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I.  CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1.0 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU 
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku użyteczności publicznej muzeum
sztuki współczesnej wraz zagospodarowaniem terenu w Toruniu przy ul. Wały Gen.
Sikorskiego 13. 
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę i przebudowę głównego budynku muzeum o
część magazynowo-warsztatową i administracyjną, a także dostosowanie istniejącego
zagospodarowania terenu do planowanej rozbudowy. 
Przedmiotowy budynek  nie  jest  zabytkiem  jednak  znajduje  się  w  strefie  ochrony
konserwatorskiej "Stare Miasto". 
 
Na zakres funkcji towarzyszących składają się:
- wycinka i przesadzenia zieleni kolidującej z inwestycją
- zieleń projektowana wraz z instalacją do podlewania
- przyłącza i instalacje zewn.: odprowadzenie wód deszczowych, cieplne, elektryczne
- oświetlenie terenu 
- parkingi, chodniki, droga wewnętrzna
- mała architektura (ławki, śmietniczki)

Planowany sposób zagospodarowania terenu określa załącznik graficzny.

Plan.  budynek  będzie  stanowić  obiekt  niezwiązany  bezpośrednio  z  istniejącym
budynkiem  muzeum  pod  względem  konstrukcyjnym,  związany  natomiast  będzie
instalacyjnie. 

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Obszaru "Jordanki" dla terenu oznaczonego symbolem S4-U/ZP-1, położonego w Toruniu; 
Uchwała Rady Miasta Torunia nr 532/09  z dnia 30.04.2009r.  

Budynek będzie wyposażony w następujące media:
- ciepło: z miejskiej sieci cieplnej (obecnie EDF) z budynku istn.
- elektryczne: z miejskiej sieci elektroenergetycznej (ENERGA), z budynku istn. 
- woda do celów bytowych i ppoż.: z miejskiej sieci wodociągowej (TW) z budynku 

istn.
- odprowadzenie  ścieków sanitarnych i  deszczowych:  do miejskiej  sieci  kanalizacji

sanitarnej i deszczowej (TW i MZD), w zakresie opracowania
- telefoniczne i internetowe: z istn. instalacji budynku istn.

Wszystkie  warunki  i  sposób  przyłączenia  proj.  obiektu  do  sieci  określają  warunki
techniczne  uzyskane od właściwych gestorów,  będące załącznikami  do  niniejszego
opracowania.  Jeżeli  w  trakcie  procesu  projektowego  wynikną  inne  kolizje  lub
uwarunkowania  uniemożliwiające  realizację  inwestycji,  a  których  nie  można  było
przewidzieć  na  etapie  programu  funkcjonalno-użytkowego  należy  wystąpić  do
odpowiednich instytucji o warunki rozwiązania tych kolizji.
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W ramach rozbudowy budynku należy wykonać następujące prace:

Rozbiórki i demontaże:
Zewnętrzne:
1. Rozbiórka istn. parkingu w zakresie plan. inwestycji
2. Demontaż instalacji podziemnej kanalizacji deszczowej istn. parkingu w zakresie  

plan. inwestycji 
3. Demontaż lamp oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją podziemną 
4. Rozbiórka ścian zewnętrznych istn. budynku muzeum w miejscach przyłączenia  

plan. łącznika
5. Wycinka i przesadzenia zieleni

Wewnętrzne:
Nie planuje się innych robót rozbiórkowych lub demontaży elementów budowlanych
w  budynku  istniejącym.  Modyfikacje  mogą  wystąpić  w  zakresie  instalacji
wewnętrznych istn. budynku przy podłączaniu rozbudowy 

Prace budowlane zewnętrzne:
1. Wykopy ziemne pod budowę fundamentów i podpiwniczenia
2. Budowa ścian fundamentowych i posadzki na gruncie
3. Budowa konstrukcji żelbetowej (słupy, stropy, klatka schodowa)
4. Budowa ścian zewnętrznych murowanych z gazobetonu
5. Budowa instalacji zewnętrznych
6. Montaż okien i drzwi zewnętrznych
7.  Ocieplenie  ścian  budynku  styropianem grafitowym lub/i  wełną  mineralną  o  gr.
15cm* z tynkiem mineralnym na siatce
8. Ocieplenie dachu wełną mineralną o gr. 30cm*
9. Pokrycie  połaci  dachowej  wełną  mineralną,  wylewką  betonową oraz  membraną

PVC lub izolacją płynną z tworzyw sztucznych
10. Opierzenia attyk oraz montaż systemu odprowadzenia wód opadowych
11. Wykończenia zewnętrzne (parapety, detale architektoniczne)
12.  Montaż  instalacji  i  osprzętu  sanitarnego  na  dachu  (centrale  wentylacyjno-

klimatyzacyjne) 
13. Montaż instalacji  zewnętrznych na budynku (instalacje odgromowe, antenowe,  

alarmowe, żaluzje itp.)
14. Przebudowa parkingu zewnętrznego
15. Zagospodarowanie wokół budynku, przesadzenia i nasadzenia zieleni, trawniki 
* izolacja termiczna powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami

Prace budowlane wewnętrzne:
1. Budowa ścian działowych murowanych i kart.-gipsowych typu GK, GKI i GKF
2. Wykonanie węzłów sanitarnych i socjalnych
3. Wykonanie  kompletnych  instalacji  sanitarnych,  cieplnych,  elektrycznych,

teletechnicznych i ppoż.
4. Wykonanie sufitów podwieszanych
5. Wykonanie okładzin podłóg, ścian i sufitów 
6. Wykonanie pom. technicznego (węzeł cieplny) wraz z wyposażeniem
7. Montaż windy wewnętrznej
8. Montaż drzwi
9. Wykonanie balustrad klatki schodowej
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1.2  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA

Projekt należy opracować w następujących etapach:
-  projekt  koncepcyjny  z  wizualizacją  komputerową  (zagospodarowanie  terenu  +

budynek planowany i istniejący)
- projekt budowlany i projekt wykonawczy
Wraz  z  projektem  wykonawczym  należy  przygotować  specyfikację  techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie. 
Wszystkie projekty należy wykonać we wszystkich niezbędnych branżach w oparciu o
obowiązujące, aktualne przepisy i normy dot. przedmiotu zamówienia. W związku z
uzyskanymi  warunkami  przebudowy  istniejących  sieci  kolidujących  z  planowaną
inwestycją należy także opracować dokumentacje przebudowy tych sieci. 

Załącznik  graficzny będący schematem  funkcjonalnym ma  za  zadanie  zobrazować
przedmiot zamówienia, określić możliwość realizacji w zakładanych parametrach, nie
jest projektem koncepcyjnym. 

Dopuszcza się nieznaczne zmiany w założeniach programu funkcjonalno-użytkowego
w zakresie  funkcji  obiektu jeżeli  wymagać tego będą względy techniczne lub inne
wynikłe w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.

Projekt budowlany i wykonawczy zawierający następujące opracowania:
- ekspertyza techniczna konstrukcyjna budynku istniejącego w zakresie rozbudowy
-  szczegółowa  inwentaryzacja  budynku  z  odkrywkami  (rozpoznanie  warstw)  w  

zakresie niezbędnym do realizacji plan. obiektu 
- projekt zagospodarowania terenu
- projekt architektoniczny budynku
- projekt małej architektury wokół budynku
- projekt konstrukcyjny
- projekt zewn. sieci tj. instalacji i przyłączy wod.-kan., kan. deszczowej,  

elektroenergetycznych, oświetlenia terenu (w przypadku objęcia zakresem)
- projekty ew. przebudowy istniejących sieci i instalacji kolidujących z proj. inwestycją
- projekt węzła cieplnego oraz AKPiA węzła cieplnego
- projekt instalacji podgrzewania rynien i wpustów deszczowych oraz SSWiN i SAP
- projekt drogowy (drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki)
- projekt zieleni
- projekt wewn. instalacji wod-kan, c.o., elektrycznych silno- i słaboprądowych wraz z 

oświetleniem ewakuacyjnym, teletechnicznych i ppoż.
- projekt instalacji alarmowych, monitoringu, kontroli dostępu, domofonowej, 

komputerowej, antenowej
- projekt wnętrz całego budynku łącznie z klatką schodową (kolorystyka, układ 

okładzin ściennych, podłogowych, balustrady itp.)
- projekt instalacji ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej
- układy pomiarowe zużycia energii
- dokładna charakterystyka energetyczna obiektu oraz audyt energetyczny
- uzgodnienia z BMKZ 
- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu, oznakowanie dróg ewakuacyjnych
- wersja elektroniczna wszystkich opracowań (pdf, dwg, doc itp.) oraz kosztorysów i 

przedmiarów (pdf i ath) na płycie CD-ROM z podziałem na poszczególne tomy, 
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gotowa do wydruku, umożliwiająca złożenie dokumentacji identycznej jak wersja 
papierowa, posiadająca skalę oraz rozdzielczość 300 dpi.

Ponadto projekty winny obejmować wszystkie branże i zakres dostosowany do funkcji
jaki  ma  spełniać  jeśli  nie  ma  ich  w  powyższym  wykazie.  W  zakresie  jest  także
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz decyzji na wycinkę drzew dla
całego zadania (ew. nasadzenia zastępcze).
Do obowiązków oferenta należy też weryfikacja wszystkich otrzymanych materiałów i
dokonanie wizji lokalnej w terenie.

1.3  OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE
Przedmiot zamówienia jest obiektem o funkcji magazynowo-warsztatowej i biurowej,
która wymagać będzie szczególnego uwzględnienia odpowiednich warunków i norm
akustycznych  w  zakresie  izolacyjności  pomieszczeń  jak  i  innych  materiałów
bezpiecznych  w  użytkowaniu,  a  także  zapewnieniu  dostępu  dla  osób
niepełnosprawnych  w  zakresie  zagospodarowania  terenu  oraz  do  wszystkich
kondygnacji budynku (winda). 
W  budynku  należy  zapewnić  pomieszczenie  socjalne  dla  ekip  sprzątających.
Pomieszczenia techniczne (pom. węzła cieplnego i wodomierza) sytuować w poziomie
przyziemia z wejściem z wewnątrz. 
  

1.4  SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
1.4.1  POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ WRAZ Z 

OKREŚLENIEM ICH FUNKCJI

PIWNICE
01. pom. techniczne 42,0m2

02. magazyn kolekcji CSW - część I 299,0m2

RAZEM: 341,0m2

ILOŚĆ OSÓB: 0

PARTER
01. pom. rozładunkowe 142,0m2

02. warsztaty edukacyjne 'brudne' z zapleczem socj.-sanit. 162,0m2

03. hol 10,0m2

04. toalety 11,0m2

RAZEM: 325,0m2

ILOŚĆ OSÓB: < 50

I PIĘTRO
01. hol 18,0m2

02. warsztaty edukacyjno-artystyczne z zapleczem socjalnym 168,0m2

03. magazyn studyjny dzieł sztuki 127,0m2

04. tolaety 11,0m2

05. łącznik 17,0m2

RAZEM: 341,0m2

ILOŚĆ OSÓB: < 50
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II PIĘTRO
01. komunikacja 48,0m2

01. pom. techniczno-administracyjne 125,0m2

03. magazyn dzieł sztuki - część II 127,0m2

04. toalety 11,0m2

05. pom. gospodarcze 5,0m2

RAZEM: 316,0m2

ILOŚĆ OSÓB: < 50

ŁĄCZNIE: 1.323,0m2

1.4.2  WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE

Powierzchnia zabudowy plan. rozbudowy 401,5m2

Pow. użytkowa piwnic 341,0m2

Pow. użytkowa parteru 325,0m2

Pow. użytkowa I piętra 341,0m2

Pow. użytkowa II piętra 316,0m2

Pow. użytkowa budynku łącznie 1.323,0m2

Pow. całkowita piwnic 413,0m2

Pow. całkowita parteru 401,5m2

Pow. całkowita I piętra 422,0m2

Pow. całkowita II piętra 401,5m2

Powierzchnia dachu (bez attyk) 368,5m2

Kubatura budynku 7.700,0m3

Ilość kondygnacji/wysokość budynku 3+1 podziemna/13,8m

1.4.3  INNE DANE – ILOŚĆ OSÓB

Plan. maks. ilość osób w budynku 150 osób

1.4.4  INNE DANE – PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W 
ZAKRESIE OPRACOWANIA

BILANS TERENU (m2) (%)
Powierzchnia działki inwestora nr: 6/16 3.943,0m2 100

Pow. plan. zabudowy rozbudowy:  401,5m2 10,1

Pow. istn. zabudowy rozbudowy (fragment muzeum): 170,0m2 4,3

Pow. istn. zabudowy technicznej 
(trafostacja i wylot wentylacyjny)  

77,0m2 2,0

Pow. istn. parkingów: 268,0m2 6,8

Pow. istn. dróg wewnętrznych: 379,0m2 9,6

Pow. plan. chodników i schodów:  87,0m2 2,2

Pow. istn. chodników, schodów i pochylni:  498,0m2 12,6

Pow. terenów biologicznie czynnych (trawnik): 2.066,0m2 52,4

Ilość plan. miejsc parkingowych:  0

Ilość istn. miejsc parkingowych:  50

Ilość istn. miejsc parkingowych do likwidacji:  28
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1.4.5 OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ
Wielkość  możliwych  przekroczeń  wskaźników  podanych  w  punkcie  1.4.2  dot.
powierzchni  i  kubatury  budynku  do  maks.  10%.  Postuluje  się  dążenie  do
minimalizowania kosztów inwestycji.

1.5 WARIANTOWOŚĆ
Dla inwestycji przewiduje się alternatywny wariant polegający na zmianie lokalizacji 
klatki  schodowej ze  strony wschodniej  na stronę zachodnią.  Wariant  ten wymaga  
przeprowadzenia drogi pożarowej wzdłuż elewacji północnej w odl. 5-15m, możliwy 
na  terenie  sąsiednim  będącym  w  posiadaniu  Gminy  Miasta  Toruń,  w  ramach  
przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych. 

2.0 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu powinien być dostosowany do istniejących
warunków budynku głównego muzeum. Jakość przyjętych materiałów budowlanych i
wykończeniowych elewacji budynku powinna być na co najmniej średnim poziomie. 
Nie  dopuszcza  się  zastosowania  minimalnych  standardów  wykończenia  i  tzw.
podróbek.  Obiekt  powinien  harmonizować  z  budynkiem  istniejącym  zarówno  pod
względem formy jak i kolorystyki. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolorystyki
w formie kontrastu aby zmniejszyć efekt powiększenia bryły muzeum, który nie jest
pożądany.  W planowanej  rozbudowie,  z  powyższych względów, nie  dopuszcza  się
zastosowania  cegły  klinkierowej  elewacyjnej,  także  ze  względu  na  zbyt  wysokie
koszty systemu podkonstrukcji.  Preferowane są rozwiązania z zastosowaniem tynku
barwionego w masie nakładanego bezpośrednio na warstwę ocieplenia. Rozwiązanie
to  oprócz  znaczenia  estetycznego  podyktowane  jest  także  ekonomiką  kosztów
budowy.

2.1  PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
Przygotowanie terenu budowy należy poprzedzić opracowaniem dot. bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia na budowie (BIOZ) oraz projektem rozbiórki istniejących obiektów i
wycinką kolidującej  zieleni,  a także zabezpieczeniem istniejących sieci ulegających
przebudowie lub likwidacji. 

2.2  ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Wszystkie  zewnętrzne  sieci,  przyłącza  i  instalacje  zewn.  zaprojektować  zgodnie  z
załączonymi  warunkami  technicznymi.  Projekt  powinien  obejmować  również
przebudowę istniejących, kolidujących sieci na całym terenie Zamawiającego.
Należy wykonać projekt wycinki lub przesadzeń i nowych nasadzeń zieleni zgodnie z
inwentaryzacją dendrologiczną i projektem wycinki (Tom C-I).
Miejsca  postojowe  dostosować  do  wskaźnika  zgodnie  z  warunkami  miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Teren nie będzie ogrodzony. 
Miejsca parkingowe i drogi wykonać z kostki betonowej - należy dostosować się do
istniejącego  parkingu.  Chodniki  wykonać  z  kostki  granitowej,  identycznej  jak
istniejąca.
W  ramach  prac  budowlanych  należy  uwzględnić  prace  rozbiórkowe  na  terenie  tj.
rozbiórka nawierzchni betonowych (drogowe i chodnikowe, krawężniki), przebudowa
kanalizacji  deszczowej  parkingu,  budowa  kanalizacji  sanitarnej  oraz  demontaż  i
deinstalacja oświetlenia parkingu.
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Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  w  trakcie  prac  fundamentowych  na  istniejące
przyłącze  podziemnej  sieci  cieplnej,  a  także  istniejącą  część  budynku  muzeum,  w
której mieści się węzeł cieplny oraz pomieszczenia wentylatorowni dla całego obiektu.

    
Planowane  przedsięwzięcie  ma  w  założeniach  być  dostosowane  do  przyjmowania
samochodów ciężarowych o dużej masie typu TIR. Wiąże się to z manewrowaniem
tych pojazdów na  obszarze  parkingu dla  samochodów osobowych.  Samochód  TIR
przed wjazdem na poziom parkingu ma do pokonania pochylnię o dł. 12m i różnicę
poziomów  o  wys.  1,30m  (10%).  Zgodnie  z  planem  zagospodarowania  terenu,  w
którym wrysowano schemat trajektorii skrętu TIR istniejący układ komunikacyjny nie
spełnia  w  rzucie  poziomym  warunków  do  wjazdu  tego  typu  pojazdów  w  liniach
rozgraniczających pasa drogi wewnętrznej pomiędzy parkingami. Wjazd możliwy jest
tylko w przypadku wjechania w pas wolnych miejsc postojowych.
Zarówno  jezdnia  jak  i  parkingi  powinny  być  dostosowane  do  tonażu  tych
samochodów.
Pokonanie  istniejącej  pochylni  o  spadku 10% przez  samochód TIR jest  możliwe i
zgodne z przepisami o drogach (pochylenie niwelety 10% dopuszcza ruch pojazdów o
prędkości do 40km/h., zgodnie z Dz. U. nr 43, poz. 430 z 02.03.1999r.).
W okresie zimowym pochylnia powinna być zabezpieczona przez poślizgiem poprzez
ogrzewanie kablami grzewczymi elektrycznymi.

Istniejące  lampy  oświetleniowe  na  terenie  należy  dostosować  do  planowanego
przedsięwzięcia.  Lampy przy korycie z zielenią należy odwrócić w stronę budynku
muzeum, lampy kolidujące należy przełożyć w inne miejsce np. jako oświetlenie plan.
chodnika wokół budynku. 

Zagospodarowanie  odpadami  użytkowymi  poprzez  istniejący  śmietnik  na  terenie
działki 6/16. Śmieci wywożone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. 

Zagospodarowanie  terenu  oraz  dostęp  do  planowanego  i  istniejącego  budynku
(poprzez  łącznik)  powinno  być  dostosowane  dla  potrzeb  osób  niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach. 

2.3  ARCHITEKTURA
Bryła  i  forma  istniejącego  budynku  muzeum  nie  ulegnie  zmianie.  Planowana
rozbudowa  będzie  zlokalizowana  na  tyłach  budynku  głównego,  schowana  za
budynkiem, niepowodująca zmian w odbiorze wizualnym od frontu tj.  od ul. Wały
Gen. Sikorskiego. 
Planowany budynek będzie miał prostą i zwartą bryłę na planie prostokąta o wym.
28x14,3m. Od strony muzeum nie będzie posiadać otworów okiennych i drzwiowych
(warunek ppoż.). Wysokość plan. obiektu nie powinna przekraczać 15m, zgodnie z
warunkami planu miejscowego "Jordanki".

Zgodnie  z  założeniami  CSW  planowany  obiekt  ma  być  połączony  z  budynkiem
głównym muzeum na poziomie kondygnacji I piętra (z dużą salą). Możliwe jest także
połączenie  budynków  na  poziomie  II  piętra  poprzez  połączenie  obu  klatek
schodowych  kładką  (łącznikiem)  jednak  ze  względów  kompozycyjnych  i
ekonomicznych  nie  zaleca  się  zastosowania  tego  rozwiązania.  Ponadto  przejście
między  budynkami  wymagać  będzie  pokonania  biegów  schodowych  ponieważ
połączenie możliwe jest tylko na poziomie spoczników klatek schodowych.
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Obiekt  będzie  przystosowany dla  osób  niepełnosprawnych  w  zakresie  dostępu  do
wszystkich  kondygnacji  poprzez  plan.  windę  i  istniejącą  pochylnię  zewnętrzną.
Toaleta dla tych osób powinna być zapewniona w plan. budynku.

2.4  KONSTRUKCJA
Konstrukcja budynku żelbetowa słupowa, murowana i stalowa (łącznik). Konstrukcja
klatki  schodowej  i  szybu  windowego  murowana  (silikatowa),  konstrukcja  ramowa
przeszkleń - aluminiowa. 
Ze względu na istniejące nasypy niebudowlane występujące do gł. ok. 6m oraz niski
poziom wód gruntowych planuje się całkowite podpiwniczenie budynku do poziomu
posadzki istn. budynku muzeum. 
Fundament w formie płyty fundamentowej lub oparcie ścian na ławach żelbetowych na
gruncie nośnym. 
Ściany  nośne  w  podpiwniczeniu  wylewane  żelbetowe  oraz  gazobetonowe  na
pozostałych  kondygnacjach  z  wieńcem  żelbetowym  w  połowie  wysokości  jako
wzmocnienie.  W  obiekcie  nie  dopuszcza  się  zastosowania  ścian  osłonowych
zewnętrznych oraz wewnętrznych w pom. magazynowych innych niż gazobetonowych
i silikatowych ze względu na uwarunkowania ppoż. Materiał ten odznacza się znaczną
odpornością  na  ogień,  a  także  jest  bardzo  dobrym  izolatorem  ciepła  o  wysokich
temperaturach, nie przekazując go do pomieszczeń sąsiednich.
Stropy  żelbetowe  wylewane  dostosowane  do  zakładanych  obciążeń  użytkowych
(magazyny dzieł).  Zakłada się obciążenia stropów do 3 kN/m².
  

2.5  INSTALACJE WEWNĘTRZNE i OSPRZĘT

Wodociągowe 
Instalacje wodociągowe bytowe zaprojektować z rur PE lub PP, instalacje ppoż. z rur
stalowych  ocynkowanych.  Liczniki  ciepłej  i  zimnej  wody  zlokalizować  w  pom.
technicznym. 

Kanalizacja sanitarna  
Instalacje  wewnętrznej  kanalizacji  sanitarnej  zaprojektować  z  rur  PCV.
Odprowadzenie do najbliższej studzienki w drodze dojazdowej na wysokości klatki
schodowej muzeum. 

Kanalizacja deszczowa  
Odprowadzenie wód opadowych z dachu poprzez system ciśnieniowy do wewnątrz
budynku i odprowadzenie do miejskiej kanalizacji deszczowej.

Gazowe 
W budynku nie planuje się instalacji gazowych dla celów użytkowych i grzewczych.

Centralne ogrzewanie
Budynek będzie ogrzewany ciepłem z miejskiej sieci cieplnej (obecnie EDF).
Dla  potrzeb  planowanej  inwestycji  planuje  się  dostarczać  ciepło  z  istn.  węzła
cieplnego w budynku muzeum lub alternatywnie z nowego węzła zlokalizowanego w
planowanym budynku. 
W budynku przewidzieć opomiarowanie ciepłej wody i c.o. 
Urządzenia opomiarowania ciepła (ciepłomierze) zlokalizować w pom. technicznym.
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W  ramach  umowy  przyłączeniowej  można  przewidzieć  wykonanie  projektu  oraz
realizację przyłącza przez EDF.
  
Dostarczanie ciepła poprzez klimakonwektory z centralą wentylacyjno-klimatyzacyjną
zlokalizowaną na dachu.
Pomieszczenia  magazynowe z  rejestratorami  parametrów ciepła  i  wilgotności;  18°,
wilgotność 45-60%.

Wentylacja mechaniczna 
Wentylacja  mechaniczna  obejmująca  pomieszczenia  użytkowe  i  magazynowe.
Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna zlokalizowana na dachu.

Wentylacja grawitacyjna 
Klatka  schodowa  wyposażona  w  wentylację  grawitacyjną  z  wylotem  ponad  dach,
nawiew ponad drzwiami wejściowymi zewn. lub kratka w drzwiach u dołu.
W pomieszczeniach,  w ramach okiennych zastosować mikrowentylację;  w każdym
oknie.

Elektryczne 
Wewn.  instalacje  elektryczne  i  oświetlenia  jako  podtynkowe  i  w  sufitach
podwieszanych. Główną  rozdzielnicę  elektryczną  zlokalizować  w  holu  wejścia
głównego. 
Każdy pokój powinien być wyposażony po dwa podwójne gniazdka na każdej ścianie.
Oświetlenie  w  całym budynku  typu  LED nasufitowe,  natężenie  światła  zgodnie  z
obliczeniami i przepisami. Oświetlenie klatki schodowej na czujniki ruchu.

Teletechniczne 
W budynku zastosowane będą instalacje niskoprądowe dla potrzeb administracyjnych i
komputerowych.
Uwzględnić instalację telefoniczną, domofonową, antenową i internetową w każdym
pomieszczeniu  biurowym.  Przy  drzwiach  wejściowych,  od  strony  zewnętrznej,
zaprojektować  panel  domofonu  wraz  z  wewnętrzną  instalacją  domofonową.
Uwzględnić dzwonek w drzwiach zewn.

Monitoring 
Na  budynku  i  w  budynku  lub  na  lampach  oświetleniowych  należy  zastosować
monitoring  wewnętrzny  pomieszczeń  ogólnodostępnych  oraz  holi.  Ilość  kamer
dostosować  do  należytego  zabezpieczenia  mienia  i  eksponatów.  Monitoring
obejmujący kompletny zestaw umożliwiający użytkowanie tj. rejestrator 16-kanałowy,
kamery, monitor, okablowanie itp.

Inne
Przed  każdym  wejściem  do  budynku,  z  zewnątrz,  należy  zaprojektować  przed
drzwiami korytko o gł. min. 10cm na wycieraczkę w formie kratki stalowej, o wym.
60x90cm oraz zadaszenie zgodnie z przepisami. 

13



2.6  WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE
Pokrycie ścian zewnętrznych wełną mineralną o gr. min 15cm, na cokole (w pasie
parteru) o gr. 2cm mniejszej do głębokości fundamentu. Dopuszcza się boniowanie
elewacji.  Zastosować  izolację  przeciwwilgociową  na  ścianie  fundamentowej,  od
górnego  poziomu  fundamentu  do  wys.  45cm  powyżej  terenu  (izolacja  płynna)  +
dodatkowo folię kubełkową. 
Przekrycie stropodachu wełną mineralną o gr. min.  25cm, wylewką betonową o gr.
5cm  oraz  membraną  PVC  lub  izolacją  półpłynną  natryskową  na  bazie  tworzyw
sztucznych (poliuretan); w kolorze jasnoszarym odbijającym promieniowanie cieplne.
Attyki  dookoła  budynku,  ocieplone  od  góry  i  od  wewnątrz,  pokryte  wyprawką
tynkarską na siatce i pokryte izolacją przeciwwodną płynną wraz z połacią dachu.
Parapety stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL 9006.

Cokół  budynku  z  płytek  klinkierowych  bądź  tynk  cementowy  malowany  na
ciemnoszaro, zacierany na gładko. Nie dopuszcza się stosowania na cokołach budynku
okładzin  absorbujących  brud  tj.  o  strukturze  ziarnistej.  Balustrady  zewn.  stalowe
ocynkowane malowane proszkowo lub ze stali kwasoodpornej.

Okna  aluminiowe  dostosowane  kolorystycznie  (ramy  i  szkło)  do  istniejących  w
budynku muzeum. Okna z mikrowentylacją. Okna szklone, zespolone 2-komorowe,
zgodne  z  obowiązującymi  współczynnikami  przenikania  ciepła.  Otwory  okienne
powinny być  wyposażone  w tzw.  "ciepły parapet"  oraz  "ciepłą  ramkę"  po  wewn.
obwodzie, ze styroduru. Ze względu na północną orientację okien nie jest konieczna
ochrona przeciwsłoneczna jednak za względu na ochronę przed ucieczką ciepła należy
zastosować rolety zewnętrzne  z  lamelami  wypełnionymi  pianką PVC, uruchamiane
elektrycznie (dotyczy każdej kondygnacji). Rolety będą zamykane na noc. 
Drzwi  zewn.  aluminiowe,  w  kolorze  jak  w  budynku  istniejącym  muzeum,  z
samozamykaczami.  Brama  wjazdowa  do  pom.  rozładunkowego  podnoszona  lub
przesuwna na szynie na ścianę boczną. 
Łącznik o konstrukcji stalowej całkowicie przeszklony dostosowany do planowanych
obciążeń przewożonych eksponatów. Szkło kolorystycznie dostosować do istniejącego
na budynku muzeum.

2.7  WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE
Wykończenie wewnętrzne analogicznie do zastosowanego w budynku muzeum.
Na korytarzach  ogólnodostępnych  i  wiatrołapach  gresy lub  lastryko  szlachetne,  na
stopniach progi antypoślizgowe. Cokół  w klatce schodowej  z  płytek o wys.  10cm.
Balustrada klatki schodowej stalowa malowana proszkowo. Na klatkach schodowych
uwzględnić  lamperię  lub  okładzinę  o  właściwościach  odpornych  na  brud  i  łatwo
zmywalnych do wysokości 1,6m.

Parapety  wewn.  z  tworzywa  sztucznego  w  okleinie  drewnopodobnej  (np.  olcha).
Podłogi  w  pom.  administracyjnych  z  paneli  podłogowych  lub  wykładzin,  w
korytarzach, toaletach i pom. socjalnym na podłogach płytki gresowe. Na ścianach w
pom.  sanitarnych  płytki  ceramiczne  do  wys.  2m,  w  pom.  socjalnym  w  obrębie
zlewozmywaków. W pomieszczeniu rozładunkowym podłoga betonowa przemysłowa
dostosowana do ruchu pojazdów typu TIR i wózków widłowych.
W magazynach dzieł i łączniku podłoga betonowa przemysłowa dostosowana do ruchu
wózków widłowych.
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Wszystkie  podłogi  powinny  posiadać  ścieralność  dostosowaną  do  funkcji
pomieszczenia.
Tynki wewnętrzne cem.-wapienne białe, nakładane maszynowo.
Drzwi  do  pom.  administracyjnych  drewniane  pełne,  w  okleinie  drewnopodobnej,
wyposażone w zamki patentowe.
Sufity malowane na biało, ściany w kolorach jasnych pastelowych, farbą emulsyjną.

 Winda osobowo-towarowa o wym. wewn. kabiny 4,0x3,0m i wys. 3,6m, 
o udźwigu do 3 ton. Wys. wewn. łącznika min. 3,80cm.

Wszystkie elementy wyposażenia powinny posiadać odpowiednie certyfikaty jakości i
znaki bezpieczeństwa, spełniać także warunki ochrony ppoż. 

2.8 STANDARD WYKOŃCZENIA
Zamawiający dąży do zminimalizowania kosztów inwestycji jednak narzuca standard 
wykończenia i sprzętów, aby nie były najtańsze i nieodpowiedniej jakości. 

Zaproponowane produkty producentów mogą być zamienne (innych producentów) z  
zachowaniem przynajmniej równoważnych parametrów technicznych.
Zamawiający określa zakres standardu i  wyposażenia w podziale  na poszczególne  
pomieszczenia  i  materiały zgodnie  z  załączoną  tabelą  równoważności  materiałów  
budowlanych oraz instalacyjnych z osprzętem.

2.9 WARUNKI PPOŻ.
Wykonany  schemat  funkcjonalny  PFU  został  uzgodniony  w  zakresie  warunków
przeciwpożarowych jednak ustalenia te należy traktować poglądowo.

Budynek średniowysoki (>12<25m wys.)
Budynek zalicza  się  do obiektów kategorii  zagrożenia  ludzi  ZL-III,  w którym nie
będzie przebywać jednocześnie więcej niż 50 osób oraz kat. PM dla magazynów.

 Wymagania ppoż.:
- zakłada się do 2000 MJ w magazynach
- odporność pożarowa budynku (> 12m < 25m): klasa B
- główna konstrukcja nośna R 120, konstrukcja dachu R 30
- stropy: REI 60 zw. do REI 120 (pomiędzy strefami)
- dach nierozprzestrzeniający ognia, pokrycie RE 30
- ściany zewn. EI 60, ściany wewn. EI 30, pomiędzy ZL-III i PM REI 120, drzwi EI 60
- obudowa klatki schodowej REI 120 z drzwiami EI 60
- klatka schodowa wyposażona w klapę dymową oraz nawiew w drzwiach zewn.
- obudowa szybu windowego oraz pom. techn. w piwnicy REI 120 z drzwiami EI 60
- w pom. rozładunkowym wymagana wentylacja mech. oraz czujki tlenku węgla 
- 20m do wyjścia ewakuacyjnego w ZL-III 
- 40m do wyjścia ewakuacyjnego w PM
- w strefach ZL hydranty Hw 25, w PM oraz pom. rozładunkowym Hw 52  
- ilość osób <50 w pom. warsztatowych przy WSP. 4,6m²/os. wg standardu MFPA 101
- ppoż. wyłącznik prądu obiektu
- instalacja odgromowa na dachu
- budynek nie będzie posiadać instalacji gazowych użytkowych i do ogrzewania bud.
- system wykrywania pożaru z powiadomieniem do PSP
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- w przypadku gaszenia pożaru 'gazem' przeanalizować wielkość kubatury i techniczne
możliwości wykonania

- okładziny wewnętrzne z materiałów conajmniej trudnozapalnych
-  ze  względu  na  usytuowanie  budynku  w stosunku  do  drogi  pożarowej  krótszym
bokiem w klatce  schodowej  na  kondygnacji  I  i  II piętra  należy wybudować okno
(otwierane od zewn.) dla celów dostępu z drabin strażackich
- oświetlenie ewakuacyjne 
- 2 hydranty zewn. w odległości < 75m, woda w ilości 20 l/s
Dla  pomieszczeń  magazynowych  powinna  być  ustalona  maksymalna  gęstość
obciążenia ogniowego wraz z określeniem stref pożarowych.

2.10 UWAGI
Wszystkie rozwiązania projektowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami
i normami związanymi z inwestycją, szczególny nacisk należy położyć na rozwiązania
dotyczące izolacyjności cieplnej i akustycznej.
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3.0 WYKAZ PRZEPISÓW i NORM ZWIĄZANYCH

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. "Prawo Budowlane"; 
(Dz. U. Nr 207 z 2003r, poz. 2016 z późn. zmianami)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. "w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie";
(Dz. U. Nr 75 z dnia 12.04.2002r., poz. 690; z późn. zmianami)

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp. Morskiej z dnia 05.07.2013r. 
(poz. 926)  zmieniające rozporządzenie "w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie";

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. "w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego"; 
(Dz. U. Nr 120 z dnia 10.07.2003r, poz. 1133 z późn. zmianami)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. "w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego";
(Dz. U. Nr 202 z dnia 16.09.2004r, poz. 2072. z późn. zmianami) 

6. Normy budowlane związane (w tym normy dot. akustyki)

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.03.1999r. "w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm";

 (Dz. U. Nr 22 z dnia 19.03.1999r, poz. 209 z późn. zmianami Dz. U. Nr 51 z dnia 
28.06.2000r., poz. 617)

Inne (szczegółowe) przepisy i normy nie ujęte w wykazie powinny być przestrzegane jeżeli 
tego wymagać będą nieokreślone w niniejszym opracowaniu elementy inwestycji.

Projekt budowlany powinien być wykonany w oparciu o aktualne przepisy i normy w dniu
oddania  wniosku o  pozwolenie  na  budowę,  a  projekt  wykonawczy w dniu  zgłoszenia  do
odbioru.

Opracował:
mgr inż. arch. Cezary Owczarek

....................................................
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