
MINIMALNE WYMAGANIA i STANDARD WYKONANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA

Program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy budynku Centrum Sztuki Współczesnej
Znaki Czasu w Toruniu przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 13

wraz z zagospodarowaniem terenu

Zastosowanie materiałów elewacyjnych należy uzgodnić z Biurem Miejskiego Konserwatora
Zabytków (BMKZ) oraz autorem projektu budynku istniejącego CSW. 

LP MATERIAŁ
ELEMENT

ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA UWAGI

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 drogowe - miejsca postojowe

- chodniki
- o wym. 5x2,5m
- szer. 1,2m - 2,0m

zgodnie z 
projektem 
drogowym

2 kostka betonowa drogi wewn. i 
parkingi

- gr. 8cm, kolor szary drogi, czerwony-
parkingi, 
klasa I, cement portlandzki kl. 35

3 kostka granitowa chodniki - gr. 6cm, o wym. 8x8cm, kolor szary identyczna jak 
istniejąca 

4 krawężniki jezdnie - betonowe, gr. 15-20cm

5 obrzeża betonowe chodniki - gr. 6-8cm

6 opaska z grysem opaska dookoła 
budynku

- szer. 30cm, dla warstw j/n
-  grys  lub  żwir  o  śr.  5-15mm,  gr.
warstwy 10cm
- warstwa spodnia żwir o śr.  3-10mm
do gł. 50cm
- warstwa piasku do spodu fundamentu 

7 kosze na śmieci przy chodniku stalowe  ocynkowane,  na  1  lub  2
nogach,  malowane  proszkowo  w
kolorze  czarnym,  z  osłoną
przeciwdeszczową

8 zieleń wokół budynku -trawniki na podłożu próchniczym o gr.
min. 15cm i 5cm podłoża izolacyjnego 
przed przenikaniem wody do gleby
- drzewa istniejące (pielęgnacja)
- plan. nasadzenia

wg projektu 
zieleni

9 monitoring na budynkach lub 
lampach 
oświetleniowych

- kamery obrotowe
- rejestracja zapisu
-  kamery  własne,  nie  podpięte  do
monitoringu miejskiego.

10 oświetlenie terenu na budynku i w 
terenie

- lampy uliczne, wys. 4-5m z ośw. 
LED
- lampy LED
- oświetlające chodniki
- lampy sterowane czujką zmierzchową

11 wodociągowe trawniki punkt poboru wody z kurkiem i złączką
do węża na ścianie budynku

wg projektu 
sanitarnego

12 kanalizacja sanitarna odprowadzenie
ścieków
sanitarnych

odprowadzenie ścieków z budynku do 
istniejącej studzienki na terenie działki 
2/2. Rury PVC, studzienki PVC lub 
betonowe, w zależności od 
przeznaczenia.

wg projektu 
sanitarnego
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13 kanalizacja sanitarna odprowadzenie
ścieków
deszczowych

odprowadzenie ścieków z budynku do 
istniejącej kanalizacji na terenie działki
6/16. Rury PVC, studzienki PVC lub 
betonowe, w zależności od 
przeznaczenia.

wg projektu 
sanitarnego

BUDYNEK - ZEWNĘTRZNE
1 izolacja płynna z 

tworzyw sztucznych 
dach budynku izolacja płynna lub półpłynna z 

tworzyw sztucznych (poliuretan) z 
warstwą gruntującą na wylewce 
betonowej. Odporna na mróz, wodę, 
ruch pieszy, na temperaturę  w zakresie
-30° do +90°, paroprzepuszczalność 
25gr/m² na dzień, wodoszczelność do 
0,5 bar, odporna na działania 
atmosferyczne i chemikalia.
Nakładana  3-krotnie  natryskowo  lub
wałkiem.  W  miejscach  dylatacji
wylewki  betonowej,  a  także  na
łączeniach  połaci  z  attyką  zastosować
tkaninę techniczną (flizelinę). Pozostałe
zgodnie z technologią producenta.

nakładana w 
warunkach 
pogodowych 
bezdeszczo-
wych.

2 membrana dachowa 
PVC

dach budynku membrana dachowa elastyczne PVC 
(polichlorek winylu), paroprzepuszcza-
lna, jednowarstwowa mocowana 
klejem do podłoża, zgrzewana 
termicznie. Grubość 1,5mm + flizelina,
wywinięta na attyki.
Kolor zbliżony do RAL 7001, 
odbijający promieniowanie cieplne i 
UV. Pozostałe zgodnie z technologią 
producenta.

opcjonalnie 

3 izolacja paroszczelna stropy, posadzka na
gruncie

folia PE, o gr. 0,3mm

4 izolacja pionowa 
przeciwwodna

ściany 
fundamentowe 
budynku

masa bitumiczna modyfikowana 
polimerem z wypełniaczem 
polistyrenowym, gęstość 0,65kg/dm³, 
temp. użytkowania -30/+70°C, 
wodoszczelna przy ciśn. 0,75 bara, 
powłoka odporna na wodę i kwasy 
humusowe.

5 izolacja pozioma 
przeciwwodna

fundamenty 
budynku

folia PVC o gr. 0,5mm

6 styropian XPS lub 
wodoodporny 
(izolacja termiczna) 

ściany 
fundamentowe 
piwnic

styropian typu XPS lub wodoodporny,
EPS  100-038,  gr.  12cm,  sezonowany,
frezowany

frezem do 
ściany

7 wełna mineralna 
(izolacja termiczna)

ściany nadziemne 
budynku 

gr. 15cm, twarda, λd=0,039 W/mK, kl.
reakcji na ogień A1

8 wełna mineralna 
(izolacja termiczna) 

dachy budynku gr. 25cm, twarda, λd=0,039 W/mK, kl.
reakcji na ogień A1
Spadek 2% uzyskany poprzez styropian
spadkowy EPS 150.

9 bloczki gazobeton. ściany zewnętrzne i
wewnętrzne

gr. 24cm, kl. 400kPa, 
wsp.  λ=0,045W/[m*K],  na  cienkiej
zaprawie  klejowej,  bez  dodatków  i
związków niebezpiecznych dla zdrowia

10 bloczek silikatowy ściany zewn. i 
wewn. (nośne); 
podziemne

gr. 24cm, kl. min. 600 kPa na cienkiej 
zaprawie klejowej, bez dodatków i 
związków niebezpiecznych dla zdrowia

2



11 tynk cem.-wapienny ściany  zewnętrzne,
kominy

paroprzepuszczalny, odporny na 
warunki atmosferyczne, cement 
portlandzki, kat. I, maks. średnica 
kruszywa 1mm, reakcja na ogień A1, 
absorpcja wody kat. W1, 

w przypadku 
zastosowania

12 farby elewacyjne ściany, kominy silikonowe (samoczyszczące), 
paroprzepuszczalne, z formułą 
nanocząsteczek kwarcu, zapobiegająca 
rozwojowi grzybów, alg, mchów i 
porostów, odporna na zasady, 
przepuszczalna dla co2, 
mikroporowata, bez błony, gęstość ok. 
1,5g/cm³

13 okna zewnętrzne elewacje budynku aluminiowe, profil ciepły, uchylno-
rozwierne i witryny, zespolone, 
2-komorowe, klasa min. P4, wsp. 
Umax<=0,9
szkło bezbarwne, szyba zewn. o gr. 
6mm, w parterze szyby 
antywłamaniowe 2x4mm z folią,
profil z izolacją termiczną, okucia 
stalowe, klamki aluminium,
wsp. dźwiękochłonności 32dB, z 
mikrowentylacją w ramie okiennej,
kolor identyczny jak w budynku 
muzeum (szary).

14 parapety okna zewnętrzne stalowe ocynkowane, malowane 
proszkowo, kolor szary RAL 7001

15 drzwi zewnętrzne wejściowe do 
klatek schodowych

aluminiowe, profil ciepły, przeszklone 
1-komorowe, z szybą antywłamaniową

16 brama brama dla pojazdów
dostawczych i TIR,
(pom. 
rozładunkowe)

- brama podnoszona lub przesuwna 
elektrycznie
- ocieplana
- stalowa, kasetowa
- zabezpieczenia antywłamaniowe

17 klapa wyłazowa na 
dach

nad klatką 
schodową

zgodna z przepisami, z drabinką na 
ścianie

18 domofon cyfrowy z wyświetlaczem LCD kolorowym
19 antena zbiorcza do odbioru telewizji

naziemnej 
- TV naziemna cyfrowa
- posiadająca atesty i certyfikaty
- przystosowana do odbioru wielu 
odbiorców (użytkowników)
- okablowanie światłowodowe
- wzmacniacz antenowy 

lokalizacja na 
dachu budynku 
od strony pn,
kierunek - 
nadajnik w 
Trzeciewcu

20 instalacja 
piorunochronna

ochrona  budynku
przed
wyładowaniami
elektrycznymi

- posiadająca atesty i certyfikaty zgodnie z 
projektem 
elektrycznym

21 gres zewnętrzny schody  i  spoczniki
na zewnątrz

- gres techniczny o wym. 30x30cm
- impregnowany
- mrozoodporny
- o gr. min. 7mm
- odporność na ścieranie PEI 5 
- antypoślizgowość min. R12
- nienasiąkliwość wodna E<0,5 

opcja

22 zieleń wokół budynku -trawniki na podłożu próchniczym o gr.
min. 15cm i 5cm podłoża izolacyjnego 
przed przenikaniem wody do gleby

wg projektu 
zieleni

23 elektryczne budynek - iluminacja budynku LED opcjonalnie

3



24 inne

BUDYNEK - WEWNĘTRZNE
1 bloczek silikatowy ściany wewn. 

piwnic, nośne i 
nienośne

gr. 12-24cm, kl. min. 600 na cienkiej 
zaprawie klejowej

zgodnie z 
projektem 
konstrukcji

2 wełna mineralna 
(izolacja akustyczna) 

stropy międzykond. gr. 10cm, twarda, λd=0,039 W/mK, kl. 
reakcji na ogień A1

3 wełna mineralna 
(izolacja akustyczna) 

ściany działowe 
GK/GKF/GKI

gr. 5-8cm, miękka, λd=0,039 W/mK, 
kl. reakcji na ogień A1 

gr. w zależności
od 
przeznaczenia

4 tynk cem.-wapienny ściany piwnic, 
ściany nośne

gr. 1,5-2cm, paroprzepuszczalny, 
cement portlandzki, kat. I

5 płyta GK i GKI ściany działowe 
pom. użytkowych i 
sanitarnych

gr. 1,25cm, wodoodporna

6 płyta GKF ściany działowe, 
okładziny ścian

o gr. 1,25cm, ogniochronna war. ppoż.

7 beton podłoga 
przemysłowa

- beton przemysłowy
- antystatyczny
- odchyłki poziomu +/- 2mm
- z utwardzaczem (sucha posypka)
- niepyląca
- odporna na obciążenia dynamiczne 
(wózki widłowe)
- wytrzymująca obciążenia do 5 ton

8 panele podłogowe podłoga - grubość panela min. 8mm 
- klasa ścieralności AC4
- sposób montażu-bezklejowy 'pióro-
wpust'
- podkład folia PE + pianka o gr. 2mm
- struktura drewna
- kolor: dostosowany do charakteru 
obiektu
- listwy przypodłogowe drewniane w 
kolorze dopasowanym do paneli, o 
wys. 5cm

9 wykładzina 
dywanowa 
(pływająca)

podłoga - na podkładzie filcowym lub na piance
- włos krótki cięty, niesupełkowy
- cokoły z wykładziny o wys. 5cm z 
listwami PVC
- folia PE
- kolor: dostosowany do charakteru 
obiektu

10 gres wewnętrzny podłogi - gres techniczny o wym. 30x30cm
- impregnowany
- o gr. min. 7mm
- odporność na ścieranie PEI 5
- antypoślizgowość min. R10
- nienasiąkliwość wodna E<0,5 

11 lastryko klatka schodowa - grys kamienny o barwie białej i 
beżowej
- beton o barwie beżowej 
- odporność na ścieranie PEI 5
- antypoślizgowość min. R10
- nienasiąkliwość wodna E<0,5
 

identyczne jak 
w budynku 
muzeum
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12 ściany działowe GK płyty GK na stelażu
stalowym

- ściana działowa o gr. całk. 15cm
- gr. 1,25cm, na stelażu stalowym 
- szer. profilu 10cm
- wypełnienie wełną mineralną (akust.) 
miękką o gr. 10cm 
- płyty 2xGK/GKF/GKI, obustronnie

13 sufit tynk cem-wapienny - kolor biały w przypadku 
braku sufitu 
podwieszonego

14 sufit podwieszany płyty GK na stelażu - płyty kasetowe o wym. 60x60cm
- kolor biały
- technologia osadzenia płyt wgłębna
- stelaż stalowy mocowany do stropu

15 parapet PVC - okleina drewnopodobna
- gr. 3cm
- ocieplany (wypełniony pianką)

16 drzwi pom. 
administracyjne, 
socjalne i 
gospodarcze

- drewniane płytowe
- ościeżnice drewnopodobne, 
- okleina drewnopodobna
- 3 zawiasy
- izolowane akustycznie
- częściowo przeszklone w zależności 
od przeznaczenia
- klamki i szyldy metalowe
- zamek typu Yeti
- zgodne z warunkami ppoż.

17 drzwi 
przeciwpożarowe

hole, klatki 
schodowe

zgodnie z warunkami ppoż.

18 winda wewnętrzna,
osobowo-towarowa

- wym. wewn. kabiny 3x4m 
i wys. 3,6m
- typ napędu: podszybie
- zgodna z normą, przeznaczona dla 
osób niepełnosprawnych
- o udźwigu 3000kg (do 30 osób)
- ilość przystanków: 4 
(piwnica-II piętro)
- prędkość 0,5-1,0 m/s
- spełniająca warunki ppoż. 
- napęd energooszczędny
- drzwi otwierane na całą szerokość 
kabiny
- panel przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo i 
wzrokowo
- przejazd bez wstrząsów i drgań
- wykończenie kabiny z materiałów 
trwałych na uszkodzenia mechaniczne i
wymienne w przyszłości np. panele 
drewniane
- łagodny start i hamowanie
- preferowany brak maszynowni
- hałas <60 dB
- oświetlenie LED
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INSTALACJE SANITARNE WEWN. i OSPRZĘT
1 instalacje 

wodociągowe
instalacje użytkowe rury PE lub PP, dla celów ppoż. rury 

stalowe ocynkowane
zgodnie z proj. 
sanitarnym

2 instalacja kanalizacji 
sanitarnej

piony instalacyjne rury PCV ø110, ø75, ø50 zgodnie z proj. 
sanitarnym

3 wodomierz pom. wodomierza sucho-bieżny z odczytem radiowym zgodnie z proj. 
sanitarnym

4 zlewozmywak na szafce, 
wpuszczany

- stal nierdzewna, satynowa
- jednokomorowy z ociekaczem
- wym. 80x50cm
- z kompletnym  syfonem 

5 szafka pod 
zlewozmywak

drewniana, z 
drzwiczkami

- wym. 210x60cm
- układ modułów;
   - '45' szuflady
   - '45' półka
   - '60' kosz na śmieci, zlewozmywak
   - '60' półka (podwójne drzwi) 
- fronty z MDF
- blat o gr. 4cm z MDF

6 brodzik gospodarczy do pom. 
porządkowych

- jednokomorowy na stelażu
- stal nierdzewna
- kurek ze złączką do węża 
- wym. 60x60cm / 15cm wys.

7 umywalka ceramiczna - zawieszana na ścianie lub na stelażu
- z półnogą 
- o wym. min. 55x45cm
- otwór przelewowy
- kolor biały
- kompletny syfon

dla osób 
niepełnospra-
wnych prosto-
kątna o szer. 
90cm 

8 miska ustępowa fajansowa - wisząca na stelażu ze spłuczką 2-
klawiszową
- kolor biały 
- obudowa GK, z płytkami ceram. 

9 pisuar toalety męskie - fajansowe ze spłukiwaniem 
- w komplecie zestaw montażowy, 
sitko, syfon pisuarowy, natynkowa 
spłuczka ciśnieniowa i automatycznym
zaworem spustowym
- kolor biały

10 bateria zlewozmywakowa - stalowa chromowana z mieszaczem 
- jednouchwytowa
- mocowana na zlewozmywaku 
- przeznaczona do instalowania w sieci 
wodociągowej o ciśnieniu nominalnym
do 1MPa (10atm) i temp. 90°. Zalecany
zakres ciśnienia 0,1-0,5MPa (1-5atm).
- podstawowa długość przewodów 
elastycznych L=350mm, gwint 
przyłączeniowy M10x1-G3/8". 
- podłączenie baterii: woda ciepła z 
lewej strony, woda zimna z prawej 
strony. 
- głowica ceramiczna regulująca 
wypływ wody ciepłej i zimnej
- wylewka wysoka umożliwiająca 
podkładanie garnków
- końcówka wylewki wyposażona w 
filtr i ogranicznik zużycia wody o 50% 
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11 bateria umywalkowa - stalowa chromowana z mieszaczem 
- jednouchwytowa, 
- mocowana na umywalce 
- przeznaczona do instalowania w sieci 
wodociągowej o ciśnieniu nominalnym
do 1MPa (10atm) i temp. 90°. Zalecany
zakres ciśnienia 0,1-0,5MPa (1-5atm).
- podstawowa długość przewodów 
elastycznych L=350mm, gwint 
przyłączeniowy M10x1-G3/8". 
- podłączenie baterii: woda ciepła z 
lewej strony, woda zimna z prawej 
strony. 
- głowica ceramiczna regulująca 
wypływ wody ciepłej i zimnej
- końcówka wylewki wyposażona w 
filtr i ogranicznik zużycia wody o 50% 

12 złączka do węża typowa - złączka stalowa nierdzewna z 
zaworem ceramicznym, ø15

13 ogrzewanie (1) grzejnikowe - stalowy płytowy
- w pom. mokrych ocynkowany
- podłączenie dolne ze ściany
- wys. 60cm
- malowany proszkowo
- kolor biały, nieżółknący
- głowica termostatyczna regulowana
- głowice termostatyczne w pom. 
ogólnodostępnych (np. hole, korytarze)
jako wandaloodporne, z możliwością 
blokady ustawienia nastawy 
- zabezpieczenie przed zamarzaniem
- górna osłona w formie kratki
- grubość blachy zgodna z normą PN-
EN 442
- maks. temperatura 110°
- gwarancja min. 10 lat

- wielkość 
grzejnika 
zgodnie z 
projektem 
sanitarnym

14 ogrzewanie (2) klimatyzacja - klimakonwektory 4-rurowe
- doprowadzenie sufitowe
- sterowanie naścienne

- dot. pom. 
ogólno dostęp-
nych
- dodatkowo 
grzejnik pod 
oknem w czasie
nieużytkowania 

15 chłodzenie klimatyzacja - klimakonwektory 4-rurowe
- doprowadzenie sufitowe
- sterowanie naścienne

16 wentylacja (1) grawitacyjna - grawitacyjna w suficie lub naścienna 
pod sufitem, o śr. 15cm 

17 wentylacja (2) mechaniczna - centrale wentylacyjne umieszczone w
kondygnacji piwnicy i na dachu
- zastosowanie reduktorów 
akustycznych
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CENTRALNE OGRZEWANIE
1 grzejnik (1) pom. użytkowe - stalowe, 

- malowane proszkowo 
- w pom. sanitarnych dodatkowo 
ocynkowane
- wyposażone w zawory 
- termostatyczne
- kolor biały, nieżółknący

2 grzejnik (2) toalety stalowe ocynkowane
- malowane proszkowo
- drabinkowe
- wyposażone w zawory 
termostatyczne
- kolor biały, nieżółknący

3 głowica 
termostatyczna

grzejniki cieczowe, zabezpieczenie przeciw 
zamarzaniu, z wbudowanym 
czujnikiem.  

4 zawory 
termostatyczne

grzejniki - z głowicą termoregulacyjną, z 
podziałką.
Maks. ciśnienie robocze 10 bar, maks. 
ciśnienie różnicowe 0,6 bar, maks. 
temp. zasilania 120°C. 

5 ciepłomierz węzeł cieplny sucho-bieżny z odczytem radiowym
 

6 podzielniki ciepła instalacja c.o. elektroniczne z odczytem radiowym
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN. i OSPRZĘT
1 instalacje elektryczne pom. użytkowe, 

hole i korytarze
podtynkowe i podposadzkowe
przewody wtynkowe YDYpżo 1.5mm2
(w posadzkach w rurach typu "peszel")

2 gniazda elektr. 220V pom. użytkowe natynkowe, z tworzyw sztucznych, 
jeden typ dla wszystkich pomieszczeń 
biurowych i sanitarnych. Podwójne z 
uziemieniem. Oprawki białe. 4 szt. na 
każdy pokój biurowy (po 1szt. na 
każdej ścianie).

3 skrzynki elektryczne 
wewn.

cały obiekt z tworzyw sztucznych, montowane w 
ścianie

4 gniazda telefoniczne pom. użytkowe w zestawach energ. + intern.+ telefon
5 gniazda internetowe pom. użytkowe w zestawach energ. + intern. + telefon

6 lampy nasufitowe pom. użytkowe LAMPY OPK 236 o IP 54, kasetowe o 
wym. 60x60cm, LED
- barwa światła 2.700-3.000 K

7 lampy nasufitowe zaplecza techniczne
lub sanitarne

lampy o budowie wzmocnionej z 
żarówkami LED

8 instalacje elektr. i 
oświetlenie awaryjne 
ppoż.

cały obiekt + 
zagospodarowanie 
terenu

zgodnie z warunkami ppoż.

9 kuchenka elektryczna - elektryczna z kablem
- 2-palnikowa

10 monitoring CCTV wewnętrzny Kamery wraz z rejestratorem, 
monitorem i okablowaniem.
Kamery kopułkowe IP cyfrowe 700 
TVL. Dualna (dzień/noc). Czułość 
0,001 lux color, obiektyw 4-9mm, 
zakres regulacji pion 160°, poziom 
360°, obudowa wandaloodporna IK 10.
Monitor LED 23". 
Rejestrator 16-kanałowy z dyskiem 
DVD, prędkość wyśw. do 400kl/s, 
Mpeg 4, program do zdalnego 
sterowania urządzeniem oraz zdalnej 
obserwacji, Full HD rozdzielczość 
zapisu D1 (704x576), HDMI.  

11 alarmowe wewnętrzny - czujki dualne; PIR i mikrofalowe
- zasięg dostosowany do wielkości 
pomieszczeń
- dynamiczna kompensacja 
temperaturowa
- hermetyczna obudowa
- funkcje testowe
- przetwarzanie FSP  

9



BUDYNEK - POMIESZCZENIA

LP MATERIAŁ
ELEMENT

ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA UWAGI

MAGAZYN KOLEKCJI CSW - część I  (podziemie)
1 podłoga beton przemysłowy zgodnie ze standardem wewn.

2 ściany tynkowane lub GK - malowane farbą emulsyjną, 
zmywalną, kolor biały

3 sufit tynk cem-wapienny - farba emulsyjna do użytku wewn.
- kolor biały

4 sufit podwieszany - brak - brak

5 drzwi pom. techniczne zgodnie z wytycznymi operatora uwarunk. ppoż.

6 ogrzewanie grzejnik / 
klimatyzacja

- grzejniki standardowe naścienne
- wentylacja i klimatyzacja
- zgodnie ze standardem wewn.
- rejestratory parametrów ciepła i 
wilgotności 
- temperatura 18°
- wilgotność 40-60%

zastosowanie 
typu 
ogrzewania w 
zależności od 
rodzaju 
składowanych
eksponatów 
(materiałów)

7 chłodzenie klimatyzacja zgodnie ze standardem wewn.

8 wentylacja mechaniczna zgodnie ze standardem wewn.

9 elektryczne 220-230 V - min. 1 gniazdko na każdej ścianie
- gniazdko podwójne z bolcami
- oświetlenie górne kasetowe 60x60cm,
LED z filtrem UV
- włącznik światła podwójny na wys. 
1,2m
- przezroczysta ramka do włączników 
przed zabrudzeniem
- kolor włączników i gniazdek biały

10 teletechniczne - komputerowe - 1 gniazdko internetowe

11 monitoring cyfrowy wizyjny
CCTV

zgodnie ze standardem wewn.

12 wyposażenie meble wg odrębnego zestawienia 
Zamawiającego 

13 ppoż. urządzenia gaśnicze stałe urządzenia gaśnicze gazowe

14 inne
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POMIESZCZENIE ROZŁADUNKOWE (parter)
1 podłoga beton przemysłowy zgodnie ze standardem wewn.

2 ściany tynk cem-wapienny - malowane farbą emulsyjną, 
zmywalną, kolor biały

3 sufit tynk cem-wapienny - farba emulsyjna do użytku wewn.
- kolor biały

4 sufit podwieszany - brak - brak

5 drzwi - rozwierne - drzwi do pom. warsztatowych o wys. 
min. 3m

6 ogrzewanie grzejnik / 
klimatyzacja

- grzejniki standardowe naścienne
- wentylacja i klimatyzacja
- zgodnie ze standardem wewn.
- rejestratory parametrów ciepła i 
wilgotności 
- temperatura 18°
- wilgotność 40-60%

7 chłodzenie klimatyzacja zgodnie ze standardem wewn.

8 wentylacja mechaniczna zgodnie ze standardem wewn.

9 elektryczne 220-230 V - zasilanie wózka widłowego
- gniazdo z siłą
- min. 1 gniazdko na każdej ścianie
- gniazdko podwójne z bolcami
- oświetlenie boczne punktowe lub 
liniowe LED
- włączniki światła na wys. 1,2m
- przezroczysta ramka do włączników 
przed zabrudzeniem
- kolor włączników i gniazdek biały

10 teletechniczne - brak - brak

12 monitoring cyfrowy wizyjny
CCTV

zgodnie ze standardem wewn.

13 alarmowe alarm o włamaniu zgodnie ze standardem wewn.

14 wyposażenie meble wg odrębnego zestawienia 
Zamawiającego 

15 inne
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WARSZTATY EDUKACYJNE 'BRUDNE' (parter)
1 podłoga płytki gresowe zgodnie ze standardem wewn.

2 ściany tynk cem-wapienny - malowane farbą emulsyjną, 
zmywalną, kolor biały

3 sufit tynk cem-wapienny - brak

4 sufit podwieszany płyty GK na stelażu zgodnie ze standardem wewn.

5 drzwi zgodnie z wytycznymi operatora uwarunk. ppoż.

6 ogrzewanie grzejnik / 
klimatyzacja

- grzejniki standardowe naścienne
- wentylacja i klimatyzacja
- zgodnie ze standardem wewn.
- rejestratory parametrów ciepła i 
wilgotności 
- temperatura 18°
- wilgotność 40-60%

7 chłodzenie klimatyzacja zgodnie ze standardem wewn.

8 wentylacja mechaniczna zgodnie ze standardem wewn.

9 sanitarne wod-kan - zlewozmywaki, ilość uzależniona od 
ilości użytkowników

10 elektryczne 220-230 V - 5 gniazdek na ścianach dłuższych
- 2 gniazdka na ścianach krótszych
- gniazdko podwójne z bolcami
- gniazda z siłą
- oświetlenie górne kasetowe 60x60cm,
LED
- włączniki światła na wys. 1,2m
- przezroczysta ramka do włączników 
przed zabrudzeniem
- kolor włączników i gniazdek biały

11 teletechniczne komputerowe - gniazdka internetowe, ilość 
uzależniona od ilości użytkowników 

12 wyposażenie meble wg odrębnego zestawienia 
Zamawiającego 

13 inne okna - okna rozwierno-uchylne
- rolety lub żaluzje wewnętrzne
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MAGAZYN STUDYJNY DZIEŁ SZTUKI (I piętro)
1 podłoga beton przemysłowy zgodnie ze standardem wewn.

2 ściany tynk - tynk cem.-wapienny
- malowane farbą emulsyjną, 
zmywalną, kolor biały

3 sufit tynk cem-wapienny - farba emulsyjna do użytku wewn.
- kolor biały

4 sufit podwieszany - brak - brak

5 drzwi pom. techniczne zgodnie z wytycznymi operatora uwarunk. ppoż.

6 ogrzewanie grzejnik / 
klimatyzacja

- grzejniki standardowe naścienne
- wentylacja i klimatyzacja
- zgodnie ze standardem wewn.
- rejestratory parametrów ciepła i 
wilgotności 
- temperatura 18°
- wilgotność 40-60%

zastosowanie 
typu 
ogrzewania w 
zależności od 
rodzaju 
składowanych
eksponatów 
(materiałów)

7 chłodzenie klimatyzacja zgodnie ze standardem wewn.

8 wentylacja mechaniczna zgodnie ze standardem wewn.

9 elektryczne 220-230 V - min. 1 gniazdko na każdej ścianie
- gniazdko podwójne z bolcami
- oświetlenie górne kasetowe 60x60cm,
LED z filtrem UV
- włącznik światła podwójny na wys. 
1,2m
- przezroczysta ramka do włączników 
przed zabrudzeniem
- kolor włączników i gniazdek biały

10 teletechniczne - brak - brak

11 monitoring cyfrowy wizyjny
CCTV

zgodnie ze standardem wewn.

12 alarmowe alarm o włamaniu zgodnie ze standardem wewn.

13 wyposażenie meble wg odrębnego zestawienia 
Zamawiającego 

14 ppoż. urządzenia gaśnicze stałe urządzenia gaśnicze gazowe

15 inne
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WARSZTATY EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE (I piętro)
1 podłoga płytki gresowe zgodnie ze standardem wewn.

2 ściany tynk cem-wapienny - malowane farbą emulsyjną, 
zmywalną, kolor biały

3 sufit tynk cem-wapienny - brak

4 sufit podwieszany płyty GK na stelażu zgodnie ze standardem wewn.

5 drzwi zgodnie z wytycznymi operatora uwarunk. ppoż.

6 ogrzewanie grzejnik / 
klimatyzacja

- grzejniki standardowe naścienne
- wentylacja i klimatyzacja
- zgodnie ze standardem wewn.
- rejestratory parametrów ciepła i 
wilgotności 
- temperatura 18°
- wilgotność 40-60%

7 chłodzenie klimatyzacja zgodnie ze standardem wewn.

8 wentylacja mechaniczna zgodnie ze standardem wewn.

9 sanitarne wod-kan - zlewozmywaki, ilość uzależniona od 
ilości użytkowników

10 elektryczne 220-230 V - min. 1 gniazdko na każdej ścianie
- gniazdko podwójne z bolcami
- oświetlenie górne kasetowe 60x60cm,
LED
- włączniki światła na wys. 1,2m
- przezroczysta ramka do włączników 
przed zabrudzeniem
- kolor włączników i gniazdek biały

11 teletechniczne komputerowe - gniazdka internetowe, ilość 
uzależniona od ilości użytkowników 

12 wyposażenie meble wg odrębnego zestawienia 
Zamawiającego  

13 inne okna - okna rozwierno-uchylne
- rolety lub żaluzje wewnętrzne
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MAGAZYN KOLEKCJI CSW - część II  (II piętro)
1 podłoga beton przemysłowy zgodnie ze standardem wewn.

2 ściany tynkowane lub GK - malowane farbą emulsyjną, 
zmywalną, kolor biały

3 sufit tynk cem-wapienny - farba emulsyjna do użytku wewn.
- kolor biały

4 sufit podwieszany - brak - brak

6 drzwi pom. techniczne zgodnie z wytycznymi operatora uwarunk. ppoż.

7 ogrzewanie grzejnik / 
klimatyzacja

- grzejniki standardowe naścienne
- wentylacja i klimatyzacja
- zgodnie ze standardem wewn.
- rejestratory parametrów ciepła i 
wilgotności 
- temperatura 18°
- wilgotność 40-60%

zastosowanie 
typu 
ogrzewania w 
zależności od 
rodzaju 
składowanych
eksponatów 
(materiałów)

8 chłodzenie klimatyzacja zgodnie ze standardem wewn.

9 wentylacja mechaniczna zgodnie ze standardem wewn.

10 elektryczne 220-230 V - min. 1 gniazdko na każdej ścianie
- gniazdko podwójne z bolcami
- oświetlenie górne kasetowe 60x60cm,
LED z filtrem UV
- włącznik światła podwójny na wys. 
1,2m
- przezroczysta ramka do włączników 
przed zabrudzeniem
- kolor włączników i gniazdek biały

11 teletechniczne - brak - brak

12 monitoring cyfrowy wizyjny
CCTV

zgodnie ze standardem wewn.

13 alarmowe alarm o włamaniu zgodnie ze standardem wewn.

14 wyposażenie meble wg odrębnego zestawienia 
Zamawiającego 

15 ppoż. urządzenia gaśnicze stałe urządzenia gaśnicze gazowe

16 inne
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POKÓJ ADMINISTRACYJNY i WARSZTATOWY
1 podłoga panele podłogowe 

lub wykładzina
- zgodnie ze standardem wewnętrznym

2 ściany tynkowane lub GK - malowane farbą emulsyjną, 
zmywalną, kolor biały

3 sufit podwieszany płyty GK na stelażu - zgodnie ze standardem wewn.

4 parapet PVC - zgodnie ze standardem wewn.

5 drzwi rozwierne - zgodnie ze standardem wewn.

6 ogrzewanie grzejnik / 
klimatyzacja

- zgodnie ze standardem wewnętrznym

7 chłodzenie klimatyzacja - zgodnie ze standardem wewnętrznym

8 wentylacja grawitacyjna lub 
mechaniczna

- zgodnie ze standardem wewnętrznym

9 elektryczne 220-230 V - min. 1 gniazdko / 1 stanowisko
- gniazda dedykowane oznaczone 
kolorem czerwonym
- gniazdko podwójne z bolcami
- oświetlenie górne kasetowe 60x60cm,
LED
- włącznik światła podwójny na wys. 
1,2m
- przezroczysta ramka do włączników 
przed zabrudzeniem
- kolor włączników i gniazdek biały

10 teletechniczne komputerowe,  
telefon., RTV

- gniazdka internetowe
- gniazdka telefoniczne
- gniazdka RTV;
ilość uzależniona od ilości 
użytkowników
- kolor włączników i gniazdek biały

11 wyposażenie meble - w zależności od przeznaczenia,
wg użytkownika

12 alarmowe alarm o włamaniu zgodnie ze standardem wewn.

13 inne - okna - okna rozwierno-uchylne
- rolety lub żaluzje wewnętrzne
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POM. SOCJALNE
1 podłoga płytki gresowe - zgodnie ze standardem wewnętrznym

2 ściany tynk - tynk cementowo-wapienny
- farba emulsyjna do użytku wewn., 
zmywalna, wodoodporna 
- kolor biały 

3 sufit podwieszany płyty GK na stelażu - zgodnie ze standardem wewn.

4 parapet PVC - zgodnie ze standardem wewnętrznym 

5 drzwi rozwierne zgodnie ze standardem wewnętrznym
 

6 ogrzewanie grzejnik - zgodnie ze standardem wewnętrznym

7 chłodzenie klimatyzacja - zgodnie ze standardem wewnętrznym

8 okładzina ścian nad 
blatem i przy 
zlewozmywaku

płytki ceramiczne - gładkie, satynowe, bez wzorów 
- o wym. 15x30cm, w układzie 
poziomym 
- wysokość 60cm
- po 50cm z każdej strony

9 elektryczne 220-230 V - 1 gniazdko przy drzwiach
- 1 gniazdko nad blatem 
- gniazdko podwójne z bolcami
- oświetlenie górne kasetowe 60x60cm,
LED
- włącznik światła na wys. 1,2m
- przezroczysta ramka do włączników 
przed zabrudzeniem
- kolor włączników i gniazdek biały

10 zlewozmywak na szafce - zgodnie ze standardem instalacji i 
osprzętu

11 szafka pod 
zlewozmywak

drewniana, z 
drzwiczkami

- zgodnie ze standardem instalacji i 
osprzętu

12 instalacje 
wodociągowe

instalacje użytkowe - zgodnie ze standardem instalacji i 
osprzętu

zgodnie z proj. 
sanitarnym

13 instalacja kanalizacji 
sanitarnej

piony instalacyjne - zgodnie ze standardem instalacji i 
osprzętu

zgodnie z 
projektem 
sanitarnym

14 inne
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TOALETA DAMSKA i MĘSKA / DLA OSÓB NIEPEŁNOSPR.
1 podłoga płytki gresowe - zgodnie ze standardem wewnętrznym

2 ściany do wys. 2,10m - płytki ceramiczne lub gres 
- w całej toalecie od wys. cokołu
do wys. 2,10m
- cokół 8cm gres

3 ściany od wys. 2,10m - farba emulsyjna do użytku wewn., 
zmywalna, wodoodporna 
- kolor biały 

4 sufit podwieszany płyty GK na stelażu - zgodnie ze standardem wewn.

5 drzwi rozwierne - zgodnie ze standardem wewnętrznym 

6 kabiny systemowe - ścianki HPL do wys. 2,0m
- prześwit 15cm od podłogi
- okucia ze stali nierdzewnej
- rygiel ze wskaźnikiem 
'otwarte/zamknięte' (zielony/czerwony)
- podajnik papieru (chromowany)
- haczyk na ubranie
- kolor: okleina drewnopodobna

7 ogrzewanie grzejnik - zgodnie ze standardem wewnętrznym

10 chłodzenie klimatyzacja - nie wymagana

11 wentylacja grawitacyjna - zgodnie ze standardem wewnętrznym

12 umywalka ceramiczna - zgodnie ze standardem instalacji i 
osprzętu

13 miska ustępowa ceramiczna - zgodnie ze standardem instalacji i 
osprzętu

14 bateria umywalkowa - zgodnie ze standardem instalacji i 
osprzętu

15 złączka do węża typowa - zgodnie ze standardem instalacji i 
osprzętu
- przy pisuarach

16 lustro nad umywalkami kryształowe, bezramowe, o dł. 80cm i 
wys. 50cm, przyklejane do ściany
- dla kilku umywalek jedno lustro

opcja

17 elektryczne typowe - 1 gniazdko przy lustrze
- gniazdka dostosowane do pom. 
mokrych
- gniazdko podwójne z bolcami
- oświetlenie górne kasetowe 60x60cm,
LED
- włącznik światła podwójny na wys. 
1,2m
- przezroczysta ramka do włączników 
przed zabrudzeniem
- kolor włączników i gniazdek biały

18 toaleta dla osób 
niepełnosprawnych

typowa - osprzęt typowy dla tych pomieszczeń
- 1 umywalka
- 1 miska ustępowa
- 1 lustro o wym. 100x60cm nad 
umywalką
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- hak na ubranie na ścianie
19 inne - w toaletach damskich i dla osób 

niepełnospr. przewidzieć haczyk na 
ścianie, przy umywalkach na torebkę

HOLE i KORYTARZE
1 podłoga płytki gresowe - zgodnie ze standardem wewn.

2 ściany tynk - tynk cem.-wapienny
- malowane farbą emulsyjną, 
zmywalną, kolor biały

4 sufit podwieszany płyty GK na stelażu - zgodnie ze standardem wewn.

5 drzwi rozwierne - zgodnie ze standardem wewn. i 
warunkami ppoż.

6 ogrzewanie grzejnik / 
klimatyzacja

- grzejniki naścienne
- zgodnie ze standardem wewn.

7 chłodzenie klimatyzacja - zgodnie ze standardem wewn.

8 wentylacja grawitacyjna / 
mechaniczna

- zgodnie ze standardem wewn.

9 elektryczne 220-230 V - min. 1 gniazdko / 10mb (dla potrzeb 
odkurzaczy) 
- gniazdko podwójne z bolcami
- oświetlenie górne kasetowe 60x60cm,
LED
- włącznik światła podwójny na wys. 
1,2m
- przezroczysta ramka do włączników 
przed zabrudzeniem
- kolor włączników i gniazdek biały

10 inne
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KLATKA SCHODOWA
1 podłoga płytki gresowe - zgodnie ze standardem wewn.

2 ściany tynk - tynk cem.-wapienny
- malowane farbą emulsyjną, 
zmywalną, kolor biały
- lamperia do wys. 1,5m malowana 
farbą ftalową do użytku wewn.

3 sufit tynk - tynk cem-wapienny
- farba emulsyjna do użytku wewn.
- kolor biały

5 drzwi rozwierne - zgodnie ze standardem wewn. i 
warunkami ppoż.

6 balustrada stalowa - stal czarna
- malowana farbą ftalową 

7 ogrzewanie grzejnik / 
klimatyzacja

- grzejniki naścienne
- zgodnie ze standardem wewnętrznym
- bez klimatyzacji

8 klapa wyjściowa na 
dach

typowa - obudowa stalowa 
- klapa stalowa wypełniona płytą 
poliwęglanową
- odporna na warunki atmosferyczne
- drabinka w ścianie stalowa, 
malowana farbą ftalową

zgodna z 
przepisami

9 elektryczne typowe - 1 włącznik dzwonkowy przy 
drzwiach zewn. (do sekretariatu)
- oświetlenie górne pod spocznikiem 
typu LED
- oświetlenie na czujkę ruchu na każdej
kondygnacji
- szafki liczników prądu stalowe z 
szybkami, malowane proszkowo
- gniazdko 220V dla grzejnika elektr. 
(opcja)
- kolor włączników biały

10 teletechniczne typowe - instalacja domofonowa do recepcji

11 inne
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	- szer. 30cm, dla warstw j/n
	- grys lub żwir o śr. 5-15mm, gr. warstwy 10cm
	- warstwa spodnia żwir o śr. 3-10mm do gł. 50cm
	- warstwa piasku do spodu fundamentu
	stalowe ocynkowane, na 1 lub 2 nogach, malowane proszkowo w kolorze czarnym, z osłoną przeciwdeszczową
	- kamery obrotowe
	- rejestracja zapisu
	- kamery własne, nie podpięte do monitoringu miejskiego.
	- lampy LED
	- oświetlające chodniki
	Nakładana 3-krotnie natryskowo lub wałkiem. W miejscach dylatacji wylewki betonowej, a także na łączeniach połaci z attyką zastosować tkaninę techniczną (flizelinę). Pozostałe zgodnie z technologią producenta.
	styropian typu XPS lub wodoodporny, EPS 100-038, gr. 12cm, sezonowany, frezowany
	gr. 15cm, twarda, λd=0,039 W/mK, kl. reakcji na ogień A1
	gr. 25cm, twarda, λd=0,039 W/mK, kl. reakcji na ogień A1
	Spadek 2% uzyskany poprzez styropian spadkowy EPS 150.
	gr. 24cm, kl. 400kPa,
	wsp. λ=0,045W/[m*K], na cienkiej zaprawie klejowej, bez dodatków i związków niebezpiecznych dla zdrowia
	gr. 24cm, kl. min. 600 kPa na cienkiej zaprawie klejowej, bez dodatków i związków niebezpiecznych dla zdrowia
	gr. 12-24cm, kl. min. 600 na cienkiej zaprawie klejowej
	gr. 10cm, twarda, λd=0,039 W/mK, kl. reakcji na ogień A1
	gr. 5-8cm, miękka, λd=0,039 W/mK, kl. reakcji na ogień A1
	gr. 1,5-2cm, paroprzepuszczalny, cement portlandzki, kat. I
	gr. 1,25cm, wodoodporna
	o gr. 1,25cm, ogniochronna
	- ściana działowa o gr. całk. 15cm
	- gr. 1,25cm, na stelażu stalowym
	- szer. profilu 10cm
	- wypełnienie wełną mineralną (akust.) miękką o gr. 10cm
	- płyty 2xGK/GKF/GKI, obustronnie
	- kolor biały
	- płyty kasetowe o wym. 60x60cm
	- kolor biały
	- technologia osadzenia płyt wgłębna
	- stelaż stalowy mocowany do stropu
	- okleina drewnopodobna
	- gr. 3cm
	- ocieplany (wypełniony pianką)
	- drewniane płytowe
	- ościeżnice drewnopodobne,
	- okleina drewnopodobna
	- 3 zawiasy
	- izolowane akustycznie
	- częściowo przeszklone w zależności od przeznaczenia
	- klamki i szyldy metalowe
	- zamek typu Yeti
	- zgodne z warunkami ppoż.
	zgodnie z warunkami ppoż.
	- stalowy płytowy
	- w pom. mokrych ocynkowany
	- podłączenie dolne ze ściany
	- wys. 60cm
	- malowany proszkowo
	- kolor biały, nieżółknący
	- głowica termostatyczna regulowana
	- głowice termostatyczne w pom. ogólnodostępnych (np. hole, korytarze) jako wandaloodporne, z możliwością blokady ustawienia nastawy
	- zabezpieczenie przed zamarzaniem
	- górna osłona w formie kratki
	- grubość blachy zgodna z normą PN-EN 442
	- maks. temperatura 110°
	- gwarancja min. 10 lat
	- klimakonwektory 4-rurowe
	- doprowadzenie sufitowe
	- sterowanie naścienne
	- klimakonwektory 4-rurowe
	- doprowadzenie sufitowe
	- sterowanie naścienne
	- grawitacyjna w suficie lub naścienna pod sufitem, o śr. 15cm
	- centrale wentylacyjne umieszczone w kondygnacji piwnicy i na dachu
	- zastosowanie reduktorów akustycznych

