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1. Podstawa opracowania
1. „Ekspertyza zabezpieczenia przeciwpożarowego: Modernizacja polegająca na przebudowie budynku
Ośrodka Sportowego PZSN „START” zlokalizowanego w Wiśle przy ul. Olimpijska 1. Opracowana przez
rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Zbigniewa Cyganika oraz rzeczoznawcę
budowlanego mgr inż. Bronisława Nowaka.
2. Dokumentacja przekazana przez Zleceniodawcę.
3. Obowiązujące przepisy i Polskie Normy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
4. Wizja lokalna i pomiary w obiekcie.
5. Uzgodnienia z Inwestorem.
6. Normy i normatywy związane z opracowaniem.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wydzieleń przeciwpożarowych zgodnie z częścią rysunkową
ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Ośrodka Sportowego PZSN "START" zlokalizowanego
w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1 w celu dostosowania ww. budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych.

3. Cel i zakres opracowania (zgodnie z ekspertyzą zabezpieczenia przeciwpożarowego)
Celem opracowania jest określenie niezbędnych zabezpieczeń przeciwpożarowych dla budynku Ośrodka
Sportowego PZSN „START” (Budynek „A”) zlokalizowanego w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1, zapewniających
bezpieczeństwo pożarowe, a przede wszystkim eliminujących zagrożenie życia ludzi przez zapewnienie,
bezpiecznych warunków ewakuacji w przypadku pożaru.
W niniejszym opracowaniu zawarto lokalizację drzwi przeciwpożarowych zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ekspertyzie.

4. Warunki przeciwpożarowe
Zgodnie z ekspertyzą zabezpieczenia przeciwpożarowego.

5. Opis stanu istniejącego
5.1. Ogólna charakterystyka budynku.
Budynek wolnostojący, usytuowany w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1. Budynek od strony południowowschodniej przylega do ul. Olimpijskiej. Ulica Olimpijska jest drogą o nawierzchni asfaltowej, która spełnia
parametry stawiane drogom pożarowym. Część budynku będąca przedmiotem opracowania pełni funkcję
budynku hotelowego do którego od strony północno-wschodniej przylegają trzy segmenty w których
zlokalizowane są pomieszczenia takie jak np. sala gimnastyczna, basen, bieżnia, pom. hydroterapii, gabinet
lekarski oraz pom. techniczne. Budynek „A” powstał w latach siedemdziesiątych, druga część powstała w latach
dziewięćdziesiątych, a w latach 2001-2004 została dobudowana część w której zlokalizowany jest basen.
Całość Ośrodka Sportowego PZSN „START” w rzucie jest w kształcie zbliżonym do litery „L”. Dłuższa elewacja
usytuowana jest równolegle do ul. Olimpijskiej. Przedmiotowa część jest czterokondygnacyjna
z czego jedną stanowią piwnice.
W poziomie piwnic znajdują się takie pomieszczenia jak kotłownia gazowa, kotłownia na paliwo stałe –
kotłownia do użytkowania w przypadkach awaryjnych, pomieszczenia techniczne, szatnia personelu,
komunikacja oraz pomieszczenia magazynowe.
Na parterze znajduje się holl z recepcją, pomieszczenia biurowe, komunikacja, świetlica dla 42 osób,
jadalnia dla 71 osób, sala konferencyjna dla 18 osób, pomieszczenia magazynowe, sanitariaty oraz kuchnia.
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Na I piętrze znajdują się pokoje hotelowe z łazienkami dostępne z komunikacji. Pokoje są 1, 2 lub 3
osobowe. Łączna ilość osób zakwaterowanych na I piętrze to 39 osób.
Na II piętrze znajdują się pokoje hotelowe z łazienkami dostępne z komunikacji oraz pomieszczenia
magazynowe. Pokoje są 1, 2, 3 lub 4 osobowe. Łączna ilość osób zakwaterowanych na II piętrze to 32 osoby.
Kondygnacje są ze sobą połączone dwoma klatkami schodowymi oraz windą.
5.2. Konstrukcja budynku
•
•
•
•
•

Ściany nośne murowane z cegły pełnej o gr. 38 cm,
Ściany działowe murowane z cegły pełnej o gr. 25 cm,
Stropy ceramiczne Ackermana o gr. ok 22 cm,
Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie z blachy,
Biegi oraz spoczniki klatek schodowych żelbetowe,

5.3. Dane techniczne - Budynek „A”
•
•
•
•
•
•
•

Ilość kondygnacji
Szerokość budynku
Długość budynku
Wysokość budynku
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia użytkowa
Kubatura

4,
23,83 m
40,09 m
11,00 m
697,00 m2
2,460,00 m2
14 080 m3

5.4. Instalacje wewnętrzne
Budynek wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne:
• instalacja elektryczna,
• instalacja odgromowa,
• instalacja wodno-kanalizacyjna,
• instalacja centralnego ogrzewania,
• instalacja gazowa,
• wentylacji grawitacyjnej,

6. Stan projektowany
6.1. Ściany działowe
Ściany działowe zaprojektowano jako szkieletowe systemowe o odporności ogniowej EI 60
np. w systemie firmy Rigips 3.40.01 (zał. 1). Montaż ścian należy wykonać zgodnie z wymogami technicznymi
systemu. Alternatywnie ściany można wykonać jako murowane z bloczków z autoklawizowanego betonu
komórkowego
np.
firmy
SOLBET.
Uzupełnienie
otworów
zaprojektowano
z
bloczków
z autoklawizowanego betonu komórkowego.
Ściana stanowiąca granicę strefy pożarowej została zaprojektowana jako murowana w klasie
odporności ogniowej REI 120 z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego np. firmy SOLBET.
Ze względów estetycznych należy dobrać taką grubość bloczków, aby ściana po wykończeniu tworzyła
jedną płaszczyznę ze ścianą istniejącą. Grubość ściany nie może być jednak mniejsza niż podana w załączonej
klasyfikacji ITB w zakresie odporności ogniowej (zał. 2).
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6.2. Stolarka
Pomieszczenia które posiadają drzwi na wydzielone klatki schodowe, pomieszczenia które posiadają
drzwi na holl przedni (A 0.08) oraz na holl tylni (A. 0.04) oraz pomieszczenia magazynowe będą wyposażone
w drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 30.
Drzwi w ścianie stanowiącej granicę strefy pożarowej będą przeciwpożarowe w klasie odporności
ogniowej EI 60.
Na parterze do sali konferencyjnej (A.0.23), na I piętrze do pokoju nr 110 (A.1.11) oraz na II piętrze
do pokoju nr 207 (A.2.11) zaprojektowano nowe drzwi bezklasowe – drzwi wyposażyć w samozamykacze.
Wymiary drzwi oraz ilości sztuk zostały pokazane na rys. PW/04 Zestawienie stolarki – projekt
wykonawczy.
Na I i II piętrze istniejące drzwi do pokoi wyposażyć w samozamykacze.
Wymiary montażowe stolarki drzwiowej dostosować do danego typu stolarki.
Kolorystyka drzwi, rodzaj materiału z którego będą wykonane, typ ościeżnic, zamki oraz okucia należy
ustalić z wybranym dostawcą stolarki drzwiowej.
6.3. Roboty budowlane
•
•
•
•

•

Uzupełnienie otworów okiennych oraz drzwiowych zgodnie z rysunkami, w zależności od wybranej
technologii wykonanie warstw wykończeniowych.
Demontaż stolarki drzwiowej na parterze, wykonanie warstw wykończeniowych.
Na I i II piętrze wykonanie nowych otworów drzwiowych.
W przypadku wymiany drzwi może wystąpić konieczność powiększenia otworu lub wykonania bruzd
montażowych, bruzdy nie mogą ograniczać światła drzwi - podczas poszerzania otworów drzwiowych
należy zwrócić uwagę na długość istniejących nadproży.
Przeniesienie hydrantu na II piętrze.

7. Uwagi końcowe
1. Z uwagi na konieczność nawiązania do stanu istniejącego, podane w projekcie rozwiązania oraz
wymiary należy zweryfikować na budowie, a wszelkie rozbieżności i zmiany wynikłe w trakcie budowy
uzgodnić z projektantem pełniącym nadzór autorski.
2. Istniejące otwory drzwiowe należy dostosować do projektowanych drzwi, ze zwróceniem uwagi na
długość nadproży.
3. Otwory montażowe drzwi dostosować do danego typu stolarki.
4. Typy zamków w drzwiach oraz ewentualna kontrola dostępu wg. wytycznych Inwestora
5. Materiały budowalne i urządzenia powinny posiadać certyfikaty zgodności producenta z Polską Normą
(lub Aprobatę Techniczną), deklarację zgodności producenta j.w., certyfikat na znak bezpieczeństwa
(jeżeli wyrób podlega obowiązkowi takiej certyfikacji).
6. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem
uprawnionych osób.
7. Wszystkie roboty specjalistyczne wykonywać przez sprawdzonych wykonawców zgodnie
z obowiązującymi Polskimi Normami.
Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 2 lipca 1999 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r poz. 216
późn. zm.) oświadcza się, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

8. Załączniki
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