
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
ARANឰACJI I MODERNIZACJI POMIESZCZEᐰ NA POTRZEBY REGIONALNEGO OᖠRODKA INFORMACJI WRAZ 

Z DOSTOSOWANIEM CI၀GÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ TOALET DLA POTRZEB OSÓB 
NIEPEᐐNOSPRAWNYCH 

A. Czᆐᖰၰ ogólna

1. Podstawa opracowania oraz materiaᐠy wyjᖰciowe:
1.1 Zlecenie inwestora dla pracowni autorskiej niniejszego opracowania
1.2. Dokumentacja archiwalna bᆐdၐca w posiadaniu inwestora:

• Projekt Roboczy-Budynek Biurowy
• Proj. techniczny nadbudowy – Architektura + Konstrukcja
• Proj. budowlany instalacji C.O.

1.3. Wizja lokalna, dokumentacja zdjᆐciowa oraz inwentaryzacja pomieszczeᑀ objᆐtych niniejszym opracowaniem
1.4. Koncepcja programowo-przestrzenna zespoᐠu toalet na parterze oraz Sali szkoleniowo-konferencyjnej na I 

piᆐtrze zaakceptowana przez Inwestora

2. Przedmiot i zakres opracowania:
Projekt wykonawczy zespoᐠu toalet na parterze oraz Sali szkoleniowo-konferencyjnej na I piᆐtrze – branៀa 
architektoniczna

A. Czᆐᖰၰ techniczno - materiaᐠowa

1. Zespóᐠ toalet – opis rozwiၐzaᑀ projektowych
1.1. Projektuje siᆐ przebudowᆐ istniejၐcych sanitariatów mᆐskich w celu wydzielenia ᐠazienki przystosowanej dla 

osób niepeᐠnosprawnych, zgodnie z zaᐠၐczonym rzutem (Rys. A-1)
• Istniejၐca stolarka okienna bez zmian;
• Istniejၐce drzwi wejᖰciowe do sanitariatów mᆐskich bez zmian (drzwi pᐠytowe, drewniane, szerokoᖰၰ w przejᖰciu 

zgodna z aktualnymi wymogami warunków technicznych
• Istniejၐce ᖰciany dziaᐠowe do wyburzenia, nowoprojektowane ᖰciany dziaᐠowe z pᐠyt GK (2x1,25 obustronnie) 

na stelaៀu systemowym na peᐠnၐ wysokoᖰၰ pomieszczeᑀ, nowoprojektowane ᖰcianki dziaᐠowe kabin 
ustᆐpowych lekkie z pᐠyt wiórowych laminowanych gr. ok. 2cm, montowane do ᖰcian i posadzki poprzez ᐠၐczniki 
systemowe po wykonaniu okᐠadzin ᖰcian murowanych i GK;

• Nowoprojektowana armatura:
– ustᆐpy przyᖰcienne z zasobnikiem typowe (3 szt.);
- pisuary typowe (2 szt.)
- umywalki naᖰcienne typowe, wysiᆐg max. 35cm (4 szt.)

• W ᐠazience dla osób niepeᐠnosprawnych naᖰcienne, uchylne uchwyty;
• Stolarka projektowana:

- drzwi do ᐠazienki dla osób niepeᐠnosprawnych pᐠytowe drewniane, w kolorystyce i rysunku jak drzwi istniejၐce 
do toalet, z kratkၐ wentylacyjnၐ, szer. przejᖰcia min. 90 cm
- drzwi do ustᆐpów mᆐskich pᐠytowe drewniane, w kolorystyce i rysunku jak drzwi istniejၐce do toalet, z kratkၐ 
wentylacyjnၐ, szer. przejᖰcia min. 90 cm

• Okᐠadzina ᖰcienna – pᐠytki ceramiczne lub gres matowe, nad umywalkami lustra (130/60 cm w ᐠazience
Oraz 90/60 cm w ᐠazience dla osób niepeᐠnosprawnych

• Okᐠadzina podᐠogowa – pᐠytki gres antypoᖰlizgowe

2. Sala szkoleniowo-konferencyjna - opis rozwiၐzaᑀ projektowych
2.1. Zachowanie dotychczasowej stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji centralnego ogrzewania, p.poៀ, klimatyzacji, 

instalacji Audio-wideo, a takៀe dotychczasowego rozmieszczenia projektorów multimedialnych i ekranów.
2.2. Zaprojektowanie ustawienia stoᐠów szkoleniowo-konferencyjnych w formule konferencyjnej i warsztatowej:

• Formuᐠa konferencyjna – ustawienie równolegᐠe do ekranów projektorów multimedialnych z zachowaniem 
przejᖰcia wzdᐠuៀ ᖰcian. Caᐠoᖰၰ skierowana na jeden z dwóch ekranów, lub podziaᐠ po 12 osób na kaៀdy z 
dwóch ekranów.

• Formuᐠa warsztatowa – ukᐠad centralny (Rys A-2) – umoៀliwia kontakt miᆐdzy osobami prowadzၐcymi 
szkolenie, dodatkowo uwalnia przestrzeᑀ przy szafach.

2.3. Zaprojektowane umeblowanie:
• Szafy na publikacje i dokumenty:

- zamykane drzwiami przesuwnymi w profilach aluminiowych wypeᐠnionych mlecznym – bezpiecznym szkᐠem 
(ze wzglᆐdu na wagᆐ, koszt oraz walor uៀytkowy zaleca siᆐ zamianᆐ wypeᐠnieᑀ szklanych na plexigias 
mleczny). 
- Póᐠki h=34cm, drewniane laminowane w kolorze jasno – szarym bၐdហ biaᐠym, umoៀliwiajၐce przechowywanie 
standardowego formatu A4 w oprawie w pozycji pionowej;
- w szafie 1 wydzielona przestrzeᑀ na wieszanie ubraᑀ (kurtki, pᐠaszcze jesienne zimowe etc.)
W liczbie min. 30 sztuk

• Dwuosobowe stoᐠy szkoleniowo – konferencyjne, mobilne dla 24 osób. (12szt.)
- blaty drewniane laminowane bၐdហ w okleinie 70/140 cm h=72cm w kolorze jasno – szarym z wyciᆐtymi i 
zabezpieczonymi plastikowၐ zaᖰlepkၐ otworami na przeprowadzenie kabli;
- konstrukcja metalowa bၐdហ aluminiowa w ukᐠadzie „T”, kóᐠka plastikowe z hamulcem
W kolorze czarnym
- blaty skᐠadane z moៀliwoᖰciၐ obrotu w pionie;
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• Dwa jednoosobowe stoᐠy szkoleniowe dla prowadzၐcych, z dwoma czteroszufladowymi 

kontenerami na dokumenty i akcesoria biurowe 70/120 h=72 cm
• Krzesᐠa biurowe typowe (24 szt.) bez podᐠokietników, konstrukcja metalowa w kolorze czarnym siedzisko i 

oparcie wykoᑀczone materiaᐠem (konstrukcja krzeseᐠ powinna umoៀliwiaၰ przechowywanie w sᐠupkach 
• Fotele biurowe dla prowadzၐcych (2 szt.), konstrukcja i wykoᑀczenie j.w. z podᐠokietnikami i regulowanၐ 

wysokoᖰciၐ siedziska oraz oparcia;
• Szafka na sprzᆐt audio – wideo RTV 70/50 h=160, min. 4 póᐠki z otworami na kable z tyᐠu.

2.4. Wykoᑀczenie ᖰcian i podᐠóg:
• Sufit – malowanie w kolorze biaᐠym;
• ᖠciany – malowanie w kolorze biaᐠym lub jasnobeៀowym;
• Podᐠoga – wykᐠadzina dywanowa na konstrukcji umoៀliwiajၐce przepuszczenie kabli w przestrzeni podᐠogi (wys. 

ok. 5-6cm) – zaprojektowano podᐠogᆐ podniesionၐ na drewnianych legarach krytych pᐠytami OSB pod 
wykᐠadzinᆐ dywanowၐ.

3. Dostosowanie pomieszczeᑀ i ciၐgów komunikacyjnych dla potrzeb osób niepeᐠnosprawnych.
3.1. Projektuje siᆐ umoៀliwienie dostᆐpu osób niepeᐠnosprawnych do kondygnacji przyziemia (stopnie w wiatroᐠapie) 

oraz piᆐtra poprzez zastosowanie schodoᐠazu – tj. mobilnego urzၐdzenia umoៀliwiajၐcego z pomocၐ osoby 
obsᐠugujၐcej pokonanie schodów. Urzၐdzenie zasilane wᐠasnym akumulatorem, przechowywane w przestrzeni 
holu wejᖰciowego bezpoᖰrednio przy pierwszych schodach. 

D. WARUNKI WYKONANIA OBIEKTU.

1. Stosowaၰ materiaᐠy i elementy zgodnie z Polskimi Normami posiadajၐce ᖰwiadectwa ITB i odpowiednie 
certyfikaty.

2. Wszystkie roboty konstrukcyjne, montaៀowe i budowlane muszၐ byၰ wykonane przez uprzednio 
przygotowanych, przeszkolonych i uprawnionych fachowców, zgodnie z przepisami, zwᐠaszcza z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaៀowych okreᖰlonych w Polskich Normach 
Branៀowych. 

3. Bezwarunkowo trzeba przestrzegaၰ wszystkich warunków podanych w projekcie.
4. Warunkiem prawidᐠowego wykonania budynku jest kompletnoᖰၰ dokumentacji na budowie.
5. Nie wolno wprowadzaၰ zmian w budynku i projekcie bez uzyskania zgody projektanta. O zaistniaᐠych lecz 

niezaleៀnych zmianach naleៀy natychmiast poinformowaၰ nadzór autorski. Do czasu podjᆐcia decyzji naleៀy 
elementy zabezpieczyၰ.

6. Elementy wbudowane, jak okna i drzwi oraz inne naleៀy   montowaၰ i stosowaၰ zgodnie z odpowiedniၐ 
instrukcjၐ którၐ naleៀy uzyskaၰ od producenta.

7. Roboty ulegajၐce zakryciu jak zbrojenie czy teៀ instalacje powinny byၰ na bieៀၐco odbierane przez nadzór 
techniczny. 

8. Izolacje termiczne naleៀy chroniၰ przed wilgociၐ, zaciekami i deszczem. Warstwy izolacyjne muszၐ byၰ suche.
9. Niniejszy projekt rozpatrywaၰ ᐠၐcznie z pozostaᐠymi opracowaniami branៀowymi

 

Opracowaᐠ:

mgr inៀ. arch. Piotr M Roៀen


