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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiot i zakres zamówienia obejmuje:  
- opracowanie pełnej dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w niniejszym PFU wraz 
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,  
-wykonanie robót budowlanych wymienionych i opisanych w niniejszym PFU, zgodnie z 
dokumentacją projektową i zakresem etapowania określonym w dokumentach 
przetargowych,  
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla zamierzenia inwestycyjnego  
 
1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBOT 
PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH 
 

BUDYNEK SZKOŁY PRZEZNACZONY MA BYĆ DLA 1 000 UCZNIÓW 
teren na którym zaplanowano inwestycję stanowi zespól działek, które objęte są 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego p.n.: WARSZEWO-DUŃSKA 2 i 
oznaczony jest jako teren elementarny P.W.2204.UZ/ZP. 
WG ZAŁOŻEŃ MPZP: 
WYSOKOŚĆ BUDYNKU : 12m,  
ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH : 3 
MAKSYMALNA  POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 50 % 
MINIMALNY UDZIAŁ TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO: 50% 
ORIENTACYJNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA SZKOŁY – 12 288 m2 
Teren elementarny P.W.2204.UZ/ZP przeznaczony pod zabudowę usługową w zakresie 
oświaty i teren zieleni urządzonej z wodami powierzchniowymi obejmuje działki nr: 
54/5, 14/8   działki przeznaczone pod zabudowę kubaturową, szkoła 
56/7  działka z ogólnodostępnym terenem zieleni i wodami powierzchniowymi (Jaworowy 
Staw) 
56/9    działka przeznaczona pod zabudowę kubaturową, przedszkole 
 
Inwestycja budowy szkoły z niezbędną infrastrukturą ma stanowić I ETAP zagospodarowania 
całego terenu elementarnego. 
 
Wszelkie wyposażenie ruchome budynku szkoły , takie jak:  
a) meble ruchome i meble w zabudowie,  
c) wyposażenie ruchome  sal przeznaczonych do ćwiczeń ruchowych,  
d) sprzęt audio-wizualny,  
e) sprzęt biurowy (np. komputery, kserokopiarki, telefony, telebimy, rzutniki itp.),  
f) szafki na odzież, szafki szkolne i przedszkolne, szafki depozytowe, wieszaki i stojaki na 
odzież,  
g) sprzęt porządkowy, 
jeżeli z treści niniejszego PFU nie będzie wynikało inaczej, nie stanowi zakresu Wykonawcy.  
Zakresem Wykonawcy, bez względu na dalsze zapisy niniejszego PFU, objęte jest 
wyposażenie obiektów we wszelki sprzęt stanowiący ochronę przeciwpożarową obiektu 
(urządzenia, gaśnice, oznaczenia oraz niezbędne instalacje w tym instalację hydrantową) 
oraz pełne wyposażenie technologiczne instalacji sanitarnych oraz elektrycznych i 
niskoprądowych.  
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w dalszej części PFU. 
Zakres planowanej inwestycji podzielono na 2 podstawowe  etapy. 
ETAP 1 
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ W OPARCIU O 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
ETAP 2 
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  
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ETAP I – WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla budynku szkoły wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy obejmującej: 
- opracowanie kompleksowego pełnobranżowego projektu budowlanego wraz z  
zagospodarowaniem terenu (uwzględniającym warunki ewakuacji i ochrony 
przeciwpożarowej) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami  
Projekt budowlany zagospodarowania terenu powinien uwzględniać zagospodarowanie 
całości terenu elementarnego P.W.2204.UZ/ZP.   
Projekt budowlany powinien zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego w 
zakresie zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz pozostałymi wymaganiami 
Zamawiającego. 
- opracowanie mapy do celów projektowych 
- opracowanie projektów rozbiórek istniejących obiektów i usunięcia ewentualnych kolizji 
elementów istniejących oraz odpowiedniego zabezpieczenia  istniejącej infrastruktury 
uzbrojenia terenu przeznaczonej do pozostawienia 
 - opracowanie projektów technologii i kompleksowego wyposażenia dla całego budynku  
- uzyskanie warunków technicznych  
- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  
- opracowanie projektu gospodarki zielenią wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji 
administracyjnych związanych z wycinką  
- opracowanie szczegółowych  badań geotechnicznych;  
- uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich niezbędnych uzgodnień wymaganych do 
otrzymania pozwolenia na budowę  oraz uzgodnień rzeczoznawców i złożenie 
kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowę w imieniu Inwestora;  
- uzyskanie ostatecznego (prawomocnego) pozwolenia na budowę budynku wraz z 
kompletną infrastrukturą techniczną oraz zgłoszenie robót budowlanych niewymagających 
pozwolenia na budowę - projekty muszą być zgodne ze wszystkimi pozwoleniami, 
uzgodnieniami, opiniami (np. BHP, ppoż. itp.) i ekspertyzami wymaganymi przepisami; 
- opracowanie projektu wykonawczego wraz z projektem akustyki auli i hali sportowej  
- opracowanie projektu wykonawczego zagospodarowania terenu, boisk, dróg, dojść 
dojazdów  
- opracowanie projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz  
- zestawienie wraz ze specyfikacją materiałową wszystkich mebli i urządzeń nie objętych 
przedmiotem zamówienia, a wynikających z projektu aranżacji wnętrz (meble, tablice 
multimedialne, komputery, faksy, telefony, wyposażenie specjalistyczne pracowni itp.) 
- opracowanie przedmiarów robót  
- opracowanie kosztorysów inwestorskich  
- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Obioru Robót  
- sporządzenie szczegółowego harmonogramu robót z podziałem na branże i 
technologiczne terminy wykonania prac; 
Całość przekazywanej dokumentacji w wersji papierowej  oraz  plikach nieedytowalnych 
(pdf) i edytowalnych (dwg, doc/docx, xls/xlsx itp.)  
Wersja papierowa: po 5 egzemplarzy. 
Wersja elektroniczna : po 3 egzemplarze 
Projekt budowlany i projekty wykonawcze należy opracować w języku polskim stosując 
zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach 
oraz w innych przepisach, ustawach i rozporządzeniach obowiązujących na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt budowlany powinien być oprawiony w okładkę formatu A4, 
w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu.  
 
 
ETAP II – KOMPLEKSOWE WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH W OPARCIU O WYKONANĄ 
DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWĄ.  
 
zakres prac przygotowawczych                                                                                
- organizacja ruchu w otoczeniu budowy 
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- rozbiórka istniejących obiektów infrastruktury podziemnej i nadziemnej  
- przebudowa elementów infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanym 
budynkiem i innymi elementami zagospodarowania terenu; 
- utylizacja materiałów budowalnych stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska 
wymienionych w Ustawie z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 
62 poz. 627) 
- niwelacja terenu zgodnie z projektowanym przeznaczeniem terenu; 
- zabezpieczenia roślinności przewidzianej do zachowania, usunięcie zieleni kolidującej z 
inwestycją zgodnie z projektem gospodarki zielenią; 
- w razie konieczności uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień umożliwiających 
rozbiórkę i przebudowę istniejących obiektów i elementów infrastruktury technicznej; 
- ogrodzenie placu budowy; 
- urządzenia i uzgodnienie na własny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami 
podłączenia i użytkowania wody i energii elektrycznej  
- umieszczenie w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich, miejscu na terenie 
inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub w innym 
widocznym miejscu,  w bezpośrednim otoczeniu placu budowy tablic informacyjnych 
zgodnych z wymogami i wytycznymi;  
 
zakres prac budowlanych                                                                                         
- roboty instalacyjne liniowe, sieciowe i przyłączy; 
- roboty ziemne; 
- roboty fundamentowe; 
- roboty zbrojarskie i betoniarskie; 
- roboty murarskie i tynkarskie;  
- montaż fasady; 
- roboty ciesielskie; 
- roboty spawalnicze; 
- roboty izolacyjne i dekarskie; 
- roboty okładzinowe; 
- roboty stolarskie 
- roboty montażowe budowlane; 
- montaż dźwigów osobowych i towarowych; 
- montaż wszystkich urządzeń niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę i 
właściwego funkcjonowania obiektu; 
 
zakres prac sanitarnych                                                                                              
- instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z wpustami i separatorami; 
- instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, oraz  wody na cele ppoż.; 
- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej; 
- instalacja kanalizacyjna wody deszczowej; 
- instalacja c.o.; 
- instalacja gazowa; 
 
zakres prac elektrycznych                                                                                          
- linie zasilające obiekt w energię elektryczną wraz z układem pomiaru energii elektrycznej – 
w zakresie obowiązków określonych w warunkach przyłączenia oraz w umowie 
przyłączeniowej  
- zewnętrzne linie kablowe zasilające zewnętrzne obiekty i urządzenia technologiczne 
związane z funkcjonowaniem projektowanego obiektu szkoły, oświetlenie terenu oraz 
oświetlenie dekoracyjne; 
- rozdzielnica główna budynku; 
- wewnętrzne linie zasilające rozdzielnice piętrowe (oddziałowe), rozdzielnice  zasilające 
odbiory technologiczne obiektu oraz pomocnicze z podlicznikami - montaż rozdzielnic 
pomocniczych  
- instalacja oświetlenia podstawowego wraz z osprzętem instalacyjnym (łączniki, odgałęźniki 
instalacyjne itp.), doborem i montażem opraw oświetleniowych; 
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- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego wraz z doborem i montażem opraw 
oświetleniowych; 
- instalacja oświetleniowa sali gimnastycznej wraz z przystosowaniem obiektu po względem 
budowlanym do konserwacji opraw oświetleniowych i wymiany źródeł światła  w oprawach 
oświetleniowych zamontowanych na dużej wysokości; 
- instalacja i montaż gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia; 
- instalacja i montaż dedykowanych gniazd wtykowych typu "DATA", zasilanie urządzeń 
peryferyjnych, sprzętu komputerowego z UPS-ów; 
- instalacja zasilania urządzeń technologicznych w tym wentylacji i klimatyzacji, urządzeń i 
sprzętu kuchennego, węzła c.o., napędów elektrycznych urządzeń itp.; 
- instalacja napędu okien pomieszczeń wysokich (np. w salach sportowych); 
- ochrona p.porażeniowa, instalacja połączeń wyrównawczych, ochrona przepięciowa; 
- instalacja odgromowa; 
- zasilanie systemów ochrony p.poż. i instalacji technicznych; 
- trasy kablowe; 
- instalacja sieci strukturalnej, przewodowa i Wi-Fi oraz instalacja telefoniczna wraz z centralą 
telefoniczną; 
- instalacja SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu); 
- instalacja CCTV (System Telewizji Dozorowej); 
- instalacja wideofonowa + szlabany przy wjeździe sterowane elektrycznie; 
- instalacja centralnego monitoringu opraw ewakuacyjnych; 
- instalacja nagłośnienia, w tym radiowęzeł z funkcją dzwonka; 
- instalacja sygnalizacji central wentylacyjnych i innych ważniejszych urządzeń 
sprowadzonych na portiernię; 
- instalacja kontroli dostępu KD; 
- instalacja systemu przyzywowego; 
- instalacje do tablic multimedialnych i projektorów; 
 
zagospodarowanie terenu                                                                                        
- budowa przyłączy i ich podłączenie do budynku; 
- wykonanie ogrodzenia; 
- wykonanie nawierzchni; 
-wykonanie boisk z wyposażeniem 
- urządzenie placu zabaw; 
- urządzenie miejsca zajęć siłowych (siłowni zewnętrznej); 
- montaż elementów małej architektury; 
- uzupełnienie ziemi oraz nowe nasadzenia zgodnie z projektem zieleni; 
- oświetlenie zewnętrzne budynku i terenu; 
- stojaki/wiaty rowerowe  
- wiata na odpadki 
 
wyposażenie obiektu  objęte zamówieniem                                                                                          
- pełne wyposażenie sanitariatów 
- wyposażenie w osprzęt sanitarny (umywalki, zlewy, baterie, złączki )  wszystkich 
pomieszczeń w których on występuje, za wyjątkiem zlewów wbudowanych  w systemy 
meblowe w pomieszczeniach socjalnych 
- pełne wyposażenie sal sportowych i widowni (kosze , siatki, kotary, bramki, drabinki, tablica 
wyników, siedziska) za wyjątkiem drobnego ruchomego, sprzętu sportowego (piłki, 
materace, ławeczki) 
- wyposażenie zaplecza gastronomicznego (pomieszczeń kuchni, zmywalni, magazynów i 
pozostałych towarzyszących) zgodnie z przyjętym projektem technologii; 
- montaż systemu nagłośnienia   
- montaż systemu scenicznego w auli (sztankiety z okablowaniem, okablowanie strukturalne 
do stanowiska „reżysera”, podest sceniczny, elementy poprawiające akustykę, ekran 
zwijany) 
- sprzęt i systemy ppoż  stanowiące ochronę przeciwpożarową obiektu 
- system informacji wizualnej 
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Uwaga: 
Wykonawca zapewni specjalistyczny nadzór nad montażem dostarczanych urządzeń 
przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu zamówienia.  
Wykonawca zapewni nadzór techniczny oraz odbiór wykonanych instalacji.  
 
wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie do eksploatacji 
 
W dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić następujące elementy: 
- opracowanie instrukcji rozruchu  
- opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu oraz instrukcji eksploatacji urządzeń 
technologicznych o specjalistycznym przeznaczeniu ( np. urządzenia sceniczne, sterowanie 
oświetleniem zewnętrznym, dekoracyjnym itp.) wraz z kompleksowym pełnobranżowym 
projektem powykonawczym obiektu, powykonawczą dokumentacją geodezyjną oraz 
zagospodarowaniem terenu  i niezbędnymi uzgodnieniami; 
- opracowanie instrukcji eksploatacji oświetlenia w pomieszczeniach wysokich wraz z 
wykazem urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia wymiany źródeł światła w tych 
pomieszczeniach;  
- opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku  
- opracowanie instrukcji ppoż. i ewakuacji; 
- instrukcję odśnieżania dachu 
- przygotowanie dla  Inwestora wszelkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów 
wymaganych do otrzymania pozwolenia na użytkowanie  
 
Dla sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia rozruchu wykonanych instalacji 
Wykonawca winien opracować i przedłożyć Zamawiającemu instrukcje rozruchu 
obejmujące zakresy i sposób prowadzenia rozruchu wraz ze szczegółowym 
harmonogramem uruchamiania.  
W czasie prowadzenia rozruchu Wykonawca winien sporządzać raporty, a sprawozdanie po 
ich zakończeniu przekazać do akceptacji Zamawiającego. Sprawozdanie z rozruchu winno 
zawierać w szczególności: 
- opis wykonanych czynności rozruchowych 
- protokoły z przeprowadzenia prób końcowych 
- protokół z zakończenia prac końcowych  
- wnioski z prób rozruchowych 
- eliminacja zagrożeń 
- wykaz uzyskanych parametrów technologicznych poszczególnych instalacji z odniesieniem 
do założeń projektowych 
- wnioski i zalecenia dla prawidłowej eksploatacji obiektu 
- inne niezbędne zaświadczenia, atesty i uzgodnienia 
 
Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu instrukcję eksploatacji, która powinna 
zawierać: 
- charakterystykę podstawową obiektów budowlanych; 
- zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji; 
- pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji wraz z 
zaleceniami eksploatacyjnymi; 
- projekty powykonawcze przedstawiające instalacje i roboty budowlane po zakończeniu 
robót,  
- wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji każdego dostarczonego 
urządzenia, niezbędnych do zachowania gwarancji oraz stosowne umowy z punktami 
serwisowymi ( w ofercie należy uwzględnić koszty serwisu gwarancyjnego i materiałów 
niezbędnych do jego wykonania); 
- opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii, 
usuwanie skutków awarii; 
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Całość przekazywanej dokumentacji w wersji papierowej oraz  plikach nieedytowalnych 
(pdf) i edytowalnych (dwg, doc/docx, xls/xlsx itp.) – 2 egz. wersji papierowej, 2 egz. wersji 
elektronicnej 
 
Wykonawca zapewni i pokryje koszty nadzoru autorskiego w czasie trwania budowy aż do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  
 
 
1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA 
 

Inwestycja objęta przedmiotowym opracowaniem planowana jest na działkach 
pomiędzy ulicami Podbórzańską i Kredową,  w intensywnie rozwijającej się dzielnicy 
północnej Szczecina – na Warszewie. 

Opracowywany teren stanowi zespól działek, które objęte są Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego p.n.: WARSZEWO-DUŃSKA 2 i oznaczony jest jako teren 
elementarny P.W.2204.UZ/ZP (powierzchnia 3,47h) 
Teren elementarny P.W.2204.UZ/ZP przeznaczony pod zabudowę usługową w zakresie 
oświaty i teren zieleni urządzonej z wodami powierzchniowymi obejmuje działki nr: 
54/5, , 14/8   działki przeznaczone pod zabudowę kubaturową, szkoła (obecnie grunty orne) 
56/7  działka z ogólnodostępnym terenem zieleni i wodami powierzchniowymi (Jaworowy 
Staw) 
56/9    działka przeznaczona pod zabudowę kubaturową, przedszkole 

 
Obszar przeznaczony pod zabudowę szkoły stanowi działka położona wzdłuż  

ul. Kredowej w bezpośrednim sąsiedztwie Jaworowego Stawu. Obecnie działka jest mocno 
pozarastana zielenią niską i wysoką  oraz jest  nieużytkowana.   
 
Inwestycja budowy szkoły z niezbędną infrastrukturą na działkach 54/5, 14/8     ma  stanowić 
I ETAP zagospodarowania całego terenu elementarnego. 
 

              
UL. KREDOWA (STRONA PD)                                                UL. KREDOWA (STRONA PN) 

 
DZIAŁKA 54/5, , 14/8 – WIDOK OD STR. ULICY KREDOWEJ (PD ) 
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WIDOK OD STR. ULICY KREDOWEJ (PN-WSCH NAROŻNIK DZIAŁKI 54/5) 
 

 

 
DZIAŁKA – WIDOK OD STR. ULICY KREDOWEJ (PN – WSCH NAROŻNIK DZIAŁKI 54/5) 
 

 
DZIAŁKA 56/7 – WIDOK OD STR. ZACHODNIEJ NA JAWOROWY STAW 

 
1.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 
 

Budynek szkoły przeznaczony ma być dla 1 000 uczniów : 
Klasy „0” 150 uczniów 
klasy I-IV  425 uczniów 
klasy V-VIII 425 uczniów  
wg założeń MPZP: 
wysokość budynku : 12m  (sposób mierzenia wysokości zabudowy wg MPZP: od poziomu 
terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku (z wyłączeniem wejść do pomieszczeń 
technicznych, gospodarczych i garaży podziemnych) do najwyższego punktu przekrycia 
dachu (z wyłączeniem obiektów i urządzeń technicznych takich jak np.: infrastruktura 
telekomunikacyjna, maszynownie dźwigów oraz wyjścia na dach, pomieszczenia dla obsługi 
parkingu, o ile parking znajduje się na dachu),  
ilość kondygnacji nadziemnych : 3 
MAKSYMALNA  POWIERZCHNIA ZABUDOW (dla całego terenu elementarnego): 50 % 
MINIMALNY UDZIAŁ TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO(dla całego terenu elementarnego): 
50% 
ORIENTACYJNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA SZKOŁY – 12 288 m2 
 
 Obsługa komunikacyjna terenu działki szkolnej z ulic: Nowoszkolnej (odcinek 
nowoprojektowany od strony pn działki objętej inwestycją ) i Kredowej (odcinek drogi 
lokalnej od strony wsch działki objętej inwestycją). 
Przyjęto jako główną drogę dojścia i dojazdu do szkoły ul. Nowoszkolną (nowoprojektowany 
odcinek wg odrębnego opracowania , na którym przewidziano miejsca postojowe dla 
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samochodów osobowych, zatokę przystankową i bezpieczne przejścia dla pieszych ), ul. 
Kredowa ze względu na lokalny charakter, wąskie światło drogi  i brak możliwości jej 
poszerzenia, ma stanowić drogę dojazdu do zaplecza technicznego, sportowego i 
kuchennego szkoły. 
Obiekt, wszystkie jego elementy wraz ze związanymi z nim urządzeniami i wyposażeniem 
należy zbudować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, ubytkowania, warunków sanitarno – 
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, 
oszczędności energii, odpowiedniej izolacyjności cieplnej i akustycznej przegród oraz 
warunków ubytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu. Należy zapewnić niezbędne 
warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające 
się na wózkach inwalidzkich. 
Realizacja obiektu powinna uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne 
środki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na 
środowisko (emisji spalin, hałasu, odpadów ), zarówno na etapie budowy jak i użytkowania. 
   
W budynku powstać mają: 
 
-  szatnie w systemie indywidualnych, zamykanych szafek dla każdego ucznia, 
Zaprojektowano osobne szatnie dla klas I-IV i V-VIII, z bezpośrednimi wyjściami do stref 
przeznaczonych dla tych grup wiekowych 
 
- 6 sal dla oddziałów przedszkolnych z odpowiednim zapleczem sanitarnym, osobnym 
wejściem, szatniami  i dodatkowymi 2 salami zabaw. Sale zlokalizowano na parterze z 
bezpośrednimi wyjściami z każdej sali na teren zewnętrzny 
 
- 16 sal  dla klas I-IV:  w tym: 

a) Pracownia komputerowa + pracownia komputerowa mobilna na 16 laptopów 
(magazyn)  

b) Mała pracownia techniczna kulinarna 
 

Sale zlokalizowano na parterze i całym I piętrze, w taki sposób aby można było oddzielić tę 
grupę dzieci od klas starszych 
 
- 22 sale dla klas V-VIII w tym: 
a) pracownia muzyczna 
b) Pracownia przyrodnicza 
c) Pracownia fizyczna 
d) Pracownia chemiczna  
e) pracownia techniczna (plastyczna, kulinarna) 
f) Pracownia komputerowa + komputerowa pracownia mobilna na 16 laptopów (magazyn)  
g) pracownie językowe (2x)  
 
sale klas V-VIII zlokalizowano na II piętrze oraz w łączniku na I piętrze.  
 
Zaplanowano również  pomieszczenia przeznaczone do indywidualnej pracy z dziećmi oraz 
w zakresie porad specjalistycznych (psycholog, pedagog), gabinet pielęgniarki/higienistki, 
gabinet stomatologiczny, z możliwością przyjmowania pacjentów w godzinach 
popołudniowych (dodatkowe wejście z zewnątrz) oraz: 
-   zaplecza nauczycielskie (osobne dla nauczycieli klas I-IV i V-VIII),  
-   stołówkę z zapleczem  kuchennym,  
-   aulę  
-   świetlice 
-   bibliotekę  z czytelnią 
- halę sportową  22x44 i wysokości 11 m  z dodatkową  salą do gimnastyki korekcyjnej, lub 
innych zajęć ruchowych (wysokości min.7m) z zapleczem sanitarnym, magazynem sprzętu i 
zapleczem dla nauczycieli oraz z widownią na 200 osób 
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-   pomieszczenia zaplecza socjalnego dla personelu sprzątającego 
-   pomieszczenie konserwatora 
-  pomieszczenia gospodarcze min. 6 (dla sprzątaczek), po 2 na każdej kondygnacji, 
-  sklepik 
- „harcówkę” 
- zespół administracji:  

a) gabinet dyrektora:   
b) gabinet Z-cy dyrektora:  3 
c) księgowość, 2 stanowiska komputerowe 
d) kadry, 2 stanowiska komputerowe 
e) kierownik administracyjny, 2 stanowiska komputerowe 
f) sekretariat  
g) archiwum  
h) salka konferencyjna na 10-15 osób 

 
- serwerownia,  
- radiowęzeł 
- magazyny 
- pomieszczenia techniczne  
 
Obiekt w całości ma być dostosowany dla osób niepełnosprawnych (toalety, winda,  
podjazdy, brak progów). 
 
 
1.5. SZCZEGOŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 
 
POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEŃ ( ORIENTACYJNE) 
 
POWIERZCHNIE PARTER: 
 
SALA ZABAW I       33 m2 

SALA ZABAW II        70 m2 

SALE "0" -6 szt. z mag.    414 m2 

SALE I-IV -3 szt. z mag.    207 m2 

SZATNIE "0"       125 m2 

SZATNIE I-IV        201 m2 

SZATNIE V-VIII                 171 m2 

KOMUNIKACJA                            1 504 m2 

POMIESZCZENIA GOSP.        71 m2 

MAGAZYNY GOSP.                    63 m2 

PRALNIA           27 m2 

SKLEPIK           22 m2 

MAG. BIBLIOTEKI I ŚWIETLICY           32 m2 

DYŻURKA         15 m2 

BIBLIOTEKA           81 m2 

ŚWIETLICA I       104 m2 

ŚWIETLICA II       104 m2 

STOŁÓWKA       173 m2 

SANITARIATY                  115 m2 

SANITARIATY HALA SPORTOWA        51 m2 

PSYCHOLOG                     14 m2 

PEDAGOG           13 m2 

PIELĘGNIARKA          13 m2 

MAGAZYN OWOCÓW I MLEKA        18 m2 

ZAPLECZE PER. SPRZĄTAJĄCEGO                  62 m2 

MAGAZYN SPRZETU                     49 m2 

KOTŁOWNIA                        15 m2 
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POM. GOSPO. PRZYŁĄCZA                   15 m2 

KONSERWATOR          25 m2 

ZAPLECZE NAUCZYCIELI WF        32m2 

SZATNIA Z KOMUNIKACJĄ                115 m2 

STOMATOLOG          31 m2 

SALA GIMNASTYCZNA         96m2 

SALA SPORTOWA                              1 005 m2 

 
ZAPLECZE KUCHNI      171 m2  
MAG. PRODUKTÓW SUCHYCH       16 m2 

ZMYWALNIA          12 m2 

KUCHNIA           37m2 

OBRÓBKA WSTĘPNA                   21m2 

CHŁODNIA           15 m2 

KOMUNIKACJA          23 m2 

PRZEDSIONEK                         6 m2 

MAGAZYN WARZYW         20m2 

MAGAZYN JAJ              5 m2 

POM. SOCJALNE           11 m2 

ŁAZIENKA                5 m2 

 

POW. UŻYTKOWA  PARTERU                5 257 m2 

 

 
POWIERZCHNIE I PIĘTRA: 
 
SALE I-IV -12 szt. z mag.     792 m2 

PRACOWNIA TECH.KULINARNA I-IV      59 m2 

SALE V-VIII -2 szt. z mag.     127 m2 

LOGOPEDA           46 m2 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE                    26 m2 

PRACOWNIA KOMP. MOBILNA        23 m2 

SERWEROWNIA          32 m2 

POM. GOSPODARCZE         32 m2 

MAGAZYNY          22 m2 

SANITARIATY                     90 m2 

AULA        379 m2 

MAGAZYN AULI          53 m2 

KOMUNIKACJA                              1 288 m2 

 

WIDOWNIA      292 m2 

 

ZAPLECZE NAUCZYCIELI     131 m2  
POKÓJ NAUCZYCIELI         79 m2 

POM. SOCJALNE         14 m2 

SZATNIA           10 m2 

ŁAZIENKA           28 m2 

 

ZAPLECZE ADMINISTRACYJNE    418 m2  
ZASTĘPCA DYREKTORA I         21 m2 

ZASTĘPCA DYREKTORA II         22 m2 

ZASTĘPCA DYREKTORA III         19 m2 

SEKRETARIAT                     44 m2 

DYREKTOR             41 m2 

KSIĘGOWOŚĆ          21 m2 

KIEROWNIK ADMINISTRACJI        38 m2 

KADRY           24 m2 
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POM. SOCJALNE          19 m2 

SALA KONFERENCYJNA         28 m2 

KOMUNIKACJA          72 m2 

MAGAZYN           28 m2 

ARCHIWUM           28 m2 

ŁAZIENKA         13 m2 

 

POW. UŻYTKOWA    I PIETRA                                 3 810 m2 

 
 
POWIERZCHNIE II PIĘTRA: 
 
SALE V-VIII -14 szt. z mag.                             1 079 m2 

PRACOWNIE V-VIII – 6      328 m2 

PRACOWNIA KOMP. MOBILNA         36 m2 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE                  69 m2 

POM. GOSPODARCZE       29 m2 

MAGAZYNY           35 m2 

SANITARIATY                     90 m2 

RADIOWĘZEŁ                     22 m2 

HARCÓWKA                   53 m2 

KOMUNIKACJA                              1 349 m2 

 

ZAPLECZE NAUCZYCIELI     131 m2  
POKÓJ NAUCZYCIELI         79 m2 

POM. SOCJALNE         14 m2 

SZATNIA           10 m2 

ŁAZIENKA           28 m2 

 

POW. UŻYTKOWA   II PIĘTRA                                 3 221 m2 

 
 
ORIENTACYJNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA SZKOŁY – 12 288 m2 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający wymaga aby: 
- elementy konstrukcyjne obiektu miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat; 
- sieci uzbrojenia terenu przyłącza i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania 
powinny zapewniać użytkowanie w okresie nie krótszym niż 20 lat; 
- obiekt był energooszczędny, przyjazny środowisku poprzez zastosowanie odpowiednich 
materiałów i urządzeń. 
Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowla-
nych 60  miesięcy, na zamontowany osprzęt również minimum 60 miesięcy. Wymagany 
minimalny  okres gwarancji na dach (gwarancja obejmująca: konstrukcję, pokrycie, 
odwodnienie dachu, obróbki dekarskie, obróbki blacharskie)– 120 miesięcy.  
 
 

2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 
  
 

BUDYNEK 
 
Układ funkcjonalny budynku oraz jego zewnętrzny wygląd należy zaprojektować na 
podstawie koncepcji znajdującej się w załączniku.  
Zamawiający oczekuje, że budynek zostanie zaprojektowany i wykonany zgodnie z 
najnowszymi osiągnięciami wiedzy budowlanej, z wykorzystaniem nowoczesnych 
materiałów i technologii. Należy zwrócić uwagę na funkcjonalność rozwiązań, estetykę i 
trwałość elementów budowlanych oraz ekonomię eksploatacji.  
 
Szkoła podstawowa przeznaczona będzie dla 1000 dzieci. 
 
Wysokość sal zajęć w świetle, zgodnie z przepisami, ma wynosić minimum 3.0 m, 
pomieszczeń kuchennych minimum 3.3m, natomiast sali gimnastycznej min. 7.5 m w świetle. 
Maksymalna wysokość budynku ma wynieść max  12 m, mierząc od średniego poziomu 
terenu istniejącego przed głównym wejściem, do budynku do wysokości górnej krawędzi 
dachu, budynek przykryty dachem płaskim. 
 
Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci (z wyjątkiem pracowni 
specjalistycznych) powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w 
dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8.00 - 16.00.  
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien (liczonej w 
świetle ościeżnic) do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8 (zaleca się, aby 
w pomieszczeniach do nauki zachować stosunek 1:5). W innych pomieszczeniach co 
najmniej 1:12, o ile niniejsze PFU nie zaleca innych wartości.  

Pomieszczenia w budynku powinny być chronione przed przenikaniem nadmiernego 
hałasu i drgań powodowanych przez użytkowników innych pomieszczeń oraz przez 
instalacje i urządzenia stanowiące techniczne wyposażenie budynku. Określa się, iż 
równoważny poziom dźwięku przenikającego do klas, pracowni szkolnych i przedszkolnych (z 
wyjątkiem pracowni zajęć technicznych) ze wszystkich źródeł hałasu łącznie nie powinien 
przekraczać 40 decybeli, w tym przenikający od wyposażenia technicznego budynku oraz 
innych urządzeń w budynku i poza budynkiem - 35 decybeli (PN-87/B02151/02 - Akustyka 
budowlana).  
Zmniejszenie hałasu w pomieszczeniach osiągnąć poprzez zastosowanie m.in.:  
• szerokich, załamanych korytarzy,  
• sytuowanie klas i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci tylko z jednej strony 
korytarza, 
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 • używanie dźwiękochłonnych materiałów budowlanych,  
 
Klatki schodowe powinny być wydzielone ogniowo, o ile będzie to wymagane 
obowiązującymi przepisami. Wydzielone klatki schodowe muszą mieć zapewnione 
oddymianie.  
 
Budynek oraz jego otoczenie musi być dostępne dla osób o ograniczonej zdolności 
poruszania się, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.  
 
Wykończenie pomieszczeń musi spełniać wymogi higieniczne, pożarowe oraz 
bezpieczeństwa użytkowego. Projekt wykonawczy powinien zawierać aranżację wnętrz ze 
wskazaniem miejsca na drukarki, kserokopiarkę oraz inny sprzęt biurowo-informatyczny. 
Powinien zawierać rozwinięcia najważniejszych ścian oraz tych, których rozwiązanie może 
być niejednoznaczne dla wykonawcy. Do projektu należy dołączyć zestawienie mebli oraz 
urządzeń zarówno tych, których montaż wchodzi w zakres wykonawcy jak i tych, których 
zakup nie jest objęty zamówieniem. 
 
Należy opracować projekt technologii kuchni – dla  możliwości wydawania min.600 
obiadów.  
 
Szatnia rozdzielona na część dla oddziałów I-IV i osobno dla oddziałów IV-VIII ma być 
wyposażona  w indywidualne, zamykane szafki do przechowywania ubrań i ławeczki 
drewniane lub HPL.  
Szatnie przy oddziałach „0” w formie otwartych boksów z odpowiednimi szafkami z 
otwartymi wieszakami i siedziskami . 
 
Pokoje nauczycielskie (osobny dla nauczycieli klas I-IV i V-VIII) powinny pełnić także funkcję 
pokoju narad i spotkań, a także biblioteki. Pokoje  służyć będą  także do przygotowywania 
zajęć.  
 
W strefie ogólnodostępnej (przedsionek, hol, główne trakty komunikacyjne) należy 
zaprojektować miejsca na ekspozycję prac dzieci i ogłoszenia. 
 
Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektu aranżacji wnętrz uzgodnić z Inwestorem 
kolorystykę oraz przedstawić próbki materiałów okładzinowych do akceptacji. Należy 
przygotować karty katalogowe opraw oświetleniowych, urządzeń sanitarnych oraz mebli 
wchodzących z zakres zamówienia.  
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE                                                                                                                                           
 
Ściany zewnętrzne murowane warstwowe z bloczków silikatowych lub pustaków 
ceramicznych,  
Termoizolacja – styropian lub wełna mineralna  
Warstwa licowa (zgodnie z koncepcja projektową):  
Płytka klinkierowa („cegiełka”)  
Tynk silikatowy na siatce wzmacniającej  
Płyty betonowe okładzinowe, z betonu architektonicznego z elementami ozdobnymi w 
formie drzew (beton wytrawiany w masie) 
Dodatkowo: opaski okienne np. z płyt włóknisto – cementowych. 

Ściany fundamentowe monolityczne żelbetowe grubości 24 cm, lub murowane z bloczków 
betonowych. Docieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych płytami XPS do głębokości 
minimum –1,0 m poniżej poziomu terenu.  
Cokoły budynku, będące w większości przedłużeniem ścian fundamentowych, docieplone i 
wykończone zewnętrznie płytka klinkierową. 
 
 



 16

 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE                                                                                                                                         
 
Ściany wewnętrzne, oddzielające sale zajęć oraz aulę  murowane z bloczków silikatowych 
lub pustaków ceramicznych o wskaźniku izolacyjności akustycznej min.RW = 55 dB.  
Ściany wejściowe przedsionków oraz pomiędzy przedsionkami a holami powinny być 
maksymalnie przeszklone.  
Ściany rozdzielające korytarze na różne strefy funkcjonalne i ppoż, oraz ściana pomiędzy 
holem a wejściem do części administracyjnej oraz do jadalni   - maksymalnie przeszklone.  
Ścianki działowe i drzwi kabin w zespołach sanitarnych wysokości 200 cm wykonane z płyt 
typu compact, laminowanych laminatem HPL w systemowych okuciach ze stali 
nierdzewnej.  
Kolorystyka i wykończenie wg projektu wnętrz.  
 
Nadproża nad otworami drzwiowymi z elementów prefabrykowanych . 
 
Ściany szybu dźwigowego – monolityczne, wykonane zgodnie z wytycznymi dostawcy 
dźwigu  
 
Ściany pomieszczeń technicznych gdzie generowany jest hałas - murowane, wygłuszone 
wełną mineralną j o wymaganej odporności pożarowej i akustycznej.  
 
Ze względu na charakter obiektu sposób jego użytkowania nie dopuszcza się stosowania 
ścian działowych typu gips-karton.  
 
 
Wykończenie ścian: 
 
Tynki cementowo-wapienne IV kategorii malowane lateksową farbą akrylową po 
wcześniejszym zagruntowaniu podłoża, 
Pomieszczenia malowane farbami o podwyższonej odporności na ścieranie i mycie. 
 
W toaletach i łazienkach - glazura do wysokości minimum 2,0m a powyżej lateksowa farba 
akrylowa, po wcześniejszym zagruntowaniu podłoża, 
W pomieszczeniach gospodarczych, socjalnych (przy zabudowie kuchennej) i w salach 
lekcyjnych, przy umywalkach i zlewach – wykończenie ścian glazurą o szerokości po 0,5m od 
bocznych krawędzi umywalki, do wysokości minimum 2,0m (przy zabudowach kuchennych 
w pom. socjalnych – do dolnej krawędzi szafek górnych), a powyżej lateksowa farba 
akrylowa, po wcześniejszym zagruntowaniu podłoża, 
 
Należy zastosować szkliwioną płytkę ceramiczną, w pierwszej klasie gatunkowej, odporną 
na ścieranie i środki dezynfekujące/ chemiczne – klasa GA, odporną na działanie kwasów i 
zasad – klasa GLA, odporną na plamienia – klasa 5, , fuga w kolorze zharmonizowanym z 
kolorem płytek. 
Krawędzie ścian z okładziną z glazury –aluminiowe narożniki (wyoblone) zlicowane z glazura. 
Pozostałe krawędzie ścian- aluminiowe narożniki wzmacniające, podtynkowe.  
 
W pom. kuchni i jej zaplecza technologicznego  (zmywalni, przygotowalni, magazynach)  
wykończenie  glazurą szkliwioną do pełnej wysokości, gładką, trwałą, zmywalną, 
nienasiąkliwą, odporną na działanie środków dezynfekcyjnych.  

 
Kolorystyka podstawowa w kolorze białym, beżowym, szarym  akcenty w  kolorach 
pastelowych. Wnętrza powinny posiadać taką kolorystykę  aby sprzyjały koncentracji i 
rozwoju kreatywności. 
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W korytarzach należy zastosować ochronne dekoracyjne płyty ścienne lub wykładziny 
winylowe (dedykowane dla ścian) w celu zabezpieczenia ścian przed uszkodzeniami i 
zabrudzeniami.  
Płyty lub wykładziny  mają mieć  wysoką odporność mechaniczną np. na uderzenia czy 
zadrapania oraz na większość środków do utrzymania czystości i promieniowanie UV.   
 
W celu uatrakcyjnienia wystroju wnętrz, niektóre ze ścian w miejscach komunikacji ogólnej, 
jadalni, sali gimnastycznej należy wyłożyć fototapetami lub zadrukowanymi foliami 
(tematyka do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego) o wzmocnionej stronie 
licowej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i mycie.   
 
 
OKNA                                                                                                                                                                           
 
Stolarka okienna rozwieralno-uchylna  PCV,  o wzmocnionej konstrukcji z nawiewnikami w 
ramiakach.  
Profile uszczelniane termicznymi przekładkami ze spienionymi izolatorami,   szyby 
termoizolacyjne, współczynnik przenikania ciepła dla okien  ≤ UW = 0,9 W/m2K i współczynnik 
przepuszczalności energii cieplnej g ≥ 45%. Gwarancja na profile min. 5lat. 
 
Okna od strony wewnętrznej w salach zajęć wyposażone w tekstylne rolety lub żaluzje 
zacieniające (50%- wy efekt zacienienia ). 
W salach zajęć o ekspozycji południowej  należy przewidzieć rolety zacieniające (100%- wy 
efekt zacienienia ).,  

Otwieranie okien w pomieszczeniach wysokich (w salach zajęć sportowych) elektryczne, 
sterowanie z pomieszczenia przeznaczonego dla nauczycieli wychowania fizycznego. 
 
Większe przeszklenia m.in. w przestrzeni komunikacji i rekreacji, jadalni oraz przedsionkach 
wejściowych należy przyjąć jako aluminiowe fasady słupowo-ryglowe.  
Przeszklenie drzwi w fasadach słupowo-ryglowych ze szkła hartowanego i klejonego.  
Dobrany rodzaj szklenia musi uwzględniać zarówno wymogi bezpieczeństwa 
(zabezpieczenia przed zranieniem w przypadku zbicia szyby – szyba P2), akustyki i wymogi 
techniczne, wynikające bezpośrednio z norm i przepisów. 
 
Świetliki dachowe wykonane z aluminiowych kształtowników systemu fasadowego z 
wypełnieniem szybami zespolonymi. Współczynnik przenikania ciepła Uo = 1,1 W/m2K 
 
Rozmieszczenie okien wg koncepcji, lub po uzgodnieniu z Zamawiającym.  
 
Parapety zewnętrzne w postaci obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr. min 0,7 mm, 
wystawione 3 cm przed lico ściany.  
Parapety okienne wewnętrzne, o głębokości przykrywającej grzejniki wraz z obudową, 
postforming gr. 28mm, bez noska w kolorze białym (matowe), o krawędziach wyoblonych. 
 
W przeszkleniach zewnętrznych (okna z opaskami, przeszklenie sali gimnastycznej) 
przewiduje się wykonanie dodatkowych elementów zacieniających w formie 
dekoracyjnych profili z blachy lub aluminium, o regulowanym kacie ustawienia, na 
podkonstrukcji stalowej lub aluminiowej, malowanej proszkowo w kolorach nawiązujących 
do barw Szczecina FLOATING GARDEN. 
Kolorystykę i formę należy uzgodnić z Inwestorem na etapie projektu.  
 
Uwaga!  
Stolarka okienna w pomieszczeniach do nauki i stałego przebywania innych osób 
wyposażona w systemowe listwy napowietrzające w celu doprowadzenia świeżego 
powietrza niezależnie od otwierania okien.  
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Okna w pomieszczeniach bloku żywienia powinny mieć konstrukcję umożliwiającą stałe 
wietrzenie poprzez górne skrzydła lub wywietrzniki, konstrukcja okien powinna umożliwiać 
zamontowanie siatek przeciw insektom. 
Otwieranie górnych skrzydeł i wywietrzników powinno być możliwe z poziomu podłogi.  
Okna podawcze  – przesuwne w płaszczyźnie  pionowej , sterowane elektrycznie. 
 
DRZWI                                                                                                                                                                         
 
DRZWI ZEWNĘTRZE  
 
Drzwi przeszklone (zewnętrzne i wewnętrzne) jako elementy ślusarki aluminiowej, 
wyposażone w samozamykacze szynowe. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi 
zewnętrznych, przeszklonych  ≤ UW = 1,3W/m2K. Przeszklenia ze szkła hartowanego i 
klejonego bezpiecznego P-2, klamki i pochwyty ze stali nierdzewnej.  
 
Pozostałe drzwi wejściowe zewnętrzne stalowe, izolowane termicznie, lakierowane 
proszkowo.  
 
DRZWI WEWNĘTRZNE  
Drzwi wewnętrzne przyjęto jako gładkie, wykończone laminatem melaminowym HPL 0,9mm, 
w ościeżnicach stalowych systemowych, regulowanych, obejmujących ścianę, 
lakierowanych proszkowo w kolorze drzwi. 
Stosować wyłącznie drzwi przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej o dużym 
natężeniu ruchu (posiadające atest), wyposażone w 3 zawiasy systemowe, stalowe. 
 
Drzwi do wszystkich sal zajęć - z okienkiem ze szkła bezpiecznego o podwyższonej izolacji 
akustycznej min. Rw 32 dB; z wypełnieniem z poprzecznie prasowanej płyty wiórowej, 
wyposażone we wzmocnione okucia. Drzwi wyposażyć w samozamykacze szynowe.  
 
Drzwi do administracji – o podwyższonych parametrach akustycznych min. Rw 32 dB;, z 
wypełnieniem z poprzecznie prasowanej płyty wiórowej; 
 
Drzwi do pomieszczeń pedagoga, logopedy, pielęgniarki – o podwyższonych parametrach 
akustycznych min. Rw32dB; z wypełnieniem z poprzecznie prasowanej płyty wiórowej; 
 
Drzwi do toalet dla osób niepełnosprawnych, łazienek, pomieszczeń gospodarczych - z 
wypełnieniem z poprzecznie prasowanej płyty wiórowej, wyposażone we wzmocnione 
okucia. Drzwi wyposażyć w samozamykacze szynowe. Drzwi  dostosowane do zmywania 
wodą, odporne na wilgoć., z obustronnym cokołem z blachy nierdzewnej klejonej do płyty, z 
otworami lub nacięciami wentylacyjnymi. 
Drzwi wewnętrzne do kabin toaletowych – systemowe z płyt laminowanych HPL 
 
Drzwi w pomieszczeniach zespołu żywienia szczelne, o gładkiej powierzchni, dostosowane 
do zmywania wodą, odporne na wilgoć, obustronnym cokołem z blachy nierdzewnej 
klejonej do płyty. 
 
Drzwi pełne  do pozostałych pomieszczeń - z wypełnieniem z poprzecznie prasowanej 
kanałowej płyty wiórowej;  
 
Na ścianach , na wysokości klamki, przewidzieć montaż sprężystych  podkładek 
zabezpieczających przed uszkodzeniem powierzchni ściany, zabezpieczenia mocowane 
mechanicznie.  
Należy zwrócić uwagę na trwałość, estetykę i bezpieczeństwo akcesoriów.  
Klamki ze stali nierdzewnej lub chromowanej, wyoblone, ze sprężyną powrotną.  
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System zamków i elementów kontroli dostępu do poszczególnych pomieszczeń  
(zabezpieczenie antywłamaniowe, otwieranie jednym kluczem zespołów drzwi ,  
zabezpieczenia pod kątem ewakuacji) należy przedstawić i uzgodnić z Inwestorem na 
etapie projektu .  

Drzwi do sal zajęć sportowych  muszą umożliwiać wprowadzenie do tych pomieszczeń 
urządzeń umożliwiających na wymianę źródeł światła w wysoko zamontowanych 
oprawach oświetleniowych.  
 
SUFITY                                                                                                                                        
 
Wykończenie sufitów: 
- tynk cementowo-wapienny IV kategorii malowany farbą akrylową w pomieszczeniach 
magazynowych i technicznych 
- sufity podwieszane systemowe z płyty gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach 
socjalnych, łazienkach i toaletach, zapleczu administracyjnym 
 - sufity podwieszane z płyty akustycznych na ruszcie systemowym  w salach zajęć, 
korytarzach, holach,  szatniach, auli, bibliotece, świetlicach i jadalni, gabinetach logopedy i 
psychologa, 
W salach gimnastycznych - sufit akustyczny lub inny system pochłaniania dźwięku 
przeznaczone  do pomieszczeń, gdzie pojawia się oddziaływanie mechaniczne.   
 

Sufity akustyczne o klasie  pochłaniania dźwięku „A”.  
Na etapie projektowania należy wykonać analizę akustyczną pomieszczeń sal 
gimnastycznych i auli.  
Rysunki sufitów mają wchodzić w skład projektu aranżacji pomieszczeń.  
W pomieszczeniach mokrych sufity należy montować na ruszcie w wykonaniu 
antykorozyjnym.  
W sufitach podwieszanych należy montować włazy rewizyjne, oświetlenie oraz wloty i wyloty 
wentylacji.  
 
 
PODŁOGI I POSADZKI                                                                                                                                   
 
W salach zajęć, świetlicach, bibliotece ,holach, korytarzach, szatniach, ciągach 
komunikacyjnych -  
PVC heterogeniczna , akustyczna, o współczynniku pochłaniania dźwięku min. 17 dB 
antypoślizgowa klasy R9, klasa użytkowa min. 34, klejona do podłoża, łączenia spawane, 
wywinięcie na ścianę zakończone systemowym profilem wys. min 10cm; min. szerokość rolki 
2,0m. 
 
w, pomieszczeniach socjalnych, gabinecie pielęgniarki 
 wykładzina PVC homogeniczna  
antypoślizgowa klasy R9, klasa użytkowa min. 34, klejona do podłoża, łączenia spawane, 
wywinięcie na ścianę zakończone systemowym profilem wys. min 5cm;  
 
Na schodach stosować wykładzinę schodową – systemową, stopień w jednym kawałku 
(bez dodatkowych trepnosów); 
 
Kuchnia wraz z zapleczem, - płytki nieszkliwione, o powierzchni jak najbardziej gładkiej 
naturalnej/niepolerowane;  
w pierwszej kategorii gatunkowej, antypoślizgowe R12, fuga szer. 2mm, wodoodporna; 
odporna na zabrudzenia, pleśń i grzyby, cokół z płytek o wys. 10 cm, wyoblony. 
 
Hala  sportowa –  
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posadzka powierzchniowo elastyczna (konstrukcja podłogi na legarach), z wykończeniem 
ze specjalistycznej  wykładziny sportowej typu linoleum . 
 
Sala gimnastyczna mniejsza  – posadzka powierzchniowo elastyczna (konstrukcja podłogi 
na legarach), z wykończeniem ze specjalistycznej  wykładziny sportowej typu linoleum . 
 
 
Pokoje dyrekcji, gabinety logopedy, psychologa, pedagoga, oraz pokoje nauczycielskie  
PVC heterogeniczna , akustyczna, o współczynniku pochłaniania dźwięku min. 17 dB 
antypoślizgowa klasy R9, klasa użytkowa min. 34, klejona do podłoża, łączenia spawane, 
wywinięcie na ścianę zakończone systemowym profilem wys. min 10cm; min. szerokość rolki 
2,0m. 
 
Toalety , łazienki - płytki nieszkliwione o powierzchni naturalnej/ niepolerowanej, w pierwszej 
kategorii gatunkowej, antypoślizgowe R9 (pomieszczeniach z prysznicami R12); fuga 
szerokości 2mm, wodoodporna; odporna na zabrudzenia, pleśń i grzyby,  
 
Pomieszczenia gospodarcze ,techniczne, magazyny – gres techniczny nieszkliwiony, w 
pierwszej kategorii gatunkowej, gres odporny na ścieranie i środki dezynfekujące/chemiczne 
- klasa odporności na ścieranie 5; antypoślizgowy - klasa R9,  fuga w kolorze 
zharmonizowanym z kolorem płytek, cokoły ceramiczne systemowe w zakresie wysokości 
7,0-10,0 cm.  
 
Pomieszczenie serwerowi - posadzkę wykonać z wykładziny antystatycznej na osnowie 
miedzianej podłączoną do uziemienia centralnego wydzielonej sieci zasilania 
gwarantowanego o rezystancji poniżej 5 Ω. 
Kolorystykę i układ wszystkich posadzek należy uzgodnić z Inwestorem na etapie projektu aranżacji wnętrz. 

 

BALUSTRADY                                                                                                                                             
Balustrady ze stali nierdzewnej, maksymalny prześwit między elementami wypełnienia 12cm,  
wysokość balustrady min.1,1m. należy przewidzieć zabezpieczenie dodatkowe przy klatkach 
schodowych , podwyższające balustrady w miejscach gdzie może nastapić upadek 
dziecka ze znacznej wysokości (osłony ze szkła bezpiecznego oklejonego folią np. z 
motywami drzew lub metaloplastyki). Balustrady mają pełnić nie tylko funkcję użytkową, ale 
być również elementem dekoracyjnym. 
 
WINDA: 
Winda osobowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych z podszybiem i nadszybiem, 
dźwig bez maszynowni, Wymiary kabiny min. (szer. x gł. x wys.): 1100 mm x 1400 mmx 2100 
mm. Wykończenie wewnętrzne: lustro, płyta hpl. Dostęp do windy na kartę. 
 
WYKOŃCZENIE W SANITARIATACH  
 
Ścianki między kabinami ustępowymi wykonane z laminatu HPL, wierzch na wys. 210 cm, 
montowane 15 cm nad posadzką, wejścia do kabin o szer. 90 cm w świetle. System drzwi i 
ścianek musi być bezpieczny w użytkowaniu.  
 
Biały osprzęt w toaletach 
Wszystkie umywalki i miski toaletowe ceramiczne białe z powłoką antybakteryjną, o prostej 
formie (urządzenia w pomieszczeniu z tej samej kolekcji). Miski ustępowe podwieszane, na 
stelażach systemowych, umywalki podwieszane, na stelażach systemowych lub mocowane 
bezpośrednio do ściany.  
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W  WC dostosowanym dla osób niepełnosprawnych - umywalka, bateria i miska ustępowa z 
serii dedykowanej niepełnosprawnym, poręcze i uchwyty ze stali nierdzewnej. 
 
W wc przy oddziałach klas „0” – wysokość montażu przyborów sanitarnych dostosować do 
wieku dzieci. 
We wszystkich sanitariatach należy zamontować zamykane na kluczyk podajniki do papieru 
toaletowego, pojemniki na ręczniki papierowe i dozowniki na mydła – wszystko ze stali 
nierdzewnej,  lustra (wklejane, jedynie w toaletach dla niepełnosprawnych – w ramie, 
uchylne), kosze na śmieci o pojemności min. 45l.  
 
BATERIE  
Armatura mosiężna chromowana lub z wykończeniem satynowym , baterie z głowicami 
ceramicznymi, o wysokim standardzie, jakości i trwałości, gwarancji min. 5 lat użytkowania; 
Wszystkie baterie o prostej formie, stojące (poza prysznicową), o regularnym przekroju 
(okrągłym lub kwadratowym). 
 
baterie umywalkowe w łazienkach i wc dzieci: 
stojące, czasowe, pneumatyczne,   
 
w toalecie dla niepełnosprawnych   
z mieszaczem ceramicznym i długim uchwytem,  
 
baterie pisuarowe: 
pneumatyczne lub elektroniczne?      
 
baterie natryskowe: 
ścienna z drążkiem regulującym wysokość zawieszenia wylewki 900 mm (zestaw 
prysznicowy),  metalowy wąż prysznicowy z systemem zapobiegającym skręcaniu węża i 
systemem zapobiegającym osadom wapiennym, z technologią dla zmniejszenia zużycia 
wody 
lub wylewki stałe z możliwością regulowania kąta padania strumienia wody i baterią 
czasową, pneumatyczną 
 
baterie w pomieszczeniu gospodarczym: 
baterie ze złączką do węża lub baterie z wyciąganą wylewką  
 
OSPRZĘT W POMIESZCZENIACH SOCJALNYCH 
Należy przewidzieć montaż zlewozmywaka jedno lub dwukomorowego na szafce 
kuchennej oraz umywalkę wiszącą ceramiczną  z półpostumentem lub ozdobnym syfonem. 
 
OSPRZĘT W POMIESZCZENIACH GOSPODARCZYCH 
Zlew techniczny, metalowy  , umywalka wisząca ceramiczna  
 
OSŁONY GRZEJNIKOWE 
W strefach  dostępnych dla dzieci należy zamontować osłony na grzejniki  z płyt MDF lub 
sklejki. Na drogach ewakuacyjnych osłony z atestem niepalności .  
Osłony muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa dla dzieci, umożliwiając dostęp do 
termostatów, muszą być łatwo demontowalne i łatwe do umycia. Kolorystyka i układ osłon 
do zatwierdzenia z Zamawiającym na etapie projektu aranżacji wnętrz.  
 
SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ 
 Zamawiający wymaga aby cały budynek objęty był jednorodnym systemem informacji 
wizualnej, na który składać się mają; 
- tablice informacyjne dot. rozmieszczenia funkcji w budynku przy wejściach  do szkoły 
- tabliczki z nazwami pomieszczeń w estetycznej formie umożliwiającej wymianę nazwy 
danego pomieszczenia   
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- nr pomieszczeń przedstawione jako cyfry z trwałego materiału (pleksi, PCV, metal) 
- nazwy pomieszczeń (jadalnia, hala sportowa, administracja, pokój nauczycielski, 
biblioteka, świetlica, aula, widownia, szatnia) wykonane w formie przestrzennej liter 3d z 
trwałego materiału  
 
DACH 
Zakłada się dach płaski z attyką obwodową, o spadku dostosowanym do wierzchniej 
warstwy pokrycia oraz wysokości zgodnej z warunkami wykonania dla tego rodzaju 
dachów.  
Pokrycie dachu głównego - membrana PCV zbrojona (gwarancja na dach min. 10 lat 
obejmująca: konstrukcję, pokrycie, odwodnienie dachu, obróbki dekarskie, obróbki 
blacharskie).  
Daszki nad wejściami -  szklane z konstrukcji stalowej (cynkowanej ogniowo i malowanej 
proszkowo). Szklenie daszku - szkło laminowane, składające się z dwóch tafli szkła, 
połączonych ze sobą za pomocą kolorowych folii lub żywicy. Kolory do zatwierdzenia z 
Zamawiającym na etapie projektu szczegółowego. 
Konstrukcja dachu musi przewidywać możliwość czyszczenia oraz dostępu technicznego. 
Obiekt wyposażyć w wejścia na dach: wewnętrzne. 
 
TARASY przy oddziałach przedszkolnych 
Płytki kamienne  na płycie betonowej. Balustrady wokół tarasów (jeśli będą 
wymagane) , ze stali nierdzewnej, maksymalny prześwit między elementami 
wypełnienia 12cm,  wysokość balustrady 1,1m.  

Podział tarasów na oddziały za pomocą ustawionych donic wys. 0,5m z betonu 
architektonicznego.  
 
RYNNY I RURY SPUSTOWE 

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej  powlekanej. 

 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej  powlekanej. 

WPUSTY DACHOWE 

Do odwodnienia dachów stosować wpusty podgrzewane  

WYCIERACZKI  

Należy zastosować wycieraczki systemowe, przy wejściach do budynku  zarówno na 
zewnątrz jak i wewnątrz (w przedsionkach). 
Wycieraczki z profili aluminiowych ze szczotkami lub gumowanymi profilami ryflowanymi. 
Wycieraczki na całej szerokości wejść. 
 Rodzaj do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego.  
 
OPASKA BUDYNKU 

Opaska  wokół   budynku  granicząca  z  terenami zielonymi : 
Betonowe płyty chodnikowe na odpowiedniej podbudowie wykończone obrzeżem 
betonowym. Należy przewidzieć wykonanie drenażu opaskowego wzdłuż całego budynku. 

 
IZOLACJE 
 
Zabezpieczenia przeciwwilgociowe 
Zamawiający wymaga , aby wszelkie izolacje przeciwwilgociowe dedykowane 
poszczególnym obszarom budynku (fundamenty, pomieszczenia mokre, miejsca pod 
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umywalki wolnowiszące itp.) były wykonane w jednym, pełnym  systemie danego 
producenta, zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną. 
 
Zabezpieczenia termiczne 
Styropian lub wełna mineralna o odpowiednich współczynnikach, wynikających z obliczeń i 
przepisów. 
 
 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
 
ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE:                                                                                                           
 
Zoptymalizować ukształtowanie terenu, w sposób zapewniający jednocześnie prawidłowe 
odwodnienie nawierzchni komunikacyjnych, jak też prawidłowe pod względem 
technicznym i wizualnym dowiązanie do terenów przyległych.  
Dopuszczalne zróżnicowanie posadowienia budynku na styku części budynku głównego 
oraz części sportowej.  
Nawierzchnie dróg wewnętrznych i placów manewrowych ukształtować wysokościowo za 
pomocą odpowiednio dobranych spadków podłużnych i poprzecznych w taki sposób, aby 
zapewnić sprawny spływ wód opadowych do projektowanych wpustów deszczowych, 
podłączonych do kanalizacji deszczowej.  
Zaprojektowane  skarpy terenowe należy wzmocnić  geosyntetykami,  a mury oporowe 
wykonać z gotowych, prefabrykowanych elementów z betonu architektonicznego. 
 
ELEMENTY SPORTOWE I REKREACYJNE 
 
W części południowo – zachodniej działki  należy zaprojektować  strefę sportu i rekreacji.  
Przewidziano zagospodarowanie terenu następującymi  elementami sportowymi :  
 
BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ  
o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach ok. 49x25 m 
z oświetleniem typu treningowego ,z wyposażeniem (dwie bramki piłkarskie 2m x 5m) 
nagłośnieniem i odwodnieniem na podbudowie z kruszyw. 
Nawierzchnia z trawy syntetycznej wys. min. 5cm, z wypełnieniem granulatem EPDM 
(dopuszcza się granulat z recyklingu). Linie w kolorze białym wszywane 
Ogrodzenie boiska: przęsła ze stalowych profili zamkniętych (ocynkowanych i malowanych 
proszkowo)  o wys. 2,0m, powyżej piłkochwyt  z siatki polipropylenowej, , o wysokości min.3 
m. Ogrodzenie wyposażyć w min. 2 bramki wejściowe 1,0m x 2,0m, jedną bramę wjazdową 
2,5m x 2m. 
 
BOISKO WIELOFUNKCYJNE  
o nawierzchni z poliuretanu  (z oliniowaniem dla następujących dyscyplin: piłka ręczna, mini 
piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis) o wymiarach ok. 44m x 26m z oświetleniem 
nagłośnieniem i odwodnieniem na podbudowie z kruszyw lub betonowej. 
Wyposażenie: 2 bramki przestawne 3mx2m, demontowany zestaw z siatką (możliwość 
regulacji wysokości siatki) do gry w tenisa, badmintona , 4 kosze do koszykówki, 2 zestawy 
demontowane do siatkówki) 

Nawierzchnię boiska ma  stanowić nawierzchnia przepuszczalna, syntetyczna w 
kolorze czerwonym na podbudowie mineralnej.  
Technologia typu NATRYSK – na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę 
przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm.  Następnie 
warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu 
EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm. EPDM barwiony w masie! 
Ogrodzenie boiska: przęsła ze stalowych profili zamkniętych (ocynkowanych i malowanych 
proszkowo)  o wys. 2,0m, powyżej piłkochwyt  z siatki polipropylenowej, , o wysokości min.3 
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m. Ogrodzenie wyposażyć w min. 2 bramki wejściowe 1,0m x 2,0m, jedną bramę wjazdową 
2,5m x 2m. 
 
PLAC ZABAW DLA DZIECI NAJMŁODSZYCH  
O powierzchni ok. 300m2 i nawierzchni przepuszczalnej, bezpiecznej z płytek syntetycznych 
50x50cm (na której zostaną zamontowane urządzenia placu zabaw). Zastosowane 
syntetyczne płytki mają zapewnić amortyzację  swobodnego upadku z najwyższego 
urządzenia zamontowanego na ścieżce zdrowia. 
Nawierzchnia zainstalowana powinna być zgodna z normą PN-EN 1177. 
Nawierzchnia dwuwarstwowa: dolna warstwa amortyzująca wykonana na bazie granulatu 
SBR, górna warstwa z granulatu EPDM (barwiony w masie). 
Wyposażenie placu zabaw odpowiednie dla grupy wiekowej 5-8lat, do uzgodnienia na 
etapie projektu budowlanego. 
Urządzenia  placu zabaw muszą  posiadać  co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinny 
być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, być zgodne z Polskimi Normami oraz 
warunkami bezpieczeństwa określonymi w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie 
produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 
niepublicznych szkołach i placówkach. 
Sprzęt zainstalowany na placu zabaw powinien być zgodny z normą PN-EN 1176. 
Specyfika materiałowa urządzeń zabawowych: 
Konstrukcja: Stal  
Zabezpieczenia antykorozyjne: cynkowanie i malowanie  proszkowe 
Elementy zabawowe : Płyta polietylenowa HDPE odporna na działanie warunków 
atmosferycznych 
Śruby: zabezpieczone w plastikowych osłonach 
  
Plac ogrodzony od  strony terenów zieleni (ogrodzenie z paneli z profili zamkniętych, 
ocynkowanych i malowanych proszkowo).  
 
SIŁOWNIA  ZEWNĘTRZNA 
Należy przewidzieć min. 4 podwójne urządzenia do ćwiczeń siłowych wzmacnających 
poszczególne partie mięśni. 
Urządzenia siłowni zewnętrznej maja być , przeznaczone do instalacji i użytkowania na 
dworze.       
Instalacja urządzeń na nawierzchni z kostki brukowej wg wytycznych 
producenta.                           
Charakterystyka materiałowa: 
Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur  
Siedziska, i pedały  wykonane ze stalowej blachy z otworami.                           
Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniające ochronę antykorozyjną. 
Należy montować urządzenia z zachowaniem stref bezpieczeństwa zalecanych przez 
producenta danego urządzenia. 
   
STOŁY DO PING-PONGA. 
Przewidziano montaż 2 stołów odpornych na warunki atmosferyczne, dostępnych w formie 
gotowego wyrobu. 

 
CIĄGI KOMUNIKACYJNE 
 
CIĄGI JEZDNE I PIESZO-JEZDNE 
Z betonowej  kostki brukowej (wzór cegiełka) na odpowiedniej podbudowie 
z kruszyw 
 
CIAGI PIESZE 
Z płyt chodnikowych, betonowych gładkich  na odpowiedniej podbudowie z kruszyw 
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PARKINGI 
Z betonowych płyt ażurowych i betonowej kostki brukowej (wzór cegiełka) na odpowiedniej 
podbudowie z kruszyw. 
 
MAŁA ARCHITEKTURA: 
 

Wszystkie elementy małej architektury maja być wykonane z betonu 
architektonicznego, z drewnianych elementów z drewna kl. I, elementy metalowe ze stali 
ocynkowanej malowanej proszkowo. Murki terenowe należy wykonać z klinkieru. 

Planuje  się ustawienie na terenie,  elementów małej architektury obejmujących 
ławki, kosze na śmieci , stojaki na rowery, donice, kubiki betonowe (elementy dekoracyjne). 

 
 
 
 

 
 
OGRODZENIA 
 
Ogrodzenie terenu szkoły z paneli, z pionowych profili zamkniętych, na podmurówce 
betonowej z wykończeniem z kształtek klinkierowych. 
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk i malowanie proszkowe. 
Bramy wjazdowe przesuwne,  z zasilaniem elektrycznym (kontrola dostępu wjazdu na teren).  
 
WIATA NA ŚMIECI 
 
Przewiduje się  wiatę na śmieci z cegły klinkierowej w kolorze cegły elewacji budynku szkoły i 
siatek zgrzewanych na konstrukcji stalowej (cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo). 
Wiata powinna zmieścić min. 4 pojemniki na odpadki o poj. 1100 l.  
 

   ZIELEŃ 
Planuje się zagospodarowanie terenu zielenią niską (trawniki) oraz zielenią wysoką w formie 
szpalerów drzew i krzewów . Przy wejściu do szkoły zaproponowano zespól  drzew różnych 
gatunków, które należy tak dobrać , aby o każdej porze roku były kompozycją 
kolorystyczną.  
 

2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  KONSTRUKCJI  

Budynek szkoły realizowany ma być jako trzykondygnacyjny oraz lokalnie jako 
jednokondygnacyjny (sala sportowa), niepodpiwniczony wg następujących założeń 
konstrukcyjnych: 
- posadowienie budynku, należy dostosować do warunków geologicznych wynikających z 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, którą Wykonawca ma obowiązek wykonać w 
ramach niniejszego zadania i  która zwierać ma  prognozę wpływu projektowanych 
obiektów na środowisko oraz opis procesów geodynamicznych.   
- ściany nośne i osłonowe murowane z elementów silikatowych lub ceramicznych 
- slupy konstrukcyjne żelbetowe 
- stropy i stropodachy jako prefabrykowane typu filigran lub podobne (prefabrykaty) 
- nad główną salą sportową dźwigary stalowe w formie kratownic oparte na słupach 
żelbetowych bądź z drewna klejonego 
- nad aulą  dźwigary z drewna klejonego  
- schody monolityczne, żelbetowe  
- wymagane dylatacje budynku, do określenia na podstawie projektu budowlanego 
- mury oporowe wynikające z ukształtowania terenu, z prefabrykatów  
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2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH  

 
Zasilenie obiektu w media typu woda, gaz, odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód 
opadowych realizować w oparciu o wcześniej uzyskane warunki techniczne przyłączenia 
wydane przez właściwych gestorów uzbrojenia. Przypuszczalne miejsce włączenia nowo 
projektowana droga przy granicy działki od strony głównego wejścia do szkoły. 
Dla pomieszczeń kuchni należy przewidzieć niezależne odprowadzenie ścieków sanitarnych. 
Na odprowadzeniu zamontować separator tłuszczu i skrobi. Na odprowadzeniu ścieków z 
kuchni przewidzieć wykonanie studni do poboru próbek. 
Z uwagi na brak możliwości zasilenie obiektu w ciepło z sieci miejskiej planuje się wykonanie 
własnej kotłowni gazowej opartej na kotłach kondensacyjnych połączonych w „kaskadę”. 
 
Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje sanitarne 

1. Instalacja wod.- kan i ciepłej wody użytkowej i instalacja hydrantowa 
2. Instalacja grzewcza 
3. Instalacja gazowa 
4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
 

 
2.3.1.INSTALACJA WOD.-KAN. I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ: 
 
Zakres prac do wykonania: 
 
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z montażem studni do poboru próbek na 
kanalizacji technologicznej z kuchni. Rurociągi kanalizacyjne z rur PCV o jednolitej strukturze 
ścianek Dy160, Dn200 klasy S o sztywności 8 kN/m2 do kanalizacji zewnętrznej z uszczelką. 
Studnie Dn1000 z polimerobetonu z włazem żeliwnym klasy D (40 T), dopuszcza się 
zastosowani studni betonowych z kręgów łączonych na uszczelki. 
 
- wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją technologiczną 
kuchni oraz kanalizacją kwasoodporną z neutralizatorem ścieków w pracowni fizyki i chemii. 
Montaż neutralizatorów, separatorów tłuszczu i skrobi oraz przyborów sanitarnych w kuchni i 
węzłach sanitarnych. Kanalizację pod posadzkową wykonać z rur PCV o jednolitej strukturze 
ścianek Dy160 klasy S o sztywności 8 kN/m2 do kanalizacji zewnętrznej z uszczelką 
 
- wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z układem pomiarowym zlokalizowanym w 
studni. Studnię wyposażyć zgodnie z wymogami ZWiK Sp. z o.o. Szczecin. Przewidzieć 
oddzielny pomiar ilości zużytej wody dla potrzeb boisk i terenów zielonych. Należy 
przewidzieć oddzielny obieg wody dla potrzeb podlewania z możliwością wyłączenia z 
eksploatacji w okresie zimowym (konieczność odwodnienia rurociągów). Studnia 
wodomierzowa w wykonaniu z polimerobetonu z włazem żeliwnym klasy D (40 T). Przyłącze 
wodociągowe wykonać z rur klasy Pe80, średnica rurociąg Pe80Dy110. Instalacja 
wodociągowa zewnętrzna klasy Pe80, średnice zgodnie z obliczeniami. Nad zasuwami 
odcinającymi przy hydrantach montować skrzynki uliczne typu ciężkiego, w terenie zielonym 
dookoła skrzynki wybrukować opaskę ( chroniącą przed zarastaniem trawą). 
 
-Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej i jeśli będzie to wymagane (obliczenia) 
montaż zestawu hydroforowego. Instalacja hydrantowa winna pracować przy użyciu 
jednoczesnym dwu hydrantów (w najwyższym punkcie obiektu) przy wydajności 2,5 l/s i 
ciśnieniu na wylocie 2 atm. Urządzenia i armatura musi posiadać aktualne atesty i 
dopuszczenia, a w szczególności CNBOP.  
Rozmieszczenie hydrantów zgodnie ze scenariuszem pożarowym, który w ramach prac 
projektowych powinien wykonać i uzgodnić z rzeczoznawcą ds. ochrony pożarowej 
Wykonawca inwestycji.  
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Rurociągi instalacji hydrantowej wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych klasy 
TWT2 łączonych za pomocą połączeń gwintowanych lub kołnierzowych lub innymi 
odpornymi na korozję spełniającymi wymogi ochrony pożarowej.  
W celu zapewnienia ciągłego obiegu wody w instalacji hydrantowej należy w najwyższym 
punkcie instalacji zasilić w pomieszczeniu sanitariatów jeden z przyborów.  
Instalację hydrantową wykonać w układzie pierścieniowym prowadzić pod stropem nad 
sufitem podwieszonym. 
 
- wykonanie wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją 
montażem przyborów, zaworów odcinających i armatury (baterie itp.). Na wejściu 
wodociągu do budynku zamontować zawór odcinający oraz zawór antyskażeniowy klasy 
AE. Na podejściach do poszczególnych przyborów montować zawory odcinające. 
Instalację wodociągową i ciepłej wody użytkowej należy opomiarować w tak, aby był 
pomiar wody dla potrzeb szkoły, kuchni i obiektów sportowych oraz gabinetu 
stomatologicznego. Rurociągi prowadzić w warstwach posadzki, bruzdach ściennych i pod 
stropem w przestrzeni nad sufitem podwieszonym. Przewody wodociągowe wykonać z rur z 
tworzywa sztucznego PeX łączonych za pomocą łączników zaciskowych, do instalacji 
wewnętrznych. Piony i rurociągi wykonać z rur ze stali nierdzewnej łączonych za pomocą 
połączeń zaciskowych. Rurociągi izolować termicznie i przeciwwilgociowo izolacją z pianki 
poliuretanowej o grubości i współczynnikach przewodzenia cieplnego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Na etapie przygotowania dokumentacji rozważyć 
obliczeniowo i kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych montaż instalacji solarnej do 
przygotowania ciepłej wody i wspomagania układu grzewczego kotłowni. 
 
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem dachu, terenu 
obiektów sportowych oraz dróg na terenie szkoły.  
Do odwodnienia terenu zastosować koryta odwodnieni liniowych w wykonaniu 
dostosowanym do potrzeb obiektu. Uwzględnić zamontowanie dla potrzeb odwodnienia 
parkingów separatora produktów ropopochodnych. Rurociągi kanalizacyjne z rur PCV o 
jednolitej strukturze ścianek Dy160, Dn200 klasy S o sztywności 8 kN/m2 do kanalizacji 
zewnętrznej z uszczelką.  
Studnie Dn1000 z polimerobetonu z włazem żeliwnym klasy D (40 T), dopuszcza się 
zastosowani studni betonowych z kręgów łączonych na uszczelki.  
W wypadku gdy badania geotechniczne narzucą konieczność wykonania drenażu, 
rurociągi drenarskie włączyć do kanalizacji deszczowej. Drenaż wykonać z rur drenarskich 
Dn110 w oplocie z włókien kokosowych. Studnie drenarskie z PCV Dn425, z włazami klasy D. 
 
Przybory sanitarne: 
Miski ustępowe, pisuary i umywalki powszechnie stosowane i dziecięce (dla klas 0) z porcelitu 
obustronnie glazurowanego typ do uzgodnienia z Inwestorem na etapie projektu. 
Wpusty podłogowe Dn100 z koszem i rusztem ze stali nierdzewnej. Pracownie fizyki i chemii 
wyposażyć w zlewy chemoodporne. Na korytarzach przewidzieć montaż zdrojów wody dla 
potrzeb uczniów, ilość i rozmieszczenie ustalić na etapie projektu. 
Urządzenia w zapleczu kuchennym ze stali nierdzewnej wg specyfikacji projektu technologii 
kuchni uzgodnionego z rzeczoznawcą sanitarno-epidemiologicznym i Inwestorem na etapie 
projektu. 
W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla uczniów zastosować dla 
poszczególnych zespołów mieszacze centralne z bateriami czasowymi, w pomieszczeniach 
dla nauczycieli i pozostałych baterie z regulacja ręczną. 
Toalety dla niepełnosprawnych winny być wybudowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i wyposażone w urządzenia posiadające dopuszczenia na terenie Polski. 
Separator tłuszczu zintegrowany z osadnikiem montowany na zewnątrz budynku w studni 
kanalizacyjnej, za separatorem wykonać studnię do pobierania próbek. 
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2.3.2. INSTALACJA GRZEWCZA 
 
Źródłem ciepła będzie wbudowana kotłownia gazowa oparta na kotłach 
kondensacyjnych pracujących w układzie kaskadowym. Przewiduje się produkcję czynnika 
grzewczego w systemie zamkniętym pompowym o temperaturze czynnika grzewczego 
55°/40°C. Rurociągi instalacji technologicznej kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych 
łączonych przez spawanie. Rurociągi po zmontowaniu należy poddać płukaniu i próbie 
ciśnienia na 1,5 ciśnienia roboczego po pozytywnej próbie rurociągi pomalować farbą 
antykorozyjną odporna na wysokie temperatury. Wszystkie rurociągi zaizolować termicznie 
łupkami z poliuretanu pod płaszczem z folii PCV. Armaturę, pompy itp. zaizolować 
termicznie prefabrykowaną izolacja termiczną (dostawa producenta armatury i urządzeń). 
Odprowadzenie spalin systemowym układem odprowadzenia spalin ze stali nierdzewnej 
izolowanym termicznie (kominy dwupłaszczowe). Na każdym obiegu grzewczym poza 
wentylacją i przygotowaniem c.w.u. należy zamontować pompy obiegowe, zawór zwrotny, 
zawory odcinające i zawór regulacyjny trójdrogowy. Na obiegu przygotowania c.w.u. 
montować zawory odcinające, zawór zwrotny i pompę obiegową. 
Należy przewidzieć niezależne układy grzewcze pracujące na potrzeby poszczególnych 
pięter, wentylacji, kuchni, auli i kompleksu sportowego sterowane autonomicznie w sposób 
zapewniający jak najlepszy komfort cieplny użytkowników, jednocześnie zapewnić 
automatyczne obniżenie parametrów instalacji w okresach wyłączenia pomieszczeń z 
eksploatacji (noc, popołudnie). 
 
 
Ogrzewanie klas lekcyjnych, administracji i komunikacji: 
W powyższych pomieszczeniach przewiduje się ogrzewanie za pomocą grzejników 
płytowych z wbudowanymi zaworami grzejnikowymi, na zasileniu zawór grzejnikowy z 
głowicą termostatyczną, na powrocie zawór powrotny odcinający. Grzejniki w klasach i 
komunikacji należy zgodnie z obowiązującymi przepisami obudować. W pomieszczeniach 
„mokrych” należy zastosować grzejniki odporne na korozję. Wszystkich grzejniki 
zlokalizowane w pomieszczeniach szkoły dostępnych dla dzieci należy obudować. 
Rozprowadzenie czynnika grzewczego w układzie pojedynczych obwodów dla 
poszczególnych klas, w klasach układ trójnikowy. Rurociągi prowadzić w warstwach 
posadzkowych. Rury wykonać z tworzywa sztucznego PeX przeznaczonych do centralnego 
ogrzewania łączonych za pomocą łączników zaciskowych. Rury izolować termicznie pianką 
poliuretanową pod płaszczem z tworzywa sztucznego. Piony stalowe łączone za pomocą 
połączeń zaciskowych wykonać z rur typu RM stalpress lub podobne. Izolacja pionów wełną 
mineralną pod płaszczem z PCV, grubości izolacji zgodnie z normą. Na poszczególnych 
piętrach planuje się po trzy szafki na rozdzielacze, podtynkowe. Na podejściach do 
rozdzielaczy zamontować zawory regulacyjne równoważące ciśnienie. 
 
Ogrzewanie auli: 
Przewiduje się ogrzewanie za pomocą grzejników płytowych z wbudowanymi zaworami 
grzejnikowymi, na zasileniu zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną, na powrocie zawór 
powrotny odcinający. Grzejniki należy zgodnie z obowiązującymi przepisami obudować. 
Rozprowadzenie czynnika grzewczego w układzie pojedynczych obwodów dla 
poszczególnych sekcji, w układ trójnikowy. Rurociągi prowadzić w warstwach 
posadzkowych. Rury wykonać z tworzywa sztucznego PeX przeznaczonych do centralnego 
ogrzewania łączonych za pomocą łączników zaciskowych. Rury izolować termicznie pianką 
poliuretanową pod płaszczem z tworzywa sztucznego. Piony stalowe łączone za pomocą 
połączeń zaciskowych wykonać z rur typu RM stalpress lub podobne. Izolacja pionów wełną 
mineralną pod płaszczem z PCV, grubości izolacji zgodnie z normą. 
 
Ogrzewanie sali gimnastycznej z zapleczem: 
Na zapleczu sali sportowej przewiduje się ogrzewanie grzejnikowe z grzejnikami płytowymi 
obudowanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. W pomieszczeniach „mokrych” należy 
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zastosować grzejniki odporne na korozję. Rurociągi prowadzić w warstwach posadzkowych. 
Grzejniki z wbudowanymi zaworami grzejnikowymi, na zasileniu zawór grzejnikowy z głowicą 
termostatyczną, na powrocie zawór powrotny odcinający. Rury wykonać z tworzywa 
sztucznego PeX przeznaczonych do centralnego ogrzewania łączonych za pomocą 
łączników zaciskowych. Rury izolować termicznie pianką poliuretanową pod płaszczem z 
tworzywa sztucznego. Piony stalowe łączone za pomocą połączeń zaciskowych wykonać z 
rur typu RM stalpress lub podobne. Izolacja pionów wełną mineralną pod płaszczem z PCV, 
grubości izolacji zgodnie z normą.  
Grzejniki mają za zadanie zapewnić ogrzewanie Sali na poziomie +16°. W celu zapewnienia 
szybkiego nagrzania pomieszczenia należy wykonać instalacje ogrzewania powietrznego 
Sali opartego na nagrzewnicach wodnych z indywidualnym układem zasilenia w czynnik 
grzewczy oraz niezależny układ regulacyjny sterujący pracą nagrzewnic. Dla układu 
zasilenia nagrzewnic - rury stalowe łączone za pomocą połączeń zaciskowych wykonane z 
rur typu RM stalpress lub podobne. Izolacja wełną mineralną pod płaszczem z PCV, grubości 
izolacji zgodnie z normą.  
 
2.3.3.INSTALACJA GAZOWA: 
W zakresie instalacji gazowej znajduje się: 
-wykonanie przyłącza gazowego wraz z montażem punktu redukcyjno-pomiarowego na 
granicy działki. 
-wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu. 
-wykonanie instalacji detekcji gazu. 
Przyłącze gazowe wykonać z rur Pe łączonych za pomocą połączeń zgrzewanych (mufy 
elektrooporowe). Do wykonania instalacji wewnętrznej gazu przewidzieć rury stalowe czarne 
bez szwu zgodnie z PN-80/H-74219 łączone za pomocą połączeń spawanych, dopuszcza się 
wykonanie instalacji z rur miedzianych łączonych na lut twardy. Przed każdym przyborem 
przewidzieć montaż kurki gazowe odcinające, a w przypadku kotłów grzewczych 
dodatkowo filtr gazowy. Należy przewidzieć doprowadzenie gazu do pracowni chemii i 
fizyki. W wypadku zastosowania rur stalowych po próbie szczelności rurociągi należy 
zabezpieczyć farbą antykorozyjną. Rury montować na wspornikach bądź uchwytach w 
sposób nieobciążający króćców przyłączeniowych do armatury. Armaturę z rurami łączyć 
za pomocą połączeń gwintowanych uszczelnianych konopiami i pastą uszczelniającą. 
Instalację gazową po wykonaniu przedmuchać sprężonym powietrzem, a następnie 
poddać próbie szczelności na spręż 0,1 MPa przez okres 30 min. W pomieszczeniu kotłowni 
oraz kuchni należy zamontować system detekcji gazu. Czujki gazowe w kotłowni 
zlokalizować na stropie kotłowni w sąsiedztwie kratki wentylacyjnej wywiewnej. Czujki 
detekcji w kuchni zlokalizować na stropie lub w okapie nad odbiornikami gazowymi. 
Zadziałanie, którejkolwiek czujki spowoduje automatyczne odcięcie gazu w punkcie 
redukcyjno-pomiarowym (zasuwa z głowicą MAG) 
 
2.3.4.INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI: 
 
Wentylacja mechaniczna obejmuje swoim zakresem następujące obiekty: 
-sale lekcyjne i korytarze 
-administracja 
-sala sportowa wraz z zapleczem 
-aula 
-serwerownia 
-pomieszczenia w.c. magazyny archiwum itp. 
-kuchnia wraz z jadalnią i zapleczem 
 
Wentylacja sal lekcyjnych i korytarzy: 
W salach lekcyjnych należy zapewnić 20 m3/h świeżego powietrza na osobę. W korytarzach 
przewiduje się wentylację w czasie przerwy w wysokości 5 krotnej wymiany powietrza, a w 
pozostałym okresie na poziomie 0,5 krotnej wymiany powietrza.. Należy przewidzieć montaż 
central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła opartym na wymienniku 
obrotowym, nagrzewnicą wodną, z płynną regulacją obrotów wentylatorów (falowniki) w 
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wykonaniu dachowym. Montaż central w pomieszczeniach technicznych lub na dachu 
obiektu. Dla potrzeb pracowni chemii i fizyki przewidzieć dygestoria z niezależną wentylacją 
wywiewną z materiałów chemoodpornych. Wentylatory wywiewne w tych 
pomieszczeniach w wykonaniu przeciw wybuchowym. Wskazany by był autonomiczny 
układ wentylacji dla tych pracowni. Centrale wyposażyć należy w następującą 
automatykę: 
Termostaty przeciw zamarzeniowe zabezpieczające nagrzewnicę przed zamarzaniem, 
presostaty różnicowe na filtrach sygnalizujące stan zanieczyszczenia filtrów. prezostaty 
różnicowe wentylatorów, presostaty różnicowe dla rekuperatorów, czujnik kanałowy 
temperatury umieszczony w kanale wyciągowym steruje zaworem mieszającym 
nagrzewnicy, czujnik temperatury w kanale nawiewnym, siłownik przepustnicy odcina 
dopływ powietrza przy wyłączonej centrali, pompę i zawór trójdrogowy na zasileniu 
nagrzewnicy, rozdzielnice zasilająco – sterownicze wyposażona w obwody sterowania i 
zasilenia wentylatorów, pomp i obwodów automatyki, oraz falowniki i regulator swobodnie 
programowalny. 
Centrale powinny posiadać certyfikat wydawany przez EUROVENT. 
Kanały wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej klasy N, łączonych na 
kołnierze lub połączenia mufowe. Kanały izolować termicznie matami z wełny mineralnej 
pod płaszczem z folii aluminiowej, grubość izolacji wewnątrz budynku 50 mm, na zewnątrz 
budynku grubość izolacji min.100 mm zabezpieczone dodatkowo płaszczem z blachy 
ocynkowanej. Kanały w budynku prowadzić w przestrzeni nad sufitem podwieszonym lub 
obudować płytami G-K. Na kanałach wentylacyjnych przechodzących przez granicę stref 
pożarowych należy zamontować klapy pożarowe klasy odporności przegrody. Proponuje się 
klapy wyposażone w system siłowników niskonapięciowych sterowanych z centralki 
zlokalizowanej w pomieszczeniu portierni 
Jako elementy końcowe zaprojektowano kratki wentylacyjne, anemostaty lub dysze 
dalekiego zasięgu wyposażone w kierownice i przepustnice regulacyjne dopuszcza się 
zastosowanie kratek zintegrowanych nawiewno-wywiewne z dyszami na nawiewie i kratką 
na wywiewie, wszystkie powyższe elementy wyposażone w skrzynki rozprężne. Dysze muszą 
mieć zapewnioną swobodną regulację kierunku wypływu powietrza. Wszystkie elementy 
armatury końcowej winny spełniać wymogi głośności do 30 dB. 
Instalację po zmontowaniu należy poddać regulacji. W tym celu przewidziano przepustnice 
jednopłaszczyznowe montowane na kanałach oraz przepustnice regulacyjne przy 
wywiewnikach i nawiewnikach (dostawa producenta osprzętu). 
Kanały wentylacyjne na dachu budynku oraz centrale wentylacyjne mocować na 
konstrukcji wsporczej systemu Big FOOT (stopy) w sposób nieingerujący w konstrukcję dachu. 
 
Wentylacja administracji: 
W pomieszczeniach administracyjnych należy zapewnić 50 m3/h świeżego powietrza na 
osobę. Należy przewidzieć montaż central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnej z 
odzyskiem ciepła opartym na wymienniku obrotowym, nagrzewnicą wodną, z płynną 
regulacją obrotów wentylatorów (falowniki) w wykonaniu dachowym. Montaż centrali na 
dachu obiektu. Centrale wyposażyć należy w następującą automatykę: 
Termostaty przeciw zamarzeniowe zabezpieczające nagrzewnicę przed zamarzaniem, 
presostaty różnicowe na filtrach sygnalizujące stan zanieczyszczenia filtrów. prezostaty 
różnicowe wentylatorów, presostaty różnicowe dla rekuperatorów, czujnik kanałowy 
temperatury umieszczony w kanale wyciągowym steruje zaworem mieszającym 
nagrzewnicy, czujnik temperatury w kanale nawiewnym, siłownik przepustnicy odcina 
dopływ powietrza przy wyłączonej centrali, pompę i zawór trójdrogowy na zasileniu 
nagrzewnicy, rozdzielnice zasilająco – sterownicze wyposażona w obwody sterowania i 
zasilenia wentylatorów, pomp i obwodów automatyki, oraz falowniki i regulator swobodnie 
programowalny. 
Centrale powinny posiadać certyfikat wydawany przez EUROVENT. 
Kanały wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej klasy N, łączonych na 
kołnierze lub połączenia mufowe. Kanały izolować termicznie matami z wełny mineralnej 
pod płaszczem z folii aluminiowej, grubość izolacji wewnątrz budynku 50 mm, na zewnątrz 
budynku grubość izolacji min.100 mm zabezpieczone dodatkowo płaszczem z blachy 
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ocynkowanej. Kanały w budynku prowadzić w przestrzeni nad sufitem podwieszonym lub 
obudować płytami G-K. Na kanałach wentylacyjnych przechodzących przez granicę stref 
pożarowych należy zamontować klapy pożarowe klasy odporności przegrody. Proponuje się 
klapy wyposażone w system siłowników niskonapięciowych sterowanych z centralki 
zlokalizowanej w pomieszczeniu portierni 
Jako elementy końcowe zaprojektowano kratki wentylacyjne, anemostaty lub dysze 
dalekiego zasięgu wyposażone w kierownice i przepustnice regulacyjne dopuszcza się 
zastosowanie kratek zintegrowanych nawiewno-wywiewne z dyszami na nawiewie i kratką 
na wywiewie, wszystkie powyższe elementy wyposażone w skrzynki rozprężne. Dysze muszą 
mieć zapewnioną swobodną regulację kierunku wypływu powietrza. Wszystkie elementy 
armatury końcowej winny spełniać wymogi głośności do 30 dB. 
Instalację po zmontowaniu należy poddać regulacji. W tym celu przewidziano przepustnice 
jednopłaszczyznowe montowane na kanałach oraz przepustnice regulacyjne przy 
wywiewnikach i nawiewnikach (dostawa producenta osprzętu). 
Kanały wentylacyjne na dachu budynku oraz centrale wentylacyjne mocować na 
konstrukcji wsporczej systemu Big FOOT (stopy) w sposób nieingerujący w konstrukcję dachu. 
 
Sala sportowa wraz z zapleczem 
W pomieszczeniach Sali sportowej należy zapewnić 30 m3/h świeżego powietrza na osobę. 
Nadto należy przy określeniu ilości powietrza i sposobu wentylowania dla poszczególnych 
pomieszczeń towarzyszących stosować wymagania norm PN-83/B-03430/Az z lutego 2000 
roku, PN-78/B-03421, PN-89/B-10425. 
Należy przewidzieć montaż central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnej z odzyskiem 
ciepła opartym na wymienniku obrotowym, nagrzewnicą wodną, z płynną regulacją 
obrotów wentylatorów (falowniki) w wykonaniu dachowym. Montaż centrali na dachu 
obiektu. Centrale wyposażyć należy w następującą automatykę: 
Termostaty przeciw zamarzeniowe zabezpieczające nagrzewnicę przed zamarzaniem, 
presostaty różnicowe na filtrach sygnalizujące stan zanieczyszczenia filtrów. prezostaty 
różnicowe wentylatorów, presostaty różnicowe dla rekuperatorów, czujnik kanałowy 
temperatury umieszczony w kanale wyciągowym steruje zaworem mieszającym 
nagrzewnicy, czujnik temperatury w kanale nawiewnym, siłownik przepustnicy odcina 
dopływ powietrza przy wyłączonej centrali, pompę i zawór trójdrogowy na zasileniu 
nagrzewnicy, rozdzielnice zasilająco – sterownicze wyposażona w obwody sterowania i 
zasilenia wentylatorów, pomp i obwodów automatyki, oraz falowniki i regulator swobodnie 
programowalny. 
Centrale powinny posiadać certyfikat wydawany przez EUROVENT. 
Kanały wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej klasy N, łączonych na 
kołnierze lub połączenia mufowe. Kanały izolować termicznie matami z wełny mineralnej 
pod płaszczem z folii aluminiowej, grubość izolacji wewnątrz budynku 50 mm, na zewnątrz 
budynku grubość izolacji min.100 mm zabezpieczone dodatkowo płaszczem z blachy 
ocynkowanej. Kanały w budynku prowadzić w przestrzeni nad sufitem podwieszonym lub 
obudować płytami G-K. Na kanałach wentylacyjnych przechodzących przez granicę stref 
pożarowych należy zamontować klapy pożarowe klasy odporności przegrody. Proponuje się 
klapy wyposażone w system siłowników niskonapięciowych sterowanych z centralki 
zlokalizowanej w pomieszczeniu portierni 
Jako elementy końcowe zaprojektowano kratki wentylacyjne, anemostaty lub dysze 
dalekiego zasięgu wyposażone w kierownice i przepustnice regulacyjne dopuszcza się 
zastosowanie kratek zintegrowanych nawiewno-wywiewne z dyszami na nawiewie i kratką 
na wywiewie, wszystkie powyższe elementy wyposażone w skrzynki rozprężne. Dysze muszą 
mieć zapewnioną swobodną regulację kierunku wypływu powietrza. Wszystkie elementy 
armatury końcowej winny spełniać wymogi głośności do 30 dB. 
Instalację po zmontowaniu należy poddać regulacji. W tym celu przewidziano przepustnice 
jednopłaszczyznowe montowane na kanałach oraz przepustnice regulacyjne przy 
wywiewnikach i nawiewnikach (dostawa producenta osprzętu). 
Kanały wentylacyjne na dachu budynku oraz centrale wentylacyjne mocować na 
konstrukcji wsporczej systemu Big FOOT (stopy) w sposób nieingerujący w konstrukcję dachu. 
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Wentylacja i klimatyzacja auli: 
W pomieszczeniu auli należy zapewnić 20 m3/h świeżego powietrza na osobę. Nadto należy 
przy określeniu ilości powietrza uwzględnić zyski ciepła od urządzeń zamontowanych na 
scenie ( reflektory). 
Należy przewidzieć montaż central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnej z odzyskiem 
ciepła opartym na wymienniku obrotowym, nagrzewnicą wodną, chłodnicą na mieszaninę 
30% wody z glikolem, z płynną regulacją obrotów wentylatorów (falowniki). Montaż centrali 
na dachu obiektu lub w pomieszczeniu technicznym. Centrale wyposażyć należy w 
następującą automatykę: 
Termostaty przeciw zamarzeniowe zabezpieczające nagrzewnicę przed zamarzaniem, 
presostaty różnicowe na filtrach sygnalizujące stan zanieczyszczenia filtrów. presostaty 
różnicowe wentylatorów, presostaty różnicowe dla rekuperatorów, czujnik kanałowy 
temperatury umieszczony w kanale wyciągowym steruje zaworem mieszającym 
nagrzewnicy, czujnik temperatury w kanale nawiewnym, siłownik przepustnicy odcina 
dopływ powietrza przy wyłączonej centrali, pompę i zawór trójdrogowy na zasileniu 
nagrzewnicy, rozdzielnice zasilająco – sterownicze wyposażona w obwody sterowania i 
zasilenia wentylatorów, pomp i obwodów automatyki, oraz falowniki i regulator swobodnie 
programowalny. Czynnik chłodniczy mieszanina 30% wody z glikolem będzie 
przygotowywana przez agregat wody lodowej zlokalizowany na dachu obiektu w 
bezpośredniej bliskości central wentylacyjnych. Czynnik chłodniczy będzie podawany za 
pomocą rur miedzianych łączonych na lut twardy i izolowanych termicznie matami z 
chlorokauczuku pod płaszczem z blachy ocynkowanej. 
Centrale powinny posiadać certyfikat wydawany przez EUROVENT. 
Kanały wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej klasy N, łączonych na 
kołnierze lub połączenia mufowe. Kanały izolować termicznie matami z wełny mineralnej 
pod płaszczem z folii aluminiowej, grubość izolacji wewnątrz budynku 50 mm, na zewnątrz 
budynku grubość izolacji min.100 mm zabezpieczone dodatkowo płaszczem z blachy 
ocynkowanej. Kanały w budynku prowadzić w przestrzeni nad sufitem podwieszonym lub 
obudować płytami G-K. Na kanałach wentylacyjnych przechodzących przez granicę stref 
pożarowych należy zamontować klapy pożarowe klasy odporności przegrody. Proponuje się 
klapy wyposażone w system siłowników niskonapięciowych sterowanych z centralki 
zlokalizowanej w pomieszczeniu portierni 
Jako elementy końcowe zaprojektowano kratki wentylacyjne, anemostaty lub dysze 
dalekiego zasięgu wyposażone w kierownice i przepustnice regulacyjne dopuszcza się 
zastosowanie kratek zintegrowanych nawiewno-wywiewne z dyszami na nawiewie i kratką 
na wywiewie, wszystkie powyższe elementy wyposażone w skrzynki rozprężne. Dysze muszą 
mieć zapewnioną swobodną regulację kierunku wypływu powietrza. Wszystkie elementy 
armatury końcowej winny spełniać wymogi głośności do 30 dB. 
Instalację po zmontowaniu należy poddać regulacji. W tym celu przewidziano przepustnice 
jednopłaszczyznowe montowane na kanałach oraz przepustnice regulacyjne przy 
wywiewnikach i nawiewnikach (dostawa producenta osprzętu). 
Kanały wentylacyjne na dachu budynku oraz centrale wentylacyjne i agregat wody 
lodowej mocować na konstrukcji wsporczej systemu Big FOOT (stopy) w sposób 
nieingerujący w konstrukcję dachu. 
 
Klimatyzacja serwerowni: 
W pomieszczeniu serwerowni projektuje się niezależny układ klimatyzacyjny typu split. 
Czynnikiem chłodniczym będzie freon. Moc chłodnicza zostanie określona na etapie 
projektu (dane od branży elektrycznej). Jednostka zewnętrzna zlokalizowana na dachu 
obiektu. Czynnik chłodniczy z jednostki zewnętrznej będzie podawany za pomocą rur 
miedzianych łączonych na lut twardy i izolowanych termicznie matami z chlorokauczuku 
pod płaszczem z blachy ocynkowanej (na zewnątrz budynku), oraz matami z 
chlorokauczuku pod płaszczem PCV (wewnątrz budynku). Nadto należy przy określeniu ilości 
powietrza i sposobu wentylowania serwerowni stosować wymagania norm PN-83/B-
03430/Az z lutego 2000 roku, PN-78/B-03421, PN-89/B-10425. 
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Wentylacja pomieszczeń w.c. magazynów archiwum itp. 
Określenie ilości powietrza i sposobu wentylowania powyższych pomieszczeń zgodnie z PN-
83/B-03430/Az z lutego 2000 roku, PN-78/B-03421, PN-89/B-10425. 
Pomieszczenia wyposażyć w wentylację grawitacyjną ze wspomaganiem z włącznikiem 
czasowym lub sprzężonym z oświetleniem (W.C.). Wyrzut kanałów wyprowadzić min. 60 cm 
powyżej attyki i zakończyć urządzeniem przeciwdziałającym cofaniu się strumienia 
powietrza w kanale wywiewnym. Kanały wywiewne wykonać z blachy stalowej 
ocynkowanej, elementy łączone na ramki lub mufy. W celu zapewnienia odpowiedniego 
ciągu kominowego izolować termicznie wełną mineralną gr. min. 25 mm pod płaszczem z 
folii aluminiowej i obudować płytami G-K. 
 
Wentylacja pomieszczeń kuchni: 
W pomieszczeniach kuchni należy zapewnić minimalną krotność wymiany powietrza w 
wysokości 15-18 krotności/h świeżego powietrza. Obliczenia ilości powietrza wykonać na 
podstawie ilości powietrza potrzebnego do odprowadzenia nadmiaru zysków ciepła. 
Należy przewidzieć montaż central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnej z odzyskiem 
ciepła opartym na wymienniku krzyżowym, nagrzewnicą wodną, miesza, z płynną regulacją 
obrotów wentylatorów (falowniki). Montaż centrali na dachu obiektu lub w pomieszczeniu 
technicznym. Przewidzieć na instalacji wywiewnej montaż okapów nad urządzeniami 
obróbki cieplnej z wbudowanymi filtrami tłuszczowymi. Nadto na instalacji wywiewnej 
montować kratki i anemostaty z filtrami tłuszczowymi. Na podejściu wywiewu do centrali 
zamontować dodatkowo filtr tłuszczowy ramkowy. Centrale wyposażyć należy w 
następującą automatykę: 
Termostaty przeciw zamarzeniowe zabezpieczające nagrzewnicę przed zamarzaniem, 
presostaty różnicowe na filtrach sygnalizujące stan zanieczyszczenia filtrów. presostaty 
różnicowe wentylatorów, presostaty różnicowe dla rekuperatorów, czujnik kanałowy 
temperatury umieszczony w kanale wyciągowym steruje zaworem mieszającym 
nagrzewnicy, czujnik temperatury w kanale nawiewnym, siłownik przepustnicy odcina 
dopływ powietrza przy wyłączonej centrali, pompę i zawór trójdrogowy na zasileniu 
nagrzewnicy, rozdzielnice zasilająco – sterownicze wyposażona w obwody sterowania i 
zasilenia wentylatorów, pomp i obwodów automatyki, oraz falowniki i regulator swobodnie 
programowalny. Centrale powinny posiadać certyfikat wydawany przez EUROVENT. 
Kanały wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej klasy N, łączonych na 
kołnierze lub połączenia mufowe. Kanały izolować termicznie matami z wełny mineralnej 
pod płaszczem z folii aluminiowej, grubość izolacji wewnątrz budynku 50 mm, na zewnątrz 
budynku grubość izolacji min.100 mm zabezpieczone dodatkowo płaszczem z blachy 
ocynkowanej. Kanały w budynku prowadzić w przestrzeni nad sufitem podwieszonym lub 
obudować płytami G-K. Na kanałach wentylacyjnych przechodzących przez granicę stref 
pożarowych należy zamontować klapy pożarowe klasy odporności przegrody. Proponuje się 
klapy wyposażone w system siłowników niskonapięciowych sterowanych z centralki 
zlokalizowanej w pomieszczeniu portierni 
Jako elementy końcowe zaprojektowano kratki wentylacyjne, anemostaty w standardzie 
gastronomicznym(filtry tłuszczowe) wyposażone w kierownice i przepustnice regulacyjne 
dopuszcza się zastosowanie okapów zintegrowanych systemu nawiewno-wywiewnego 
winny spełniać wymogi głośności do 40 dB. 
Instalację po zmontowaniu należy poddać regulacji. W tym celu przewidziano przepustnice 
jednopłaszczyznowe montowane na kanałach oraz przepustnice regulacyjne przy 
wywiewnikach i nawiewnikach (dostawa producenta osprzętu). 
Kanały wentylacyjne na dachu budynku oraz centrale wentylacyjne i agregat wody 
lodowej mocować na konstrukcji wsporczej systemu Big FOOT (stopy) w sposób 
nieingerujący w konstrukcję dachu. 
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2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH I 
TELETECHNICZNYCH 

 
2.4.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH  
 
WYMAGANIA PROJEKTOWE  
Wymagania projektowe określające zakres rozwiązań technicznych i rodzaj  stosowanych 
materiałów dla realizacji inwestycji w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej  
mają zapewnić: 
• optymalizację kosztów wykonania i eksploatacji instalacji, 
• zastosowanie nowoczesnych rozwiązań instalacji w obiektach (w tym maksymalne 
wykorzystanie opraw LED),  
• wysoki standard bezpieczeństwa użytkowania obiektu, 
• funkcjonalność rozwiązań, 
• Wszystkie montowane urządzenia i materiały elektryczne muszą posiadać odpowiednie 
atesty, deklaracje zgodności zezwalające na ich stosowanie na terenie Polski.  
 
ZAKRES PRAC ELEKTRYCZNYCH 
- linie zasilające obiekt w energię elektryczną wraz z układem pomiaru energii elektrycznej – 
w zakresie obowiązków określonych w warunkach przyłączenia oraz w umowie 
przyłączeniowej  
- zewnętrzne linie kablowe zasilające zewnętrzne obiekty i urządzenia technologiczne 
związane z funkcjonowaniem projektowanego obiektu szkoły, oświetlenie terenu oraz 
oświetlenie dekoracyjne; 
- rozdzielnicę główną budynku; 
- wewnętrzne linie zasilające rozdzielnice piętrowe (oddziałowe), rozdzielnice zasilające 
odbiory technologiczne obiektu oraz pomocnicze z podlicznikami - montaż rozdzielnic 
pomocniczych  
- instalacja oświetlenia podstawowego wraz z osprzętem instalacyjnym (łączniki, odgałęźniki 
instalacyjne itp.), doborem i montażem opraw oświetleniowych; 
- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego wraz z doborem i montażem opraw 
oświetleniowych; 
- instalacja oświetleniowa sali gimnastycznej wraz z przystosowaniem obiektu pod względem 
budowlanym do konserwacji opraw oświetleniowych i wymiany źródeł światła  w oprawach 
oświetleniowych zamontowanych na dużej wysokości; 
- instalacja i montaż gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia; 
- instalacja i montaż dedykowanych gniazd wtykowych typu "DATA", zasilanie urządzeń 
peryferyjnych, sprzętu komputerowego z UPS-ów; 
- instalacja zasilania urządzeń technologicznych w tym wentylacji i klimatyzacji, urządzeń i 
sprzętu kuchennego, węzła c.o., napędów elektrycznych urządzeń itp.; 
- instalacja napędu okien pomieszczeń wysokich (np. w salach sportowych); 
- ochrona p.porażeniowa, instalacja połączeń wyrównawczych, ochrona przepięciowa; 
- instalacja odgromowa; 
- zasilanie systemów ochrony p.poż. i instalacji technicznych; 
- trasy kablowe; 
- instalacje do tablic multimedialnych i projektorów; 
 
ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  
Na etapie projektu należy wykonać bilans zapotrzebowanej mocy elektrycznej 
umożliwiający prawidłowe zasilenie obiektu. Należy uwzględnić wymagania, które będą 
narzucone przez rzeczoznawców pożarowych oraz wynikające z warunków technicznych 
gestorów sieci (np. dotyczące węzła cieplnego). Przewidywaną moc energetyczną 
(orientacyjna) założono na poziomie 280kW. Wykonać przepusty w fundamencie do 
przeprowadzenia kabla zasilającego. W przypadku dostarczenia mocy przez zakład 
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energetyczny po średnim napięciu należy wybudować trafostacje zgodnie z wymaganiami 
zakładu energetycznego i uzyskać wszelkie konieczne uzgodnienia. 
Zasilanie obiektu wykonać w układzie TNC kablem 0,6/1kV do układania w ziemi, o powłoce 
polietylenowej i izolacji z polietylenu usieciowanego. Przewód ochronno-neutralny PEN 
rozdzielić w rozdzielnicy głównej RG na ochronny PE i neutralny N. Przewód ochronny PE 
uziemić w RG. 
Szacunkowy bilans mocy (orientacyjny): 
 

Lp. Obiekt 
Moc inst.     
(kW) 

kz 

1 Oświetlenie 35,00 0,90 

2 Gniazda 140,00 0,30 

3 
Rozdzielnia 
kuchni 

60,00 0,80 

4 Wentylacja 70,00 0,80 

5 Komputery 50,00 1,00 

6 
Teren 
zewnętrzny 

5,00 1,00 

7 Kotłownia 5,00 1,00 

  365,00 0,76 
RAZEM:280kW 
 
ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE 
Rozdzielnice elektryczne należy lokalizować w pomieszczeniach technicznych jako 
natynkowe lub w pomieszczeniach komunikacji jako wtynkowe. Rozdzielnice mają mieć 
stopień ochrony min. IP4x wg PN-EN 60529:2003. Listwy oraz linki uziemienia powinny 
wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN60446:2004. W przypadku 
zastosowania drzwiczek metalowych należy je uziemić. Rozdzielnica główna RG musi 
zawierać wyłącznik pełniący funkcje przeciwpożarowego wyłącznika prądu, ochronniki 
przepięciowe, wzorcowane podliczniki zużycia energii na potrzeby rozliczeń wewnętrznych. 
Podrozdzielnice należy zaprojektować w miarę możliwości jako wnękowe, w klasie izolacji II. 
Każdą podrozdzielnię wyposażyć w kontrolę obecności napięcia i ochronę 
przeciwprzepięciową. Zapewnić 30% rezerwy wolnego miejsca. 
 
ROZDZIELNICE KOMPUTEROWE 
Należy zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe typu A, na jednym obwodzie może być 
zasilonych co najwyżej trzy punkty PEL. 
 
Parametry aparatów elektrycznych: 
 
wyłącznik nadprądowy 
• znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa min. 6 kA 
• charakterystyka: B,C, 
• typoszereg: 2,4,6, do 63 A  
• możliwość oszynowania z góry i z dołu  
 
wyłącznik różnicowoprądowy 
• znamionowy prąd zwarciowy 10kA 
• napięcie znamionowe 230/400V; 50Hz  
• wskaźnik ustawienia zestyków (4 bieg.)  
• zaciski szynowe / windowe z góry i z dołu 
 
rozłącznik bezpiecznikowy 
• liczba biegunów: 1,2,3  
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• prąd znamionowy: do 63A, 400V  
• kategoria pracy AC22B  
• dwa punkty odłączenia bezpiecznika  
• zdolność łączeniowa 50 kA 
• wkładki topikowe D0 2...63A  
• sygnalizacja uszkodzenia  
• zamocowanie zatrzaskowe na szynie TS 35mm  
• zacisk podwójny, trzy biegunowy 3x2x35mm  
• szyny zbiorcze 16 i 35  
rozłączniki izolacyjne 
• prąd zwarciowy ograniczany wytrzymywany 6 - 12,5 kA 
• wykonanie na standardowe prądy znamionowe do 125 A  
• napięcie znamionowe 230/400V; 50/60Hz  
• wysoka wytrzymałość styków na ścieranie  
• przekrój zacisków przyłączeniowych 50 mm2 
Przewody i kable YKY 0,6/1kV 
• YDY i YDYp 450/750V 
• Dodatkowo przewody do instalacji wyrównawczych LgY 500V 
 
USUNIĘCIE KOLIZJI Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZĄ (ELEKTROENERGETYCZNĄ, OŚWIETLENIA 
ULIC, TELEKOMUNIKACYJNĄ ITP.) 
Obecnie na terenie inwestycji nie znajduje się widoczna infrastruktura techniczna 
(elektroenergetyczna, oświetlenia ulic, telekomunikacyjna itp.). 
Jednak w przypadku ujawnienia w trakcie dalszych prac projektowych oraz w trakcie 
wykonywania robót budowlanych infrastruktury technicznej będącej w kolizji, stwierdzone 
kolizje należy usunąć zgodnie z wytycznymi właścicielami infrastruktury, uzyskując w związku 
z tym wszelkie uzgodnienia. 
 
WYŁĄCZNIK GŁÓWNY ZASILANIA 
W budynku  należy zaprojektować przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Wyłącznik lub 
element sterujący wyłącznikiem (przycisk sterowniczy ppoż) należy montować jak najbliżej 
wyjścia z budynku w widocznym miejscu na wysokości h=1,4m. Do wyłącznika (elementu 
sterującego wyłącznikiem)  należy zaprojektować kabel ognioodporny PH90.  
 
OPOMIAROWANIE ODBIORÓW 
Na etapie projektowania instalacji i układów energetycznych budynku należy uwzględnić 
potrzebę wykonania oddzielnego pomiaru na podlicznikach dla: 
• Kuchni, 
• Stomatologa, 
• Sali gimnastycznej z zapleczem, 
• Oświetlenie zewnętrzne. 
 
TRASY KABLOWE 
Trasy kablowe układać nad sufitami podwieszanymi w korytarzach i pomieszczeniach. 
Zejścia od sufitu do osprzętu elektroinstalacyjnego wykonać wtynkowo. W pomieszczeniach 
nie wyposażonych w sufity podwieszane przewody układać wtynkowo. W salach 
komputerowych, laboratoryjnych (np. biologia, chemia) gniazda montować na 
stanowiskach zgodnie z aranżacją Sali. Przewody należy prowadzić w kanałach 
instalacyjnych posadzkowych. Zabrania się prowadzenia przewodów luźno na wierzchu 
posadzki. 
 
INSTALACJE FOTOWOLTAICZNA 
Na dachu należy zlokalizować panele fotowoltaiczne i wykorzystać je do zasilania: 
• Oświetlenia zewnętrznego, 
• Oświetlenia korytarzy, 
• Podgrzewania wody. 
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Należy zmaksymalizować ułożenie paneli aby uzyskać jak największą moc. Na etapie 
projektu należy zweryfikować zaproponowane wykorzystanie zasilań z paneli w zależności 
od uzyskanej mocy. 
 
INSTALACJE ODBIORCZE GNIAZD WTYKOWYCH 230V 
W pomieszczeniach należy zaprojektować instalację gniazd 230V przewodami - YDYp 
3x2,5mm2 750V jako wtynkowe układając przewody od gniazda do gniada na wysokości 
30cm od poziomu podłogi. Zabrania się podłączania więcej niż dwóch przewodów pod 
zaciski pojedynczego gniazda.  Stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20, w łazienkach i 
pomieszczeniach wilgotnych IP44.  
 
W pomieszczeniach technicznych, dopuszcza się wykonanie instalacji jako natynkowej w 
rurkach osłonnych typy RB.  
  
Obwody gniazd zabezpieczone są wyłącznikami różnicowo-prądowymi typu AC i o prądzie 
nominalnym różnicowym ∆I=30mA.  
Rozmieszczenie zestawów PEL (Punkt Elektryczno-Logiczny) wykonać wg następujących 
wytycznych: 
Pomieszczenia biurowe/administracyjne – min. 1xPEL na 10m², 
Sale lekcyjne - min. 1xPEL na sale przy stanowisku prowadzącego, 
Pokój nauczycielski - min. 1xPEL na każde 10m², 
Sala komputerowa - min. 1xPEL na każde stanowisko komputerowe, 
Pomieszczenia terapeutyczne - min. 1xPEL na pomieszczenie, 
Sale rekreacyjne - min. 1xPEL na pomieszczenie, 
Pomieszczenia dydaktyczne - min. 1xPEL na pomieszczenie. 
Parametry gniazd: 
� Stopień szczelności: IP20 (IP44 dla pomieszczeń wilgotnych) 
� Wyposażone w metalowy uchwyt do montażu w puszce przy użyciu pazurków lub 
wkrętów. 
� Obciążalność: 16A 
� Napięcie: 250V 
� Zaciski: gwintowe 
� Kolor  Biała  
 
Przewody elektryczne 
Wszystkie przewody muszą mieć napięcie izolacji 750V. 
 
 
INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO I EWAKUACYJNEGO  
 
Oświetlenie podstawowe 
  Należy zaprojektować oświetlenie wnętrz zgodnie z normą PN-EN 12464. 
Dla ciągów komunikacyjnych należy wykonać wydzielone obwody oświetleniowe pełniące 
rolę oświetlenia nocnego. Należy wykorzystać do tego oprawy oświetlenia podstawowego 
przeznaczone do pracy w trybie awaryjnym. Obwody oświetlenia nocnego mają umożliwić 
ochronę i obsługę obiektu w nocy.  
 
Dla potrzeb zasilania opraw oświetlenia ewakuacyjnego należy przewidzieć dodatkowy 
przewód zasilający YDY3x1,5mm². Do opraw oświetleniowych należy stosować przewody 
YDYżo 3,4x1,5mm², łączniki światła należy montować w przedziale  h=1,1 ~ 1,4m.  
Do opraw oświetleniowych w pomieszczeniach wysokich należy stosować YDYżo 3,4x2,5mm² 
 
Przyjęte natężenie oświetlenia w Lux [lx] dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z normą i 
przeznaczeniem: 
Hol       zgodnie z normą 
Korytarz     zgodnie z normą 
Przedsionek      zgodnie z normą 
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Komunikacja     zgodnie z normą 
Klatki schodowe     zgodnie z normą 
WC      zgodnie z normą 
Szatnia     zgodnie z normą 
Kuchnia     zgodnie z normą 
Sala gimnastyczna    zgodnie z normą 
Sala lekcyjna     zgodnie z normą 
Biuro      zgodnie z normą 
inne       zgodnie z normą 
Współczynnik równomierności nie może być gorszy niż 0,5.  
Należy stosować oprawy oświetleniowe o odpowiednim IP dla danego rodzaju 
pomieszczeń. W pomieszczeniach ogólnych oprawy IP20 w wilgotnych IP44. Należy 
minimalizować ilości typów opraw. Na sali gimnastycznej należy stosować oprawy o IK10, 
przeznaczone dla tego typu warunków. Stosować oprawy tradycyjne z wymiennymi 
źródłami LED. Na korytarzach należy zaprojektować oświetlenie nocne. 
Oświetlenie należy wykonać zgodnie z parametrami określonymi w normie PN-EN 12464-
11:2012: „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach”.  
Należy spełnić następujące parametry: 
• Poziom natężenia oświetlenia, 
• Równomierność oświetlenia,  
• Olśnienie, 
• Rozkład iluminancji, 
• Barwa światła i oddawanie barw. 
 
Oświetlenie ewakuacyjne 
Oświetlenie ewakuacyjne w budynku zaprojektować zgodnie z normą PN-EN-1838. 
Projektowane oświetlenie ewakuacyjne ma zapewnić oświetlenie na drodze ewakuacyjnej 
podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oświetleniowe do 
oświetlenia ewakuacyjnego należy usytuować w pobliżu drzwi wyjściowych oraz takich 
miejscach aby zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo, w tym hydrantów.  
 
Wymagane natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej musi wynosić 1 
lx, przy hydrantach 5lx.   
Należy zaprojektować lampy ewakuacyjne na zewnątrz drzwi ewakuacyjnych dostosowane 
do warunków zewnętrznych. 
Oprawy pełniące funkcje bezpieczeństwa muszą posiadać certyfikat CNBOP. 
 
Oświetlenie bezpieczeństwa 
Oświetlenie bezpieczeństwa wykonać w następujących pomieszczeniach: 
Kuchnia, 
Kadry, 
pracownie chemiczne i biologiczne. 
  
Wymagane natężenie oświetlenia bezpieczeństwa to 50lx.   
 
 
Instalacja w łazienkach 
W łazienkach należy stosować oprawy LED IP44 sterowane czujką ruchu. Dodatkową czujkę 
ruchu wraz z zegarem astronomicznym należy zastosować do sterowania wentylacją. Zegar 
astronomiczny zostanie wykorzystywany do sterowania czasowego wentylatorami podczas 
nie użytkowania szkoły. W łazienkach bez okien dodatkowo należy wykonać oświetlenie 
stałe o natężeniu światła awaryjnego spięte z zegarem astronomicznym. 
 
Parametry łączników: 
� Stopień szczelności: IP20 (IP44 dla pomieszczeń wilgotnych) 
� Obciążalność: 10A 
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� Napięcie: 250V 
� Zaciski: gwintowe 
� Kolor Biała  
 
Przewody elektryczne 
Wszystkie przewody muszą mieć napięcie izolacji 750V. 
 
 
OCHRONA ODGROMOWA. INSTALACJE UZIEMIAJĄCE 
Należy przyjąć klasę ochrony odgromowej IV, zgodnie z obliczeniami, zwody poziomy 
wykonać z pręta FeZn Φ8mm - siatka 20x20m. Przewody odprowadzające z pręta FeZn 
Φ8mm (stal cynkowana ogniowo) łączyć poprzez zaciski fundamentowe z 
wyprowadzeniami od uziomu fundamentowego. Przewody układać w rurach 
grubościennych pod ociepleniem. Metalowe rury spustowe rynien łączyć z przewodami 
odprowadzającymi min. 30 cm nad poziomem gruntu. W rozdzielnicy głównej należy 
zaprojektować ochronniki przepięć klasy B+C Wprowadzone do budynku metalowe 
instalacje oraz listwę PE rozdzielnicy głównej łączyć z główną szyną wyrównawczą 
przewodem 750V. Złącza kontrolne należy montować w specjalnie do tego typu 
przeznaczonych skrzynkach montowanych w elewacji lub w gruncie. 
 
INSTALACJE ZEWNĘTRZNE 
 
Oświetlenie zewnętrzne 2 boisk 
W celu oświetlenia terenu i boisk należy wykonać  zabudowę opraw oświetleniowych 
wandaloodpornych IK10 typu typu LED na słupach wkopywanych w  ziemię. Na etapie 
projektu należy dobrać wysokość, ilość i rozmieszczenie słupów. Zasilanie opraw przewodem 
YDY3x1,5mm². Zasilanie nowo projektowanych opraw należy wykonać kablem YAKY 
4x16mm². Na końcu linii należy wykonać uziom pionowy pogrążany. Na boiskach należy 
uzyskać oświetlenie na poziomie 75lx. Sterownie oświetleniem z zaplecza nauczycieli WF 
przyciskiem i przy pomocy zegara astronomicznego. Stosować źródła światła LED o 
temperaturze barwowej 3500-4000K (ciepła biała). Należy stosować słupy aluminiowe, 
anodowane z wysięgnikami. Podstawę i dolną część słupa wraz z otworami na śruby 
mocujące powinny być zabezpieczone antykorozyjnie elastomerem poliuretanowym. 
 
Sposób układania kabli 
Szczegółowe warunki techniczne układania linii kablowych nn. podaje norma nr PN-76/E-
05125. Głębokość ułożenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do górnej 
powierzchni kabla powinna wynosić co najmniej 0,7m pod trawnikiem oraz min. 0,5m pod 
chodnikiem. Kabel przy zbliżeniach z istniejącą podziemną infrastrukturą techniczną należy 
układać w rurze linią falistą (zapas 3%). Ułożoną rurę należy zasypać warstwą piasku o 
grubości, co najmniej 10cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 
20cm, a następnie przykryć folią o szerokości nie mniejszej niż 20cm. Grubość folii powinna 
wynosić co najmniej 0,5mm. Kolor folii – niebieski. 
Kabel zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie 
większych niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, 
wejściach do słupa i rur ochronnych. 
Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 
- typ kabla, np. [YAKY 4x16 mm2] 
- znak użytkownika kabla, [oświetlenie] 

      - rok ułożenia kabla, [rok] 
Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej linii kablowej z innymi urządzeniami i sieciami 
podziemnymi należy wykonać zgodnie z normą kablową nr N SEP-E-004.  
Całość robót kablowych wykonać zgodnie z projektem oraz normą kablową PN-76/E-05125. 
 
 
 
 



 40

Szafa z gniazdami 
Zasilanie szafy z gniazdami przeznaczonymi do wykorzystania podczas imprez należy 
wykonać z rozdzielni głównej RG. Zasilanie wykonać kablem YKY5x10mm², który należy 
układać w budynku i na zewnątrz w rurze. Kabel zakończyć w projektowanej rozdzielnicy 
gniazd. Rozdzielnice uziemić. 
Kable należy układać na głębokości 0,5m poza pasem drogowym, a w pasie drogowym na 
głębokości 1,0m, na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Kable powinny być 
ułożone w wykopie linia falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Ułożone kable należy zasypać warstwą 
piasku o grubości co najmniej 10 cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co 
najmniej 20 cm. Trasa kabla powinna być na całej długości oznaczona folią z tworzywa 
sztucznego o trwałym niebieskim kolorze. Odległość folii od kabla powinna wynosić co 
najmniej 30 cm, a jej szerokość być nie mniejsza niż 20 cm. Pozostałą część wykopu 
wypełnić gruntem rodzimym. Przy przejściu pod drogami i wjazdami kable układać na 
głębokości 1m w przepustach wykonanych z rur w kolorze niebieskim o średnicy 75mm. 
Skrzyżowania i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 
zgodnie z PBUE i PN. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów odległości wymagane 
przez normę nie mogą być zachowane, należy zastosować rury ochronne z PCV. Kable 
ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach 
charakterystycznych, np.: skrzyżowaniach, wejściach do rur osłonowych, na końcach kabli. 
Całość robót kablowych wykonać zgodnie z projektem oraz normami kablowymi PN-76/E-
05125, N-SEP 004.  
Należy wykonać szafę z 4 gniazdami 230V 16A i 1 gniazdo 400V. Gniazda z dostępem 
zewnętrznym. Podczas nieużywania gniazd należy rozłączyć odpowiednie obwody 
zasilające gniazda. Wykonać szafę na fundamencie. Aparaty umieścić w obudowie IP65. 
Szafę uziemić - uziom pogrążany R<10ohm.  
 
 
2.4.2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH 
 
- instalacja sieci strukturalnej, przewodowa i Wi-Fi oraz instalacja telefoniczna wraz z centralą 
telefoniczną; 
- instalacja SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu); 
- instalacja CCTV (System Telewizji Dozorowej); 
- instalacja wideofonowa + szlabany przy wjeździe sterowane elektrycznie; 
- instalacja centralnego monitoringu opraw ewakuacyjnych; 
- instalacja nagłośnienia, w tym radiowęzeł z funkcją dzwonka; 
- instalacja sygnalizacji central wentylacyjnych i innych ważniejszych urządzeń 
sprowadzonych na portiernię; 
- instalacja kontroli dostępu KD; 
- instalacja systemu przyzywowego; 
 
PRZYŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE 
Należy ułożyć dwie rury DVK110 od projektowanej studni SK1 zlokalizowanej przy granicy 
działki do budynku. Rury układać na głębokości 0,6m na podsypce piaskowej. W budynku 
ułożyć rurarz lub koryta instalacyjne do pomieszczenia serwerowni. 
 
 
SIEĆ OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 
Z projektowanej serwerowni należy wyprowadzić połączenia dla gniazd komputerowych i 
telefonicznych 
 
Należy zaprojektować instalacje okablowania strukturalnego zgodnie z normami: 
• PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 
strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne 
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• PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 
Część 2: Budynki biurowe; 
 
Dodatkowe normy europejskie związane z planowaniem powołane w projekcie: 
• PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- 
Specyfikacja i zapewnienie jakości; 
• PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - 
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 
• PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – 
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków; 
 
Pozostałe normy europejskie powołane w projekcie: 
• PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie 
zainstalowanego okablowania łącznie z dodatkiem z 2009r; 
• PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
 
System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie  
z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami międzynarodowymi, 
tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008. 
 
Okablowanie miedziane poziome 
Należy zaprojektować instalacje okablowania strukturalnego poprzez okablowanie Klasy EA 
/ Kategorii 6A.  
 
Medium transmisyjne miedziane: 
Instalacja ma być poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji F/UTP kat. 6A ISO. Kabel 
ten ma spełniać wymagania stawiane komponentom Kategorii 6A przez obowiązujące 
specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami 
okablowania.  
 
W każdej z sal przedszkolnych należy umieścić jedno gniazdo komputerowe i jedno 
telefoniczne. W serwerowni należy zainstalować centralę IP umożliwiającą wewnętrzną 
komunikacje pomiędzy salami a pomieszczeniami referenta, księgowości i dyrekcji. 
 
Dodatkowo centrala powinna mieć minimum 2 wyjścia zewnętrzne do  komunikacji 
zewnętrznej. 
 
Patchpanele  
Kable należy zakończyć na ekranowanym 24 – portowym modularnym panelu krosowym o 
wysokości montażowej 1U posiadającym moduły RJ45 montowane indywidualnie w płycie 
czołowej panela, co zapewnia zwartą konstrukcję, łatwy montaż, terminowanie kabli oraz 
uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Panel ma zawierać tylną 
prowadnicę kabla. Panel ma zawierać zacisk uziemiający. 
 
Kable instalacyjne, zakańczane na panelu, należy – w celu zapewnienia optymalnego 
prowadzenia - wesprzeć na prowadnicy kabli, montując je za pomocą opasek kablowych 
(należy zwrócić uwagę, aby zbyt mocno nie zaciskać opasek; mają one tylko lekko 
utrzymać kabel na prowadnicy). 
 
Urządzenia aktywne 
Projektowaną instalację okablowania strukturalnego obsługują urządzenia aktywne o 
poniższych parametrach. 
Przełącznik dostępowy sieci LAN: 
• Posiadać 24 porty Gigabit Ethernet w wykonaniu UTP 10/100/1000, 
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• Obsługiwać przełączanie w warstwie 3, routing statyczny, routing dynamiczny w oparciu 
o protokół RIP, a także opcjonalnie możliwość uruchomienia protokołów routingu 
dynamicznego OSFP, 
• Filtrowanie adresów MAC, 
• Obsługę mechanizmów QoS, 
• Posiadać mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: 
• Autoryzacja użytkowników/portów przez 802.1x, 
• Definiowanie list dostępowych dla portów urządzenia, dla sieci VLAN – wewnętrznych i 
zewnętrznych, 
• Autoryzacja prób logowania dla urządzenia, 
• Obsługa funkcjonalności DHCP, 
• Możliwość montażu w szafie Rack 19’’, 
 
Szkołę należy wyposażyć w bezprzewodowy dostęp do Internetu. Należy rozmieścić punkty 
dostępowe o następujących minimalnych parametrach: 
• Obsługa standardów 802.11a/b/g/n, 
• Obsługa kanałów 20 i 40MHz, 
• Konfigurowalna moc nadajnika, 
• Konfiguracja poprzez sieć LAN, 
• Uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11 (z możliwością wykrywania użytkowników 
podszywających się pod punkty dostępowe), 
• Obsługa mechanizmów QoS, 
• Automatyczna ochrona kryptograficzna AES, 
• Interfejs Gigabit Ethernet (10/100/1000) 
Szkołę należy wyposażyć w centralę telefoniczną o nie gorszych parametrach niż: 
• 4 analogowe linie wewnętrzne, 
• 2 uniwersalne sloty do wyposażeń dodatkowych, 
• Możliwość rozszerzenia konfiguracji bazowej do: 
• 8 kont miejskich VOIP, 
• 2 linii miejskich analogowych, 
• 2 linii GSM, 
• 12 analogowych linii wewnętrznych 
 

W wyposażeniu szafy Rack należy uwzględnić pactchkordy (o odpowiedniej długości), 
switchPoE do zasilania kamer, wentylator, zasilacz, gniazdo robocze. 
 
 
SYSTEM ODDYMIANIA 
 
Zasilanie central oddymiania 
Zasilanie central oddymiania należy wykonać sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu 
z rozdzielni RG zlokalizowanej na parterze. Należy zaprojektować przewód HDGs3x2,5 
układany na stalowych uchwytach i kołkach mocowanych co 30cm.  
 
Projektowane rozwiązania 
Wszystkie zaprojektowane urządzenia oraz przewody muszą posiadać niezbędne atesty i 
certyfikaty wymagane dla elektrycznych urządzeń zabezpieczenia ppoż. 
 
Parametry urządzeń: 
 
Centrala oddymiania 
Centrala powinna  ciągłość linii napędów, czujek i przycisków oddymiania oraz posiada 
optyczną sygnalizację uszkodzenia, alarmu i zasilania. 
 
Centrala oddymiania ma możliwość: 
• Ręcznego uruchomienia alarmu z przycisków oddymiania  
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• Przekazywania informacji o alarmie pożarowym za pomocą styków przekaźnika 
alarmowego NO/NC (moduł dodatkowy nie stanowiący standardowego wyposażenia 
centrali) 
• Przekazywania sygnału o uszkodzeniu za pomocą styków przekaźnika uszkodzenia NO/NC 
(moduł dodatkowy nie stanowiący standardowego wyposażenia centrali) 
• Ręcznego sterowania napędów w funkcji przewietrzania 
• Automatycznego zamykania klap pracujących w trybie przewietrzania na skutek sygnału 
z układu wykrywania deszczu i wiatru 
 
Funkcje alarmu pożarowego centrali mają priorytet nad funkcjami przewietrzania. 
Centrala powinna być wyposażona w listwę zaciskową z wyjściami pozwalającymi na 
bezpośrednie podłączenie czujki wiatrowo-deszczowej oraz linii chwytaków 
elektromagnetycznych. Centrala powinna być wyposażona w układ podtrzymania pracy 
przy zaniku napięcia zasilania 230VAC. Pojemność akumulatorów dobierana jest tak by 
przez 72 godziny podtrzymać pracę systemu. 
 
Parametry techniczne: 
• moc znamionowa – 240VA/500VA 
• napięcie znamionowe – 230V AC, 50Hz 
• wyjście napięciowe – 24V DC, 
• maks. prąd obciążenia wyjścia napędów – 16A/16A,  
• maks. prąd obciążenia wyjścia chwytaków – 0,5A, 
• emisja zakłóceń – EN 50081-2, EN 55022, 
• odporność na zakłócenia EN50082-1, EN 61000-4-2 do -6, EN 50204, 
• stopień ochrony – IP42. 
 
Centrala powinna być wyposażona w podtrzymanie bateryjne w postaci 2 szt. 
akumulatorów 12Ah/12V czas podtrzymania awaryjnego na poziomie 72 godzin. 
 
 
Optyczna czujka dymu  
 
Parametry techniczne: 
• Napięcie pracy 12 V ÷28 V 
• Maksymalny pobór prądu   60 µA 
• Prąd alarmowania 20 mA 
• Czułość czujki 0,2 dB/m 
• Maksymalna wysokość instalowania *) 12 m *) 
• Maksymalna powierzchnia dozorowania *) 60 ÷ 80 m2 *) 
 
Oprzewodowanie 
Do przycisków oddymiania poprowadzić przewód YnTKSY 5x2x0,8mm2, a do czujek 
optycznych dymu  YnTKSY 1x2x1mm2. Zasilanie siłowników poprowadzić przewodem (N)HXH-
FE180/E30 3x1,5mm2 na uchwytach i kołkach stalowych mocowanych co 30cm. 
Wszystkie przewody poprowadzić w tynku pod warstwą tynku minimum 5mm. 
Łączenie przewodów przycisków oddymiania wykonać w ich podstawach, a siłowników  i 
napędów drzwiowych w specjalnych puszkach przeciwpożarowych.   
 
Linia przycisków oddymiania - YnTKSY 5x2x0,8mm2  
Zasilanie centrali 230 V - HDGs 3x2,5mm2  
Zasilanie napędów 24 V DC - (N)HXH-FE180/E30 3x1,5 mm2 
Linia czujek - YnTKSY 1x2x1 mm2 
 
 
INSTALACJA CCTV 
 
Należy wykonać monitoring obejmujący montaż: 
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• kamer wewnętrznych 
• kamer zewnętrznych 
Punktem centralnym powinien być serwer rejestrujący RACK 19” oraz zasilacz awaryjny UPS 
znajdujący się w szafie technicznej. Serwer zostanie jednocześnie wykorzystany jako stacja 
robocza na potrzeby podglądu. Ponadto powinno zaprojektować się 2 profesjonalne 
monitory o minimalnej przekątnej 21.5” LED o rozdzielczości FULL  
Kamery rozmieścić na ciągach komunikacyjnych, elewacji i na terenie zewnętrznym. 
 
Wymagania funkcjonalne systemu 
System musi działać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu stabilnie i bez przerw w 
pełnym zakresie funkcjonalności. Automatykę i wysoką stabilność systemu powinien 
zapewnić dedykowany serwer przystosowany do ciągłej pracy wraz z podtrzymaniem 
zasilania UPS i zaawansowanym oprogramowaniem. Ze względu na bezpieczeństwo 
przechowywanych danych system musi zostać wyposażony w macierz dyskową.  
Parametry urządzeń: 
 
Monitor - minimalne parametry techniczne: 
• przystosowany do pracy ciągłej (24/7) 
• podświetlenie LED 
• funkcja zapobiegająca „wypalaniu” statycznego obrazu na matrycy 
• Typ matrycy: TFT podświetlenie LED 
• Przekątna ekranu: 21.5" 
• Rozdzielczość matrycy: min 1920 x 1080 
• Format: 16:9 
• Jasność: 250 cd/m2 
• Kontrast: 1000:1 
• Kąt widzenia (L/P/G/D): 85°/85°/80°/80° 
• Czas odpowiedzi matrycy: 5 ms 
• Tryb wyświetlania kolorów: 16.7 mln 
• języki: polski 
• Wbudowane głośniki: 2 x 1 W 
• Wejścia wideo: 1 x VGA 1 x HDMI 
• Wejścia audio: 1 x Jack stereo (przelotowe) , 1 x HDMI (stereo) 
 
Rejestrator IP - minimalne parametry techniczne: 
• 75 kanałów w rozdzielczości 1280 x 720 (wideo + audio) 
• Obsługiwana rozdzielczość: maks. 3072 x 2048 
• Kompresja: H.264, MJPEG, G.711 
• Wyjścia monitorowe: główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI, 2 x DVI, 1 x 

Display Port (do 3 monitorów jednocześnie) 
• Wsparcie dwustrumieniowości: tak 
• Wyjścia audio: 1 x liniowe (Jack 3.5 mm) 1 x HDMI 1 x S/PDIF (optyczne) 
 
UPS Rack 19'' - minimalne parametry techniczne: 
• Moc wyjściowa  Moc wytwarzana przez urządzenie.  2700  W 
• Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)  Minimalne napięcie wymagane dla 

poprawnej pracy urządzenia.  165  V 
• Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)  Maksymalne napięcie wejściowe.  300  V 
• Pojemność napędu wyjścia  Maksymalna moc wytwarzana przez urządzenie.  3000  

VA 
• Częstotliwość zasilacza  50Hz.   
• Poziom THD prądu wyjściowego  3  % 
• Ilość gniazd sieciowych  Liczba gniazd w urządzeniu służących do podłączenia go do 

prądu: 9   
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Kamery IP – parametry techniczne 
 
kamera zewnętrzna - minimalne parametry techniczne: 
• Rozdzielczość: FULL HD 1920x1080 min. 2MPix 
• Matrycy >1/3” CMOS 
• Ilość klatek na sekundę (fps): 30 
• Rodzaj przetwornika: dzień/noc z mechanicznym filtrem IR 
• Czułość: (lux) Kolor: 0.08 lux dla F=1.2, B/W: <0,001 bez włączonego oświetlacza IR dla 

F=1.2 
• Prędkość migawki nie wolniej niż(s): 1/31,000 
• Kompresja video: MJPEG, H.264, G.711 
• Detekcja ruchu: Tak 
• Usuwanie szumów: Tak 
• Wyjście sterowania focus: Tak 
• Zasilanie PoE, Aux 12VDC, 24V AC 
• Zdalny dostęp dla zdalnych klientów min 10 
• PoE Class 2 
• Pobór prądu poniżej 7W 
• Oświetlacz podczerwieni: Tak na min odległość 20m od kamery pokrycia obszaru dozoru 
• Montaż: góra i dół przy użyciu jednego uchwytu 
• Obudowa zewnętrzna z grzałką: TAK kamera w fabrycznej zintegrowanej obudowie z 

uchwytem tego samego producenta co kamera,  zakres temp. pracy: -20° C do 50° C 
• Obiektyw: Megapikselowy 1/3" 2,8-12 mm F1.4, IR 
• Slot kart SD do lokalnej rejestracji obrazu 
 
kamera wewnętrzna – minimalne parametry techniczne: 
• Typ kamery: Kamera kopułkowa wandaloodporna 
• Płaska obudowa odstająca od sufitu max 5cm 
• Rozdzielczość nie mniej niż 2 Mipx, HD720p (1280 x720) @ 30fps 
• możliwości regulacji kąta widzenia przy zachowaniu jego kąta widzenia: min. 96st. 
• Prędkość migawki nie wolniej niż(s): 1/20,000 
• Detekcja ruchu: Tak 
• Usuwanie szumów: Tak 
• Automatyczny balans bieli: Tak 
• Kompensacja światła: Tak 
• Wejścia i wyjścia alarmowe: Tak 
• Wandaloodporna: Tak 
• Zasilanie PoE poniżej: 5W 
• Audio: Tak 
• Temperatura pracy: -20 C do 50 C 
 
Kamery wewnętrzne należy montować na korytarzach i przy głównych 
wejściach/wyjściach. 
 
Kamery zewnętrzne należy montować na projektowanych słupach do monitorowania 
terenu i na elewacji budynku do ochrony budynku i do  
monitorowania bram wjazdowych.  
 
Zasilanie kamer 
Zasilanie kamer należy wykonać ze switcha POE. Jeśli nie będzie możliwe wykorzystanie 
zasilania POE lub będzie trzeba doprowadzić zasilanie do grzałek obudów kamer należy 
wykonać oddzielne zasilanie przewodem zabezpieczonym oddzielnym zabezpieczeniem. 
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SSWiN SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 
 
Projektuje się system oparty na mikroprocesorowej centrali. Centrala powinna spełniać 
wymagania stopnia 3 wg CLC/TS 50131. System SSWiN musi obejmować swoim zasięgiem 
zaplecze administracji szkoły, kuchnie z zapleczem, stomatologa i serwerownie i sale 
komputerowe. Ponadto system powinien charakteryzować się dużą niezawodnością i 
pewnością działania. Projektowana centrala winna posiadać do 128 wejść (dla linii 
dozorowych 16 + ekspandery) z możliwością podziału na 32 odrębne strefy. Posiadać 
również 64 programowalne wyjścia (z możliwością połączenia ich z 64 odrębnymi zegarami 
zdalnego sterowania). Z możliwością obsługi do 64 użytkowników. 
System powinien być w pełni skalowalny i w przypadku stwierdzenia takiej konieczności 
można go rozbudować o kolejne elementy. Centralę systemu projektuje się umieścić w 
pomieszczeniu portiera. System należy wyposażyć w moduł komunikacji (GSM / linia 
telefoniczna – w zależności od wymagań firmy monitorującej). Po stronie inwestora leży 
wskazanie odpowiedniego podmiotu świadczącego usługi monitoringu i ochrony oraz 
podpisanie z nim stosownej umowy. Ostateczną formę komunikacji określa podmiot 
zajmujący się monitoringiem (dostosowuje do swoich standardów). 
 
Przy projektowaniu SSWiN założyć: 
• Techniczna ochrona powinna zapewnić ochronę wszystkich pomieszczeń 
• System należy wyposażyć w baterie akumulatorów podtrzymujących jego działanie.  
• Manipulatory montować wewnątrz chronionych stref, na wysokości 1,4m od posadzki. 

Kontaktrony należy montować od strony chronionej strefy, na futrynie w górnej części 
drzwi (na około 2/3 szerokości od strony zawiasu). 

• Czujki podczerwieni montować na wysokości 2,4m (od powierzchni posadzki). Należy 
zachować jednakowe wysokości dla każdego pomieszczenia. 

• Sygnalizatory optyczno-akustyczne należy zainstalować na zewnątrz, na wysokości min. 
3m, jednak nie wyżej niż 5m (ze względu na utrudnioną konserwację). 

• Centralę należy zamontować na wysokości 1,7m (licząc do dolnej krawędzi obudowy). 
Ochroną zostanie objęty również budynek garaży. Sygnał należy doprowadzić do 
pomieszczenia ochrony. 

 
Zasilanie systemu SSWiN 
Jako zasilanie podstawowe projektuje się zasilanie napięciem 230V/50Hz z wydzielonego, 
oznaczonego pola tablicy elektrycznej. Maksymalny pobór mocy nie przekroczy 300W. 
Wyłącznik należy zabezpieczyć przed mimowolnym (lub celowym) wyłączeniem (np. przez 
plombowanie).  
Zasilanie rezerwowe przewidziano z akumulatora bezobsługowego. System należy 
wyposażyć w baterie akumulatorów podtrzymujących jego działanie w stanie czuwania 
(bez alarmu) przez 30h oraz do 15minut w stanie wzbudzenia (w stanie alarmu). Przyjmuje się 
taki dobór akumulatorów aby system działał przez 30 godzin czuwania oraz 15 minut alarmu 
bez zasilania 230V. Jako zasilanie rezerwowe centrali przyjmuję się obudowę z 
akumulatorem i zasilaczem impulsowym 1,2A 
 
Okablowanie systemu 
Przewody należy prowadzić z zachowaniem przepisowych odległości od innych instalacji (o 
ile to możliwe min. 30cm od pozostałych instalacji). Wszystkie trasy należy schować pod 
tynkiem (wewnątrz obiektu jak i na zewnątrz). Wszystkie trasy poziome znajdujące się w 
ciągach komunikacyjnych lub na zewnątrz obiektu, należy prowadzić w rurach gładkich 
PVC koloru białego o przekroju dobranym do ilości prowadzonych przewodów, w 
pomieszczeniach bezpośrednio pod sufitem. Zejścia do urządzeń należy wykonać 
podtynkowo prowadząc przewody w rurkach z PVC. Pomijając przejścia przez ściany, 
dopuszcza się zamianę rurek PVC na rury giętkie o wytrzymałości min. 300N. Zarówno rury 
PVC twarde jak i giętkiej powinny być rurami nierozprzestrzeniającymi płomień. 
W miejscach gdzie nie ma możliwości prowadzenia przewodów nad sufitem podwieszanym 
a następnie pod tynkiem, Nad sufitem podwieszanym należy je układać w białym korytku 
natynkowym o rozmiarze odpowiednim do ilości przewodów. 
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Nie dopuszcza się natomiast łączenia przewodów i kabli poza elementami i urządzeniami 
systemu. 
 
Dla podłączenia linii telefonicznej zaprojektować przewód YTKSY2x2x0,5mm². 
Linie sygnalizatorów optyczno-akustycznych należy prowadzić kablem YTKSY 4x2x0,75mm². 
Manipulatory należy łączyć z centralą za pomocą przewodów YTDY 6x0,5mm². Ekspandery 
należy łączyć z centralą z pomocą przewodów YTDY 6x0,5mm² - do każdego osobna 
podwójna linia. Ze względu na niewielkie odległości między urządzeniami zaleca się 
zasilanie czujek bezpośrednio z centrali za pomocą 2 ostatnich żył przewodu układanego 
do ekspanderów. Dla czujek PIR należy przewidzieć okablowanie przewodami 
YTDY 6x0,5mm². Dla kontaktronów można zastosować przewody YTDY 4x0,5mm². 
 
Dodatkowo dla podłączenia komputera z programem monitorującym (opcja) należy z 
centrali do miejsca jego posadowienia ułożyć czterożyłową magistralę przewodem UTP 
4x2x0,5mm².  Przewody należy układać podtynkowo, a przejścia przez ściany w rurkach 
osłonowych. 
Po ułożeniu przewodów, a przed uruchomieniem instalacji należy wykonać badania 
polegające na wykonaniu sprawdzenia: 
• poprawności połączeń, 
• właściwej numeracji elementów i ich rozmieszczenia, 
• adresowania i oznakowania linii dozorowych, 
• pomiarów rezystancji linii dozorowych, 
• pomiarów skuteczności uziemienia centrali 
 
INSTALACJA SAP 
Opis zaprojektowanego systemu 
Cały budynek należy objąć ochroną systemu SAP. Centrala powinna pracować w układzie 
linii dozorowej pętlowej z możliwością indywidualnego adresowania wszystkich elementów. 
Centrale należy umieścić w pomieszczeniu portierni. 
Elementy systemu SSP 
System w całości składać się będzie z następujących elementów : 
- optyczna czujka dymu  TF2-TF6, 
- ręczny ostrzegacz pożarowy, 
- sygnalizator akustyczny-świetlny, 
- wyniesiony wskaźnik zadziałania czujki, 
- sygnalizator akustyczny, 
Każdą czujkę należy umieścić w gniazdach G40. 
Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne 
Należy zaprojektować w obiekcie centrale ppoż. posiadającą wewnętrzny zasilacz sieciowy 
zasilany napięciem przemiennym 230V/50Hz., który należy zasilić z rozdzielnicy głównej 
sprzed wyłącznika głównego. Zasilacz sieciowy umożliwia jednoczesne zasilanie centrali oraz 
buforowanie lub ładowanie dołączonej baterii akumulatorów – rezerwowego źródła 
zasilania. Napięcie robocze centrali wynosi 24 V. 
Powyższe elementy należy zabezpieczyć bezpiecznikiem 10A o charakterystyce prądowej 
typu B. Centrale należy obowiązkowo uziemić przewodem LgY4mm². 
  
Montaż instalacji i prowadzenie okablowania 
  
Montaż instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w kraju normami i przepisami. 
Uwagi odnośnie montażu okablowania i urządzeń: 
Połączenia wykonać kablem typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 z zachowaniem przepisowej 
odległości od przewodów elektrycznych. 
Przewody, niepalne które nie będą prowadzone trasami klasy E90, należy układać 
bezpośrednio na tynku na uchwytach niepalnych przytwierdzonych bezpośrednio do 
podłoża, zgodnie z certyfikatem kabla co 30 cm. 
Wskaźnik zadziałania dla czujek zamontowanych w przestrzeni międzystropowej na suficie 
rzeczywistym należy zamontować bezpośrednio pod na suficie podwieszanym 
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Sterowanie modułem kontroli dostępu i centralką oddymiania 
  
Do sterowania modułami kontroli dostępu i centralą oddymiania należy zaprojektować 
moduły sterujące. Połączenie kablem YnTKSYekw1x2x0,8mm2. 
 
Sterowanie oknami wyposażonymi w siłowniki na sali gimnastycznej 
  
Należy wysterować okna wyposażone w siłowniki na sali gimnastycznej podczas pożaru 
celem zamknięcia okien automatycznie podczas pożaru na Sali gimnastycznej. Należy 
zaprojektować moduły sterujące. Połączenie kablem YnTKSYekw1x2x0,8mm2. 
 
Konserwacja 
  
       Zasilanie centrali SAP sprzed wyłącznika głównego p.poż układać kabel NKGs3x2,5mm. 
Kabel układać innymi trasami niż pozostałe instalacje elektryczne, w tynku z mocowaniem 
co 30cm za pomocą stalowych uchwytów. 
 
INSTALACJA DZWONKOWA - PAUZOWA 
 
Szkole należy wyposażyć w instalacje dzwonkową (pauzowa). Dzwonki należy rozmieścić na 
każdym korytarzu a także na zewnątrz szkoły przy boisku. 
 
SYSTEM WIDEODOMOFONU  
Przy zewnętrznych drzwiach od strony dostaw należy zamontować przycisk dzwonka. Gong 
należy umieścić w korytarzu przy kuchni. 
W system wideo domofonowy należy wyposażyć: 
• Sekretariat, 
• Portiernie, 
• Świetlice 1, 
• Świetlice 2. 
 
Parametry wideomonitorów: 
• Montaż:  podtynkowy 
• Wyświetlacz:  LCD 
• Ekran:  3,5" kolorowy 
• Rozdzielczość:  960 x 240 
• ogniskową 2,8 mm 
• regulacja głośności, nasycenia kolorów i jasności z poziomu menu ekranowego 
• sygnalizacja otwartych drzwi 
• interkom ze wszystkimi użytkownikami w danej kolumnie przy wykorzystaniu menu 
 
Parametry panelu wywoławczego wideo: 
• Ilość przycisków  8/3 
• Montaż  natynkowy 
• Napięcie zasilania  48 V 
• Stopień ochrony  IP 42 
• Temp. pracy  -10°C ÷ +50°C 
• możliwość podłączenia kontaktronu 
• kamera CCD z szerokokątnym obiektywem 

 
 

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU 
 
Każde drzwi wyposażyć w czytniki kontroli dostępu, oprócz  pomieszczeń ogólnodostępnych 
jak toalety, sala gimnastyczna, stołówka itp.. 
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Parametry kontrolerów 
Planuje się montaż przejść kontrolowanych jedno- i dwustronnie. 
• Przejście kontrolowane dwustronnie składa się z: 
• Dwóch czytników kontroli dostępu 
• Rygla 12V z czujnikiem naciśnięcia klamki 
• Kontrolera z akumulatorem 7Ah 
• Przycisku wyjścia ewakuacyjnego 
• Przejście kontrolowane jednostronnie składa się z: 
• Kontrolera zintegrowanego/ czytnika 
• Elektrozaczepu 12V 
• Przycisku wyjścia  
 
SYSTEM NAGŁOŚNIENIA 
Sale gimnastyczne, aule i teren boiska należy wyposażyć w instalacje nagłośnieniową. 
Należy zastosować głośniki wysokiej jakości, aby jakość dźwięku była bardzo dobrze 
rozumiana. 
Parametry mikrofonu doręcznego z wbudowanym nadajnikiem wieloczęstotliwościowym  : 
Częstotliwość nośna 672.000-696.975MHz  
Moc nadajnika 25mW/2.5mW  
Pasmo przenoszenia 30-18 000Hz, ±3dB   
Stabilność częstotliwości ±0.005%  
Czas pracy > 8h 
Parametry profesjonalnego odtwarzacza CD/MP3: 
Pasmo przenoszenia 20-20 000Hz  
THD < 0.1%  
Separacja kanałów > 75dB  
Dynamika > 80dB  
Stosunek S/N > 75dB  
Drżenie i trzepotanie niemierzalne, kwarcowa precyzja  
Wyjście, analogowe 2V  
Wyjście, cyfrowe 0.5Vpp S/PDIF  
Zasilanie 230V˜/50Hz/15VA  
Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C  
Parametry kolumn głośnikowych: 
Obudowa z tłoczonego aluminium, 
Technika100V, 
5-punktowy regulator mocy, 
Pasmo przenoszenia 200-15000Hz  
Moc znamionowa 30/15/7.5/3.75WRMS SPL (1W/1m) 95dB  
 
Tablica wyników 
Sale gimnastyczną główną należy wyposażyć w profesjonalną tablicę wyników, również dla 
rozgrywek koszykówki. 
Parametry tablicy wyników: 
Wysokość znaków: min. 12,5 cm  
Widoczność: 50 m  
Dwie tablice czasu 24 sekund montowane nad koszami - wysokość znaków: 12,5 cm  Sygnał 
dźwiękowy 
Czas rzeczywisty/czas gry - ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut Wynik 
gry 0-99  
Czas 24 sekund na dodatkowych tablicach, - wynik gry 0-199  
Stan setów/przewinień 0-9,  
numer części meczu 0-9 
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NORMY: 
 
• PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
• PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

• PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  

• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

• PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

• PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone 
w wannę lub/i basen natryskowy.  

• PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia  
zewnętrznego. 

• PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów 
elektrycznych barwami lub cyframi. 

• PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 
aspekty instalacji i urządzeń. 

• PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 
• PN-HD 625.1S1:2002 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach  

niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania. 
• N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 
• PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych. 
• PN/E-05003  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych: 

o Arkusz 01 Wymagania ogólne 1986 r. 
o Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r. 
o Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r. 

• PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. 
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• PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych. 

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

• N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. 

• PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
 
Powyższa lista nie zawiera całości dokumentów potwierdzających zgodność. Nie 
wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy też podgrupy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych Prawem Polskim. Przed zastosowaniem 
sprawdzić ważność aktu prawnego. 
 
Osoby realizujące zamówienie musza posiadać odpowiednie kwalifikacje niezbędne do 
jego realizacji. Wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji 
właściwymi zaświadczeniami o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej izby 
samorządu zawodowego. 
 
 
2.5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ  
 
Projekty wykonawcze aranżacji pomieszczeń mają obejmować wszystkie elementy 
wyposażenia, niezbędne do funkcjonowania obiektu. 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i montaż następującego  wyposażenia 
budynku: 
- wyposażenie technocznogiczno-instalacyjne niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania budynku ( w tym okablowanie strukturalne do podłączenia wszystkich 
urządzeń )  
- pełne wyposażenie sanitariatów 
- wyposażenie w osprzęt sanitarny (umywalki, zlewy, baterie, złączki )  wszystkich 
pomieszczeń w których on występuje, za wyjątkiem zlewów wbudowanych  w systemy 
meblowe w pomieszczeniach socjalnych 
-pełne wyposażenie sal sportowych i widowni (kosze , siatki, kotary, drabinki, bramki, tablica 
wyników, siedziska) za wyjątkiem drobnego ruchomego, sprzętu sportowego (piłki, 
materace, ławeczki) 
- wyposażenie zaplecza gastronomicznego (pomieszczeń kuchni, zmywalni, magazynów i 
pozostałych pomieszczeń towarzyszących) zgodnie z przyjętym projektem technologii 
- montaż systemu nagłośnienia  
- montaż systemu scenicznego w auli (sztankiety z okablowaniem, okablowanie strukturalne 
do stanowiska „reżysera”, podest sceniczny, elementy poprawiające akustykę, ekran 
zwijany) 
- sprzęt i systemy ppoż  stanowiące ochronę przeciwpożarową obiektu 
 
Należy zapewnić właściwą estetykę obiektu. wymagana jest dbałość o walory przestrzenne 
i estetyczne nowego obiektu, dobór właściwych i dobrych jakościowo materiałów 
wykończeniowych. 
Materiały muszą być trwałe, wysokiej jakości w I kategorii gatunkowej. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na zachowanie normatywnych, izolacyjności akustycznej ścian 
wewnętrznych i izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej. 
Obiekt powinien być funkcjonalny i przyjazny dla użytkowników. Powinny być spełnione 
wszystkie wymogi ergonomiczne, akustyczne, oświetleniowe, dostępu dla osób 
niepełnosprawnych itp. 
Należy przewidzieć nowoczesne wyposażenie techniczne w zakresie sieci sanitarnej, 
elektrycznej, niskoprądowej i armatury w pomieszczeniach sanitarno-socjalnych. Wymaga 
się, żeby rozwiązania architektoniczne były oszczędne i ekonomiczne w użytkowaniu i 
zapewniać minimalizacje kosztów eksploatacji. 
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Równocześnie materiały wykończeniowe i elementy wyposażenia obiektu powinny być 
bardzo trwałe i posiadać wysoki standard wykończenia. 
Wyposażenie kuchni oraz jej zaplecza powinno być zgodne z zatwierdzoną technologią i 
kompletne (tzn. zawierać wszelkie niezbędne elementy potrzebne do jej funkcjonowania). 
Technologia kuchni – wyposażenie profesjonalne gastronomii, wykonane ze stali 
nierdzewnej. Wszystkie maszyny, sprzęty i i urządzenia techniczne powinny odpowiadać 
wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z 
wymaganiami przepisów o badaniach i certyfikacji oraz posiadać stosowne atesty i być 
dopuszczone do kontaktu z żywnością. 
Wyposażenie szkoły musi być zgodne z m.in.: 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 
r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2015.14.22 z 
dnia2015.09.18) 
3. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi.(M.P.1996.19.231) 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
ZAŁ. 1 mapa sytuacyjno-wysokościowa  
ZAŁ. 2 oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością 
ZAŁ. 3 wyciąg z projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru   
objętego zamówieniem 
ZAŁ. 4 zapewnienie dostawy i warunki techniczne i realizacyjne związane  z przyłączeniem 
obiektu do istniejących sieci  wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych  
ZAŁ.5 Inwentaryzacja zieleni na terenie działki 
ZAŁ.6 Wstępne badania gruntowe 
ZAŁ.7 koncepcja funkcjonalna budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem 
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 
WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
 

 

W ramach realizacji inwestycji Zamawiający jest w posiadaniu następujących dokumentów :  
- wypis z  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru objętego 
zamówieniem. (zał. nr 3) 
 
2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCEGO JEGO PRAWO  DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE  
 

Zamawiający oświadcza, że ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. (zał. nr 2) 
 
3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO  
 
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, normatywów i 
innych obowiązujących  aktów prawnych.  
W szczególności dotyczy to następujących norm i normatywów: 
Ustawy i Rozporządzenia: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity, Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z  
2003 r., z późniejszymi zmianami); 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
- Rozporządzenie Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich , badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
- Ustawa Prawo zamówień publicznych. 
- Ustawa Kodeks Cywilny. 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. Nr 39, poz. 251 z 2007 r., 
z późniejszymi zmianami) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 25, 
poz. 150 z 2008 r. z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko(Dz. U nr 199 z 2008 r. poz. 1227) 
 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity, Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 
r., z późniejszymi zmianami)  
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003, Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (2004, Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 
późniejszymi zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (2001, Dz. U. Nr 112, poz. 1206)  
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- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity, Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006 r. z późniejszymi 
zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji 
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (2002, Dz. U. Nr 122, poz. 1055)  
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity, Dz. U. Nr 228, 
poz. 1947 z 2005 r. z późniejszymi zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w 
sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na 
prowadzenie działalności (2004, Dz. U. Nr 16, poz. 154 z późniejszymi zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (2002, Dz.U. Nr 191, poz. 
1595)  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia 
dla niektórych substancji w powietrzu (2003, Dz. U. Nr 1, poz. 12)  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji (2005, Dz. U. Nr 260, poz. 2181 z późniejszymi zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (2008, Dz. U. 
Nr 206, poz. 1291)  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (2004, Dz. 
U. Nr 283, poz. 2840)  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów 
lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii 
małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów 
(2001, Dz. U. Nr 152, poz. 1735)  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (2006, Dz. U. Nr 30, poz. 213)  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (2008, Dz. U. Nr 47, poz. 281)  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (2003, Dz. 
U. Nr 5, poz. 58)  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których 
uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (2004, Dz. U. Nr 128, poz. 1347)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (1998, 
Dz. U. Nr 126, poz. 839)  
 
- normami podstawowymi;  
- normami związanymi z podstawowymi;  
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót;  
- przepisami bhp i ochrony ppoż. w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót;  
- ustaleniami z Inwestorem, a następnie podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego, 
przepisami dotyczącymi zagospodarowania placu budowy i BIOZ.  
 
Niniejsza lista nie zawiera całości dokumentów potwierdzających zgodność. Nie 
wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy też podgrupy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych Prawem Polskim. Wykonawca jest 
zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, normatywów i aktów 
prawnych. Przed zastosowaniem należy sprawdzić ważność aktu prawnego.  
 
 



 56

 
 
4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE  DO ZAPROJEKTOWANIA i 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (jako załączniki):  
 
ZAŁ. 1 mapa sytuacyjno-wysokościowa  
ZAŁ. 2 oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością  
ZAŁ. 3 wyciąg z projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru   
objętego zamówieniem  
ZAŁ. 4 zapewnienie dostawy i warunki techniczne i realizacyjne związane  z przyłączeniem 
obiektu do istniejących sieci  wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych  
ZAŁ.5 Inwentaryzacja zieleni na terenie działki 
ZAŁ.6 Wstępne badania gruntowe 
ZAŁ.7 koncepcja funkcjonalna budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 


