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2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA   
  
CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1 . STRONA TYTUŁOWA. 
 
2 . ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 

 
3 . OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 
4 . OPIS WYTYCZNYCH I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
 

5 . STAN ISTNIEJĄCY.  
 

6 . PROJEKTOWANA FORMA I FUNKCJA OBIEKTU.  
 

7 . DANE LICZBOWE.  
 

8 . ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE. 
 

9 . INSTALACJE. 
 

10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
11. OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI 
 
12. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
13. WARUNKI BHP I SANITARNE 
 
zał.nr 1  Kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o wpisie projektantów do 

 stosownych izb samorządu zawodowego. 
 

 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

rys.1 – zagospodarowanie terenu  
rys.2 – schemat funkcjonalny  
rys.3 – rzut piwnicy projektowany 
rys.4 – rzut parteru projektowany 
rys.5 – przekrój 
rys.6 – 10 – wizualizacje 
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3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji funkcjonalno-
architektonicznej przebudowy i rozbudowy budynku „A” i „B” wraz z 
wykonaniem wstępnej inwentaryzacji budynku, programu funkcjonalno-
użytkowego i oszacowania kosztów inwestycji. 
 
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone jako zamienne do wykonanej w 
roku 2009 koncepcji rozbudowy w/w budynków. Obecne opracowanie zawiera 
rozwiązania umożliwiające dostosowanie istniejących budynków Uniwersytetu 
Szczecińskiego do rozbudowy kampusu. 
 

4. Opis wytycznych i wymagań Zamawiającego odnośnie 
przedmiotu zamówienia. 
 

W założeniu zamawiającego w przedmiotowej części budynku po rozbudowie 
miałby się znaleźć hol wejściowy z towarzyszącymi funkcjami (m.in. szatnią) 
oraz sala wykładowa i aula Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług. Hol 
wejściowy miałby obsługiwać wszystkich użytkowników korzystających z 
istniejących obecnie budynków kampusu, jak również tych z budynków 
mających powstać w najbliższych latach, m.in. Centrum Transferu Wiedzy i 
Innowacji dla Sektora Usług. Zamawiający na spotkaniach z projektantami na 
podstawie istniejącej koncepcji z 2009 roku wykonanej przez inną jednostkę 
projektową określił ogólną koncepcję funkcjonalną oraz zestaw pomieszczeń i 
funkcji, które powinny się znaleźć się w ramach istniejącej i rozbudowanej 
kubatury . 
W skład wymienionych pomieszczeń i funkcji weszły m.in.: 

a. hol wejściowy  
b. recepcja 
c. sala wykładowa 
d. aula 
e. dziekanat 
f. toalety 
g. szatnia 
h. korytarz prowadzący w kierunku zachodnim 

W ramach projektowanej rozbudowy nie przewiduje się zwiększenia liczby 
osób przebywających w budynku. Projektowana rozbudowa ma za zadanie  
rozwiązanie istniejących problemów komunikacyjnych pomiędzy 
poszczególnymi funkcjami i budynkami, a także miałaby spełniać rolę 
reprezentacyjnego lobby i miejsca do odpoczynku. 
Zamawiający przekazał uwagi dotyczące sposobu komunikacji wewnątrz 
przedmiotowego budynku) oraz połączenia obiektu łącznikiem z planowanymi 
budynkami kampusu. 
 
Niniejsza koncepcja powstała po konsultacjach z Zamawiającym i po 
ostatecznej akceptacji rozwiązań projektowych w dniu 27.07.2010.  
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5. Stan Istniejący. 
 

5.1. Usytuowanie budynku na działkach oraz zagospodarowanie terenu. 
 

Teren na którym znajduje się przedmiotowy budynek położony jest w 
Szczecinie, przy ul. Cukrowej 8, dz. nr 8/12, 8/13. Na terenie działki znajdują 
się budynki dydaktyczne należące do Wydziału Zarządzania i Ekonomiki 
Usług. Teren działki zagospodarowano głównie zielenią ozdobną, wykonano 
również chodniki  i jezdnie utwardzone. Od strony południowo-wschodniej 
elewacji budynku teren zagospodarowano jako pieszo jezdnię z miejscami 
parkingowymi z kostki betonowej. Od strony północno-zachodniej teren jest 
zagospodarowany zielenią, przeważnie niską. W/w działki graniczą od 
południowego wschodu z działką nr 9/2, od południowego zachodu z działką 
nr 17, od północnego zachodu z działkami nr 8/20 i 8/45, od północy z działką 
nr 3/13. Działka 8/12 styka się z działką drogową 9/2 i przez nią realizowany 
jest obecnie dostęp (także dostęp pożarowy) do budynku. Główne wejścia do 
budynku znajdują się po wschodniej stronie budynku.  
 
Przedmiotowe (rozbudowywane) budynki są zlokalizowane na terenie 
kampusu Uniwersytetu i pełnią rolę budynków dydaktycznych. Znajdują się w 
nich również funkcje administracyjne. W obecnej chwili powierzchnia użytkowa 
budynków wynosi 4735 i 2581m2 (łącznie z komunikacją). 
Przedmiotowe budynki określane jako „A” i „B” wykonano) w konstrukcji 
szkieletowej żelbetowej. Budynek „A” posiada dziewięć kondygnacji (łącznie z 
piwnicą), budynek „B” dwie i różnią się znacznie układem funkcjonalnym. Oba 
budynki są kryte stropodachami. W budynku „A” znajdują się szyby windowe 
wyposażone w dźwigi osobowe. 

 
5.2.Dane techniczne dotyczące budynku 

 

 Przeznaczenie budynków            -  administracyjno-dydaktyczne  

 Powierzchnia zabudowy bud. „A” (istn.)      -  656 m2   

 Powierzchnia zabudowy bud. „B” (istn.)      -  1455 m2    

 Kubatura budynku bud. „A” (istn.)                -  21057 m3 

 Kubatura budynku bud. „B” (istn.)                -  11009 m3  

 Ilość kondygnacji bud. „A”                    -  9 (w tym piwnice) 

 Ilość kondygnacji bud. „B”                    -  2 (w tym piwnice)  

 Powierzchnia użytkowa bud. „A”                  – 4735 m2     

 Powierzchnia użytkowa bud. „B”                  – 2581 m2     

 Poziom posadowienia parteru     - 24,65m n.p.m.  
 

5.3. Elementy konstrukcyjne i architektoniczne budynku. 
 
5.3.1. Układ konstrukcyjny – ramy słupy, rygle.  
Budynek „A”  
zbudowano w konstrukcji szkieletowej żelbetowej, prefabrykowanej w układzie 
poprzecznym – ramy żelbetowe w  rozstawie 6,00m. Zastosowano stropy 
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prefabrykowane z płyt kanałowych. Klatka schodowa po zachodniej stronie 
budynku, dostawiona do elewacji, obudowana, monolityczna. Ilość 
kondygnacji – 9 (w tym piwnice). 
Budynek „B”  
zbudowano w konstrukcji szkieletowej żelbetowej na siatce 6,0 x 6,0m. Stropy 
wykonane jako żelbetowe monolityczne (w łączniku płyty kanałowe 
prefabrykowane). Ilość kondygnacji – 2 (w tym piwnice). 
 
5.3.2. Rodzaj fundamentów budynków - posadowienie.  
Posadowienie budynków na fundamentach – ławach żelbetowych. 

 
5.3.3. Ściany. 
W budynku „A” ściany zewnętrzne prefabrykowane, żelbetowe, osłonowe. 
W budynku „B” ściany zewnętrzne murowane warstwowe. 
 
5.3.4. Ściany działowe. 
Istniejące ściany działowe wykonane są jako murowane o grubości 6 i 12 cm. 
 
5.3.5. Konstrukcja klatek schodowych, szybów windowych i schodów 
zewnętrznych. 
W budynku „A” zlokalizowano 1 klatkę schodową z duszą przeznaczoną na 
szyb windowy. Szyby windowe i schody wykonano z żelbetowych elementów 
prefabrykowanych. 
 
5.3.6. Konstrukcja stropów i stropodachu. 
Stropy wykonane jako monolityczne  żelbetowe. W łączniku między 
budynkami stropy z płyt kanałowych prefabrykowanych. 
Stropodachy wentylowane.  

 
5.3.7. Stolarka okienna i drzwiowa. 
Stolarka drzwiowa stalowa (zewnętrzna) i drewniana (wewnętrzna). Stolarka 
okienna aluminiowa i z PCV. 

 

6. Projektowana forma i funkcja obiektu. 
 

Planowana przebudowa i rozbudowa budynków ma za zadanie 
powiększenie użytkowej powierzchni na kondygnacji parteru oraz połączenie 
budynków „A”, „B” i w przyszłości następnych planowanych inwestycji za 
pomocą jednego ciągu komunikacyjnego w postaci parterowego łącznika o 
funkcji hallu głównego.  

Projekt zakłada dobudowę od strony elewacji frontowej (wschodniej) 
parterowego budynku o gabarytach ok. 7,0m x 49,0m. Rozmiary budynku 
spełniają uwarunkowania zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego. W dobudowanej części znajdzie się klatka schodowa 
prowadząca na kondygnację piwnic do budynku „B”, gdzie planowana jest 
szatnia. Od strony zachodniej planowana jest dobudowa parterowej kubatury 
zawierającej salę wykładową na 120 osób, wyjście z obiektu na teren działki, 
toalety, aulę na 120 osób z zapleczem i powiększenie bufetu znajdującego się 
w budynku „B”.  W budynku „B”, w pomieszczeniu obecnej szatni 
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zlokalizowany będzie dziekanat. Lokalizacja dziekanatu przy głównym ciągu 
komunikacyjnym ułatwia dostęp do niego użytkownikom. 

Koncepcja zakłada budowę obiektów o wysokości jednej kondygnacji w 
postaci prostych modernistycznych brył o dużej ilości przeszklenia. Jako 
główne zadanie przy projektowaniu przyjęto stworzenie wyróżniającego się 
wejścia do kompleksu kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego. Z tego powodu  
forma budynków tworzy nowoczesną, estetyczną architekturę podkreślającą 
lokalizację głównych wejść do budynku, a jednocześnie nawiązuje do 
istniejących obiektów i nie dominuje nad nimi. Podobną zasadę przyjęto przy 
projektowaniu części zachodniej, jednak nie zostały podkreślone wejścia, bo 
ich znaczenie jest dużo mniejsze.  

W celu uzyskania dużej jednoprzestrzennej powierzchni 
reprezentacyjnego holu na parterze koncepcja zakłada rozbiórkę części ścian 
na kondygnacji parteru.  

Ze względu na zwiększoną ilość studentów i konieczność zapewnienia 
wygody użytkowania i swobodnej komunikacji projektuje się wykonanie szybu 
windowego w duszy istniejącej klatki schodowej w budynku „A”. Komunikacja 
pozioma zgodnie z życzeniami zamawiającego została poprowadzona przez 
środek i wzdłuż całego budynku, aby umożliwić swobodne przejście pomiędzy 
poszczególnymi segmentami i funkcjami.  

W celu zapewnienia swobody dostępu do szatni mającej znaleźć się w 
piwnicy budynku „B” projektuje się nową klatkę schodową oraz wejście 
znajdujące się bezpośrednio przy tej klatce. 

Powierzchnia uzyskana dzięki przebudowie i rozbudowie 
przedmiotowych budynków pozwala na swobodne kształtowanie przestrzeni i 
daje wiele wariantów rozlokowania funkcji w przypadku zmian wynikających ze 
zmiennych warunków użytkowania.  
Od strony frontowej należałoby wprowadzić zieleń niską i średnią aby 
poprawić klimat i doznania estetyczne. Od strony zachodniej projektuje się 
nasadzenia o podobnym charakterze. 
           

7. Dane liczbowe. 
 
7.1. Zestawienie powierzchni użytkowej 

 

PIWNICA 
 

piw/0.1 KOMUNIKACJA       73,11 m2 

piw/0.2 SZATNIA           63,21 m2 

 

     RAZEM POWIERZCHNIA PIWNIC = 136,32 m2 

 

 

PARTER 
 

part/1.1 HALL                 721,21 m2 

part/1.2 SALA WYKŁADOWA           97,06 m2 

part/1.3 KLATKA SCHODOWA           30,89 m2 

part/1.4 WC MĘSKI                           22,74 m2 

part/1.5 WC DAMSKI                      22,76 m2 

part/1.6 AULA                           153,74 m2 

part/1.7 BUFET                   67,06 m2 
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part/1.8 ZAPLECZE AULI       9,41 m2 

part/1.9 MAGAZYNEK        9,41 m2 

part/1.10 DZIEKANAT       65,40 m2 

part/1.11 ZAPLECZE DZIEKANATU     20,51 m2 

 

 

    RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU = 1220,19 m2 

 
 


ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY 

WYNOSI 1356,51 m
2
 

ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY 

WYNOSI 1356,51 m
2
 

 
7.2.Dane techniczne dotyczące budynku 
 

 Przeznaczenie budynku       -  biurowe  

 Powierzchnia zabudowy (projektowana) -  1902,64 m2  (bez zmian) 

 Kubatura budynku  (projektowana)    -  38623,59 m3   

 Podpiwniczenie                   -  100 % 

 Ilość kondygnacji                                    -  5 (w tym piwnice)  

 Powierzchnia budynku brutto ogółem       – 9513,20 m2     

 Poziom posadowienia parteru      - 25,27m n.p.m. (b.z.) 

 Wysokość zabudowy  (projektowana)    - 17,65m 

 
8. Rozwiązania architektoniczno-budowlane. 
 

8.1. Elementy konstrukcyjne i architektoniczne budynku. 
 
8.1.1. Układ konstrukcyjny – ramy słupy, rygle.  
Budynek „A”  
zbudowano w konstrukcji szkieletowej żelbetowej, prefabrykowanej w układzie 
poprzecznym – ramy żelbetowe w  rozstawie 6,00m. Zastosowano stropy 
prefabrykowane z płyt kanałowych. Klatka schodowa po zachodniej stronie 
budynku, dostawiona do elewacji, obudowana, monolityczna.  
Budynek „B”  
zbudowano w konstrukcji szkieletowej żelbetowej na siatce 6,0 x 6,0m. Stropy 
wykonane jako żelbetowe monolityczne (w łączniku płyty kanałowe 
prefabrykowane). 
nowoprojektowane elementy takie jak ściany, słupy – wylewane żelbetowe, w 
układzie słupowo-płytowym. Rozbiórkę należy prowadzić stopniowo stosując 
stemplowanie elementów nośnych i stropów. 
 
8.1.2. Rodzaj fundamentów budynku - posadowienie.  
Posadowienie na fundamentach wykonane w technologii tradycyjnej – 
wylewane, żelbetowe. Nie projektuje się zmian w fundamentach istniejącego 
budynku.  
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8.1.3. Ściany zewnętrzne. 
Koncepcja zakłada rozbiórkę ścian na kondygnacji parteru budynku „A” i „B” i 
wprowadzenie elementów je zastępujących w postaci podciągów. Ściany 
nowoprojektowane jako wylewane żelbetowe lub murowane. Nowe ściany 
osłonowe projektuje się jako systemowe ściany osłonowe szklane ze ślusarką 
aluminiową o niskim współczynniku przenikania. 
 
8.1.4. Ściany działowe. 
Istniejące ściany działowe znajdujące się w zakresie opracowania 
przewidziano do rozbiórki. Projektuje się wykonanie nowych ścian działowych 
murowanych bloczków gazobetonowych oraz w konstrukcji lekkiej z płyt 
gipsowo-kartonowych na stalowych stelażach. 
 
8.1.5. Konstrukcja klatek schodowych, szybów windowych i schodów 
zewnętrznych. 
Nowoprojektowane schody prowadzące na poziom piwnic do szatni w 
konstrukcji żelbetowej wylewanej. 
Rozwiązania konstrukcyjne powinny nawiązywać do technologii stosowanych 
w istniejącym budynku.   
Szyby windowe –  projektuje się wykonać nowy szyb windowy posadowiony 
na nowych płytach fundamentowych zlokalizowany w duszy istniejącej klatki 
schodowej w budynku „A”. 
 
8.1.6. Konstrukcja stropów i stropodachu. 
Nowoprojektowane stropy wykonane jako monolityczne żelbetowe.  W 
stropach projektuje się wykonanie otworów na szachty instalacyjne.  
Projektuje się rozbiórkę zewnętrznych warstw stropodachu nad istniejącym 
wejściem do budynku.  

 
8.1.7. Stolarka okienna i drzwiowa. 
Stolarka drzwiowa znajdująca się w zakresie opracowania stalowa 
(zewnętrzna) i drewniana (wewnętrzna) do rozbiórki i wymiany na nową. 
Stolarka okienna do rozbiórki i wymiany na nową. Projektowana nowa stolarka 
zewnętrzna i wewnętrzna aluminiowa i drewniana.  

 
9. Instalacje. 
 

9.1. Instalacja wodociągowa.  
Woda zimna dostarczana jest do obiektów z zewnętrznej sieci wodociągowej. 
W trakcie przebudowy toalet na poziomie parteru projektuje się wymianę 
instalacji w niezbędnym zakresie. Projektowane zmiany nie zwiększą 
zapotrzebowania na wodę. 
Przewidywane dobowe zapotrzebowanie na wodę dla całości inwestycji 
wynosi 29700 litrów. 

 
9.2. Instalacja kanalizacyjna.  
Ścieki bytowe z budynku są obecnie odprowadzane za pomocą istniejącego 
przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej biegnącej równolegle do budynku od 
strony południowo-wschodniej w ulicy Cukrowej.  W trakcie przebudowy toalet 
na poziomie parteru projektuje się wymianę instalacji w niezbędnym zakresie. 
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Przewidywana dobowa ilość odprowadzanych ścieków dla całości inwestycji 
wynosi 28582 litry. 
Ścieki deszczowe z budynku są obecnie odprowadzane za pomocą 
istniejącego przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej biegnącej równolegle do 
budynku od strony południowo-wschodniej w ulicy Cukrowej. Nie projektuje się 
wymiany zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych, a jedynie dostosowanie do 
projektowanych obiektów umożliwiające odbiór ścieków deszczowych z ich 
połaci dachowych. 

 
9.3. Instalacja elektryczna.  
Budynek jest obecnie zasilany w energię elektryczną ze stacji 
transformatorowej 15/04kv. Energia ze stacji doprowadzona jest do piwnicy 
budynku „A”, gdzie znajduje się TG.  
Wewnętrzne instalacje elektryczne w budynku – do wymiany. 
Koncepcja zakłada rozbudowę instalacji elektrycznej w budynkach o 
następujące elementy: 
- instalacja elektryczna sali wykładowej (oświetlenie, gniazda, klimatyzacja, 
zasilanie urządzeń multimedialnych, nagłośnieniowych, sterujących np. 
roletami i sieciowych) 
- instalacja elektryczna auli (oświetlenie, gniazda, klimatyzacja, zasilanie 
urządzeń multimedialnych, nagłośnieniowych, sterujących np. roletami i 
sieciowych) 
- instalacja elektryczna holu głównego (oświetlenie, gniazda, zasilanie 
urządzeń sterujących np. roletami i sieciowych) 
- instalacja elektryczna dziekanatu (oświetlenie, gniazda, klimatyzacja, 
zasilanie urządzeń sterujących np. roletami i sieciowych) 
- instalacja elektryczna szatni (oświetlenie, gniazda) 
Przy projektowaniu instalacji elektrycznej należy uwzględnić wykonanie 
instalacji DSO. 
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną po przebudowie 
(szacowana teoretyczna moc przyłącza) wyniesie 265 kW. 
 
9.4. Ogrzewanie budynku i c.w.u.  
Przedmiotowe obiekty są wyposażone w układ ogrzewania wodno-pompowy 
zasilany z kotłowni lokalnej zasilanej siecią cieplną do rozdzielaczy c.o. 
znajdujących się w piwnicy budynku „A”. Rozprowadzenie przewodów w 
poziomie zlokalizowano pod stropem piwnicy. Budynek objęty jest układem 
mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z zewnętrznymi czerpniami 
powietrza. Pomieszczenia wentylatorowi znajdują się w piwnicy. 
Zapotrzebowanie ciepła dla c.o. wynosi 248 kW. 
Nagrzewnice wentylacyjne zasilane są ciepłem technologicznym z 
rozdzielaczy.  
Zapotrzebowanie ciepła dla nagrzewnic wynosi 324 kW. 

 
Koncepcja zakłada rozbudowę instalacji c.o i c.t. w budynkach o następujące 
elementy: 
- sala wykładowa – grzejniki, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 
- aula - grzejniki, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 
- hol główny - grzejniki, wentylacja mechaniczna 
- szatnia - grzejniki, wentylacja mechaniczna 
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- dziekanat - grzejniki, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja 
- toalety - grzejniki, wentylacja mechaniczna 
 
9.4. Instalacje teletechniczne 
 
Sieć dedykowana dla okablowania strukturalnego. 
We wskazanych pomieszczeniach należy wykonać wydzielone obwody 
zasilania gniazd wtyczkowych dedykowanych dla okablowania strukturalnego. 
Dla każdego stanowiska komputerowego należy przewidzieć zestaw minimum 
3 gniazd DATA 230VAC i 3 gniazd zasilania ogólnego. Lokalizację stanowisk 
komputerowych należy nawiązać do zagospodarowania poszczególnych 
pomieszczeń. 
 
Okablowanie strukturalne.  
Dla całego budynku, zakłada się budowę jednolitego, uniwersalnego systemu 
okablowania strukturalnego umożliwiającego transmisję danych i głosu. 
System należy zaprojektować na bazie urządzeń i elementów, pochodzących 
od renomowanych producentów. Elementy pasywne wchodzące w skład toru 
transmisyjnego (panele krosowe, kable, gniazda), powinny pochodzić z 
kompletnej oferty jednego producenta i będą umożliwiać uzyskanie dla 
systemu certyfikatu oraz 15-letniej gwarancji producenta. 
Całość budynku powinna posiadać okablowanie strukturalne z podziałem na 
okablowanie  pionowe i poziome integrujące wszystkie systemy teletechniczne 
włącznie z siecią telefoniczną instalowaną w budynku oraz dedykowaną siecią 
energetyczną dla okablowania strukturalnego. 
Projekt rozkładu punktów elektryczno-logicznych w budynku należy nawiązać 
do zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń. Oszacowanie liczby 
punktów elektryczno-logicznych w poszczególnych pomieszczeniach powinno 
być zaprojektowane z określonym nadmiarem. Opis i numeracja gniazd w 
szafach krosowniczych i punktach elektryczno-logicznych powinna być  
wykonana w sposób jednoznaczny i nie nastręczać trudności w interpretacji 
zarówno w bieżącym użytkowaniu sieci jak i przy rozbudowie okablowania 
strukturalnego. Dla każdego piętra w budynku (lub segmentu sieci) powinna 
być przewidziana wydzielona szafa krosownica wyposażona w urządzenia 
pasywne i aktywne. Projekt powinien uwzględniać budowę okablowania w 
oparciu o kabel minimum kategorii 6A z możliwością transmisji danych z 
szybkością 1000 Mbps, a także połączenie punktów dystrybucyjnych 
przewodami optycznymi. Projekt powinien przewidywać instalowanie gniazd 
abonenckich wykonanych w standardzie 45x45. W jednym module 45x45 
mogą być zainstalowane 2 pojedyncze gniazda RJ45. Systemy kanałów 
kablowych, gniazda powinny pochodzić od jednego producenta. Kanały 
kablowe muszą umożliwiać zwiększenie pojemności o minimum 30% zapasu 
pojemności. Gwarancją jakości materiału PCV użytego do wykonania systemu 
jest znak CE w oparciu o normę EN 50085 1. Trasy prowadzenia przewodów 
transmisyjnych okablowania poziomego oraz kabli okablowania pionowego 
należy skoordynować z istniejącymi i wykonywanymi instalacjami w budynku 
m.in. dedykowaną instalacją elektryczną, instalacją elektryczną ogólną, 
instalacją centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. 
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Sieć okablowania strukturalnego powinna zostać wykonana zgodnie z 
najnowszymi standardami okablowania strukturalnego oraz ma spełniać 
wymogi narzucone przez Zamawiającego. 
 
Instalacje systemu włamania i napadu, kontroli dostępu oraz telewizji 
dozorowej.  
W budynku należy przewidzieć systemy ochrony zewnętrznej i wewnętrznej 
klasy SA2. Przy doborze urządzeń alarmowych należy uwzględnić parametry 
techniczne stosowanych czujek oraz zminimalizować utrudnienia w codziennej 
pracy personelu obiektu.  
Sposób montażu oraz warunki stosowania urządzeń powinny uwzględniać 
zalecenia producenta. Miejsce montażu powinno zapewniać jak najmniejszą 
możliwość dostępu osób niepowołanych. Wszystkie urządzenia alarmowe 
powinny znajdować się w strefie chronionej, chyba że z zasady ich stosowania 
wynika inaczej. Jeżeli ze względów praktycznych centrala alarmowa znajduje 
się poza obszarem chronionym powinno być zagwarantowane chronienie jej 
przed dostępem osób niepowołanych. Jeżeli w systemie alarmowym znajduje 
się podcentrala to połączenia między centralą i podcentralą oraz linie 
zasilające między nimi a urządzeniami zasilającymi powinny być liniami 
kontrolowanymi. 
Do lokalnej sygnalizacji alarmu powinny być przewidziane co najmniej dwa 
niezależne sygnalizatory akustyczne, połączone z centralą kontrolowanymi 
liniami sygnałowymi.  
Przewody instalacji alarmowej powinny być oddalone od przewodów sieci 
energetycznej a ich przekrój powinien zapewniać minimalne spadki napięcia. 
Krzyżowanie się przewodów dopuszczalne jest tylko pod kątem prostym. 
Cała instalacja alarmowa (kable, puszki) powinna znajdować się w strefie 
chronionej a jej sposób wykonania powinien być taki aby utrudnione było 
nieuprawnione lub niezamierzone unieruchomienie. Jeżeli część instalacji 
prowadzona jest poza obszarem chronionym, to powinna przebiegać w rurach 
ochronnych a puszki instalacyjne powinny być wyposażone w ochronę 
antysabotażową. 
Do zasilania w energię elektryczną systemów alarmowych powinny być 
stosowane dwa niezależne od siebie źródła: podstawowe i rezerwowe. 
Przełączanie pomiędzy nimi powinno następować automatycznie i nie 
powodować zakłóceń pracy systemu alarmowego. Urządzenia zasilające 
system alarmowy nie mogą być wykorzystywane do zasilania innych 
urządzeń. 
System kontroli dostępu ma być systemem ogólnobudynkowym, 
obsługiwanym przez zamawiającego. Kontrolę ruchu osobowego jednostronną 
i dwustronną należy  zrealizować poprzez odpowiednią aranżację (zabudowę) 
urządzeń elektromechanicznych sterowanych za pośrednictwem 
elektronicznych kart dostępu. System musi uwzględniać możliwość 
przedstawienia alarmu oraz wyświetlenie informacji w przypadku zajścia 
sabotażu, nieuprawnionego otwarcia, stanu otwarcia po upływie przyznanego 
czasu. Należy zamontować wyłączniki awaryjne umożliwiające 
natychmiastowe odblokowanie urządzeń kontroli dostępu na wypadek 
zagrożenia. System zakłada także integrację z systemem sygnalizacji pożaru 
w taki sposób, że wygenerowanie przez system SAP alarmu pożarowego 
spowoduje odblokowanie wybranych drzwi. System powinien spełniać 
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wymagania Polskich Norm w zakresie  systemów alarmowych - systemów 
kontroli dostępu.  
W budynku należy zainstalować system telewizji dozorowej spełniający 
następujące zadania: rejestracja i podgląd wizyjny ważniejszych obszarów 
zewnętrznych 
i wewnętrznych obiektu. System telewizji pracował będzie w trybie kolorowym 
oraz dzienno – nocnym. Zapis obrazu odbywać się będzie na twardym dysku 
rejestratora cyfrowego, co umożliwi natychmiastowy podgląd zapisanych 
obrazów kamer. W skład systemu wizyjnego nadzoru wchodzą następujące 
elementy: punkty kamerowe, w tym punkty stałe (kamery stacjonarne), 
stanowisko dozoru wyposażone w monitory wizyjne, rejestrator obrazu 
pozwalający na cyfrowy zapis oraz przechowywanie obrazu na dyskach 
twardych. Wszystkie kamery wewnętrzne są kamerami kolorowymi, kamery 
umiejscowione na zewnątrz budynku są przystosowane do pracy w warunkach 
dzienno – nocnych z automatycznym przełącznikiem w tryb nocny czarno - 
biały. 
Na etapie doboru rozwiązań przewidzieć należy możliwość integracji w/w 
systemów (np. w oparciu o sieć IP, programowalne interfejsy szeregowe, 
cyfrowe we/wy) oraz możliwość dalszej ich rozbudowy. 
  
 

10. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

10.1 Klasyfikacja pożarowa. 
Budynek „A” zalicza się do: 
a) grupy wysokich  
b) kategorii zagrożenia ludzi  ZLI (parter) i ZLIII 
c) klasa odporności pożarowej budynku „B” 
Budynek „B” zalicza się do: 
d) grupy niskich 
e) kategorii zagrożenia ludzi  ZLI, ZLIII, ZLV 
f) klasa odporności pożarowej budynku „C” 
 
10.2 Odporność pożarowa i ogniowa elementów budowlanych. 
Odporność ogniowa istniejących i projektowanych elementów budowlanych 
projektowana jest jako nie niższa niż: 
a) Konstrukcja nośna budynku – R120 
b) Konstrukcja dachu – R30 
c) Pokrycie dachu – RE30 i NRO (w tym fragment dachu budynku „B” nad 
strefą pożarową holu głównego) 

           d) Stropy – REI 60 
e) Ściany zewnętrzne – EI 60 
f) Ściany wewnętrzne – EI 30 
h) Ściana oddzielenia pożarowego – REI120 
i) Drzwi na granicy stref pożarowych EI60   
 
10.3 Strefy pożarowe. 
W budynku „A” wyróżnia się trzy osobne strefy pożarowe na każdej 
kondygnacji. W strefach pożarowych znajdują się automatyczne okna 
oddymiające. Podział budynku na strefy pożarowe powoduje że nie zostaje 



 

 

 

         UNIA EUROPEJSKA 
Europejski Fundusz  

Rozwoju Regionalnego 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”. 
 

przekroczona dopuszczalna powierzchnia każdej z nich. Drogi komunikacyjne 
i ewakuacyjne, a także klatka schodowa są wyposażone w oświetlenie 
ewakuacyjne. 
Główna klatka schodowa w budynku „B” została wyłączona z tych stref. 
Projektowane są jako wydzielone ścianami o odpowiedniej odporności 
pożarowej - ściany i stropy klasy REI 60, z uszczelnieniami przejść 
instalacyjnych do klasy EI60; drzwi wewnętrzne EI30 z samozamykaczami. 
Klatka schodowa jest oddymiana i pozostaje bez zmian. 

           Budynek „B” stanowi jedną strefę pożarową.  
Ze względu na zmianę układu funkcjonalnego zwiększona została 
powierzchnia strefy pożarowej na kondygnacji parteru – ściana oddzielenia 
pożarowego została poprowadzona w budynku „B”. Należy zaprojektować 
oddzielenie pożarowe w poziomie piwnic budynku „B” przy szatni.  

 
Zabezpieczenia instalacyjne. 
W istniejącym i projektowanym budynku stanowić je będą: 
a) główny wyłącznik prądu, znajdujący się przy wejściu głównym do 

budynku, 
b) instalacja odgromowa, 
c) gaśnice proszkowe, fosforyzujące oznakowanie dróg ewakuacji i 

drzwi wyjściowych, 
d) przejścia instalacyjne przez ściany stref pożarowych należy 

uszczelnić do klasy EI60, 
e) instalacja gaszenia pożaru w postaci hydrantów, 
f) instalacja oddymiająca, 
g) instalacja nawiewu powietrza, 
h) instalacja rozgłoszeniowa, 
i) hydrofornia, 
j) projektowana instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania DSO 
k) dla poziomych dróg ewakuacyjnych zastosować rozwiązania 

techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem 
 

10.4 Warunki ewakuacji. 
                      Ze wszystkich pomieszczeń użytkownicy ewakuują się korytarzami do 

oddymianej klatki schodowej. Klatka schodowa łączy się z holem budynku na 
parterze skąd prowadzą wyjścia na obie strony budynku. 
Klatka schodowa w budynku „A” – oddymiana.  
Odległości wyjść z poszczególnych pomieszczeń oraz długości dróg 
ewakuacyjnych odpowiadają warunkom technicznym. Pomieszczenia 
przeznaczone na jednoczesny pobyt więcej niż 50 osób mają po dwa wyjścia 
ewakuacyjne. 

 
10.5 Dojazd pożarowy. 

Wymagany dojazd pożarowy dla przebudowywanego budynku zapewnia 
droga od strony południowo-wschodniejj budynku o szerokości min. 4,00 m., 
zlokalizowana w odległości 5,00m – 15m od budynku.  

 

11. Ochrona środowiska, gospodarka odpadami. 
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Planowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków ochrony środowiska , 
nie zalicza się do inwestycji mających wpływ na środowisko , nie wymaga 
opracowań dotyczących jej oddziaływania na środowisko. 

Na terenie należącym do Uniwersytetu Szczecińskiego znajduje się 
pojemnik na odpady stałe. Odpady odbierane są przez przedsiębiorstwo 
utylizacji odpadów na podstawie zawartej umowy. Ścieki bytowe i 
deszczowe są i będą odprowadzone do odpowiednich układów 
kanalizacji. 

 

12. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 
 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych zapewniona poprzez rampę 
usytuowaną przy wejściu do budynku. Komunikacja wewnętrzna poprzez 
windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Toalety projektuje się 
dostosowane do obsługi dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie rozwiązania 
zaprojektowane w budynku nie stwarzają barier dla w/w osób. 

 
13.  Warunki BHP i sanitarne. 
   

Wszystkie rozwiązania zaprojektowane w budynku są zgodne z 
obowiązującymi przepisami zawartymi w warunkach technicznych w zakresie 
BHP i przepisów sanitarnych. Toalety projektuje się dostosowane do obsługi 
dla osób niepełnosprawnych. 
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