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 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW: 
 
 My, niżej podpisani, w związku z par. 20, pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 1186 
tekst jednolity z 2019r.), oświadczamy niniejszym, że projekt dot. przebudowy klatek schodowych 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kruczej 10-12 celem dostosowania 
go do aktualnych przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 dr inż. arch. Jakub Onyszkiewicz      

upr. nr 22/DSOKK/2012                                                        
                podpis 

 
mgr inż. arch. Rafał Onyszkiewicz 
upr. nr 87/565/UW                                                        
                podpis 
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mgr inż. Miroslaw Pandelidis 
upr. nr 168/87/UW                                                        
                podpis 
 
mgr inż. Alina Król 
upr. nr WKP/0205/POOE/16                                                       
                podpis 
 
mgr inż. Ryszard Dolczewski 
upr. nr 629/84/Lo, 347/82/Lo                                                       
                podpis 
 
 
 
                         Wrocław, 30.04.2020r. 
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 OPIS TECHNICZNY 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 
1. Umowa nr DU-134/B-2/2020 oraz DU-135/B-2/2020 z dnia 21.05.2018r. w sprawie 

wykonania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania robót 
budowlanych polegających na dostosowaniu budynku zlokalizowanego przy ul. Kruczej 
10-12 we Wrocławiu do aktualnych przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

2. Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 1186 z 2019r. – tekst jednolity), 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1065 z 2019 r. z późniejszymi 
zmianami) wraz z przywołanymi normami, 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. poz. 762 z 2013r.), 

5. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - tekst ujednolicony  (Dz. U. nr 

110, poz. 647 z 2012 r.), 
6. mapa do celów opiniodawczych pozyskana w ZGKiKM we Wrocławiu, 
7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2009 r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), 
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. nr 109 poz. 719), 

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

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r., 
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz. U. nr 121, poz. 1137 z późn. zm.), 

11. Procedury organizacyjno-technicznych w sprawie spełnienia wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwiązań 
zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w 
przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych opracowanych w 2008 roku 
przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, 

12. Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana oraz instalacyjna opracowana w własnym 
zakresie. 

 
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI: 

 
 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa klatek schodowych w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym zlokalizowanym we Wrocławiu przy ul. Kruczej 10-12 w zakresie 
wynikającym z postanowienia Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu w sprawie 
wyrażenia zgody na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób 
inny niż określony w przywołanym powyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (w załączeniu 
do niniejszego opracowania). 
 
 Zakres inwestycji dla przedmiotowego budynku obejmuje: 

 montaż klapy dymowej wraz z oprzyrządowaniem (centrala oddymiania, czujki 
dymu, syreny alarmowe, przycisk przewietrzania),  

 wymiana przewodów (pionów i poziomów) instalacji hydrantowej wraz z 
oprzyrządowaniem (zaworami) oraz ich nawodnieniem, 

 wymiana drzwi do piwnicy oraz na poddasze na drzwi klasowe – EIS60, 

 wykonanie (wymiana opraw) oświetlenia ewakuacyjnego oraz oznakowania 
ewakuacyjnego klatki schodowej. 

 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

 
 Planowana inwestycja nie wprowadza żadnych zmian w istniejącym 
zagospodarowaniu terenu. W oznaczonym na planie sytuacyjnym miejscu należy zamontować 
znak B-36 oraz T-24 zakazujący zatrzymywania i postoju pojazdów w obrębie istniejącej drogi 
pożarowej.  

http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/plan_i_zag_przestrz_1.htm
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/plan_i_zag_przestrz_1.htm
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4. INFORMACJA DOT. OCHRONY KONSERWATORSKIEJ DZIAŁKI LUB TERENU: 
 
 Przedmiotowa działka (dz. nr 61 i 62, AM-22, obręb: Poludnie ) nie leży w strefie 
ochrony konserwatorskiej. Obiekt – budynek przy ul. Kruczej 10-12 – nie jest wpisany do 
rejestru zabytków ani do gminnej ich ewidencji. 
 

5. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATECJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO: 
 
 Brak jest wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego. 

   
6. INFORMACJA DOT. ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA 

ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: 
 
 Nie są przewidywane żadne zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników obiektu budowlanego, które mogłyby wynikać z niniejszej dokumentacji. 
Inwestycja nie znajduje się w katalogu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. 

 
7. INFORMACJA DOT. ZAOPATRZENIA W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA 

POŻARU: 
 
 Wymagane przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
dla omawianego budynku wynosi 20 dm

3
/s. Wodę do celów przeciwpożarowych zapewniają 

hydranty zewnętrzne DN 80 na istniejącej sieci wodociągowej. Najbliższy hydrant zewnętrzny 
- nadziemny - znajduje się w odległości ok. 17,80m od budynku, a drugi w odległości ok. 
27,65m od budynku (usytuowanie hydrantów zewnętrznych pokazano na planie 
zagospodarowania terenu rys. A/01). 

 

ARCHITEKTURA: 
 

1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU: 

 Tematem opracowania jest przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
zlokalizowanego we Wrocławiu przy ulicy Kruczej 10-12. Jest to obiekt wolnostojący w części 
(pół kondygnacji) podpiwniczony. Wykonany został w technologii budownictwa 
uprzemysłowionego (prefabrykowanej) w latach 70-tych ubiegłego wieku. Budynek posiada 2 
podobne do siebie klatki schodowe (segmenty) z wejściami z poziomu terenu od strony 
wewnętrznej drogi dojazdowej – sięgacza z wjazdem od strony ul. Kruczej. Wysokość 
budynku wynosi ok 37,05m od poziomu wejścia do budynku do szczytu ściany attykowej 
nadbudówki. Wysokość kondygnacji wynosi 2,80m brutto (2.50cm brutto dla piwnicy).  

 
Wejścia do budynku znajdują się na poziomie terenu od strony wspomnianego 

powyżej sięgacza pełniącego jednocześnie funkcję drogi pożarowej.  Są one zaopatrzone w 
drzwi stalowe ok. 120x200 jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz. Budynek zaprojektowano 
w układzie segmentowym (dwa bliźniacze segmenty) opartym o dwubiegową klatkę 
schodową. Szerokość użytkowa biegu schodów prowadzących na parter budynku wynosi 
115cm, szerokość biegu schodów piwnicznych  wynosi 110cm. Schody betonowe, zatarte na 
gładko  (stopnice i podstopnice). Szerokość biegu powyżej parteru wynosi 115cm.          

 
Płyty stropowe wykonano jako pełne lub jako płyty kanałowe. Grubość stropów wraz z 

warstwami posadzkowymi wynosi ok. 30cm.  
 
Ściany wewnętrzne prefabrykowane, pełne, łączone za pomocą węzłów pionowych, 

wieńców i śrub rektyfikacyjnych z gotowym otworowaniem. Ściany piwniczne – analogiczne 
jak wewnętrzne na wyższych kondygnacjach. Ściany wykonane z betonu żwirowego, 
wibrowanego. 

 
Ściany szczytowe wykonano jako trzywarstwowe z warstwy nośnej, ocieplenia oraz 

warstwy fakturowej. Część nośną ściany szczytowej wykonano jako płytę żwirobetonową. 
Warstwa środkowa wykonana jest ze styropianu. Warstwa zewnętrzna jest wykonana z 
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betonu i lastriko lub innej faktury. Warstwy środkowa i zewnętrzna są zawieszone na warstwie 
wewnętrznej za pomocą klocków betonowych. Ściany szczytowe wykonane są z betonu 
żwirowego wibrowanego.  

 
Ściany osłonowe – podparapetowe – trójwarstwowe o warstwach analogicznych do 

warstw ścian szczytowych. Ściany osłonowe wykonuje się z betonu żwirowego wibrowanego. 
Budynek jest ocieplony styropianem metodą lekko-mokrą. 

 
Płyty dachowe typowe panwiowe. W przedmiotowym budynku stropodach nad 

ostatnią kondygnacją (nadbudowaną na poz. stropodachu wentylowanego) wykonano jako 
niewentylowany w spadku na konstrukcji z płyt stropowych typowych - 
międzykondygnacyjnych kanałowych lub żelbetowych pełnych wykończonych szlichtą 
cementową z pokryciem papowym. Stropodach wentylowany nad ostatnią kondygnacją 
użytkową na płytach korytkowych wspartych na ściankach ażurowych. Ścianki działowe 
wykonano wariantowo z żużlogipsu oraz żwirobetonu.  

 
Budynek składa się z dwóch segmentów i każdy segment posiada 1 klatkę schodową 

dwubiegową, o konstrukcji żelbetowej, łączącą wszystkie kondygnacje budynku. Wejścia do 
mieszkań – bezpośrednio ze strefy klatki schodowej, co pół kondygnacji ( układ mieszkań 
półpodestowy ). W strefie klatki schodowej znajduje się również dźwig osobowy oraz zsyp na 
śmieci. Klatka schodowa usytuowana w centralnej części rzutu budynku, bez dostępu światła 
dziennego. Każdy segment budynku wyposażony jest w dźwig osobowy zamontowany w 
prefabrykowanym szybie żelbetowym. Maszynownia dźwigu znajduje się na ostatniej 
kondygnacji – w części nadbudowanej. Dźwig zlokalizowany jest w przestrzeni klatki 
schodowej – wejście do dźwigu znajduje się na pełnych kondygnacjach ( od strony 
wejściowej), z wyjątkiem piwnicy i części nadbudowanej. Budynek wyposażony jest w zsyp dla 
odpadów stałych. Klapy zsypu znajdują się na wszystkich kondygnacjach od 1. do 11. piętra. 
Zsyp wyposażony jest w pomieszczenie gospodarcze do odbioru śmieci w strefie przyziemia – 
z osobnym wejściem z zewnątrz. Suchy, nieczynny i częściowo zabudowany pion hydrantowy 
– znajduje się po drugiej stronie zsypu – ze zdemontowanymi lub zabudowanymi szafkamii 
hydrantowymi i zaworami na półpodeście co drugiej kondygnacji.         

 
  Budynek przykryty jest wentylowanym stropodachem. Poddasze przykryte zostało 
 niewentylowanym, żelbetowym, płaskim stropodachem krytym papą na lepiku. Na kondygnacji 
 poddasza brak jest pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  
  
 Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: 

 elektryczną: budynek zasilany z istniejącego przyłącza, 

 wentylacyjną: w budynku jest wentylacja grawitacyjna, 

 ogrzewczą – budynek jest ogrzewany z miejskiej sieci ciepłowniczej, 

 odgromową - istniejącą instalację odgromową wykonano w wymaganym 
zakresie podstawowym, zwody poziome niskie, pionowe przyścienne, 

 wodno – kanalizacyjną – z istniejących przyłączy, które nie ulegają zmianie. 
 

2. PRZEZNACZENIE ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU: 
 

 Na kondygnacji -1 (piwnica) znajdują się komórki lokatorskie, węzeł cieplny, wodomierz. 
Na kondygnacji od 0 (parter) znajdują się dwa garaże, trafostacja, komórki lokatorskie, 
pomieszczenia zsypu. Na kondygnacji od +1 (I piętro) - +11 (XI piętro) znajdują się 
mieszkania. Na kondygnacji +12 znajduje się maszynownia dźwigu osobowego oraz komórki 
lokatorskie i pomieszczenia gospodarcze. Program użytkowy obiektu nie ulega zmianie. 
 

3. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU: 
 
Przedmiotowy budynek jest jedenastokondygnacyjny, w części ( ½ kondygnacji ) 
podpiwniczony. 

 Dane charakterystyczne analizowanego obiektu: 

 powierzchnia użytkowa budynku:   5408 m
2
  

 powierzchnia użytkowa jednego segmentu:  2704 m
2
 

 powierzchnia użytkowa kondygnacji:       416 m
2
 

 powierzchnia zabudowy budynku:     506 m
2
 

 wysokość budynku:     12 k. (ok. 36 m) 
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 ilość kondygnacji: 
    - nadziemnych     11 (mieszkalnych) + k. techn.  
    - podziemnych               1 
 

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU ISTNIEJĄCEGO – WG OPRACOWANEJ 
EKSPERTYZY TECHNICZNEJ: 
 
 W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz inwentaryzacji ogólnobudowlanej obiektu 
nie stwierdzono uszkodzeń mogących świadczyć o zagrożeniu bezpieczeństwa ludzi lub 
konstrukcji budynku. Stan istniejący konstrukcji jest zadowalający i pozwala na wykonanie 
przebudowy w zakresie niniejszego opracowania.   
 

5. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE PRZEBUDOWY OBIEKTU: 
 
5.1. Montaż klapy dymowej wraz z oprzyrządowaniem (centrala oddymiania, czujki 

dymu, syreny alarmowe, przycisk przewietrzania). 
 
 W związku z koniecznością zapewnienia oddymiania klatek schodowych w budynku 
jako elementu wynikającego z postanowienia KW PSP we Wrocławiu wydanego na 
podstawie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej – zaprojektowano klapę dymową 
prod. Mercor PROLIGHT Eo wymiarach w świetle otworu w stropie 100x180cm z 
owiewkami i kierownicą o czynnej powierzchni oddymiania Acz=1,44m2 co stanowi min. 
7.5% powierzchni rzutu klatki schodowej (18,10m

2
), w każdej z klatek schodowych.  

 
 Celem prawidłowego montażu klapy dymowej wykonać należy podkonstrukcję stalową 
pod fragment wycinanego stropu – zgodnie z cz. rysunkową opracowania oraz opisem 
technicznym – cz. konstrukcyjna. 
 
 Klapę dymową wyposażyć należy w centralę oddymiania mcr9705, do której to 
podłączyć należy przycisk przewietrzania klatki schodowej, czujki dymu oraz syreny 
alarmowe znajdujące się na co 3 kondygnacji. Centrala wyposażona jest w akumulator 
pozwalający na normalną jej pracę (wraz z urządzeniami peryferyjnymi i klapą dymową) 
72h po odcięciu napięcia. Pojawienie się zadymienia na klatce schodowej spowoduje 
wykrycie go przez czujki dymu i uruchomienie siłownika elektrycznego (otwarcie) klapy 
dymowej przy jednoczesnym uruchomieniu syren sygnalizujących konieczność ewakuacji 
budynku. Ręczne otwarcie klapy dymowej może odbyć się poprzez przycisk 
przewietrzania (znajdujący się na ostatniej kondygnacji) lub z poziomu centrali mcr9705. 
 
 Napowietrzenie klatki schodowej biorące udział w jej oddymianiu stanowią drzwi 
wejściowe do budynku (o wymiarach ok. 120x200), których powierzchnia napowietrzenia 
wynosi ok. An=2.4m

2
. Konieczna do zapewnienia czynna powierzchnia napowietrzenia 

powinna być o 30% większa od koniecznej do zapewnienia geometrycznej powierzchni 
oddymiania. W zaistniałej sytuacji wymagania zostały spełnione: An = 2.40m2 > 130% Ag 
= 1.30 x 1.00 x 1.80 = 2.34, co nie wymaga zastosowania dodatkowych okien 
napowietrzających. Drzwi wejściowe powinny zostać wyposażone w siłownik elektryczny 
powodujący zwolnienie elektrozaczepu i ich otwarcie w momencie pożaru. Ułatwi to 
ewakuację z budynku oraz zapewni niezbędną powierzchnię napowietrzania klatki 
schodowej.      

 
5.2. Wymiana przewodów (pionów) instalacji hydrantowej wraz z oprzyrządowaniem 

oraz ich nawodnieniem. 
 
 Istniejącą instalację suchych pionów hydrantowych z uwagi na jej zły stan techniczny 
(zatkanie) oraz brak podstawowego wyposażenia (zawory hydrantowe) należy 
zdemontować w całości. Po wskazanej w cz. rysunkowej trasie należy poprowadzić nową 
instalację hydrantową z rur stalowych ocynkowanych dn80 łączonych na gwint. Planuje 
się umiejscowienie pionów hydratowych w nowej lokalizacji – w bezpośrednim 
sąsiedztwie zsypu. Całość instalacji zostanie nawodniona za pomocą trójnika 
montowanego na wewnętrznej instalacji wody zimnej za hydroforem oraz wyposażona w 
cyrkulację, która w momentach spuszczania wody w strefie pomieszczenia zsypowego 
spowoduje jej ruch w instalacji. Zasadą jest nawodnienie pionów oraz wyprowadzenie 
nasady pożarowej #75 na elewację budynku, która to – w momencie podpięcia pompy 
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strażackiej – spowoduje podniesienie ciśnienia w instalacji. Całość robót wykonać zgodnie 
z opisem technicznym instalacji sanitarnych.  
  

5.3. Montaż głównego wyłącznika prądu przy wejściu do budynku. 
 

 W przedmiotowym budynku w każdej z klatek schodowych w strefie wejść znajduje się 
główny wyłącznik prądu połączony z rozdzielnią główną. Uruchomienie wyłącznika 
powoduje wyłączenie prądu w całym budynku.  Jednocześnie, windę w budynku należy 
wyposażyć w moduł, który (w przypadku wyłączenia prądu w/w wyłącznikiem) spowoduje 
zjazd kabiny dźwigu osobowego na poziom 0.00 (parter) oraz zwolnienie elektrozamka 
kabiny windy. 

 
5.4. Wymiana drzwi do piwnicy na drzwi klasowe – EI60 Sm. 

  
 Istniejące, drewniane drzwi do strefy piwnic należy zdemontować wraz z ościeżnicą. 
Wykonać należy niezbędne rozkucia (dla drzwi 90x200 światło otworu wynosi ok. 
102x206) oraz osadzić nowe drzwi EI60, dymoszczelne – zgodnie z cz. rysunkową. Drzwi 
powinny być wyposażone w zamek patentowy oraz komplet kluczy dla mieszkańców 
budynku. 

 
6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

 
 W związku z ograniczonym zakresem przebudowy (dot. jedynie klatek schodowych 
budynku w związku z jego dostosowaniem do wymogów ochron przeciwpożarowej) nie 
zmienia się charakterystyka energetyczna budynku.  
 

7. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE 
ORAZ ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE: 
 
 Roboty budowlane związane z niniejszym opracowaniem nie wpływają w żaden 
znaczący sposób na środowisko oraz jego wykorzystanie oraz w tym kontekście na zdrowie 
ludzi i obiekty sąsiednie. 
 

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU: 
 

1. Parametry budynku: 

 powierzchnia użytkowa budynku: 5408 m2 (2704 dla jednego segmentu) 

 wysokość budynku:   ok. 36m – budynek wysoki 

 liczba kondygnacji:   12  
 

2. Odległość od obiektów sąsiadujących:    bud. wolnostojący 
 
3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych: brak substancji palnych 

 
4. Przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego:  < 500 MJ/m2 
 

5. Kategoria zagrożenia ludzi:     ZL IV  

 

6. Przewidywaną liczbę osób w budynku:   max. 30-50 osób na      
kondygnacji 

 

7. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń  
        oraz przestrzeni zewnętrznych:    brak 

 
8. Podział obiektu na strefy pożarowe:    2 strefy pożarowe  

        (wydzielono pożarowo  
        pom. węzła cieplnego) 
        

9. Klasa odporności pożarowej budynku:    B 
 
oraz  
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klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: 
 

 główna konstrukcja nośna:  R120 (NRO) – wymóg spełniony 

 konstrukcja dachu:   R(E)30 (NRO) – wymóg spełniony 

 strop:     REI60 (NRO)  – wymóg spełniony 

 ściana zewnętrzna:   EI60 (NRO)  – wymóg spełniony 

 ściana wewnętrzna:   EI30 (NRO)  – wymóg spełniony 

 poz. drogi ewakuacyjne:  EI30 (NRO)  – wymóg spełniony 

 konstrukcja schodów:   R60 (NRO)  – wymóg spełniony 
 

   Stałe elementy wykończenia wnętrza budynku są lub zostaną wykonane z 
   materiałów i wyrobów co najmniej trudno zapalnych. 

 
10. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz 

przeszkodowe: bez wymagań. 
 

11. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: 
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej: bez wymagań. 

 
12. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających 

z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru: 
 

 montaż klapy dymowej (7.5% pow. rzutu klatki schodowej) wraz z 
oprzyrządowaniem (centrala oddymiania, czujki dymu, syreny alarmowe, 
przycisk przewietrzania), 

 budowa nowych przewodów (pionów i poziomów) instalacji hydrantowej wraz 
z oprzyrządowaniem oraz ich nawodnieniem (#52 – po jednym na każdej 
kondygnacji oraz podwójne w piwnicy oraz na każdej kondygnacji powyżej 
25m wysokości budynku). 

 wymiana drzwi do piwnicy oraz na poddasze na drzwi klasowe – EIS60, 

 wykonanie (wymiana opraw) instalacji oświetlenia ewakuacyjnego. 
 

13. Wyposażenie w gaśnice: bez wymagań. 
 

14. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: wodę do celów 
przeciwpożarowych zapewniają dwa hydranty zewnętrzne DN 80 na istniejącej sieci 
wodociągowej. Najbliższy hydrant zewnętrzny - nadziemny - znajduje się w odległości ok. 
17.80m od budynku, a drugi w odległości ok. 27,65m od budynku (usytuowanie hydrantów 
zewnętrznych pokazano na planie zagospodarowania terenu w załączniku). 
 

13. Drogi pożarowe: dojazd do budynku za pomocą łącznika z ul. Kruczej.  
 

KONSTRUKCJA: 
 
  W związku z koniecznością wykonania otworu w stropodachu płaskim 
 niewentylowanym (strop nadbudówki na dachu budynku) – wykonać należy wymiany stalowe. 
 Usunięcie fragmentu stropu wykonać można jedynie po wykonaniu podkonstrukcji stalowej. W 
 pierwszej kolejności wykonać należy otwory montażowe w ścianach bocznych oraz w ścianie 
 osłonowej szybu dźwigowego dla profili IPE 180. Profil ten został rozcięty na 2 części celem 
 umożliwienia jego montażu. Po  zamontowaniu w/w belek zamontować należy wymiany 
 IPE120 w miejscach wskazanych w cz. rysunkowej. Wszystkie profile łączyć za pomocą 
 zaprojektowanych blach węzłowych oraz śrub. Przed zamówieniem stali wykonać należy 
 wykonawcze pomiary w miejscu montażu celem potwierdzenia wymiarów projektowych. Otwór 
 w stropie wykonać po uprzednim jego podstemplowaniu tak, aby zapobiec spadaniu ciężkich 
 elementów w strefę klatki schodowej. Całość robót wykonać zgodnie z cz. rysunkową 
 opracowania – rys. A-08.   
 
  Po zamontowaniu stalowej podkonstrukcji, wycięciu stropu oraz osadzeniu klapy 
 dymowej, brzeg klapy zabezpieczyć należy poprzez wykonanie obróbki papowej z papy 
 termozgrzewalnej NRO o klasie B(roof)t1. Krawędź wewnętrzną otworu wykończyć tynkiem 
 c/w wewnętrznym lub gładzią gipsową i pomalować na kolor biały farba emulsyjną - 
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 lateksową. Profile stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować emulsyjną farbą do 
 metalu w kolorze jasnoszarym. 
 

 INSTALACJE SANITARNE: 
 

1. Stan istniejący. 
 
 Przedmiotowy budynek jest jedenastokondygnacyjnym budynkiem 
mieszkalnym wielorodzinnym – dwusegmentowym (dwu-klatkowym). Pod 
względem ochrony przeciwpożarowej zakwalifikowany został do IV kategorii 
zagrożenia ludzi w klasie ochrony B. W obu klatkach schodowych, na tyłach zsypu 
znajduje się suchy pion hydrantowy, ze zdemontowanymi i częściowo 
zabudowanymi szafkami hydrantowymi ( na co drugim połpiętrze ). Piony te 
połączone są przewodem stalowym ɸ80 na poziomie stropu w piwnicy i 
zaopatrzone były w wyprowadzenie do nasady pożarniczej (1 szt.), zlokalizowanej 
w centralnej części elewacji ( zabudowanej i  obecnie nie widocznej  na elewacji ). 
Piony te początkowo wyposażone były w zawory ɸ52, zostały one jednak 
częściowo zdemontowane, a poziomy zatkane. Przy budynku znajduje się 
istniejąca sieć wodociągowa z hydrantami zewnętrznymi. 
 

2. Stan projektowany. 
 

 Zaprojektowano budowę nowych pionów hydrantowych wraz z ich 
wyposażeniem, nawodnieniem i częściową cyrkulacją wody. Nawodnienie pionu 
ma za zadanie utrzymać pion pod niewielkim ciśnieniem wody by zachować go w 
stanie pełnej sprawności i zabezpieczyć go przed kradzieżą zaworów 
hydrantowych. Zwiększenie ciśnienia w pionach i zasilenie w wodę do gaszenia 
pożaru będzie prowadzone przez nasady pożarowe ɸ75 za pomocą motopomp 
wozów bojowych straży pożarnej z wykorzystaniem hydrantów zewnętrznych. 
Zaprojektowano po jednym zaworze dn52 na każdej kondygnacji do 8-go piętra 
oraz po dwa zawory powyżej 25m wysokości budynku (tj. na kondygnacjach 9-
11), w piwnicy oraz na poddaszu. Zaleca się zastosowanie szafek naściennych 
np. BOXmet SP1-450: 450x320x170 ( h/s/g ) dla jednego zaworu ɸ52 oraz SP2-
700: 700x330x170 dla dwóch zaworów ɸ52 (montowanych pionowo). 

 
 Nową instalację należy zamontować zgodnie z cz. rysunkową niniejszego 
opracowania. Zasilanie w celu zasilenia w wodę i zwiększenia ciśnienia w 
instalacji hydrantowej odbywać się będzie za pomocą nasad pożarowych ɸ75 
zamontowanych w każdej klatce schodowej budynku. Całość instalacji wykonać z 
rur ocynkowanych łączonych na gwint. We wskazanych miejscach na poziomie 
za nasadą pożarową zamontować należy zawory zwrotne i kulowe zawory 
odcinające ɸ80. Zawór odcinający musi pozostać stale otwarty. Rączkę zaworu 
należy zdemontować i przekazać administracji osiedla. 
 
 Zasilanie wodą (nawodnienie) instalacji ppoż. wykonać poprzez trójnik 
redukcyjny na instalacji zimnej wody (za zestawem hydroforowym podnoszącym 
cieśnienie). Na przelocie zamontować należy zawór spustowy umożliwiający 
spuszczenie wody z instalacji. Podejście wykonać z rur stalowych ocynkowanych 
ɸ20. Zamontować na nim należy zawory odcinające oraz wodomierz, filtr i zawór 
antyskażeniowy EA ɸ20. 
 
 Dla zapewnienia cyrkulacji wody w projektowanej instalacji ppoż. od 
najwyższego punku na każdym pionie (na poddaszu), sprowadzić należy 
przewód cyrkulacyjny z rur stalowych ocynkowanych ɸ20 do komór zsypowych i 
zakończyć zaworem czerpalnym ze złączką do węża. Na tych przewodach, w 
głębi pomieszczenia zsypowego zamontować należy zawór odcinający, dzięki 
któremu można będzie opróżnić końcówkę zabezpieczając ją przed zamarzaniem 
w okresie zimowym. Na poddaszu wykonać spięcie wszystkich pionów 
przewodem z rur stalowych ɸ20 prowadząc je pod stropem korytarza (nad 
otworami drzwiowymi z wykonaniem obejść podciągów). Przewody te (ɸ20) 
zaizolować otulinami t. THERMAFLEX grubości 20mm.   

3. Uwagi. 
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3.1. Przy prowadzeniu prac montażowych zachować szczególna ostrożność i 

środki bezpieczeństwa pożarowego ponieważ budynek będzie pozbawiony 
wewnętrznej instalacji ppoż. 
 

3.2. Po zakończeniu prac montażowych przeprowadzić ostateczną próbę 
ciśnieniową na ciśnienie 9bar. 
 

3.3. Całość robót wykonać zgodnie z PN oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
 

3.4. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać aktualne dopuszczenia i 
atesty. 

 

 INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 
 

1. Zakres opracowania oraz obowiązujące, szczegółowe normy i przepisy. 
 

 Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 1186 z 2019r.) 

 PN-HD 60364-… Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych…(wszystkie arkusze) 

 PB-92/E-01200/ Symbole graficzne stosowane w schematach… (wszystkie 
arkusze) 

 PN-92/E-05031/ Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z 
punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

 PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy 

 N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

 N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy 
planowania. Wyznaczenie mocy zapotrzebowania. 

 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z 08.10.1990r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne 
w zakresie ochrony przeciwporażeniowej – Dz. U. nr 81, poz. 473. 

 Ochrona sieci energetycznych od przepięć wydane przez PTPiREE 

 PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
 
Zakres opracowania obejmuje zasilenie elementów ochrony 
przeciwpożarowej w ramach dostawania budynku mieszkalnego, 
wielorodzinnego przy ul. Kruczej 10-12 do aktualnych przepisów w w/w 
zakresie.  

 
2. Zasilanie w energie elektryczną. 

 
 Budynek posiada istniejące zasilanie w energię elektryczną. Do budynku 
doprowadzona jest WLZ zasilająca dwie klatki schodowe (segmenty). Nie 
przewiduje się zmiany zasilania oraz zwiększenia zapotrzebowania mocy w wyniku 
doprojektowania dodatkowego zasilenia urządzeń dla ochrony ppoż. (centralki 
mcr9705).  

 
3. Instalacja zasilania odbiorów. 

 
  W budynku zaprojektowano klapy oddymiające na ostatniej 
kondygnacji. Na najwyższej kondygnacji (poddaszu) zaprojektowano centralkę 
klapy dymowej, którą należy zasilić kablem bezhalogenowym o klasie CPR nie 
niższej niż B2ca-s1,d0, a1 np.: NHXH 3x2.5mm2, z centrali zasilić siłowniki klapy 
oraz połączyć z czujkami dymu i syrenami zamontowanymi w miejscach 
wskazanych w cz. rysunkowej kablem bezhalogenowym o klasie CPR nie niższej 
niż B2ca-s1,d0, a1 zgodnie ze schematem. Starowanie siłownikami odbywać się 
będzie siłownikami z centrali oddymiania, która wymusi ich działanie podczas 
alarmu (pożaru). W najwyższym punkcie klatki schodowej na najwyższej 



 
 

12 
 

kondygnacji należy zamontować optyczne czujki dymu (unikając kolizji z lokalizacją 
klapy). Ponadto, zgodnie z postanowieniem Komendanta Wojewódzkiego PSP 
należy przewidzieć instalację dźwiękowej sygnalizacji pożaru. Głośniki oraz 
przyciski alarmowe (wraz z dodatkowymi czujkami) należy umieścić na parterze, 
3cim, 6tym i 9tym piętrze oraz na poddaszu. Przycisk przewietrzania klatki za 
pomocą klapy umieścić należy na poddaszu. 

 
4. Oświetlenie ewakuacyjne. 

 
 Zgodnie z postanowieniem Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu 
w budynku należy doprojektować oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Oświetlenie 
zostało zaprojektowane w strefie klatki schodowej kablem bezhalogenowym o 
klasie CPR nie niższej niż B2ca-s1,d0, a1 np.: NHXH 3x1.5mm2. Oświetlenie 
awaryjne należy zasilić z części administracyjne dobudowując do tablicy 
dodatkowe zabezpieczenia lub wykorzystując obwody istniejące.  
Oświetlenie (oprawy oraz okablowanie) musi posiadać odpowiednie certyfikaty w 
tym CNBOP oraz spełniać warunki zawarte w polisach normach i przepisach. 
Projektuje się oprawy awaryjne ze źródłem LED pozwalające uzyskać wymagany 
poziom natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych w efektywniejszy sposób 
w porównaniu do źródeł świetlówkowych. Projektowane oprawy awaryjne 
posiadają wbudowane autonomiczne źródło zasilania pozwalające na pracę po 
zaniku napięcia przez minimum 2h. Dodatkowo zamontować oprawy ewakuacyjne 
nad drzwiami wskazanymi na rysunkach instalacji, wskazujące kierunek ewakuacji. 
Oświetlenie awaryjne ma za zadanie oświetlić wyjścia i drogi komunikacyjne w 
razie zaniku napięcia. Natężenie nie powinno być mniejsze od 1lx na powierzchni 
dróg ewakuacyjnych. Dodatkowo w ciągach dróg ewakuacyjnych oraz nad 
drzwiami wyjściowymi zaprojektowano jednofunkcyjne oprawy ewakuacyjne z 
piktogramami wskazujące kierunek ewakuacji wyposażone we własne źródło 
energii – baterie akumulatorów z inwerterami o czasie świecenia min. 2h. Oprawy 
awaryjne oznaczyć żółtym paskiem. Przy każdym wyjściu ewakuacyjnym na 
zewnątrz budynku należy zamontować nad wejściem oprawę z modułem 
awaryjnym, przystosowaną do pracy w środowisku zewnętrznym. W miejscach 
gdzie znajdują się urządzenia p.poż. (hydrant, przycisk oddymiania, itp.), należy 
zapewnić oświetlenie awaryjne na poziomie minimum 5 lx. Oświetlenie awaryjne 
należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oświetlenia. 
Oświetlenie awaryjne. Do obowiązków administratora obiektu należy okresowe 
sprawdzanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych 
testów i badań zgodnie z obowiązującymi przepisami. „Przed zamówieniem i 
wykonaniem instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) należy potwierdzić 
posiadanie świadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o 
ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 
1380) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „…w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa…” (z dnia 
27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).” 
  
 

5. Ochrona przeciwpożarowa. 
 
 W przedmiotowym budynku  w strefie wejściowej do klatki schodowej ( przy 
drzwiach wejściowych ) istnieją wyłączniki pożarowe. Wyłączniki pożarowe 
zasilone kablem bezhalogenowym o klasie CPR nie niższej niż B2ca-s1,d0, a1 np.: 
HDGs 2x1.5mm2 z przed wyłącznika głównego. Dla sygnalizacji pożarowej 
przewidziano czujki dymu na parterze, 3cim, 6tym i 9tym piętrze oraz na poddaszu 
– współpracujące z centralą klapy oddymiającej. 

 
6. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 
 Przyjęto system TN-S ochrony od porażeń prądem elektrycznym. Wszystkie 
bolce gniazd wtyczkowych itp. Należy połączyć metalicznie z przewodem 
ochronnym. Przewody ochronne na całej długości nie mogą być przerywane 
wyłącznikami ani bezpiecznikami. Przewody ochronne powinny mieć kolor zgodny 
z aktualnymi przepisami i normami. Ochrona musi zapewniać szybkie wyłączenie 
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uszkodzonego odbiornika (0.2sek), lub bezpieczne napięcie na jego obudowie 
zgodnie z normą. 

 
Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano: 
 

 ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim: izolację czynnych 
urządzeń, przewodów i obudów, 

 ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim: 
  - w sieci 50Hz 400/230C: samoczynne wyłączenie zasilania, 
  - sieć rozdzielcza: system TN-S 
  - instalacja odbiorcza: system TN-S 
  - ochronę uzupełniającą: połączenia wyrównawcze górne i miejscowe. 
 
 Dla wykonania ochrony przeciwporażeniowej w instalacji 50Hz 400/230V 
należy wykorzystać szyny ochronne PE i żyły neutralne N w rozdzielni 
administracyjnej oraz dodatkowe żyły PE i N w każdym przewodzie wielożyłowym 
metalowe obudowy, konstrukcje tablic, aparatów, silników, rury ochronne itp. Żył 
tych nie należy zabezpieczać ani przerywać stykami łączników. Całość ochrony 
przez porażeniem prądem elektrycznym zaprojektowano i należy wykonać zgodnie 
z wymaganiami PN HD 60364-4-41. 

 
7. Uwagi końcowe. 

 
 Całość prac powinna być wykonana przez osobę lub firmę elektryczną 
uprawnioną do wykonywania prac związanych z montażem instalacji 
elektrycznych. Po wykonaniu wszystkich prac związanych z montażem instalacji 
należy dokonać sprawdzenia odbiorczego wg PN-IEC 60364-6:2016-07 „Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzania – Sprawdzanie odbiorcze” , 
a w tym: 

 kompletu pomiarów elektrycznych obowiązujących dla sicie nN 

 sprawdzenia skuteczności działania środków ochrony 
przeciwporażeniowej, 

 rezystancji izolacji i ciągłości żył przewodów, 

 rezystancji uziemień rozdzielnic nN, 

 napięć rażenia. 
 

 Prace związane z budową instalacji elektrycznej powinny być wykonywane 
przez firmę lub osoby do tego uprawnione oraz powinny uwzględniać 
obowiązujące przepisy i normy. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego 
należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej tychże przegród stosując 
odpowiednie preparaty dla instalacji kablowych. Szczegółowy zakres robót należy 
uzgodnić z inwestorem przed przystąpieniem do prac i ofertowania. Projekt należy 
rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż. Pełna automatyka 
mechaniczna i elektryczna zaprojektowanych urządzeń wraz z osprzętem 
regulacyjno-sterowniczym sterująca pracą urządzeń wchodzi w zakres danego 
systemu (rozwiązania) i musi być dostarczona razem z urządzeniami przez 
jednego dostawcę tak aby zachować prawidłowość działania oraz gwarancję. 
Dokumentacja montażowa leży po stronie Wykonawcy. Użyte do realizacji wyroby 
budowlane, instalacyjne i urządzenia powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie w trybie określonym rozporządzeniem MGPiB z dn. 19.12.1994r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. 
U. Nr 10 z dnia 8.02.1995r.). 
 
 Roboty prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze 
względu na możliwość porażenia prądem elektrycznym przy wykonywaniu prac 
elektroinstalacyjnych wszystkie prace muszą być wykonywane brygadami 
minimum dwuosobowymi. Pracowników przed dopuszczeniem do pracy 
przeszkolić w zakresie BHP. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z 
obiektem, stanem istniejącym przed przystąpieniem do ofertowania i prac. 
Wszystkie uszkodzenia powstałe na skutek prac lub przypadku należy odtworzyć 
do stanu sprzed remontu. Całość prac montażowych wykonać zgodnie z zasadami 
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sztuki budowlanej, stosując się do zaleceń obowiązujących w tym zakresie norm i 
przepisów oraz DTR producentów osprzętu.  

 
 INFORMACJA DOT. PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA: 

 
Na podstawie art. 2 pkt. 1b ustawy 2019r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 

poz. 1186) kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie 
przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając 
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z 
przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 
151/2002, poz. 1256 ) w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
16.1. Zakres robót zamierzenia budowlanego. 
 
 Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje: 
 

 montaż klapy dymowej wraz z oprzyrządowaniem (centrala oddymiania, czujki 
dymu, syreny alarmowe, przycisk przewietrzania), 

 budowę nowych przewodów (pionów) instalacji hydrantowej wraz z 
oprzyrządowaniem oraz ich nawodnieniem, 

 wymianę drzwi do piwnicy na drzwi klasowe – EI30, 
 

16.2. Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót budowlanych. 
  

  Zakres planowanych prac obejmuje roboty budowlane, stwarzające 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (występuje ryzyko upadku z wysokości 
ponad 5.0 m – roboty na dachu budynku, ryzyko obrażeń pracowników wskutek 
upadku narzędzi lub porażenia prądem podczas robót elektrycznych)  

        
16.3. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych. 

 
Miejsca prowadzonych prac należy zabezpieczyć miejscowo przed wejściem 

na teren budowy osób niepowołanych przy pomocy taśm zabezpieczających.  
 

16.4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót. 
 

Przed przystąpieniem do prac stwarzających zagrożenie wszyscy pracownicy 
powinni zostać przeszkoleni przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. 
Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zaleceniami określonymi w 
specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Polskich Normach. 

 
16.5. Wytyczne BHP. 

 
   Do wykonywania prac związanych z realizacją przyłącza objętych niniejszym 
  opracowaniem, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające wymagane 
  przygotowanie zawodowe. Prace prowadzić należy zgodnie z niniejszym projektem, z 
  zachowaniem zgodności z PN, sztuką i wiedzą budowlaną, pod nadzorem kierownika 
  budowy / robót (posiadającego stosowne przygotowanie zawodowe) oraz z  
  zachowaniem zgodności z przepisami BHP.  
 

 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW DOT. par 36a, pkt. 5 i 6 USTAWY 
 PRAWO BUDOWLANE: 

 
Projektanci oświadczają, że w świetle art. 35 pkt. 6 w powiązaniu z art. 36a pkt.5 

ustawy Prawo Budowlane z 2019r. – tekst jednolity Dz. U. poz. 1186, przewidują możliwości 
wystąpienia nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie: 

 

 tolerancji wymiarowej ok. 5% w stosunku do wykazanej w cz. rysunkowej,  

 doboru producenta drzwi klasowych EI-60, 
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 doboru producenta systemu oddymiania z zachowaniem zaprojektowanych 
parametrów, 

 niewielkiej zmiany trasy instalacji hydrantowej z uwagi na możliwe kolizje z 
elementami zakrytymi dla inwentaryzacji, 

 doboru producenta szafek hydrantowych z zachowaniem wymiarów 
zbliżonych do danych. 

 
Projektant informuje, że zastosowane w niniejszym opracowaniu nazwy handlowe 

mają na celu określenie minimalnych parametrów technicznych projektowanych systemów i 
materiałów. Dopuszcza się zmiany technologii wykonywania poszczególnych prac (rozwiązań 
systemowych) z zachowaniem w/w parametrów – po uzgodnieniu z Projektantem. 

 
      
               dr inż. arch. Jakub Onyszkiewicz 

 
 
 
 
 

 


