7.2 Konstrukcja ścianek działowych. 

Ściany działowe powinny spełniać parametry założonej klasy odporności ogniowej oraz 

izolacyjności akustycznej. Rozwiązać należy odciążenie oparcie zaprojektowanych ścian na 

stropie poddasza o określonej istniejącej nośności. 

W projekcie przebudowy skrzydła „A” konstrukcje poprzecznych ścian oparte zostały na 

stalowych podwalinach opartych pośrednio na podłużnych nośnych ścianach II. piętra. 

Dwa zespawane gorącowalcowane ceowniki wysokości 140 mm, zdystansowane 

styropianem gr. min.5cm od stropu poddasza (pomiędzy punktami podparcia), ukryły się 

w grubości posadzki.  

3.7.3 Konstrukcja wydłużenia biegu klatki schodowej K3. 

Rozwiązać należy wydłużenie i wyrównanie istniejącego biegu schodowego lekką 

nadbudową, nie powodującą potrzeby wzmacniania istniejącej konstrukcji schodów. 

3.7.4 Konstrukcja nadproża drzwi prowadzących z bocznej klatki 

schodowej K3 na poddasze skrzydła „B”. 

Na pełnej szerokości klatki schodowej K3 zaprojektować należy nadproże o odporności 

ogniowej REI60. Nadproże przenieść ma pozostały nad nim fragment istniejącej ściany oraz 

nowy murowany komin wyrzutu powietrza wentylacji mechanicznej poddasza. 

3.7.5 Podkonstrukcja dla usztywnienia podłużnych ścian korytarzowych 

oraz podwieszenia sufitów i instalacji. 

Stalowa pozioma podkonstrukcja podwieszona do stalowych ram konstrukcji dachu ma za 

zadanie stworzenie solidnego oparcia dla elementów montażowych urządzeń i kanałów 

wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji, rusztów sufitów podwieszonych oraz 

usztywnienia górą metalowej konstrukcji podłużnych gipsowo-kartonowych ścian 

korytarzowych. 

3.7.6 Konstrukcja posadzki użytkowej poddasza. 

Na istniejącym stropie poddasza (nad II. piętrem) zaprojektować należy lekkie warstwy 

konstrukcyjne posadzki pływającej (o wymaganej izolacyjności akustycznej), nie obciążające 

nadmiernie istniejącego stropu. 

3.7.7 Konstrukcja podestu dla montażu i obsługi jednostki zewnętrznej 

klimatyzacji. 

W oparciu o wytyczne producenta jednostki zewnętrznej zaprojektować należy podest dla 

montażu i serwisowania urządzenia. 

3.8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ INSTALACJI SANITARNYCH 

PRZEBUDOWY PODDASZA SKRZYDŁA „B” 

W zakresie zaplanowanej przebudowy poddasza skrzydła „B” budynku należy zaprojektować 

i wykonać: 

– instalację wodociągową wody zimnej użytkowej, 

– instalację wodociągową wody ciepłej użytkowej, 

– instalację wodociągową wody zimnej (hydrantu przeciwpożarowego), 

– instalację kanalizacji sanitarnej, 

– instalację centralnego ogrzewania, 

– przebudowę istniejącego węzła cieplnego, 
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– instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej, 

– instalację klimatyzacji częściowej, 

– instalację kanalizacji deszczowej. 

3.8.1 Instalacja wodociągowa wody zimnej użytkowej. 

Istniejący budynek zasilany jest w zimną wodę z miejskiej sieci wodociągowej ø100 mm – 

przyłączem z rury stalowej ø65 mm. Pomieszczenie wodomierzowe oraz główne poziomy 

instalacji wodociągowej , zasilającej poszczególne piony znajdują się w suterenie budynku. 

Wodę zimną do urządzeń sanitarnych przebudowanego poddasza skrzydła „B” doprowadzić 

należy z wewnętrznej istniejącej instalacji wodociągowej na II piętrze budynku:  

– urządzenia WC mężczyzn oraz WC kobiet - z pionu „1w” 

– urządzenia pokoju socjalnego - z pionu „1w” lub nowego pionu prowadzonego z poziomu 

sutereny 

– urządzenia WC przystosowanego dla osób niepełnosprawnych oraz aneksu 

porządkowego - z pionu „2w” 

Instalację wody zimnej należy wykonać z rur stalowych, ocynkowanych, o połączeniach 

gwintowanych, przy użyciu łączników i kształtek ocynkowanych. 

Prowadzić jako krytą w bruzdach lub obudowach ścian ceramicznych, w konstrukcji ścian 

gipsowo-kartonowych oraz warstwach posadzkowych. 

Na poddaszu skrzydła „B” planuje się zamontowanie następujących urządzeń sanitarnych: 

– ceramiczne prostokątne umywalki wiszące szer. 60 cm    3 szt. 

– ceramiczne prostokątne umywalki szer. 60 cm wpuszczone w blat  4 szt. 

– ceramiczne umywalki szer. 60 cm dla osób niepełnosprawnych  1 szt. 

– zlewy porządkowe szer. 70 cm, z tworzywa     1 szt. 

– zlewozmywaki kuchenne szer. 80 cm ze stali nierdzewnej   2 szt. 

– ceramiczne pisuary        1 szt. 

– ceramiczne muszle ustępowe wiszące      4 szt. 

W pokoju socjalnym przewidzieć należy możliwość zainstalowanie dwóch zmywarek do 

naczyń. 

Nie planuje się zwiększenia liczby użytkowników pomieszczeń higienicznosanitarnych, 

jedynie ich przemieszczenie w obrębie budynku.  

Niemniej jednak od projektanta oczekuje się zaktualizowanego obliczenia zapotrzebowania 

ilości wody zimnej gospodarczej oraz do celów przeciwpożarowych dla całego obiektu. 

W razie potrzeby wystąpić należy do dostawcy wody o zmianę wielkości wodomierza oraz 

warunków zasilania. 

3.8.2 Instalacja wodociągowa wody ciepłej użytkowej. 

Ciepła woda przygotowywana będzie w podgrzewaczach elektrycznych na potrzeby : 

– WC kobiet oraz WC mężczyzn - w pojemnościowym elektrycznym podgrzewaczu 

zainstalowanym w przedsionku WC mężczyzn lub w dwu odrębnych urządzeniach w obu 

przedsionkach, 

– pokoju socjalnego - w pojemnościowym elektrycznym podgrzewaczu zainstalowanym 

w pomieszczeniu, 

– WC przystosowanego dla osób niepełnosprawnych oraz aneksu porządkowego – 

w aneksie porządkowym. 

Obliczenia i dobór wielkości podgrzewaczy – na etapie projektu. 

Instalację wody ciepłej wykonać z rur stalowych ocynkowanych o wzmożonej powłoce 

cynkowej. Prowadzić jako krytą w bruzdach lub obudowach ścian ceramicznych, 

w konstrukcji ścian gipsowo-kartonowych oraz warstwach posadzkowych. 
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3.8.3 Instalacja wodociągowa wody zimnej (instalacja przeciwpożarowa). 

W segmencie „B” znajduje się istniejący pion PH3 instalacji wody zimnej zasilającej hydranty 

przeciwpożarowe, zlokalizowane w sąsiedztwie klatki schodowej K3 - od sutereny do 

poziomu II.piętra. Na II.piętrze instalacja hydrantowa połączona jest z instalacją zimnej wody 

użytkowej przyborów sanitarnych w WC mężczyzn. Istniejąca instalacja wykonana jest z rur 

stalowych, ocynkowanych, o połączeniach gwintowanych, przy użyciu łączników i kształtek 

ocynkowanych.  

W związku z przebudową poddasza skrzydła „B” w pobliżu klatki schodowej K3 należy 

zamontować hydrant instalacji ppoż. ø25. Doprowadzenie wody do projektowanego hydrantu 

przeciwpożarowego przewiduje się z pionu PH3, przedłużonego na poziom poddasza 

budynku. 

Przyjąć należy hydrant ø25 mm, w szafce wnękowej - z niezbędnym wyposażeniem 

spełniającym wymogi bezpieczeństwa pożarowego budynku. 

Zaprojektowaną instalację wodociągową wykonać z rur i kształtek stalowych ocynkowanych. 

Prowadzić jako krytą w bruzdach lub obudowach ścian ceramicznych, w konstrukcji ścian 

gipsowo-kartonowych oraz warstwach posadzkowych. 

3.8.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Ścieki sanitarne z urządzeń sanitarnych przebudowanego poddasza skrzydła „B” 

odprowadzane będą grawitacyjnie do istniejących pionów wewnętrznej instalacji kanalizacji 

sanitarnej w budynku. Włączenie przewiduje się: 

– dla urządzeń WC mężczyzn oraz WC kobiet - do pionów „1k” i „2k” przebudowanych do 

poziomu II.piętra 

– dla urządzeń pokoju socjalnego - do nowego pionu „2’k” prowadzonego z poziomu 

sutereny 

– dla urządzeń WC przystosowanego dla osób niepełnosprawnych oraz aneksu 

porządkowego - do pionu „3k” przebudowanego do poziomu I.piętra. 

Przedłużone piony należy przebudować od miejsca redukcji średnicy istniejącego pionu 

ø100 mm na średnicę 75 mm. Przebudowane piony kanalizacyjne należy zakończyć 

wywiewkami nad dachem budynku. 

Podłączenie urządzeń sanitarnych oraz piony kanalizacyjne wykonać z rur PVC. 

Istniejące piony kanalizacyjne z segmentu „B” sprowadzone są do sutereny i włączone do 

zamontowanego pod stropem poziomego przewodu żeliwnego ø150 mm kierującego ścieki 

do istniejącego agregatu pompowego. Istniejącym przewodem tłocznym ø65 mm agregat 

pompuje ścieki sanitarne do istniejącej zewnętrznej studzienki rozprężnej na sieci 

kanalizacyjnej ø250 mm w ulicy Lisa-Kuli. 

Nowy pion „2’k” w poziomie sutereny włączyć należy do istniejącej wewnętrznej kanalizacji 

tłocznej. Sprawdzenia wymagają warunki włączenia ścieków z pionu „2’k” do istniejącego 

zespołu pompowego oraz jego stan techniczny. 

Od projektanta oczekuje się zaktualizowanego obliczenia ilości ścieków sanitarnych z całego 

obiektu oraz - w razie potrzeby - wystąpienie do dysponenta sieci o zmianę warunków 

odbioru ścieków. 

3.8.5 Instalacja centralnego ogrzewania. 

Istniejąca instalacja wykonana jest w systemie dwururowym, pompowa o parametrach 

90/70°C, z indywidualnym odpowietrzeniem przez odpowietrzniki samoczynne. Przewody 

poziome, rozprowadzające umieszczone są pod stropem sutereny. Ciepło do pomieszczeń 

doprowadzane jest pionami c.o. Istniejące piony c.o. prowadzone są w pionowych bruzdach 

w ścianach zewnętrznych budynku (zakrytych płytami gipsowymi). Początkowo instalacja 

centralnego ogrzewania doprowadzona została do poziomu II.piętra. Poddasze nie posiadało 
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instalacji c.o. W kolejnym etapie przebudowy poddasza, na potrzeby ogrzewania skrzydła „A” 

zrealizowano przedłużenie części pionów istniejącej instalacji c.o. do poziomu poddasza 

oraz włączenie grzejników zaprojektowanych na poddaszu. Odpowietrzenie przedłużonych 

pionów instalacji c.o. - przez samoczynne odpowietrzniki na poddaszu. 

Na potrzeby ogrzewania pomieszczeń skrzydła „B” poddasza przewiduje się rozważenie dwu 

wariantów rozwiązania: 

1. Podobne rozwiązanie jakie zrealizowano na powierzchni poddasza skrzydła „A” – 

przedłużone piony c.o z poziomu II.piętra zasilające poszczególne grzejniki. 

2. Wykonanie niezależnej instalacji dla zasilenia grzejników poddasza skrzydła „B” – nowy 

pion wyprowadzony z węzła (w suterenie) na poziom poddasza i instalacja 

rozprowadzona w warstwach posadzkowych. 

Dla ogrzewania poddasza skrzydła „B” przewiduje się instalację centralnego ogrzewania 

z grzejnikami stalowym, kompaktowymi (wyposażonymi w zawór grzejnikowy 

termostatyczny, spust i odpowietrzenie). Grzejniki do instalacji należy podłączyć od dołu lub 

ze ściany. Instalację wykonać z rur stalowych czarnych, bez szwu - łączonych przez 

spawanie.  

Od projektanta oczekuje się obliczenia zapotrzebowania ciepła na potrzeby centralnego 

ogrzewania adaptowanego poddasza skrzydła „B”. 

Ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania doprowadzone będzie z istniejącego węzła 

cieplnego, w którym brak już rezerwy ciepła na ten cel. 

Dla włączenia ogrzewania na poddaszu przeanalizować należy hydraulikę istniejącej 

instalacji c.o. pod względem zwiększonego zapotrzebowanie ciepła. 

3.8.6 Technologia wymiennikowego węzła cieplnego 

Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania budynku jest istniejący wymiennikowy 

węzeł cieplny o całkowitej zamówionej mocy cieplnej 277 kW (wg projektu archiwalnego; 

warunki przyłączeniowe zostały wydane w 1999 r. na 298 kW).  

Węzeł, zlokalizowany w centralnej części sutereny budynku, jest własnością zamawiającego. 

Ciepło dostarcza Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rzeszowie z sieci cieplnej 

o parametrach 135/70°C. Zasilanie węzła wykonane jest z sieci wewnętrznej dystrybutora 

prowadzonej w budynku, korytarzem pod stropem sutereny. 

Przewody ø50 mm wewnętrznej sieci cieplnej MPEC wprowadzone są do budynku Zamkowa 

nr 8 przez budynek mieszkalny przy Lisa-Kuli nr 12 i tranzytem biegną do budynku Zamkowa 

nr 4 i 6. 

Oczekuje się obliczenia zapotrzebowania ciepła na cele zaplanowanej aktualnie inwestycji 

i ewentualne dalsze plany inwestycyjne zamawiającego oraz wystąpienie do dystrybutora 

energii o zapewnienie zwiększonej dostawy i warunki przewidywanej przebudowy węzła 

a także opracowanie i uzgodnienie dokumentacji wykonawczej węzła cieplnego. 

Zakres przebudowy węzła uzależniony jest od wartości zwiększenia zapotrzebowania mocy 

oraz aktualnego stanu zainstalowanych urządzeń. 

3.8.7 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej. 

Poddasze skrzydła „B” nie posiada wentylacji grawitacyjnej odpowiedniej do funkcji 

użytkowej nowoprojektowanych pomieszczeń. 

Należy zaprojektować wywiewną wentylację mechaniczną kanałową, z zaworami 

wentylacyjnymi wywiewnymi. Wymagane ilości powietrza obliczyć należy zgodnie 

z obowiązującą normą (PN-83/B-03430 oraz PN-83/B-03430/Az-3). 

Do obliczeń ilości powietrza wentylacyjnego (lub krotności wymian) zaleca się przyjąć 

następujące założenia: 

– pom. biurowe  30 m3/h/ pracownika 

– korytarz   krotność wymian n=0,5 
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– WC    ilość powietrza usuwanego/muszlę ustępową L = 50 m3/h 

– WC    ilość powietrza usuwanego/pisuar L= 25 m3/h 

– pokój socjalny  20 m3/h/ każdą przebywającą osobę 

Wszystkie zespoły wentylacyjne wymagają zamontowania elementów regulacji tj: 

przepustnic oraz tłumików akustycznych. Zamontowane zawory wentylacji wywiewnej 

wymagają wyregulowania. 

3.8.8 Instalacja klimatyzacji. 

Na niższych użytkowych kondygnacjach budynku oraz na poddaszu skrzydła „A” 

zainstalowana jest instalacja klimatyzacji częściowej pomieszczeń wykonana w systemie 

VRF. 

Klimatyzację w tym systemie należy zaprojektować i wykonać również dla pomieszczeń 

poddasza skrzydła „B”.  

Instalację z rurek miedzianych o obliczonej średnicy ok. 6,35 – 28,58 mm w instalacji 

freonowej wraz z izolacją wykonać dla docelowej funkcji wszystkich pomieszczeń. 

 wewnętrzne jednostki klimatyzacyjne 

Zakłada się, że temperatury pomieszczeń biurowych kontrolowane będą poprzez 

wewnętrzne jednostki klimatyzacyjne, freonowe (R410A), pracujące na powietrzu 

obiegowym, ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego. Przyjąć należy klimatyzacyjne 

wewnętrzne jednostki ścienne, wyposażone w filtry jonowe i polifenolowe, z minimum 3-

stopniową regulacją; montowane na wysokości min. 2,60 m od posadzki. 

Prowadzenie przewodów freonowych i skroplinowych przewiduje się w obudowie. Poziome 

rury freonowe włączyć do pionów freonu (prowadzonych wzdłuż istniejących pionów 3KLIM 

i 4KLIM niższych kondygnacji), a następnie w parterze budynku do projektowanej jednostki 

zewnętrznej (na zewnątrz budynku – obok jednostek istniejących). Odprowadzane skropliny 

należy włączyć do istniejących na II.piętrze pionów 3SKR i 4SKR. Istniejące piony KLIM 

i SKR należy przedłużyć na poddasze i całość obudować. 

Sugerowane założenia do obliczeń: 

– zyski od ludzi  100 W/osobę 

– oświetlenie     20 W/m2 

– sprzęt komputerowy 200 W /szt. 

– infiltracja       0,5 w/h 

Dobrać – wg obliczeń – należy jednostki wewnętrzne dla docelowego przeznaczenia 

pomieszczeń, zainstalować natomiast należy jednostki wewnętrzne w pokoju socjalnym oraz 

pokojach przeznaczonych na pokoje biurowe już w początkowym etapie użytkowania 

poddasza skrzydła „B”.  

 zewnętrzna jednostka klimatyzacyjna  

Przewiduje się, że jednostka zewnętrzna klimatyzacyjna zlokalizowana zostanie na zewnątrz 

budynku (od strony podwórza, obok jednostek istniejących). Posadowiona będzie na blokach 

betonowych i konstrukcji stalowej, na wysokości ok.60 cm nad terenem – jak pozostałe 

jednostki wolnostojące.  

Lokalizacja jednostki nie może utrudniać dostępu do agregatu prądotwórczego i jednostek 

już istniejących. 

Parametry jednostki zewnętrznej określone zostaną przez projektanta dla docelowego 

sposobu użytkowania przebudowanych pomieszczeń. 

Przewiduje się, że lokalizacja jednostki zewnętrznej (podobnie jak dla segmentu „A”) nie 

wymaga uzgodnienia w ZUDP. 

 wybór systemu 

Dla klimatyzacji pomieszczeń skrzydła „B” zamawiający oczekuje wyboru urządzeń (Fujitsu), 

jakie zostały już zamontowane na poddaszu skrzydła „A’ i w pozostałych pomieszczeniach 
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w budynku, co znacznie uprości zamawiającemu bieżącą obsługę, serwis i konserwację 

systemu i urządzeń. 

3.8.9 Instalacja kanalizacji deszczowej. 

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone są istniejącymi zewnętrznymi rurami 

spustowymi do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicach otaczających budynek.  

Zakłada się, że istniejące rozmieszczenie rur spustowych oraz układ istniejących przyłączy 

pozostaną bez zmian. Nie zmieni się też obliczeniowa ilość wód opadowych 

odprowadzanych, zgodnie z aktualną umową, do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 

3.9 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ 

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEBUDOWY PODDASZA 

SKRZYDŁA „B” 

W zakresie zaplanowanej przebudowy poddasza skrzydła „B” budynku należy zaprojektować 

i wykonać: 

– przebudowę rozdzielni głównej RG, 

– przebudowę tablicy głównej TG, 

– rozbudowę istniejącej tablicy elektrycznej T24 dla zasilania projektowanych odbiorów 

ogólnych poddasza skrzyła „B”, 

– rozbudowę istniejącej tablicy komputerowej TK7 dla zasilania projektowanych odbiorów 

komputerowych poddasza skrzydła „B”, 

– przebudowę rozprowadzonych na poddaszu istniejących tras teletechnicznych i instalacji 

elektrycznych kolidujących z projektowaną przebudową poddasza, 

– przebudowę tablicy Rklim w rozdzielni, 

– trasy kablowe, 

– wewnętrzne linie zasilające, 

– instalację oświetlenia podstawowego – w pom. biurowych sterowaną systemem Dali, 

– instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, 

– instalację zasilania gniazd wtyczkowych – odbiory ogólne i komputerowe, 

– instalację zasilającą urządzenia branży sanitarnej (klimatyzatory, wentylatory, 

podgrzewacze wody), 

– instalację zasilającą urządzenia klimatyzacyjne, 

– Instalację zasilającą siłowniki otwierające okna dachowe, 

– instalację zasilającą sterowanie obsługi okien dachowych, markiz zewnętrznych oraz 

żaluzji wewnętrznych, 

– instalację okablowania strukturalnego wykonaną w kategorii 7 przewodami ekranowanymi 

S/STP 4x2x0,5 LSZH, gniazda logiczne (kat. 6A), 

– lokalny punkt dystrybucji z wyposażeniem umożliwiającym podłączenie gniazd logicznych 

projektowanej części poddasza, 

– rozbudowę istniejącego systemu sygnalizacji pożaru (SSP) o pomieszczenia poddasza, 

skrzydła „B”, 

– rozbudowę istniejącego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) 

o pomieszczenia poddasza skrzydła „B”, 

– rozbudowę istniejącego systemu kontroli dostępu (KD) o pomieszczenia poddasza 

skrzydła „B”, 

– rozbudowę istniejącego systemu CCTV (Telewizyjny System dozorowy, ang. Closed-

Circuit Television) o pomieszczenia poddasza skrzydła „B”, 

– instalację przyzywową w pomieszczeniu WC przystosowanym dla osób 

niepełnosprawnych, 

– przebudowę instalacji odgromowej, 

– instalację głównych i miejscowych połączeń wyrównawczych, 
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– ochronę od porażeń prądem elektrycznym, 

– ochronę od przepięć atmosferycznych i łączeniowych. 

Wykonać bilans mocy elektrycznej dla gwarantowanego zasilania urządzeń komputerowych 

wraz z analizą rezerwy dla istniejących urządzeń UPS. W przypadku braku zapasu mocy 

urządzeń UPS, w porozumieniu z zamawiającym, zaprojektować ich przebudowę lub 

rozbudowę. 

3.9.1 Przebudowa istniejących tras teletechnicznych, oraz innych 

instalacji elektrycznych w związku z przebudową poddasza. 

W przebudowywanej części poddasza istniejące trasy teletechniczne należy przełożyć tak, 
aby nie kolidowały z projektowaną przebudową - prowadząc je w przestrzeni nad 
projektowanym sufitem podwieszonym pomieszczeń i korytarza. Przewody w razie potrzeby 
przedłużyć lub wymienić na nowe włączając je w istniejące gniazda teletechniczne na 
poziomie II.piętra. 

3.9.2 Zasilanie i rozdział energii elektrycznej. 

Układ istniejącej sieci zasilającej - TT 
Na podstawie wstępnej analizy przewiduje się: 
– istniejące zasilanie obiektu, układ pomiarowy, moc szczytowa, istniejące przekładniki 

250/5A pozostaną bez zmian  
– projektowane instalacje i odbiory elektryczne zostaną zasilone z istniejącego przyłącza 

elektroenergetycznego opomiarowanego istniejącym układem pomiarowym, 
– istniejący przyłącz elektryczny posiada rezerwę mocy wystarczającą do zasilenia 

projektowanej części, w związku z czym nie jest wymagana zmiana mocy przyłączeniowej 
oraz zmiana warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 

Ostateczna decyzja po rozpoznaniu przez projektanta obliczonego wzrostu zapotrzebowania 
energii na potrzeby przebudowy w kontekście stanu istniejącego przyłącza. 

3.9.3 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

Przewiduje się, że istniejący przeciwpożarowy wyłącznik prądu pozostanie bez zmian, ale – 

po analizie stanu istniejącego – oczekuje się stanowiska projektanta. 

3.9.4 Rozdzielnice elektryczne 

3.9.4a Kompensacja mocy biernej BK. 
Konieczność dobudowy baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej oraz 
ewentualna wartość pojemności baterii kondensatorów zostanie wyznaczona przez 
wykonawcę na podstawie pomiarów parametrów instalacji odbiorcy na etapie uruchomienia 
obiektu. Powyższą analizę należy ująć w zakresie robót budowlanych części elektrycznej. 

3.9.4b Przebudowa rozdzielnicy głównej RG oraz tablicy głównej TG. 
Istniejącą rozdzielnię główną RG należy zmodernizować tak, aby było możliwe zasilenie 
z niej przebudowanej tablicy ogólnej T24 oraz przebudowanej  tablicy komputerowej TK7. 
Modernizując TG należy zweryfikować (na etapie wykonawstwa) obciążenie UPS-ów 
i w razie konieczność rozbudować je. 

3.9.4c Tablica ogólna T24 poddasza skrzydła „B”.  
Na poddaszu została już zamontowana tablica ogólna T24 poddasza skrzydła „B”, jako 
rozdzielnica podtynkowa o wymiarach (szer. x wys. x gł.) 450x980x120 mm i pojemności 
6x18 modułów; z drzwiczkami pełnymi wykonana w II klasie izolacji, o prądzie znamionowym 
In=160A i klasie ochronności IP30. 
Tablica została usytuowana na istniejącej murowanej ścianie poddasza, możliwie najbliżej 
pionu rozdzielni elektrycznych na niższych kondygnacjach segmentu „B”. Pozostawione 
zapasy przewodów pozwolą na ewentualną korektę miejsca tymczasowej lokalizacji tablicy. 
Z tablicy T24 zasilane są wszystkie obwody (poza komputerowymi) pomieszczenia 

biurowego nr 401. Tablica została przygotowana dla pozostałych obwodów pomieszczeń 

skrzydła „B”.  
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Aktualne szczegóły wyposażenia, widok i rozmieszczenie urządzeń oraz schematy 
elektryczne tablicy T24 znajdują się na rysunkach nr E6.3 i nr E6.4 projektu wykonawczego 
instalacji elektrycznych przebudowy skrzydła „A” z 2014 roku. 

3.9.4d Tablica komputerowa TK7 poddasza skrzydła „B”. 
Tablica komputerowa TK7 poddasza skrzydła „B” została już zamontowana obok tablicy 
ogólnej T24 jako rozdzielnica podtynkowa o wymiarach (szer. x wys. x gł.) 450x980x120 mm 
i pojemności 6x18 modułów; z drzwiczkami pełnymi, wykonana w II klasie izolacji, o prądzie 
znamionowym In=160A i klasie ochronności IP30. 
Na obecną chwilę z tablicy TK7 wyprowadzone są tylko obwody zasilające pomieszczenie 
nr 401, natomiast docelowo z TK7 zasilane będą wszystkie obwody komputerowe 
pomieszczeń poddasza skrzydła „B”. 
Pozostawione zapasy kabli przewidziane są na ewentualną korektę obecnej tymczasowej 
lokalizacji tablicy TK7. 
Aktualne szczegóły wyposażenia, widok i rozmieszczenie urządzeń oraz schematy 
elektryczne tablicy TK7 znajdują się na rysunkach nr E6.7 i nr E6.8 projektu wykonawczego 
instalacji elektrycznych przebudowy skrzydła „A” z 2014 roku. 

3.9.5 Technologia wykonania instalacji. 

3.9.5a Prowadzenie instalacji 
Wszystkie przejścia kabli, tras kablowych, korytek, rur przez przegrody budowlane (w tym 
przegrody oddzielenia przeciwpożarowego) należy uszczelnić ogniowo zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

3.9.5b Przebudowa Modernizacja rozdzielni klimatyzacji Rklim. 
Istniejącą rozdzielnię klimatyzacji Rklim należy zmodernizować poprzez dobudowę 
wyłącznika różnicowoprądowego oraz wyłącznika nadprądowego w celu zasilenia 
projektowanej jednostki zewnętrznej klimatyzacji poddasza skrzydła „B”. 

3.9.5c Główne trasy koryt kablowych. 
Dla rozprowadzenia wszystkich wewnętrznych linii zasilających i obwodów odbiorczych 
instalacji elektrycznych siłowych i oświetleniowych na poddaszu zaprojektować należy 
odpowiednie trasy kablowe. Przewiduje się zastosowanie: 
– drabin kablowych o wymiarach 200-400/60mm (gr. blachy - min. 1,5mm), 

– perforowanych koryt kablowych o wymiarach 60-400/60mm (gr. blachy - min.1,0mm), 

– drabin i koryt kablowych ognioodpornych o odporności E90, 

– rur ochronnych sztywnych z tworzywa sztucznego Ø75-160mm, 

– rur instalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych o średnicach Ø16-63mm. 

Wykonawca instalacji elektrycznych zobowiązany jest do rozplanowania tras kablowych (dla 
docelowych funkcji pomieszczeń) w uzgodnieniu z pozostałymi projektami branżowymi 
w celu koordynacji montażu wszystkich tras instalacyjnych w budynku. 
Wszystkie trasy kablowe należy opracować z zachowaniem ok. 20% rezerwy miejsca dla 
przyszłej rozbudowy instalacji. Wykonawca instalacji elektrycznych silnoprądowych 
zobowiązany do zachowania 20% rezerwy w korytach kablowych na etapie wykonywania 
instalacji. 

3.9.5d Sposób wykonania i podwieszania tras kablowych. 
Wszystkie drabinki i korytka kablowe należy podwieszać w sposób trwały i pewny. Rozstaw 
podwieszeń dla koryt kablowych należy dostosować do nośności koryta przy założeniu jego 
maksymalnego obciążenia, jednak nie rzadziej niż 1,00–1,50 m. Drabiny i koryta należy 
podwieszać przede wszystkim do konstrukcji nośnych dachu oraz do specjalnie 
przygotowanych podkonstrukcji dla montażu instalacji. Do podwieszeń należy stosować 
wyłącznie zawiesia systemowe produkowane przez dostawcę koryt kablowych. 
Wszystkie zejścia pionowe tras kablowych powinny być wykonane za pomocą drabinek lub 
koryt kablowych montowanych pionowo do ścian lub innych elementów konstrukcji budynku 
i zapewniać połączenie miedzy poziomymi ciągami kablowymi a wolnostojącymi i/lub 
wiszącymi rozdzielnicami elektrycznymi. 
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Nie dopuszcza się wykonywania zawiesi we własnym zakresie. Należy stosować wyłącznie 
elementy systemowe posiadające odpowiednie certyfikaty, świadectwa legalizacji oraz 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Zakłada się, że przy zastosowaniu systemowych łączników oraz podkładek zębatych dla 
połączeń skręcanych drabin i koryt kablowych, zachowana jest galwaniczna ciągłość tak 
wykonanej trasy. 
W zakresie rzeczowym robót elektroinstalacyjnych należy zapewnić wszystkie niezbędne 
podejścia do zasilanych odbiorników, urządzeń, gniazd wtyczkowych, opraw 
oświetleniowych i innych. Dodatkowo należy zapewnić wszelkie konieczne przebicia przez 
ściany oraz stropy wraz z niezbędnym ich uszczelnieniem. Podejścia i rozprowadzenia 
instalacji odbiorczych należy wykonać: 
– w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub giętkich o średnicach dostosowanych do 

przekroju i ilości prowadzonych przewodów - wewnątrz ścian gipsowo-kartonowych i/lub 
pod tynkiem w bruzdach ścian murowanych; 

– w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub elastycznych mocowanych na uchwytach 
kablowych w pomieszczeniach technicznych; 

– w rurkach elektroinstalacyjnych elastycznych wzmocnionych układanych w posadzce, 
– przewodami w podwójnej izolacji mocowanymi na uchwytach do elementów 

konstrukcyjnych np. dla potrzeb przelotowego zasilania opraw oświetleniowych, 
– przewodami wtynkowymi układami na ścianach żelbetowych pomieszczeń klatek 

schodowych, przedsionków, pomieszczeń magazynowych, technicznych i gospodarczych 
pod warunkiem zastosowania przewodów w izolacji podwójnej i przykrycia ich warstwa 
tynku o grubości nie mniejszej niż 5 mm. 

3.9.5e Wewnętrzne linie zasilające. 
Wewnętrzne linie zasilające (WLZ’ty) zaprojektować kablami miedzianymi wielożyłowymi 
w izolacji i powłoce poliwinitowej. 
Przekrój i obciążalność znamionowa WLZ-ów dostosować do mocy szczytowych zasilanych 
urządzeń elektroenergetycznych oraz warunków ułożenia kabli wg. normy PNIEC 364-5-523. 
Do obliczeń przyjąć maksymalny spadek napięcia na WLZ 2%. 
Wszystkie WLZ-ty należy układać na drabinach kablowych w przestrzeni technicznej ponad 
sufitem podwieszonym, a następnie wyprowadzać w dół poprzez zejścia instalacyjne 
w rurach PVC oraz przez przebicia przez stropy, dla WLZ-ów do tablic kondygnacyjnych. 
Wszystkie kable należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Znakowanie wykonywać za pomocą dedykowanych trwałych opasek mocowanych do kabli. 

3.9.5f Osprzęt elektryczny. 
W pomieszczeniach poddasza należy instalować osprzęt podtynkowy, uzgodniony 
z użytkownikiem. Gniazda wtyczkowe ogólnoużytkowe przy stanowiskach komputerowych 
należy instalować w zespolonych zestawach p/t razem z gniazdami dla zasilania urządzeń 
komputerowych oraz gniazdami teleinformatycznymi. 
Przewidywana konfiguracja takiego zestawu, oznaczonego jako PEL (do ostatecznego 
uzgodnienia z zamawiającym): 
- 2x gniazdo ogólne 230V 
- 2x gniazdo DATA 230V umożliwiające podpięcie wtyków DATA z frezowanym kołkiem 
(rozwiązanie indywidualne dla NFZ Rzeszów), 
- 1x podwójne gniazdo logiczne RJ-45 kat. 6A, 
W pokoju socjalnym oraz pomieszczeniach WC należy stosować osprzęt o IP min. 44. 

3.9.6 Instalacja oświetleniowa. 

3.9.6a Wymagania ogólne. 
Instalację oświetleniową należy zaprojektować dla docelowej funkcji pomieszczeń poddasza, 
tak aby zapewnić spełnienie przez oświetlenie odpowiednich wymagań użytkowych. Na czas 
użytkowania pomieszczeń jako magazynowych ilość zainstalowanych opraw dostosować do 
aktualnych wymogów. 
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3.9.6b Źródła światła. 
Instalować lampy (źródła światła) w oprawach, zgodnie z instrukcjami wytwórcy lamp, 
stosownymi wymogami IEC oraz uznanymi w branży zasadami sztuki, aby zagwarantować 
zgodność lamp i osprzętu oświetleniowego z wymogami.  

3.9.6c Oświetlenie podstawowe na poddaszu. 
Oświetlenie ogólne (podstawowe) zaprojektować zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
w zakresie oświetlenia wnętrz świtałem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, 
z uwzględnieniem wymagań funkcjonalnych, architektonicznych i użytkowych budynku. 
W zakresie oświetlenia wewnętrznego należy stosować oprawy o odpowiednio dobranych 
parametrach w zakresie mocy, barwy i typu źródeł światła, szczelności oprawy oraz rozsyłu 
i ograniczenia olśnienia, umożliwiające uzyskanie wymaganego przepisami natężenia 
oświetlenia na płaszczyźnie roboczej, które powinno wynosić: 
– w pomieszczeniach biurowych      500 lx 
– w stałych miejscach pracy bez szczególnych wymagań wzrokowych 300 lx 
– w pomieszczeniach komunikacji ogólnej     200 lx 
– w pomieszczeniach socjalnych, łazienkach i toalet   200 lx 
– w magazynach        200 lx 
Należy stosować wyłącznie oprawy oświetleniowe ze statecznikami elektronicznymi (EVG) 
oraz wewnętrzną kompensacją mocy biernej. Wskazane jest wybranie opraw i systemu jak 
w skrzydle „A”. 

3.9.6d Oświetlenie pomieszczeń biurowych. 
W pomieszczeniach biurowych, należy stosować oprawy świetlówkowe ze statecznikami 
elektronicznymi, kompensacją mocy biernej oraz rastrem parabolicznym i/lub lamelkowym 
zapewniającymi ograniczenia olśnienia; przystosowane do wbudowania w sufit podwieszany, 
oraz zwieszane. 
Oprawy zwieszane należy montować na wysokości koło 2,1m od podłogi. 
Dodatkowo oprawy te w pomieszczeniach biurowych powinny mieć możliwość regulacji 
natężenia oświetlenia w systemie DALI. 

3.9.6e Oświetlenie korytarza. 
Na korytarzu należy stosować oprawy LED przystosowane do wbudowania w sufit 
podwieszany, ze względu na szybkość czasu załączania i wyłączania, oraz odporność na 
dużą liczbę cykli załącz/wyłącz. 

3.9.6f Oświetlenie pomieszczeń łazienek, toalet, socjalnych i technicznych. 
W pomieszczeniach higienicznosanitarnych i socjalnych należy stosować oprawy 
przystosowane do wbudowania w sufity podwieszane, oraz plafony. Należy stosować oprawy 
świetlówkowe, z kloszem opalizowanym i stopniu ochrony minimum IP44 instalowane 
w sufitach. 

3.9.6g Zasilanie i sterowanie oświetleniem. 
Obwody oświetlenia poddasza zasilane będą z rozdzielnicy T24, zainstalowanej już na 
poddaszu. Oświetlenie pomieszczeń poddasza realizowane będzie lokalnie za pomocą 
łączników oświetleniowych. Łączniki oświetleniowe należy instalować przy drzwiach 
wejściowych do pomieszczeń na wysokości 1,40m od poziomu wykończonej posadzki. 
Dodatkowo w pomieszczeniach biurowych należy zamontować łączniki z funkcją płynnej 
regulacji natężenia oświetlenia w systemie DALI. 

3.9.6h Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne. 
W zakresie oświetlenia awaryjnego budynku należy zaprojektować: 
 oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych, 
 oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe (podświetlane znaki kierunkowe). 
Dla realizacji celu oświetlenia awaryjnego budynku, należy stosować wyłącznie oprawy 
oświetlenia awaryjnego wyposażone w zintegrowany moduł awaryjny, załączający 
oświetlenie awaryjne automatycznie bezpośrednio po zaniku zasilania podstawowego. 
Średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż drogi ewakuacyjnej o szerokości do 2m 
nie powinno być mniejsze niż 1 lx. 
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Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego nie powinien być większy 
niż 40:1. 

3.9.6i Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego. 
W celu zapewnienia odpowiedniego natężenie oświetlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne 
powinny być rozmieszczone: 
– przy każdych drzwiach przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego 
– w pobliżu schodów i na klatkach schodowych, 
– w pobliżu każdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej, 
– przy każdej zmianie kierunku przebiegu drogi ewakuacyjnej, 
– w pobliżu każdego wyjścia końcowego, 
– w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego. 

3.9.6j Realizacja oświetlenia awaryjnego. 
Dla potrzeb oświetlenia ewakuacyjnego budynku, zaprojektować należy system oświetlenia 
awaryjnego. Zaprojektować oprawy oświetlenia awaryjnego z modułem awaryjnym o czasie 
autonomii min. 1h w wykonaniu dostosowanym do funkcji pomieszczeń. 
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego zaprogramować do pracy „na ciemno”. 

3.9.6k Oświetlenie dodatkowe – kierunkowe. 
W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrożenia oraz umożliwienia łatwego 
opuszczenia budynku przez dotarcie do wyjścia ewakuacyjnego zaprojektować należy 
oświetlenie dodatkowe - kierunkowe. 
Do oświetlenia kierunkowego należy zastosować oprawy ewakuacyjne z piktogramami 
wskazującymi kierunek ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne z budynku. 
Należy stosować wyłącznie atestowane oprawy zasilane z modułów autonomicznych 
o czasie podtrzymania 1h, o gabarytach zapewniających rozpoznawalność nie mniejszą niż 
z odległości 30m. 
Zależnie od lokalnych warunków montażu opraw należy przewidzieć możliwość instalowania 
opraw na ścianie prostopadle lub równolegle oraz na suficie. W tym celu stosować należy 
fabryczne uchwyty montażowe, wsporniki ścienne i zwieszaki. 

3.9.7 Instalacja siłowa 400 V / 230 V. 

3.9.7a Instalacja gniazd wtyczkowych. 
Zaprojektować należy wykonanie instalacji zasilającej odbiory ogólne. Gniazda 230V 
zasilające odbiory ogólne należy zasilić z tablicy T24 przewodami typu YDY 3x2,5. 
Z tablicy TK7 zaprojektować zasilanie gniazd DATA w punktach elektryczno-logicznych dla 
zasilania odbiorów komputerowych oraz obwody zasilające urządzenia instalacji 
słaboprądowych. 

3.9.7b Instalacja zasilająca elektryczne markizy zewnętrzne, żaluzje wewnętrzne, oraz 
siłowniki otwierające okna dachowe. 

Zaprojektować należy wykonanie instalacji zasilania dla elektrycznych markiz zewnętrznych, 
żaluzji wewnętrznych, oraz siłowników otwierających okna dachowe poddasza. Do każdego 
okna dachowego w projektowanej części należy przewidzieć przewód typu YDY 3x1,5mm2

 

z rozdzielni T24. Sterowania żaluzjami i markizami i otwieraniem okien odbywać się będzie 
poprzez dedykowane do systemu piloty bezprzewodowe.  
Okna powinny być wyposażone w czujniki deszczu, dzięki którym automatycznie zamykają 
się po wystąpieniu opadów. 

3.9.7c Instalacja zasilająca układy klimatyzacyjne, wentylacyjne i urządzenia 
sanitarne. 

Zasilić należy zaprojektowane urządzenia branży sanitarnej: 
– jednostki wewnętrzne klimatyzacji, 
– jednostkę zewnętrzną klimatyzacji, 
– pojemnościowe podgrzewacze wody, 
– wentylatory dachowe typu WD, 
Jednostki wewnętrzne zasilone z tablicy T24 przewodem YDYżo 3x2,5mm2, natomiast 
jednostka zewnętrzna z rozdzielni Rklim przewodem YKXSżo 5x10mm2. 
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Pomiędzy jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi należy poprowadzić linię 
transmisyjną łączącą po kolei wszystkie jednostki z danego układu chłodniczego. 
Sterowanie pracą jednostek wewnętrznych będzie realizowane za pomocą pilota 
bezprzewodowego. 
Z tablicy T24 projektuje się też zasilanie do pojemnościowych podgrzewaczy wody. 
Dodatkowo należy zasilić projektowane dwa wentylatory dachowe, oraz wykonać 
zasilanie do dwóch wentylatorów dachowych, które są przewidziane w następnym etapie 
inwestycji. Zasilanie wszystkich wentylatorów wykonać z tablicy T24. 

3.9.8 Instalacja okablowania strukturalnego. 

3.9.8a Lokalny punkt dystrybucji FD. 
Lokalny punkt dystrybucji FD jest przewidziany jako wentylowana wnęka dostępna od strony 
korytarza; wyposażona w stelaż dla urządzeń typu RACK. Stelaż teleinformatyczny powinien 
mieć zapewniony łatwy dostęp z przodu i po bokach. 

3.9.8b Instalacja okablowania strukturalnego. 
Z lokalnego punktu dystrybucji FD należy wykonać trasy dla przewodów okablowania 
strukturalnego korytkami metalowymi perforowanymi z pokrywami, które mają służyć 
wyłącznie dla potrzeb okablowania słaboprądowego. Korytka dla instalacji okablowania 
strukturalnego należy prowadzić w korytarzu w przestrzeni sufitu podwieszonego. 
Charakterystyka systemu. 
Instalację okablowania strukturalnego wykonać należy w kategorii 7 przewodami 
ekranowanymi S/STP 4x2x0,5 LSZH. 
W celu zminimalizowania oddziaływania zakłóceń szczególnie w miejscach dużego 
natężenia kabli transmisyjnych i nakładania się różnych instalacji prądowych, należy 
przewidzieć zachowanie minimalnej odległości pomiędzy głównymi trasami zasilającymi 
urządzenia elektroenergetyczne układane w korytach metalowych a trasami 
teleinformatycznymi. 
Szczegółowe założenia techniczne: 
– dla pomieszczeń przyjąć gniazda końcowe użytkownika 2 x RJ 45 kat. 6A, zakładając 

umownie podział na komputer-telefon, 
– instalacja okablowania sieci strukturalnej (zastosowane kable sygnałowe 4-parowe 

S/STP, krosownice, panele, gniazda oraz kable krosowe i przyłączeniowe) spełniać będą 
wymagania kat 6A, 

– topologia sieci poziomej będzie w strukturze „gwiazdy” z jednym głównym punktem 
dystrybucyjnym „FD”, 

– przewody strukturalne (ciągi poziome główne) ułożone będą w korytach instalacyjnych 
 przestrzeni sufitu podwieszonego, oraz w rurkach instalacyjnych typu RL 20 – 25 n/t 
(w przestrzeni sufitu podwieszonego – ciągi poziome końcowe), i w RL 16 p/t 
(doprowadzenia pionowe do gniazd końcowych z przestrzeni sufitu podwieszonego), 

– max długość przebiegu S/STP - Kat 7 nie może przekroczyć 90 m pomiędzy interfejsem 
użytkownika a punktem dystrybucyjnym, 

– max długość kabli krosowych oraz stacyjnych nie może przekraczać 10 m, przy czym 
całkowita długość kabla pomiędzy terminalem a punktem rozdzielczym plus 
przyłączeniem do sieciowego sprzętu komputerowego nie może przekroczyć 100 m, 

– odległość projektowanych korytek instalacyjnych z okablowaniem poziomym od opraw 
świetlówkowych winna wynosić min. 20 cm, 

– przy wykonywaniu okablowania poziomego należy sprawdzić, czy montowana skrętka nie 
jest naprężona na całym swoim przebiegu i na końcach. Przewody strukturalne należy 
wprowadzić i wyprowadzić z głównych tras przebiegu pod kątem 900

 a promień ich zgięć 
nie powinien być mniejszy od 10-krotnej średnicy przewodu, 

– rozdział sieci strukturalnej na komputerową i telefoniczną dokonany zostanie w głównym 
punkcie dystrybucyjnym przez zastosowanie osobnych pól krosowych, kończących bieg 
kabli poziomych, 

– wszelkie przejścia i przepusty w ścianach, stropach itp. wykonywać w rurkach z materiału 
nie podtrzymującego palenia, przy czym przewody elektryczne i informatyczne muszą być 
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poprowadzone w oddzielnych przepustach, przy zastosowaniu niepalnego środka 
uszczelniającego, szczególnie dotyczy to przejść pomiędzy różnymi strefami pożarowymi, 

– w miarę możliwości należy unikać krzyżowania się tras elektrycznych 
i teleinformatycznych. 

3.9.8c Badania i pomiary. 
Po zakończeniu montażu instalacji okablowania strukturalnego należy wykonać wymagane 
testy odbiorcze oraz pomiary statyczne i dynamiczne. 
Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji 
powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów 
(dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu 
udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi Końcowemu) gwarancji. 

3.9.9 Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej SSP. 

Należy zaprojektować i wykonać rozbudowę istniejącego systemu sygnalizacji pożaru (SSP). 
System swoim działaniem obejmuje cały budynek. 
Lokalizacja ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP: 
– na drogach ewakuacyjnych (odległości pomiędzy przyciskami ROP nie większe niż 40m), 
– przy wejściu na schody ewakuacyjne, 
– przy wyjściu na otwartą przestrzeń, 
– przy hydrantach, 
– przy centrali CSP. 
Lokalizacja sygnalizatorów optyczno-akustycznych: 
Sygnalizatory optyczno-akustyczne należy zainstalować w miejscach umożliwiających 
osiągnięcie w każdym miejscu strefy alarmowania natężenia dźwięku na poziomie 65dB 
(przekraczającego, o co najmniej o 5dB szum otoczenia), który trwa co najmniej 30sek. 
Sygnalizatory wewnętrzne należy zamontować na ciągach komunikacyjnych. 
Automatyczną detekcję pożaru za pomocą czujek stosować we wszystkich pomieszczeniach 
za wyjątkiem pomieszczeń sanitariatów i klatek schodowych. 
Zadziałanie systemu SSP winno spowodować zjazd pożarowy dźwigu.  
Przewody systemu sygnalizacji pożaru należy układać w oddzielnych rurkach, a przewody 
ogniotrwałe w korytkach i na uchwytach o odporności ogniowej nie mniejszej niż mocowany 
przewód. 
Technologia wykonania instalacji (SSP) 
– przewody (nierozprzestrzeniające ognia) YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8 - do czujek, przycisków 

ROP, modułów przekaźnikowych, 
– linie sygnalizacyjne do sygnalizatorów optyczno-akustycznych należy wykonać 

przewodami niepalnymi typu HDGs układanymi w korytkach E90 lub mocowanymi 
uchwytami ogniotrwałymi. 

Po wykonaniu rozbudowy systemu należy dokonać programowania centrali SSP. 
Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

3.9.10 Instalacja alarmu włamania i napadu SSWiN. 

Należy zaprojektować i wykonać rozbudowę istniejącego systemu alarmu włamania i napadu 
(SSWiN). System swoim działaniem obejmuje cały budynek. 
System oparty będzie o magistralę BUS (RS485) w której będą wpięte koncentratory 
8wej/4wy (z zasilaczem i baterią) i manipulatory LCD. Do koncentratorów będą wpinane 
czujki w poszczególnych strefach, kontaktrony i sygnalizatory optyczno-akustyczne. 
Magistralę BUS (RS485) wykonać przewodem Belden 8723 lub skrętką S/FTP 4x2x0,5mm2 
natomiast linie dozorowe i linie sygnalizatorów przewodem YTKSY 3x2x0,5mm2. 
Instalacje dla linii dozorowych należy wykonać w korytkach (ciągi główne); linie pojedyncze 
i końcowe - w rurkach RL pt. 
Dla wykonanej instalacji należy przeprowadzić wszystkie badania i pomiary objęte 
protokołami odbiorowymi. 
Należy dokonać podziału na strefy dozorowe całości obiektu podczas programowania 
i uruchamiania całości instalacji SSWiN zgodnie z wymaganiami szczegółowymi 
użytkownika. 
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3.9.11 Instalacja kontroli dostępu KD. 

W projektowanej części budynku należy zainstalować system kontroli dostępu. 
Urządzenia instalacji KD (kontrolery przejścia z zasilaczami i akumulatorami) będą zasilane 
z wydzielonego obwodu w rozdzielni TK7. 
W budynku na poziomie poddasza należy wykonać okablowanie wraz z montażem urządzeń 
KD: kontrolerów przejścia, elektrozaczepów, czytników kart itp. Czytniki zbliżeniowe powinny 
być wyposażone w klawiatury numeryczne. 
Wszystkie kontrolery winne być wyposażone we własne zasilacze akumulatorowe. 
Zaprojektowany w budynku system SSWiN umożliwia rozbudowę systemu o kontrolę 
dostępu poprzez wpięcie w magistralę BUS odpowiednich modułów KD i integrację systemu 
SSWiN z KD. 
Na poziomie I i II piętra należy wykonać kontrolę dostępu KD w formie przejścia 
jednostronnego z klatki schodowej do części A i części B. Przy drzwiach od strony 
wewnętrznej należy zainstalować przyciski awaryjnego otwierania drzwi w kolorze zielonym, 
zwalniające zamki elektrozaczepów inwersyjnych. 
Należy dokonać podziału na strefy dozorowe podczas programowania i uruchamiania 
instalacji KD zgodnie z wymaganiami szczegółowymi użytkownika. 

3.9.12 Instalacja przyzywowa. 

Należy zaprojektować toaletowy system alarmowo-przywoławczy dla pomieszczenia WC 
przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. 
System składał będzie się z: 
– przycisku pociągowego wewnątrz WC, 
– przycisku resetującego (pozwalającego lokalnie skasować alarm), 
– sygnalizatora akustyczno-optycznego nad drzwiami od strony zewnętrznej 
– centralki alarmowej (zlokalizowanej na stanowisku informacji i ochrony). 
Urządzenia instalacji przyzywowej będą zasilane z rozdzielni T24. 

3.9.13 Instalacja telewizji przemysłowej CCTV IP. 

W projektowanym obiekcie istnieje system monitoringu wizyjnego. 
Należy zaprojektować uzupełnienie systemu monitoringu wizyjnego wg wymagań służb 
ochrony obiektu oraz Polskie Normy : 
– urządzenia instalacji CCTV IP zasilać z wydzielonego obwodu w rozdzielni TK8 na 

kondygnacji poddasza oraz z istniejących obwodów zasilających na kondygnacjach I. i II. 
piętra, 

– monitoringiem wizyjnym należy objąć ciągi komunikacyjne (hol i korytarz), 
– kamery zlokalizować w miejscach umożliwiających identyfikację osób, 
– zastosować  kamery IP wewnętrzne kopułkowe o rozdzielczości 2Mpix z oświetlaczem 

podczerwieni zasilone przez PoE, 
– połączenia kamer IP z rejestratorem poprzez wydzieloną sieć Ethernet (sieć Ethernet wg 

rozwiązań analogicznych do sieci okablowania strukturalnego), 
– elementy aktywne i pasywne sieci Ethernet należy zainstalować w punkcie 

dystrybucyjnym FD. Sygnały z kamer należy wydzieloną siecią Ethernet doprowadzić do 
punktu dystrybucyjnego, 

– należy dostarczyć, uruchomić i skonfigurować rejestrator centralny z zasobami 
dyskowymi, umożliwiający archiwizację przez 30dni wszystkich projektowanych kamer 
z gęstością zapisu 30 klatek/sek. w pełnej rozdzielczości oraz archiwizację zakodowanych 
strumieni wideo. 

Oprogramowanie CCTV IP 
Wykonawca dostarczy oprogramowanie CCTV IP z licencjami dla wszystkich kamer 
w ramach niniejszego zamówienia. 
Wymagania dot. podstawowych parametrów oprogramowania CCTV: 
– do 32 kamer IP, 
– możliwość modułowej rozbudowy poprzez dodawanie kolejnych kamer IP, 
– nieograniczona ilość połączeń dla systemów Windows, 
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– wykrywanie i podejmowanie akcji alarmowych (np. wysłanie e-maila) na podstawie 
zdarzeń systemowych takich jak: wyłączenie i ponowne włączenie nagrywania, programu, 
logowanie i wylogowywnie się użytkowników, zdalnych i lokalnych, utrata komunikacji 
z kamerami, 

– rejestrator centralny CCTV IP z macierzą, 
Należy dostarczyć, uruchomić i skonfigurować rejestrator centralny z zasobami 
dyskowymi, umożliwiający wyświetlanie wszystkich projektowanych kamer oraz 
archiwizację zakodowanych strumieni wideo. 

– płyta główna: Jednoprocesorowa z możliwością instalacji modułu TPM, 
– procesor: Jeden procesor przynajmniej 4-rdzeniowy taktowany zegarem minimum 3,3 

GHz 
– pamięć operacyjna co najmniej 4GB RAM, 
– karta sieciowa Jeden port 1Gb Ethernet 
– kontroler RAID, 
– dyski twarde: Możliwość instalacji do 4 dysków twardych 3.5” o pojemności co najmniej 

1TB, interfejs SATA. Dostawa w jednym urządzeniu 4 dysków po 2TB, 
– nagrywanie wszystkich 32 kamer w rozdzielczości 1080p 30kl/s przez 30dni, 
– przełącznik Gigabit Ethernet 

Należy dostarczyć przełączniki sieciowe w ilość zapewniającej obsługę wszystkich 
dostarczanych urządzeń CCTV. 

– 24 porty RJ-45 10/100 Base-TX PoE, prędkość portów automatyczna 
– moc portów PoE minimum 180W 
– 2 porty RJ45 10/100/1000 Base-TX prędkość portów automatyczna 
– 2 porty stałe RJ45/SFP RJ-45 1000 Base-TX 
– przepustowość przełącznika minimum 55 Gbps 
– kamery 

Podstawowe parametry kamery sieciowej IP w obudowie kopułkowej, wandaloodpornej 

 przetwornik 1/3" 2.0 MP CMOS 

 25kl/s przy rozdzielczości 1080P - FullHD 

 obsługa ICR Dzień/Noc 

 wbudowany regulowany obiektyw 3,3~12mm/F1.4 CS Auto DC 

 kompresja video H.264 i obrazu JPEG 

 obsługa dwóch strumienia kodowania 

 wejście alarmowe I/O 

 wbudowane wejście kart Micro SD max 32GB 

 wejście / wyjście audio 

 wejście / wyjście alarmowe 

 zasilanie DC12V, PoE (802.3af) 

 pobór mocy: 5W 

 standard IP66; IK10 

 wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS 

 użytkownicy mobilni. 

3.9.14 Rozbudowa instalacji odgromowej. 

Istniejącą instalację odgromowa należy ponownie zamontować na nowym pokryciu oraz 
(w oparciu o Polską Normę PN – HD 62305) wykonać rozbudowę instalacji odgromowej przy 
nowym kominie wyrzutu powietrza wentylacji mechanicznej. 
Rozbudowa instalacji odgromowej przewiduje montaż dwóch masztów odgromowych 
o wysokości ok.3 m, połączonych z istniejącą instalacją odgromową. 
Projektowane zwody pionowe mają stworzyć strefę ochronną dla wentylatorów dachowych, 
zaprojektowanych wg projektu branży sanitarnej. 
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3.9.15 Ochrona od porażeń, od przepięć atmosferycznych i łączeniowych, 

połączenia wyrównawcze. 

Instalację ochrony od porażeń wykonać należy w oparciu o obowiązującą normę PN–HD 
60364-4-41 oraz PN-HD 60364-4-47. 
– układ sieci TT, 
– gniazdka wtyczkowe ze stykiem ochronnym, 
Ochronę w/w urządzeń stanowi samoczynne odłączenie napięcia w układzie „TT”, w czasie 
0,2 sek. przez zastosowanie we wszystkich obwodach odbiorczych, zespolonych 
wyłączników różnicowo-prądowych z członami nadmiarowo-prądowymi przy przyjętej 
wartości napięcia dotykowego 50V, (dla normalnych warunków środowiskowych) i 25V (dla 
trudnych). 
Dla linii zasilających (LZ), czas odłączenia wyniesie 5 sek. przy Ud = 50V. 
Stosować kolorystykę przewodów wg PN-E-05023: 
L1, L2, L3 – barwa czarna lub brązowa 
N – barwa niebieska 
PE – barwa zielono-żółta. 
Skuteczność ochrony od porażeń należy potwierdzić pomiarami. 
Ochronę przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi wykonać należy zgodnie 
z PN-IEC 60364-4-443 

3.10 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 

POMIESZCZEŃ PRZEBUDOWY PODDASZA SKRZYDŁA „B” 

3.10.1 Tynki wewnętrzne. 

W obrębie poddasza skrzydła „B” na fragmentach istniejących ścian murowanych (również 

w przypadku termoizolacji od wewnątrz) oraz na kominach przewiduje się wyłącznie suche 

tynki, tj. płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm na kleju lub konstrukcji metalowej. 

W przypadku robót prowadzonych na klatce schodowej K3 oraz poza poddaszem może 

wyniknąć potrzeba uzupełnienia istniejących tynków cementowo-wapiennych. 

3.10.2 Wykończenie posadzek. 

Dla pomieszczeń o docelowym przeznaczeniu planuje się wykończenie posadzek jak 

w odpowiadających pomieszczeniach poddasza skrzydła „A”: 

– korytarz – płytki gresowe imitujące deski podłogowe, 

– pokój socjalny – płytki gresowe imitujące deski podłogowe, 

– WC – płytki gresowe imitujące deski podłogowe lub imitujące kamień naturalny, 

– przebudowany bieg klatki schodowej K3 – płytki gresowe zbliżone (kolorem, fakturą 

i wymiarem) do istniejących płytek na pozostałych biegach, 

– pokoje biurowe– panele PVC imitujące deski podłogowe, 

– magazyny – wykładzina PVC rulonowa. 

Wymagane parametry techniczne wskazanych materiałów: 

– barwione w masie lub szkliwione płytki gresowe o wysokiej odporności na ścieranie 

(min.kl.V), niskiej nasiąkliwości, antypoślizgowe (min.R9) obiektowe o podwyższonym 

standardzie (w dużych formatach 60x60cm, 30x60cm) – ew.sanitariaty; 

– szkliwione płytki gresowe o wysokiej odporności na ścieranie (min.kl.V), niskiej 

nasiąkliwości, antypoślizgowe (min.R9) obiektowe o podwyższonym standardzie 

(w formatach deski podłogowej 15-20x90cm) – komunikacja poddasza, pokój socjalny, 

ew.sanitariaty; 

– barwione w masie lub szkliwione płytki gresowe schodowe o wysokiej odporności na 

ścieranie (min.kl.V), antypoślizgowe (min R10) obiektowe, stopnice ryflowane – 

przebudowany bieg klatki schodowej K3; 
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– wykładzina PVC w formie pojedynczych paneli imitujących drewnianą deskę podłogową; 

klejona na wyrównującej warstwie wylewki samopoziomującej. 

 struktura heterogeniczna, 

 grubość całkowita – zalecana 3,0mm (min.2,5mm), 

 grubość warstwy użytkowej – zalecana 0,7mm (min.0,55mm), 

 ciężar – około 5,00 kg/m², 

 rozmiar płytek (paneli) – około 0,15x0,90m; 0,18x1.20m, 

 odporność na ścieranie – wysoka (rekomendowana grupa T), 

 klasyfikacja użytkowa – wysoka trwałość (rekomendowana klasa 34/43), 

 klasa reakcji na ogień – materiał min. trudno zapalny (Bfl-s1), 

 ochrona powierzchni – powłoka poliuretanowa PUR+, 

 wodoodporność, 

 antypoślizgowość – zalecana R10 (min. R9), 

 antyelektrostatyczność – <2 kV, 

 elektroprzewodność ≤ 106Ω, 

 idealna imitacja drewna - (powtarzalność wzoru min. co 40 paneli), 

 stabilność wymiarowa, 

 odporność na wgniecenia resztkowe ≤ 0,02mm, 

 odporność na odbarwiania pod wpływem światła, 

 odporność na standardowe substancje chemiczne, 

3.10.3 Projektowane wykończenie ścian. 

– sanitariaty – płytki gresowe wielkoformatowe do wysokości min. 240cm, 

– pokój socjalny – płytki gresowe wielkoformatowe nad blatem roboczym w pasie wys.ok.60 

cm (od poziomu ok.85cm nad posadzką) na pełną długość blatu, 

– komunikacja – tapeta z włókna szklanego malowana farbą lateksową do wysokości sufitu 

podwieszonego, 

– pokoje biurowe – ściany łącznie z sufitami malowane matową farbą lateksową o wysokiej 

odporności na wycieranie i wybłyszczanie, białą, 

– magazyny – ściany łącznie z sufitami malowane matową farbą emulsyjną białą. 

3.10.4 Sufity podwieszone. 

WC przystosowany dla osób niepełnosprawnych 

– sufit modułowy: standardowe panele z wełny mineralnej (skalnej lub szklanej) 

o podwyższonej odporności na wilgoć, montowane na konstrukcji zabezpieczonej 

antykorozyjnie. 

Komunikacja 

– sufity modułowe: panele 120x60cm z wełny mineralnej (skalnej lub szklanej)  

Wybrać należy sufity montowane na wąskiej stopce konstrukcji rusztu metalowego 

zagłębionej w stosunku do płaszczyzny płyt wypełnienia. Płyty z podciętymi krawędziami, 

częściowo maskującymi konstrukcję rusztu. 

Pokoje biurowe, magazyny, pom. higienicznosanitarne 

– poziome fragmenty sufitu wykonać jako szczelne z płyty gipsowo-kartonowej na 

konstrukcji metalowej z dodatkową warstwą izolacyjną (maty z wełny szklanej).  

3.10.5 Stolarka wewnętrzna drzwiowa. 

 do pomieszczeń biurowych, magazynów oraz jako wejściowe (z korytarza) do 

pomieszczeń higienicznosanitarnych - drzwi wewnętrzne płaskie okleinowane 

laminatem CPL gr.0,7mm o izolacyjności akustycznej min.20dB 

Wymagane parametry techniczne: 

– drzwi przylgowe płaskie, gładkie 

– rama skrzydła z drewna klejonego 
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– wypełnienie ramy – płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem lub 

wiórowa pełna  

– rama obłożona dwustronnie płytą HDF i oklejona okleiną CPL HQ gr.0,7mm w kolorze 

mahoniowym 

– krawędzie wyoblone; boki oklejone taśmą ABS 

– ościeżnica MDF regulowana oklejona w kolorze skrzydła,  

– akcesoria: 

 trzy zawiasy czopowe 

 zamek pod wkładkę patentową 

 wkładka patentowa i klamka z szyldem kl. „B” 

 uszczelka obwodowa – we wrębie skrzydła 

 wzmocnienie pod samozamykacz i samozamykacz – w drzwiach do pomieszczeń 

higienicznosanitarnych 

 nawiew w postaci dolnego panela ze stali nierdzewnej – w drzwiach do pomieszczeń 

higienicznosanitarnych 

UWAGA: w konstrukcji drzwi objętych instalacją kontroli dostępu przewidzieć elektrozaczepy 

i możliwość ukrycia przewodów instalacyjnych w konstrukcji ościeżnicy. 

 wewnętrzne w pomieszczeniach higienicznosanitarnych (z przedsionków) - drzwi 

wewnętrzne płaskie okleinowane laminatem CPL gr. 0,7 mm  

Wymagane parametry techniczne: 

– drzwi przylgowe płaskie, gładkie 

– rama skrzydła z drewna klejonego 

– wypełnienie ramy – płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem lub 

wiórowa pełna  

– rama obłożona dwustronnie płytą HDF i oklejona okleiną CPL HQ gr.0,7mm w kolorze 

dobranym do wykończenia ścian 

– krawędzie wyoblone; boki oklejone taśmą ABS 

– ościeżnice metalowe w drzwiach wewnętrznych w pomieszczeniach wilgotnych,  
– akcesoria: 

 trzy zawiasy czopowe 

 zamek pod wkładkę patentową, zamek z blokadą łazienkową 

 wkładka patentowa i klamka z szyldem kl. „B” 

 uszczelka obwodowa – we wrębie skrzydła 

 wzmocnienie pod samozamykacz i samozamykacz  

 nawiew w postaci dolnego panela ze stali nierdzewnej 

3.10.6 Naświetla. 

W trakcie od strony ulicy, nad drzwiami do pomieszczeń przewidzieć naświetla wys. ok. 

40cm - na pełną szerokość drzwi. Ościeżnice naświetli zintegrowane z ościeżnicami drzwi. 

Szklenie zestawami dwuszybowymi (o podwyższonej izolacyjności akustycznej). Montować 

należy naświetla producenta wybranych drzwi wewnętrznych. 

3.10.7 Ślusarka wewnętrzna drzwiowa. 

W powiększonym otworze wejścia z bocznej klatki schodowej K1 na korytarz poddasza 

należy zamontować przeszklone aluminiowe drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej 

EI30, z kontrolą dostępu 

– półtoraskrzydłowe; światło przejścia czynnego skrzydła – min.90cm 

– profile aluminiowe bez przekładki termicznej z grupy materiałowej 3 lakierowane 

proszkowo na kolor imitujący drewno mahoniowe okleiny CPL drzwi wewnętrznych 

– szklenie szkłem bezbarwnym bezpiecznym stosownie do klasy odporności ogniowej 

– akcesoria: 
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 trzy zawiasy  

 zamek pod wkładkę patentową 

 wkładka patentowa i klamka z szyldem kl. „B” 

 klamka ze stali nierdzewnej 

 uszczelki, samozamykacz – stosownie do klasy odporności ogniowej 

UWAGA: w konstrukcji drzwi objętych instalacją kontroli dostępu przewidzieć elektrozaczepy 

i możliwość ukrycia przewodów instalacyjnych w konstrukcji ościeżnicy. 

W istniejących aluminiowych drzwiach EI30 wejścia z holu klatki schodowej K2 na poddasze 

skrzydła „B” należy zainstalować system kontroli dostępu. 

3.10.8 Balustrada wewnętrzna. 

Istniejąca stalowa malowana balustrada schodów wewnętrznych przebudowanego biegu 

klatki schodowej K3 wymaga wymontowania, przeróbki (wydłużenia o ok. 50 cm) oraz 

ponownego montażu.  

Istniejąca balustrada: 

– słupki co ok. 60 cm - pręty stalowe ø20 mm, 

– pas dolny, górny oraz konstrukcja pochwytu – płaskownik stalowy 35x3 mm, 

– wypełnienie pól między słupkami – pionowe pręty stalowe ø10 mm co ok. 10 cm, 

– pochwyt 5x5 cm, profilowany z lakierowanego drewna dębowego, mocowany do 

płaskownika. 

3.10.9 Wyposażenie okien dachowych (połaciowych). 

Markizy zewnętrzne 

Przewiduje się zabezpieczenie pomieszczeń przed zbyt intensywnym słońcem 

i przegrzewaniem markizami zewnętrznymi sterowanymi elektrycznie. 

Rolety wewnętrzne dekoracyjne 

Od środka w oknach należy zamontować rolety dekoracyjne zdalnie sterowane w wersji 

sterowania elektrycznego. 

Otwieranie okien 

Wysoko zamontowane okna dachowe wymagają zastosowania sterowania elektrycznego. 

Przewiduje się otwieranie jednego wskazanego okna w każdym module (dla przewietrzania). 

Pozostałe okna mogą być otwierane manualnie (tylko do mycia). 

Wykonać należy zarządzanie wszystkimi elektrycznymi urządzeniami sterowania okien 

pilotem, znajdującym się na wyposażeniu każdego pomieszczenia biurowego. 

Ww. wyposażenie zamontować w oknach pokoi biurowych oraz w pokoju socjalnym. 

W pozostałych wykonać warunki doposażenia okien w przyszłości. 

3.11 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ARANŻACJI 

I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ PRZEBUDOWY PODDASZA 

SKRZYDŁA „B” 

Wymaga się opracowania i uzgodnienia z zamawiającym rysunku dwu wersji aranżacji 

pomieszczeń objętych zamówieniem - dla aktualnie zaplanowanego oraz docelowego 

sposobu ich użytkowania. W uzgodnieniu z zamawiającym, na rzucie pokoi biurowych 

wrysować należy rozkład stanowisk pracy oraz podstawowe wyposażenie pomieszczeń. 

W pokoju socjalnym – układ funkcjonalny stolików oraz wyposażenia technologicznego 

z określeniem jego parametrów technicznych. W magazynach (w uzgodnieniu 

z konstruktorem) - układ szaf i regałów (z przewidywanym obciążeniem), uwzględniający 

dopuszczalne obciążenie stropu poddasza. 

Dyspozycje te będą stanowiły materiał wyjściowy dla opracowania branżowych projektów 

wykonawczych instalacji elektrycznych i sanitarnych. Pozwolą też na ocenę osiągniętych 

walorów funkcjonalno-przestrzennych zaprojektowanych pomieszczeń. 
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Wyposażenie ruchome pomieszczeń poddasza skrzydła „B” nie jest objęte zamówieniem. 

Wymagane jest natomiast zamontowanie urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach WC 

kobiet i mężczyzn oraz WC przystosowanym dla osób niepełnosprawnych i aneksie 

porządkowym. W WC przystosowanym dla osób niepełnosprawnych – również 

specjalistycznego osprzętu (pochwytów pomocniczych), wg szczegółowego rysunku 

załączonego do projektu wykonawczego. 

Urządzenia sanitarne dla pokoju socjalnego (umywalki, zlewozmywaki) zostaną zakupione 

i zainstalowane na etapie wyposażania pomieszczenia. 

Zwraca się uwagę na potrzebę uwzględnienia i zastosowania w konstrukcji ścian g-k 

dodatkowego osprzętu niezbędnego do montażu specjalistycznych akcesoriów (np. stelaży 

na pochwyty).  

3.12 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU INWESTYCJI 

Na wewnętrznym podwórku wybrać należy miejsce na lokalizację jednostki zewnętrznej 

klimatyzacji poddasza. Wykonać należy posadowienie i stalowy podest dla montażu i obsługi 

jednostki zewnętrznej.  

Zamontowanie urządzenia nie może utrudniać użytkowania i serwisowania istniejących 

jednostek zewnętrznych oraz istniejącego agregatu prądotwórczego zainstalowanego na 

wygrodzonym placu podwórza, przy ścianie zewnętrznej segmentu „B”. Wybrana lokalizacja 

nie powinna też (znacząco) ograniczyć liczby istniejących miejsc postojowych. 

Pozostałe elementy istniejącego zagospodarowanie działki inwestycji pozostają bez zmian. 

Na podstawie procedury uzyskiwania pozwolenia na przebudowę skrzydła „A” przewiduje 

się: 

– lokalizacja miejsca montażu jednostki nie wymaga uzgodnienia z ZUDP, 

– w związku z powyższym nie jest wymagane pozyskanie aktualnej mapy do celów 

projektowych. 
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4.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW 

Zaplanowane przez zamawiającego zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z posiadaną 

prawomocną bezterminową decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - znak 

AR.6733.54.5.2012.BM54 z dnia 13.08.2012 roku, uprawomocnioną w dniu 07.09.2012 roku. 

4.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO 

DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie (ul. Grójecka 196, 02-390 Warszawa) posiada 
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (działki nr 1191/3 oraz 1192 
obr. 207 w Rzeszowie przy ulicy Zamkowej wraz z zabudowaniami).  
Osoba prawna, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa (Dyrektor 
Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie) jako przedstawiciel 
zamawiającego posiada prawo do złożenia stosownego oświadczenia o dysponowaniu 
nieruchomością na cele budowlane. 

4.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Zaplanowane przez zamawiającego zamierzenie inwestycyjne (projektowe i budowlane) 
wykonać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami oraz zasadami 
sztuki budowlanej. 

4.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI: 

4.4.1 Kopie mapy zasadniczej. 

Wykonawca zamówienia powinien pozyskać kopię aktualnej mapy zasadniczej, na której 
(w projekcie budowlanym) przedstawi informacje o istniejącym zagospodarowaniu działki 
przedmiotowej inwestycji.  
W przypadku wystąpienia potrzeby posiadania aktualnej mapy do celów projektowych – 
wykonawca zadania pozyska ją własnym staraniem i kosztem. 

4.4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów. 

Zamawiający dysponuje archiwalną „Opinią geotechniczną dotyczącą warunków gruntowych 
pod remontowany budynek” opracowaną w 1999 roku przez mgr. J. Gałuszkę na potrzeby 
remontu kapitalnego budynku.  
Rozpoznawcze i sprawdzające badania gruntowo-wodne terenu wykonywano jeszcze na 
etapie projektowania i realizacji drenażu opaskowego w 2011 roku.  
Ww. opracowania wydają się wystarczające na potrzeby wykonania przedmiotowego 
zamówienia. 

4.4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 

Teren, na którym zlokalizowany jest istniejący budynek biurowy graniczy (w linii elewacji od 
ulicy Zamkowej) z układem urbanistycznym Starego Miasta, objętym opieką konserwatorską 
na podstawie decyzji o wpisie do rejestru zabytków A-325 z dnia 30.01.1969r.  
Budynek Dyrekcji Okręgu Skarbowego z początku XX wieku, obecna siedziba POW NFZ 
przy ulicy Zamkowej 8 figuruje natomiast w gminnej ewidencji zabytków architektury 
i budownictwa miasta Rzeszowa. 
Wszelkie prace budowlane i remontowe przy obiekcie wymagające pozwolenia, wymagają 
równocześnie opinii konserwatorskiej. 
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Zamierzenie inwestycyjne uzyskało pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego (postanowienie z dnia 3 
sierpnia 2012 r. znak L.dz.UOZ-Rz-1-5151.162.2012).  
Rozwiązania projektowe załączonej koncepcji funkcjonalno-użytkowej przebudowy poddasza 
skrzydła „B” zostały przedstawione w delegaturze i uzyskały wstępną nieformalną 
akceptację. 
Na etapie inwestycji projektant zobowiązany jest do współpracy z Delegaturą w Rzeszowie 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu i uzgadniania rozwiązań 
projektowych, co pozwoli na sprawne i pozytywne zaopiniowanie opracowanego projektu 
budowlanego. 

4.4.4 Inwentaryzacja zieleni. 

Nie dotyczy przedmiotowego zamówienia. 

4.4.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony 

powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu 

ochrony środowiska. 

Nie dotyczy przedmiotowego zamówienia. 

4.4.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 

Nie dotyczy przedmiotowego zamówienia. 

4.4.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli 

podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, 

rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 

instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 

zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych 

i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki 

i ewentualnie uwarunkowania tych rozbiórek, 

Materiały wyjściowe, jakimi dysponuje zamawiający: 
– kompletna dokumentacja archiwalna wykonana na potrzeby remontu kapitalnego 

(wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy remontu kapitalnego budynku 
opracowany w 1999r.przez BPRR „Podkarpacie”Sp. z o.o.) 

– projekt wentylacji mechanicznej piwnic opracowany w 2010r. (nie zrealizowany 
w segmencie „B”) 

– inwentaryzacja więźby dachowej budynku POW NFZ w Rzeszowie opracowana w 2009 r. 
– opinia konstrukcyjna dotycząca nośności stropów nad II piętrem oraz stanu więźby 

dachowej wykonana w 2009 r. 
– opinia mykologiczno-budowlana dot. stanu więźby dachu wykonana w 2009 r. 
– ekspertyza mykologiczno-budowlana dot. stanu więźby dachu wykonana w 2012 r. 
– opinia geotechniczna dot. warunków gruntowych pod remontowany budynek opracowana 

w 1999 r. przez mgr. J. Gałuszkę 
– projekty budowlane i wykonawcze przebudowy poddasza skrzydła „A” 

4.4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne 

i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 

energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, 

kolejowych lub wodnych. 

Przyłączenia obiektu do istniejących sieci pozostaną bez zmian. W związku z przebudową 
poddasza, wykonawca uzyska aktualne warunki dostaw i odbiorów mediów. Zamawiający 
ma umowy i zapewnienia dostaw i odbiorów przez gestorów mediów obsługujących obiekt. 
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4.4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane 

z budową i jej przeprowadzeniem 

Bezpieczeństwo pożarowe. 
W istniejącym budynku, nie wszystkie obowiązujące warunki techniczne mogą być spełnione 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Dla rozwiązań projektowych generalnego remontu, jaki został przeprowadzony w 1999 roku 
została opracowana ekspertyza techniczna, która pozwoliła uzyskać odstępstwa od 
obowiązujących przepisów. 
Na potrzeby planowanej przebudowy poddasza również została wykonana ekspertyza 
i wydane postanowienie. 
Oba dokumenty będą przydatne dla opracowania i uzgodnienia projektu przebudowy 
poddasza skrzydła „B”. 
 Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej w sprawie odstępstwa od spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej 
w obiekcie Podkarpackiej Kasy Chorych przy ulicy Zamkowej 8 – pismo znak WZ 
6565/19/99 z dnia 21.09.1999 r. 

 Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej w sprawie warunków zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w istniejącym 
budynku POW NFZ przy ulicy Zamkowej 8 w Rzeszowie, w związku z projektowaną 
przebudową – pismo znak WZ 5595/14/10 z dnia 05.03.2010 r. 

 
Charakterystyka energetyczna obiektu. 
Budynek podlega ochronie konserwatorskiej z uwagi na figurowanie w ewidencji zabytków 
oraz lokalizację na terenie zespołu staromiejskiego wpisanego do rejestru zabytków.  
W związku z powyższym zwolniony jest z obowiązku ustalenia charakterystyki energetycznej 
w formie świadectwa. 
Niemniej aktualnie projektowane rozwiązania dla ogrzewanej kubatury użytkowego 
poddasza powinny spełniać wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane 
z oszczędnością energii, jakie przewidziane są dla nowych obiektów od stycznia 2021 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Opracowanie: 
       mgr inż. arch. Grażyna Bączkowska 

       upr. A 71/85 
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5.1 Istniejące zagospodarowanie działki   rys. nr Z-01   

5.2 Rzut poddasza       rys. nr Z-02   

5.3 Schemat konstrukcji wiązara dachowego   rys. nr Z-03   

5.4 Przekrój A-A       rys. nr Z-04   

5.5 Przekrój B-B       rys. nr Z-05   

5.6 Elewacja południowo-wschodnia    rys. nr Z-06   

5.7 Elewacja północno-zachodnia    rys. nr Z-07   
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6.1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - znak 

 AR.6733.54.5.2012.BM54 z dnia 13.08.2012 r. 

6.2 Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej w sprawie odstępstwa od spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej 

w obiekcie Podkarpackiej Kasy Chorych przy ulicy Zamkowej 8 – pismo znak WZ 

6565/19/99 z dnia 21.09.1999 r. 

6.3 Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej w sprawie warunków zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w istniejącym 

budynku POW NFZ przy ulicy Zamkowej 8 w Rzeszowie, w związku z projektowaną 

przebudową – pismo znak WZ 5595/14/10 z dnia 05.03.2010 r. 

6.4 Ekspertyza mykologiczno-budowlana dot. stanu więźby dachu  

 wykonana w 2012 r. 

6.5 Opinia konstrukcyjna dotycząca nośności stropów nad II piętrem oraz stanu więźby 
dachowej wykonana w 2009 r. 

 

 


