OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANOWYKONAWCZEGO
PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW NA TERENIE DROGOWEGOPRZEJŚCIA
GRANICZNEGO W BEZLEDACH NA DZ. NR 43-20/5, 51-3/8 GM. BARTOSZYCE
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

1. DANE OGÓLNE
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy pawilonów kontrolerskich i platformy
odpraw zlokalizowanych pod stalową wiatą (wiata stalowa nad platformą odpraw wg odrębnego opracowania).
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach na dz. nr 20/5 obr. 43 oraz
3/8 obr. nr 51, gm. Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie.

1.2. Podstawa opracowania
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Umowa na wykonanie projektu budowlanego nr WO-IV.272.24.2012 z dnia 14.08.2012r.
Ustalenia z Inwestorem.
Wizja lokalna połączona z inwentaryzacją stanu istniejącego dla potrzeb realizacji zadania.
Warunki geotechniczne posadowienia obiektu – opracowane przez Ryszarda Bzowskiego w listopadzie
2012r.
Mapa do celów projektowych w skali 1:500.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Archiwalny projekt budynku szczegółowych odpraw celnych nr8 – 1992 rok.
Normy i przepisy branŜowe, a w tym m.in.:
- Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006r poz.1118),
- Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. Nr 25/2008 poz.150),
- Ustawa z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223/2007 poz.1655 z p.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz.U. Nr75 poz. 690, zm. Dz.U. Nr 201/2008
poz.1238) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.11.2008r w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznouŜytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201
poz. 1240),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej
budynków ,innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719),
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, oz. 1380),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1999r w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr169 z 2003r poz. 1650),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U poz. 462 z 2012r.),
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U Nr 202 poz. 2072),

1.3. Ogólna charakterystyka inwestycji
Projektowane przedsięwzięcie obejmuje rozbiórkę istniejących pawilonów kontrolerskich i platformy odpraw oraz
budowę nowoprojektowanej platformy odpraw wraz z pawilonami kontrolerskimi SłuŜby Granicznej i Izby Celnej wraz z
towarzyszącą infrastrukturą techniczną (rozbiórka istniejącej wiaty stalowej nad platforma odpraw oraz budowa
nowoprojektowanej wg odrębnego opracowania). Przewiduje się budowę trzech typów pawilonów kontrolerskich na
platformie odpraw w następującej ilości:
- typu „ A „ – 6 szt.,
- typu „ B „ – 1 szt.,
- typu „ C „ – 1 szt.,

1.4. Funkcja obiektu
Nowoprojektowana platforma odpraw z pawilonami kontrolerskimi SłuŜby Granicznej i Izby Celnej będzie pełniła funkcję
jak dotychczas.

2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1 i 2. Widok ogólny platformy odpraw z pawilonami kontrolerskimi i wiatą stalową przeznaczonymi do rozbiórki.
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Fot. nr 3 i 4. Widok na fragment istniejącej platformy odpraw z pawilonami kontrolerskimi i wiatą stalową
przeznaczonymi do rozbiórki.
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Fot. nr 5. Pawilon kontrolerski typ I przeznaczony do rozbiórki – 1szt..

Fot. nr 6. Pawilon kontrolerski typ II przeznaczony do rozbiórki (3 szt.) – widok od szczytu.
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Fot. nr 7. Pawilon kontrolerski typ II przeznaczony do
rozbiórki (3 szt.) – widok na ścianę podłuŜną.

Fot. nr 8. Pawilon kontrolerski typ III przeznaczony do rozbiórki (1 szt.).
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Fot. nr 9. Pawilon kontrolerski typ IV przeznaczony do rozbiórki (1szt.).
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Fot. nr 10 i 11. Pawilon kontrolerski typ V przeznaczony do rozbiórki (szt. 1).

Fot. nr 12. Nawierzchnia platformy odpraw przeznaczona do rozbiórki.

3. ZAKRES PROJEKTU ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
TECHNICZNE
3.1. ZAKRES RZECZOWY (rozpatrywać łączenie z częścią graficzną)
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• Przewiduje się rozebranie istniejących pawilonów kontrolerskich (rozbiórka wiaty stalowej nad platformą odpraw
wg odrębnego opracowania, rozbiórka nawierzchni, wysepek platformy odpraw, kanałów przeglądowych itp. wg
opracowania br. drogowej) ,
• wykonanie robót ziemnych, m. in.: wykopów pod fundamenty, wymiany gruntu nienośnego,
• wykonanie fundamentów pawilonów kontrolerskich na ułoŜonym wcześniej podkładzie z chudego betonu (ławy
fundamentowe pawilonów wykonać razem z fundamentami wiaty nad platforma odpraw),
• wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych na zaprawie cementowej,
• wykonanie pionowych i poziomych szczelnych izolacji przeciwwilgociowych ław fundamentowych i ścian
zagłębionych w gruncie,
• wykonanie warstw poziomych pod posadzkowych,
• budowa ścian nadziemia z bloczków silikatowych gr. 18cm na zaprawie cienkowarstwowej,
•

wykonanie otworów stolarki okiennej i drzwiowej,

• wykonanie Ŝelbetowych rdzeni;
• wykonanie nadproŜy, wieńców i podciągów Ŝelbetowych,
• wykonanie drewnianej więźby dachowej wraz z pokryciem papowym,
• wykonanie obróbek blacharskich,
• wykonanie tynków wewnętrznych wraz z robotami malarskimi i wykończeniami posadzkowymi;
• docieplenie elewacji budynku płytami ze styropianu ekstrudowanego w części podziemnej oraz ze styropianu
elewacyjnego nadziemia budynku,
•

wykonanie cokołu budynku płytkami gresowymi;

•

wykonanie wyprawy elewacyjnej;

• wykonanie okładzin ceramicznych, zarówno glazurowych i gresowych;
• wykonanie sufitu podwieszanego wraz z termoizolacją połaci dachowej,
• dostarczenie i montaŜ zewnętrznych wycieraczek stalowych,
• wykonanie konstrukcji stalowej pod klimatyzator,
• dostarczenie i montaŜ wyposaŜenia kwaterunkowego.

3.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Dane liczbowe – PAWILON TYPU „ A ” („ A’ ”):
Wymiary poziome
Powierzchnia uŜytkowa budynku
Powierzchnia zabudowy
Ilość kondygnacji
Wysokość budynku
Kubatura
Ilość pawilonów

- 13,28 x 2,81m
- 23,32m2
- 32,74m2
-1
- 3,81m
- 120,16m3
- 6szt.

Dane liczbowe – PAWILON TYPU „ B ”:
Wymiary poziome
Powierzchnia uŜytkowa budynku
Powierzchnia zabudowy
Ilość kondygnacji
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Wysokość budynku
Kubatura
Ilość pawilonów

- 3,67m
- 62,57m3
- 1szt.

Dane liczbowe – PAWILON TYPU „ C ”:
Wymiary poziome
Powierzchnia uŜytkowa budynku
Powierzchnia zabudowy
Ilość kondygnacji
Wysokość budynku
Kubatura
Ilość pawilonów

- 13,28 x 5,20m
- 46,64m2
- 59,81m2
-1
- 3,84m
- 222,49m3
- 1szt.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - pawilon typu " A "
L.P. NAZWA POM.

WYKOŃCZ.
PODŁOGOWE

1

STANOWISKO
SŁUśBY
GRANICZNEJ

GRES - R11

2

WC

GRES - R11

3

STANOWISKO
IZBY CELNEJ

GRES - R11

ADRES:
DRAFT Usługi Projektowe
10-560 Olsztyn
ul. Żołnierska 33/35

UWAGI DOT.
PODŁÓG

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW

Zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zabrudzeniami
płytami ochronnymi gr. 2mm typu C/S Acrovyn (lub
inne równowaŜne) do wysokości 1,20m. Na wysokości
biurka zabezpieczenie płytkami gresowymi
szkliwionymi, powyŜej ściana malowana farbą do
ANTYPOŚLIZGOWA,
wymalowań wewnętrznych o podwyŜszonych
COKÓŁ WYS. 10cm właściwościach fizycznych (odporną na szorowanie).
Sufit podwieszony na wysokości 3,00m z płyt g-k na
profilach metalowych ocieplony wełną mineralną gr.
20cm - malowanie farbą do wymalowań wewnętrznych
o podwyŜszonych właściwościach fizycznych (odporną
na szorowanie).
Płytki ceramiczne do wysokości 2,10m powyŜej ściana
malowana farbą do wymalowań wewnętrznych o
podwyŜszonych właściwościach fizycznych (odporną
na szorowanie) do pomieszczeń wilgotnych. Sufit
ANTYPOŚLIZGOWA
podwieszony na wysokości 3,00m z płyt g-k
wodoodpornych na profilach metalowych ocieplony
wełną mineralną gr. 20cm - malowanie farbą do
wymalowań wewnętrznych o podwyŜszonych
właściwościach fizycznych (odporną na szorowanie).
Zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zabrudzeniami
płytami ochronnymi gr. 2mm typu C/S Acrovyn (lub
inne równowaŜne) do wysokości 1,20m. Na wysokości
biurka zabezpieczenie płytkami gresowymi
szkliwionymi, powyŜej ściana malowana farbą do
ANTYPOŚLIZGOWA,
wymalowań wewnętrznych o podwyŜszonych
COKÓŁ WYS. 10cm właściwościach fizycznych (odporną na szorowanie).
Sufit podwieszony na wysokości 3,00m z płyt g-k na
profilach metalowych ocieplony wełną mineralną gr.
20cm - malowanie farbą do wymalowań wewnętrznych
o podwyŜszonych właściwościach fizycznych (odporną
na szorowanie).
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4

WC

GRES - R11

ANTYPOŚLIZGOWA

Płytki ceramiczne do wysokości 2,10m powyŜej ściana
malowana farbą do wymalowań wewnętrznych o
podwyŜszonych właściwościach fizycznych (odporną
na szorowanie) do pomieszczeń wilgotnych. Sufit
podwieszony na wysokości 3,00m z płyt g-k
wodoodpornych na profilach metalowych ocieplony
wełną mineralną gr. 20cm - malowanie farbą do
wymalowań wewnętrznych o podwyŜszonych
właściwościach fizycznych (odporną na szorowanie).

1,40

RAZEM:

23,32

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - pawilon typu " B "
L.P. NAZWA POM.

WYKOŃCZ.
PODŁOGOWE

1

STANOWISKO
SŁUśBY
GRANICZNEJ

GRES - R11

2

WC

GRES - R11

UWAGI DOT.
PODŁÓG

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW

Zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zabrudzeniami
płytami ochronnymi gr. 2mm typu C/S Acrovyn (lub
inne równowaŜne) do wysokości 1,20m. Na wysokości
biurka zabezpieczenie płytkami gresowymi
szkliwionymi, powyŜej ściana malowana farbą do
ANTYPOŚLIZGOWA,
wymalowań wewnętrznych o podwyŜszonych
COKÓŁ WYS. 10cm właściwościach fizycznych (odporną na szorowanie).
Sufit podwieszony na wysokości 3,00m z płyt g-k na
profilach metalowych ocieplony wełną mineralną gr.
20cm - malowanie farbą do wymalowań wewnętrznych
o podwyŜszonych właściwościach fizycznych (odporną
na szorowanie).
Płytki ceramiczne do wysokości 2,10m powyŜej ściana
malowana farbą do wymalowań wewnętrznych o
podwyŜszonych właściwościach fizycznych (odporną
na szorowanie) do pomieszczeń wilgotnych. Sufit
ANTYPOŚLIZGOWA
podwieszony na wysokości 3,00m z płyt g-k
wodoodpornych na profilach metalowych ocieplony
wełną mineralną gr. 20cm - malowanie farbą do
wymalowań wewnętrznych o podwyŜszonych
właściwościach fizycznych (odporną na szorowanie).
RAZEM:

POW.
UśYTK.
[m²]

10,26

1,40

11,66

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - pawilon typu " C "
L.P. NAZWA POM.

1

WYKOŃCZ.
PODŁOGOWE

STANOWISKO
SŁUśBY
GRANICZNEJ
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GRES - R11

UWAGI DOT.
PODŁÓG

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW

Zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zabrudzeniami
płytami ochronnymi gr. 2mm typu C/S Acrovyn (lub
inne równowaŜne) do wysokości 1,20m. Na wysokości
biurka zabezpieczenie płytkami gresowymi
szkliwionymi, powyŜej ściana malowana farbą do
ANTYPOŚLIZGOWA,
wymalowań wewnętrznych o podwyŜszonych
COKÓŁ WYS. 10cm właściwościach fizycznych (odporną na szorowanie).
Sufit podwieszony na wysokości 3,00m z płyt g-k na
profilach metalowych ocieplony wełną mineralną gr.
20cm - malowanie farbą do wymalowań wewnętrznych
o podwyŜszonych właściwościach fizycznych (odporną
na szorowanie).
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2

WC

GRES - R11

ANTYPOŚLIZGOWA

3

STANOWISKO
IZBY CELNEJ

GRES - R11

ANTYPOŚLIZGOWA,
COKÓŁ WYS. 10cm

4

WC

GRES - R11

ANTYPOŚLIZGOWA

5

STANOWISKO
SŁUśBY
GRANICZNEJ

GRES - R11

ANTYPOŚLIZGOWA,
COKÓŁ WYS. 10cm

6

WC

GRES - R11

ANTYPOŚLIZGOWA
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Płytki ceramiczne do wysokości 2,10m powyŜej ściana
malowana farbą do wymalowań wewnętrznych o
podwyŜszonych właściwościach fizycznych (odporną
na szorowanie) do pomieszczeń wilgotnych. Sufit
podwieszony na wysokości 3,00m z płyt g-k
wodoodpornych na profilach metalowych ocieplony
wełną mineralną gr. 20cm - malowanie farbą do
wymalowań wewnętrznych o podwyŜszonych
właściwościach fizycznych (odporną na szorowanie).
Zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zabrudzeniami
płytami ochronnymi gr. 2mm typu C/S Acrovyn (lub
inne równowaŜne) do wysokości 1,20m. Na wysokości
biurka zabezpieczenie płytkami gresowymi
szkliwionymi, powyŜej ściana malowana farbą do
wymalowań wewnętrznych o podwyŜszonych
właściwościach fizycznych (odporną na szorowanie).
Sufit podwieszony na wysokości 3,00m z płyt g-k na
profilach metalowych ocieplony wełną mineralną gr.
20cm - malowanie farbą do wymalowań wewnętrznych
o podwyŜszonych właściwościach fizycznych (odporną
na szorowanie).
Płytki ceramiczne do wysokości 2,10m powyŜej ściana
malowana farbą do wymalowań wewnętrznych o
podwyŜszonych właściwościach fizycznych (odporną
na szorowanie) do pomieszczeń wilgotnych. Sufit
podwieszony na wysokości 3,00m z płyt g-k
wodoodpornych na profilach metalowych ocieplony
wełną mineralną gr. 20cm - malowanie farbą do
wymalowań wewnętrznych o podwyŜszonych
właściwościach fizycznych (odporną na szorowanie).
Zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zabrudzeniami
płytami ochronnymi gr. 2mm typu C/S Acrovyn (lub
inne równowaŜne) do wysokości 1,20m. Na wysokości
biurka zabezpieczenie płytkami gresowymi
szkliwionymi, powyŜej ściana malowana farbą do
wymalowań wewnętrznych o podwyŜszonych
właściwościach fizycznych (odporną na szorowanie).
Sufit podwieszony na wysokości 3,00m z płyt g-k na
profilach metalowych ocieplony wełną mineralną gr.
20cm - malowanie farbą do wymalowań wewnętrznych
o podwyŜszonych właściwościach fizycznych (odporną
na szorowanie).
Płytki ceramiczne do wysokości 2,10m powyŜej ściana
malowana farbą do wymalowań wewnętrznych o
podwyŜszonych właściwościach fizycznych (odporną
na szorowanie) do pomieszczeń wilgotnych. Sufit
podwieszony na wysokości 3,00m z płyt g-k
wodoodpornych na profilach metalowych ocieplony
wełną mineralną gr. 20cm - malowanie farbą do
wymalowań wewnętrznych o podwyŜszonych
właściwościach fizycznych (odporną na szorowanie).
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7

STANOWISKO
IZBY CELNEJ

GRES - R11

8

WC

GRES - R11

Zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zabrudzeniami
płytami ochronnymi gr. 2mm typu C/S Acrovyn (lub
inne równowaŜne) do wysokości 1,20m. Na wysokości
biurka zabezpieczenie płytkami gresowymi
szkliwionymi, powyŜej ściana malowana farbą do
ANTYPOŚLIZGOWA,
wymalowań wewnętrznych o podwyŜszonych
COKÓŁ WYS. 10cm właściwościach fizycznych (odporną na szorowanie).
Sufit podwieszony na wysokości 3,00m z płyt g-k na
profilach metalowych ocieplony wełną mineralną gr.
20cm - malowanie farbą do wymalowań wewnętrznych
o podwyŜszonych właściwościach fizycznych (odporną
na szorowanie).
Płytki ceramiczne do wysokości 2,10m powyŜej ściana
malowana farbą do wymalowań wewnętrznych o
podwyŜszonych właściwościach fizycznych (odporną
na szorowanie) do pomieszczeń wilgotnych. Sufit
ANTYPOŚLIZGOWA
podwieszony na wysokości 3,00m z płyt g-k
wodoodpornych na profilach metalowych ocieplony
wełną mineralną gr. 20cm - malowanie farbą do
wymalowań wewnętrznych o podwyŜszonych
właściwościach fizycznych (odporną na szorowanie).
RAZEM:

10,26

1,40

46,64

4. ARCHITEKTURA BUDYNKU
 Opis ogólny projektowanych pawilonów
Planuje się wybudować osiem pawilonów kontrolerskich zlokalizowanych na platformie odpraw pod stalową wiatą
(wiata wg osobnego opracowania). Projektuje się pawilony jako budynki wolnostojące, parterowe, niepodpiwniczone, o
zróŜnicowanych wymiarach:
- pawilon typu „ A ” szer. 2,81 m, dług. 13,28 m i wys. 3,81 m w ilości 6 szt.
- pawilon typu „ B ” szer. 2,81 m, dług. 6,88 m i wys. 3,67 m w ilości 1 szt.
- pawilon typu „ C ” szer. 5,20 m, dług. 13,28 m i wys. 3,84 m w ilości 1 szt.
Obiekty będą pełniły funkcję biurowo-aministracyjną dla potrzeb zarówno SłuŜby Granicznej jak i Izby Celnej.
Projekt zakłada budowę budynków w technologii tradycyjnej. Przewiduje się posadowienie bezpośrednie na ławach
Ŝelbetowych. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych gr. 24cm / dopuszcza się ściany monolityczne
Ŝelbetowe gr. 18cm /, powyŜej terenu ściany zewnętrzne wykonane z bloczków silikatowych gr. 18cm oraz ściany
wewnętrzne działowe z bloczków silikatowych gr. 12 cm. Całość budynku usztywniona za pomocą wieńców
Ŝelbetowych. Pokrycie dachu w postaci dwóch warstw papy asfaltowej układanej na deskowaniu. Konstrukcja dachu
drewniana, krokwiowa z dodatkowymi nadbitkami w celu wyprofilowania odpowiednich spadków połaci dachowej.
Projekt zakłada termoizolację budynku gr. 12 cm warstwą styropianu elewacyjnego wraz z izolacją połaci dachowej
wełną mineralną gr. 20 cm.

4.1. Dane ogólne dotyczące pomieszczeń
4.1.1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety):
Ściany – muszą być utrzymane w dobrym stanie technicznym i być łatwe do czyszczenia. Wymaga to stosowania
gładkich, zmywalnych, odpornych na korozję oraz nietoksycznych materiałów. Pokryte materiałem łatwo zmywalnym,
do wysokości 2,10m.
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Sufit – wykończony w sposób uniemoŜliwiający gromadzenie się zanieczyszczeń oraz redukujący kondensację, wzrost
niepoŜądanych pleśni oraz strząsanie cząstek - biały. Projektuje się sufit podwieszany we wszystkich pomieszczeniach
tego rodzaju.
Podłogi – muszą być utrzymane w dobrym stanie technicznym i muszą być łatwe do czyszczenia oraz w miarę potrzeb
do dezynfekcji. Wymaga to stosowania nieprzepuszczalnych, nie pochłaniających, zmywalnych oraz nietoksycznych
materiałów.
Drzwi – musza być łatwe do czyszczenia, wymaga to stosowania gładkich i nie pochłaniających powierzchni.

4.1.2. Pomieszczenia biurowo-administracyjne (stanowiska SG oraz IC):
Ściany – pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne do wysokości
1,20m.
Sufit – biały, wykończony w sposób uniemoŜliwiający gromadzenie się zanieczyszczeń. Projektuje się sufit podwieszany
we wszystkich pomieszczeniach tego rodzaju.
Posadzka – wykonana z materiałów łatwo zmywalnych, antypoślizgowa, wodoodporna, odporna na uszkodzenia
mechaniczne;
Okna, drzwi zewnętrzne – stolarka aluminiowa szklona szybami typu „lustro weneckie” wykonanymi metodą hutniczą,
stolarka w klasie P5;
Drzwi – muszą być łatwe do czyszczenia. Wymaga to stosowania gładkich wodoodpornych powierzchni.

5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE (rozpatrywać łącznie z częścią
graficzną)
5.1. Cokół
Cokół budynku naleŜy wykonać w postaci okładzin ceramicznych z płytek gresowych układanych bez spoinowo
(kolorystyka wg rysunków elewacji).

5.2. Tynki
Projektuje się wykonać tynki wewnętrzne jako cementowo-wapienne kat. II gr. 1,5cm. Tynki naleŜy wykończyć wg tabeli
w punkcie 3.2. Tynki zewnętrzne w postaci wyprawy elewacyjnej wg systemu Baumit Nanopor lub inny równowaŜny o
strukturze baranek - ziarno gr. 1,5mm, w kolorach wg rysunków elewacji.

5.3. Izolacje wodochronne
5.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:
Izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych wykonać w postaci dwóch warstw masy powłokowo-klejącej
STYROZOL P zagruntowanej roztworem STYROZOL G (lub inna równowaŜna masa o nie gorszych parametrach) na
wcześniej wykonanej obrzutce cementowej oraz folii strukturalnej kubełkowej na wcześniej ułoŜonej warstwie izolacji
termicznej w postaci płyt polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm.
Uwaga: Na styku połączenia ze styropianem naleŜy stosować wyłącznie lepiki nie powodujące rozpuszczenia się
styropianu bez wypełniaczy mineralnych. W styku ze styropianem nie stosować lepików z wypełniaczami.
Na styku ławy fundamentowej ze ścianą wykonać fasetę o promieniu 50mm.

5.3.2. Izolacje przeciwwilgociowe poziome:
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Projektuje się wykonać izolację przeciwwilgociową pod posadzkową w postaci dwóch warstw foli PE gr. 0,2mm klejonej
na zakładach.
Izolacja pozioma ścian fundamentowych w postaci dwóch warstw papy termozgrzewalnej.

5.4. Przegrody
5.4.1. Przegrody zewnętrzne
Ściany zagłębione w gruncie – wykonane z bloczków betonowych gr. 24 cm łączonych na zaprawie cementowej (lub
monolityczne Ŝelbetowe gr. 18cm zbrojone siatkami stalowymi) ocieplone płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.
10cm i zaizolowane przeciwwilgociowo (pod oraz na warstwie izolacji termicznej). Ściany murowane nadziemia –
wykonane z bloczków silikatowych gr. 18cm łączonych na zaprawie cienkowarstwowej zalecanej przez producenta
elementów murowych.
5.4.2 Przegrody wewnętrzne działowe
Ściany wewnętrzne działowe naleŜy wykonać z bloczków silikatowych grubości 12 cm łączonych na zaprawie
cienkowarstwowej zalecanej przez producenta elementów murowych.

5.5. Izolacje termiczne
5.5.1. Izolacje termiczne poziome
Projektuje się wykonanie izolacji termicznych poziomych pod posadzkowych w postaci 10cm warstwy styropianu EPS
100 ułoŜonej na izolacji przeciwwilgociowej.
5.5.2. Izolacje termiczne pionowe zewnętrzne
Projektuje się izolację termiczną pionową ścian fundamentowych w postaci 10cm warstwy styropianu ekstrudowanego,
do wysokości ok. +0,18 ppp. PowyŜej poziomu posadzki projektuje się ocieplenie ściany zewnętrznej w postaci 12cm
warstwy styropianu elewacyjnego EPS70. Warstwę izolacji termicznej naleŜy mocować do przegrody za pomocą kleju
oraz mechanicznie w postaci kołków do styropianu. Izolację przyziemia naleŜy zbroić podwójną warstwą siatki z włókna
szklanego zaciągniętej i wtopionej w warstwę kleju.
5.5.3. Izolacje termiczne połaci
Izolacja termiczna połaci w postaci mat z wełny mineralnej gr. 20 cm układanych na paroizolacji w postaci folii PE gr.
0,2mm.

5.6. Dach i odwodnienie dachu
Pokrycie – przyjęto pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej na włókninie poliestrowej układanej na deskowaniu gr.
20mm.

5.7. Stolarka
Przed zamówieniem i montaŜem okien i drzwi naleŜy bezwzględnie zweryfikować zestawienie i sprawdzić wymiary w
naturze.
5.7.1. Stolarka okienna
Projektuje się montaŜ stolarki okiennej aluminiowej dwuszybowej, 3-komorowej, stolarka w klasie P-5 ze szkleniem
szkłem nieprzeziernym tzw. „lustro weneckie” produkowanym hutniczo (nie dopuszcza się stosowania folii okiennej) w
kolorze RAL 6020 o podziale i dodatkowych parametrach technicznych wg wykazu stolarki. Okna wyposaŜone w
nawiewniki higrosterowalne z ręczną regulacją.
5.7.2. Stolarka drzwiowa
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Projektuje się montaŜ stolarki drzwiowej płycinowej (drzwi wewnętrzne) oraz aluminiowej (drzwi zewnętrzne) o podziale,
szkleniu i dodatkowych parametrach technicznych wg wykazu stolarki.

5.8. Parapety
Parapety zewnętrzne systemowe aluminiowe w kolorze stolarki. Parapety wewnętrzne wykonać z postformingu gr.
40mm. Parapety naleŜy wykonać w kolorystyce nawiązującej do koloru wnętrz lub stolarki okiennej.

5.9. Obróbki blacharskie
Obróbka blacharska dachu obejmuje opierzenia przewodów wentylacji, ścian attykowych. Zastosować naleŜy obróbki
dachowe systemowe lub wykonać indywidualnie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 1mm malowane wg kolorystyki

elewacji.
5.10. Wykończenie
5.10.1. Malowanie
Ściany wewnętrzne naleŜy wykończyć wg tabeli w punkcie 3.2. Kolorystykę uzgodnić na etapie wykonawstwa z
Inwestorem / UŜytkownikiem. Przed przystąpieniem do malowania zagruntować powierzchnie tynku.
5.10.2. Szpachlowanie
Wykonać wewnętrzne tynki cementowo-wapienne zatarte na gładko. Marka i skład zapraw powinny być zgodne z
wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich
powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj w okresie 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zaprawy cementowej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;1997 „Cementy
powszechnego uŜytku”. Za zgodą Inspektora Nadzoru moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem , Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5 C. Po wykonaniu tynku podłoŜe zagruntować. Wykonać szpachlowanie ścian
dwuwarstwowe przy uŜyciu gotowych gładzi szpachlowych szpachlówką emulsyjną. Po wyschnięci kaŜdą warstwę
oszlifować.
5.10.3. Sufity
Projekt przewiduje wykonanie sufitu podwieszanego z podwójnego poszycia płyt gipsowo-kartonowych gr. 1,25cm (w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosować płyty o podwyŜszonej odporności na wilgoć). Konstrukcja rusztu
z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. Jako okładzinę zastosować płyty gipsowokartonowe (rodzaj dobrać uwzględniając przeznaczenie pomieszczenia). Na wszystkie naroŜa zewnętrzne, wewnętrzne
naleŜy zamontować profile wykończeniowe. Szczegółowy wykaz wykończenia sufitów znajduje się w tabeli w punkcie
3.2.
Uwaga: Sufit podwieszany zawsze powinien być instalowany w moŜliwie późnym etapie budowy, dzięki czemu
minimalizujemy ryzyko zabrudzenia płyt. Sufit naleŜy wykonać w systemie Rigips lub innym równowaŜnym systemie.

5.11. Wentylacja
Zaprojektowano wentylację grawitacyjną w postaci wywietrzników grawitacyjnych na podstawach dachowych oraz w
postaci kratki wentylacyjnej wspomaganej mechanicznie bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną w toaletach.
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5.12. Charakterystyka energetyczna
Warunek izolacyjności cieplnej przegród budynku
Dach UC=0,19 W/m2K < Umax= 0,25 W/m2K
Ściana zewnętrzna UC=0,28 W/m2K < Umax= 0,30 W/m2K
Posadzka na gruncie UC=0,31 W/m2K < Umax= 0,45 W/m2K
Stolarka okienna UC= 1,1 W/m2K < Umax= 1,8 W/m2K

Warunek spełniony

Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych
Kody
Element
Materiał

d

λ

R

m

W/mK

m K/W

W/m K

Opis

2

Uc
2

Ściana zewnętrzna

1

60

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy strumień ciepła)

0,13

-

1

Tynk mineralny - ziarno 1,5 mm

0,003

1,000

0,003

-

2

Płyta styropianowa EPS 70-040 FASADA

0,120

0,040

3,000

-

3

SILKA E18 KLASA 15

0,180

0,460

0,391

-

4

Tynk lub gładź cementowo-wapienna

0,015

0,820

0,018

-

61

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(poziomy strumień ciepła)

0,04

-

3,58

0,28

0,1

-

Grubość całkowita i Uk

0,32

-

Dach

2

62

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w górę)

5

Papa podwójnie bez posypania żwirkiem

0,005

0,180

0,028

-

6

Sosna i świerk w poprzek włókien

0,020

0,160

0,125

-

7

Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 100

0,200

0,042

4,762

-

8

Płyta gipsowo-kartonowa

0,025

0,230

0,109

-

63

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(strumień ciepła w górę)

0,04

-

5,16

0,19

Grubość całkowita i Uk

0,25

-

Podłoga na gruncie

3

64

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w dół)

0,17

-

14

Tynk lub gładź cementowa

0,050

1,000

0,050

-

15

Płyta styropianowa EPS 100-038 PODŁOGA

0,100

0,038

2,632

-

17

Beton zwykły z kruszywa kamiennego 2400

0,120

1,700

0,071

-

16

Żwir

0,250

0,900

0,278

-

65

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(strumień ciepła w dół)

0

-

3,20

0,31

Grubość całkowita i Uk

0,52

Warunek powierzchni okien:
A0=0m2 < A0max= 0,15 Az + 0,03 Aw = 4,91m2 (A); 2,56m2 (B); 8,97m2 (C)
Az= 32,74m2 (pawilon typu „A”)
Az= 17,05m2 (pawilon typu „B”)
Az= 59,81m2 (pawilon typu „C”)
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Aw=0m2 (pawilon typu „A”; „B”; „C”)
5.13. WyposaŜenie
Przewiduje się montaŜ w uzgodnieniu z UŜytkownikiem następującego wyposaŜenia kwaterunkowego:
- biurka wewnętrzne indywidualne przystosowane do wymogów oraz technologii pracy SG i IC umoŜliwiające montaŜ
dodatkowego wyposaŜenia (czytniki biometryczne, czytniki paszportu itp.),
- krzesła biurowe przystosowane do intensywnego uŜytkowania 24 godzinnego,
- komputery (wyposaŜenie oraz parametry naleŜy uzgodnić z UŜytkownikiem sprzętu),

5.14. Wycieraczka zewnętrzna
Projektuje się montaŜ stalowych ocynkowanych wycieraczek zewnętrznych 100x50cm wg systemu Aco Vario lub inne
równowaŜne. Otwór odpływowy naleŜy wyprowadzić na nawierzchnię pasów ruchu.

5.15. Szlabany przy pawilonach kontrolerskich
Na kaŜdym przejeździe, projektuje się szlabany automatyczne – hydrauliczne, np. FAAC – 620 STANDARD (lub inne
równowaŜne) o długości ramienia odpowiednio 3m oraz 4m (szlaban przeznaczony do pracy intensywnej lub ciągłej),
sterowane za pomocą przycisków znajdujących się w odpowiadających pawilonach kontrolerskich wg opracowania
branŜowego. Szlabany lokalizuje się w bezpośrednim sąsiedztwie pawilonów kontrolerskich, po stronie wyjazdowej.
MontaŜ szlabanów na fundamencie wg wytycznych producenta.

6. KONSTRUKCJA BUDYNKU (rozpatrywać łącznie z częścią graficzną)
6.1. Układ konstrukcyjny
Projektowane pawilony są obiektami parterowymi niepodpiwniczonymi zlokalizowanymi pod wiatą w konstrukcji stalowej
wg odrębnego opracowania. Pawilony nie są naraŜone na bezpośrednie działanie opadów deszczu i śniegu. Obiekty
zaprojektowano w technologii tradycyjnej o konstrukcji murowanej z dachem drewnianym oraz posadowieniem
bezpośrednim na ławach fundamentowych. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych gr. 24cm (lub
alternatywnie monolityczne Ŝelbetowe gr. 18cm zbrojone siatkami stalowymi), powyŜej terenu ściany zewnętrzne
wykonane z bloczków silikatowych gr. 18cm. Całość budynku usztywniona przestrzennie za pomocą wieńców, belek
oraz rdzeni w ścianach zewnętrznych. Dach krokwiowy jednospadowy w konstrukcji drewnianej. Krokwie kotwione do
wieńca za pomocą łączników stalowych i kotew rozporowych.

6.2. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowe przyjęto na podstawie dokumentacji pierwotnej pawilonów kontrolerskich opracowanej przez
pracownię projektową AKON w czerwcu 2008 r. Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie na podstawie
dokumentacji geotechnicznej opracowanej w kwietniu 2004 r. oraz w czerwcu 2008 r. przez uprawnionego geologa mgr
Marka Winskiewicza stwierdzono, Ŝe budowa geologiczna jest stosunkowo zróŜnicowana. W podłoŜu pod nasypami i
glebą o bardzo zróŜnicowanej miąŜszości występują spoiste i sypkie utwory deluwialne i jeziorne , utwory organiczne,
gliny lodowcowe oraz pisaki. Jako bezpośrednie podłoŜe moŜna wykorzystać : gliny, piaski oraz gliny i piaski
morenowe.
Zaprojektowano wymianę gruntów spod fundamentów. NaleŜy w całości usunąć: nasypy niebudowlane, glebę,
grunty organiczne oraz gliny miękkoplastyczne, a takŜe podziemne uzbrojenie, tak Ŝeby w dnie wykopu
znalazły się grunty nośne. Wymieniany grunt naleŜy zastąpić podsypką piaskową. Z uwagi na to, Ŝe w dnie
wykopu zalegają grunty spoiste, pierwszą warstwę podsypki piaskowej gr. ~50cm naleŜy stabilizować
cementem, pozostałą część naleŜy zagęścić warstwami do ID=0,50. Nadzór nad pracami ziemnymi podczas
przygotowania dna wykopu pod fundamenty zlecić uprawnionemu geologowi. Odbiór prawidłowości
wykonania dna wykopu pod fundamenty potwierdzić wpisem do dziennika budowy przez nadzór
geotechniczny. Zabezpieczenie wykopu zgodnie z zaleceniami nadzoru geotechnicznego.
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W trakcie prac ziemnych i fundamentowych naleŜy bardzo ostroŜnie obchodzić się z gruntami w dnie wykopu. DuŜa ich
część moŜe ulegać wtórnemu uplastycznieniu pod wpływem wstrząsów. W przypadku uplastycznienia gruntu – wybrać
na całą głębokość jego zalegania i zastąpić go pospółką piaskową wg ww. opisu.
Równie ostroŜnie naleŜy postępować z napotkanymi w wykopie nawodnionymi piaskami- wybieranie ich bez
uprzedniego odwodnienia moŜe doprowadzić do ich rozluźnienia.
Warunki wodne są korzystne dla eksploatacji obiektu, natomiast niekorzystne dla wykonawstwa – woda gruntowa
występuje stosunkowo głęboko, ale będzie utrudniała prace ziemne podczas projektowanej wymiany gruntu, dlatego
naleŜy być przygotowanym na intensywne odwodnienie wykopu.
Warunki gruntowo – wodne naleŜy traktować jako złoŜone.
W czasie prac ziemnych i fundamentowych naleŜy zapewnić bezpieczeństwo fundamentom pobliskiej hali. Nie
wolno dopuścić do osuwania się gruntu spod tych fundamentów. Z uwagi na prowadzenie prac ziemnych i
fundamentowych poniŜej poziomu wód gruntowych przebieg prac konsultować z nadzorem geotechnicznym.
Wykopy naleŜy chronić w poziomie posadowienia przed wpływem warunków atmosferycznych oraz groźbą
nieumyślnego spulchnienia i uplastycznienie gruntu.

6.3. Fundamenty
Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie budynku na ławach Ŝelbetowych. Ławy wykonać jednocześnie z
fundamentami wiaty stalowej.
Ławy fundamentowe
Zaprojektowano jako Ŝelbetowe monolityczne wysokości 40 cm i szerokości 50cm wykonane z betonu C20/25 (B25)
zbrojoną prętami ze stali A-III (34GS). Pod fundamentami wykonać podkład z chudego betonu C8/10 (B10) gr.10 cm.
Pręty podłuŜne zbrojenia na stykach i na załamaniach łączyć na pełny zakład tj. min. 50d łącząc w jednym miejscu
maksymalnie dwa pręty.
UWAGI:
1. Dno wykopu zabezpieczyć podkładem z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm.
2. Nadzór nad pracami ziemnymi podczas przygotowania dna wykopu pod fundamenty zlecić uprawnionemu
geologowi.
3. Odbiór prawidłowości wykonania dna wykopu pod fundamenty potwierdzić wpisem do dziennika budowy przez
nadzór geotechniczny.
4. Wykop podczas prac zabezpieczyć zgodnie z zaleceniami nadzrou geotechnicznego. Przebieg prac konsultować z
nadzorem geotechnicznym.
5. Z uwagi na występowanie gruntów nienośnych naleŜy dokonać wymiany gruntu.
6. Roboty ziemne prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć struktury gruntu. Ostatnią warstwę gruntu spod
fundamentów usunąć ręcznie.
7. Fundamenty chronić przed przemarzaniem. Nie wolno pozostawić odkrytych fundamentów w okresie temperatur
niŜszych niŜ 0°C. Głębokość przemarzania wg. PN-81/B-03020 wynosi 1,2 m.
8. Z fundamentów wypuścić kotwy do rdzeni ścian.
9. W czasie prac ziemnych i fundamentowych naleŜy zapewnić bezpieczeństwo fundamentom pobliskiej hali. Nie wolno
dopuścić do osuwania się gruntu spod tych fundamentów.

6.4. Posadzka
Płytę podbudowy na gruncie pod posadzki naleŜy wykonać w postaci:
- warstwy podbudowy Ŝwirowo-piaskowej zagęszczonej mechanicznie,
- 12cm warstwy podkładu betonowego z betonu klasy C12/15 (B15), zbrojonego siatką o oczkach 10x10cm i grubości
drutu 3mm lub zbrojeniem rozproszonym w ilości 15kg/m3,
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- izolacją przeciwwilgociową w postaci 2x foli PE gr. 0,2mm i termiczną w postaci styropianu EPS100 gr. 10 cm,
- izolacją przeciwwilgociową w postaci foli PE gr. 0,2mm,
- posadzkę cementową grubości 5cm wykonywaną na sucho,
- wykończenie posadzki gresem antypoślizgowym.
W miejscach gdzie zostaną postawione ścianki działowe naleŜy dołoŜyć drugą warstwę siatki ocynkowanej lub zagęścić
zbrojenie rozproszone.

6.5. Ściany zewnętrzne
Ściany zagłębione w gruncie – dwuwarstwowe: warstwa nośna murowana z bloczków betonowych gr. 24 cm na
zaprawie cementowej (lub monolityczne Ŝelbetowe gr. 18cm zbrojone siatkami z prętów stalowych); warstwa ocieplenia
ze styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm.
Ściany murowane kondygnacji nadziemnych – dwuwarstwowe: warstwa nośna murowana z bloczków silikatowych gr.
18 cm na zaprawie cienkowarstwowej zalecanej wg producenta bloczków; warstwa ocieplenia z płyt styropianowych
EPS70 gr. 12 cm.

6.6. Ściany wewnętrzne
Ściany działowe – murowane z bloczków silikatowych gr. 12 cm lub innych równowaŜnych na zaprawie
cienkowarstwowej.
6.7. Rdzenie
Rdzenie Ŝelbetowe –wykonane z betonu C20/25 (B25) zbrojone podłuŜnie prętami ze stali A-III (34GS) oraz
poprzecznie strzemionami ze stali A-0 (St0S).
6.8. Dach
Dach jednospadowy o 6% spadku w konstrukcji drewnianej belkowej. Krokwie 8x20cm wykonane z drewna klasy C30,
impregnowane środkiem typu Fobos M4 lub innym równowaŜnym. Krokwie kotwione do wieńca za pomocą łączników
stalowych i kotew rozporowych wg rys. szczegółowych.

6.9. Rdzenie ścian
Monolityczne, Ŝelbetowe wykonane z betonu C20/25 (B25) zbrojone podłuŜnie stalą A-III (34GS) oraz poprzecznie
strzemionami ze stali A-0 (St0S) wg rys. konstrukcyjnych.

6.10. NadproŜa
NadproŜa – wykonane z betonu C20/25 (B25) zbrojone podłuŜnie stalą A-III (34GS) oraz poprzecznie strzemionami ze
stali A-0 (St0S) wg rys. konstrukcyjnych.
6.11. Wieńce
Wieńce Ŝelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 (B25), zbrojone podłuŜnie prętami 4#12mm ze stali A-III (34GS) oraz
poprzecznie strzemionami Ø6 co 25cm ze stali A-0 (St0S). Pręty łączyć na stykach i załamaniach na pełny zakład min.
50d łącząc w jednym miejscu max 2 pręty.
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7. INFORMACJA DOT. ODSTĄPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJ. BUD.
Projektant dopuszcza jedynie moŜliwość nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego niniejszego projektu budowlanego
po uprzednim poinformowaniu i akceptacji rozwiązań zastępczych.

8. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAśOWYCH
Wszystkie roboty budowlano-montaŜowe, a takŜe odbiór robót naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem osób do tego uprawnionych.

9. SPOSÓB BUDOWY A INTERES OSÓB TRZECICH
Projektowana inwestycja w zakresie układu konstrukcji, zastosowanych materiałów i technologii jej wykonania nie
wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

10. UWAGI KOŃCOWE
1. W przypadku zagadnień niezrozumiałych lub wątpliwości naleŜy wezwać nadzór autorski.
2. Dobór zamiennych zabezpieczeń antykorozyjnych wymagają zgody Inwestora i poinformowania projektanta.
3. Materiały i urządzenia uŜyte do budowy obiektu muszą spełniać wymogi polskich przepisów i obowiązujących
norm, posiadać cechy załoŜone w projekcie i być poparte atestami, aprobatami technicznymi dopuszczającymi
do stosowania w budownictwie wg art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414).
4. Wszelkie odstępstwa istotne od dokumentacji projektowej muszą być konsultowane z projektantem.
5. Wszystkie wymiary sprawdzać przed złoŜeniem zamówienia elementów prefabrykowanych, konstrukcji stalowej,
stolarki, drewna itp. W razie jakichkolwiek wątpliwości informować projektanta.
6. Wszystkie prace budowlane i montaŜowe naleŜy wykonać z zachowaniem warunków ochrony środowiska, pod
kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegając zasad i przepisów BHP oraz warunków technicznych i
odbioru robót budowlanych.
7. W okresie prowadzenia prac teren właściwie zabezpieczyć przed osobami postronnymi umoŜliwiając funkcjonowanie
Przejścia Granicznego.
8. Projekt budowlany branŜy architektoniczno-konstrukcyjnej rozpatrywać łącznie z kompletem opracowań
branŜowych. Przebicia instalacyjne wg projektu instalacji sanitarnych i elektrycznych.
9. Stosować uwagi zawarte przez Rzeczoznawców w uwagach do uzgodnień.

Architektura – projektowali:
mgr inŜ. arch. MARIUSZ SZAFARZYŃSKI
upr. bud. nr 142/87/OL,§4 ust. 1 i 2 §6 ust. 1
mgr inŜ. ANDRZEJ KOZŁOWSKI
upr. bud. nr WAM/0005/POOK/03

Architektura – sprawdził:
mgr inŜ. arch. TOMASZ NIEBRZYDOWSKI
upr. bud. nr 1/98/OL
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Konstrukcja - projektował:
mgr inŜ. ANDRZEJ KOZŁOWSKI
upr. bud. nr WAM/0005/POOK/03

Konstrukcja - sprawdził:
mgr inŜ. GRZEGORZ WILCZEK
upr. bud. nr WAM/0095/PWOK/11
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