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Oświadczenie Projektanta
Gniezno, dnia: 29.07.2016r.

mgr inż. arch. Paweł Pietrzak
......................................................................
(imię i nazwisko)

64/2009
.................................................
(nr uprawnień)

KP-0246
.....................................................
(nr członkowski izby zawodowej)

Oświadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2016
poz. 290 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:
„Budowa i przebudowa obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Rąbczynie
w ramach modernizacji systemu gospodarki osadowej i odpadowej”

sporządzony dla:
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27
63-400 Ostrów Wielkopolski

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

…………………………….

………………………………………..
(pieczęć)
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(podpis)
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Oświadczenie Sprawdzającego
Gniezno, dnia: 29.07.2016r.

mgr inż. arch. Małgorzata Mańczak
......................................................................
(imię i nazwisko)

233/88/Pw
.................................................
(nr uprawnień)

WP-0311
.....................................................
(nr członkowski izby zawodowej)

Oświadczenie sprawdzającego

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2016
poz. 290 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:
„Budowa i przebudowa obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Rąbczynie
w ramach modernizacji systemu gospodarki osadowej i odpadowej”

sporządzony dla:
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27
63-400 Ostrów Wielkopolski

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

…………………………….

………………………………………..
(pieczęć)
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(podpis)
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Opis Techniczny

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
•

umowa o wykonanie dokumentacji technicznej

•

dokumentacja badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne dla
projektowanej

rozbudowy oczyszczalni ścieków w msc. Rąbczyn, gm. Raszków, pow.

ostrowski, woj. wielkopolskie, opracowana przez GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko, Tadeusz
Szczuczko, biuro: 87-100 Toruń, ul. Iwanowskiej 10d, siedziba: 87-165 Cierpice, ul. Dobra 43
w maju 2016r.
•

uzgodnienia z Inwestorem

•

wizja w terenie

•

aktualny podkład geodezyjny

•

wypis i wyrys z MPZG

•

projekt technologiczny oczyszczalni

•

wytyczne i uzgodnienia międzybranżowe

•

obowiązujące normy i przepisy

2. INWESTOR
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
63 – 400 Ostrów Wielkopolski, ul. Partyzancka 27

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest część architektoniczna projektu dla budowy i przebudowy
obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Rąbczynie na działce nr 233; obręb: 0018 Rąbczyn,
jedn. ewid.: 301706_5 Raszków-gmina, pow. ostrowski, woj. wielopolskie. Obiekty w ramach
niniejszego opracowania znajdują się na działce nr 233.
Projekt architektoniczny obejmuje następujące obiekty:
Obiekty nowe: Budynek techniczny, Wiata magazynowa odpadów.
Uwaga: Pozostałe obiekty na terenie projektowanej budowy i przebudowy oczyszczalni wg projektu

Opracowanie składa się z części opisowej i rysunkowej zawartych w jednej teczce i jest częścią

Strona
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konstrukcji i projektów branżowych.
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4. CEL OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie jest elementem procesu inwestycyjnego zmierzającego do polepszenia stanu
środowiska poprzez właściwe oczyszczenie ścieków.
Celem opracowania jest przygotowanie materiałów projektowych i uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę, co umożliwi Inwestorowi podjęcie realizacji
tego przedsięwzięcia.
Szczegółowy opis ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków zawarty jest w projekcie technologii –
oddzielne opracowanie.

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 233 w granicach miejscowości Rąbczyn, gm.
Raszków, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie.
Na terenie działki 233 wydzielono powierzchnię przeznaczoną pod budowę kolejnych obiektów
oczyszczalni ścieków w nowym układzie technologicznym, a zakres niniejszego opracowania
obejmuje teren oznaczony na rysunku.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Warunki gruntowo-wodne wg opracowania wykonanego przez GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko,
Tadeusz Szczuczko z Torunia w maju 2016r.

7. Spełnienie wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Bud.
Obiekty zaprojektowano zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi
Normami oraz przepisami odrębnymi. Zastosowanie przez Inwestora i Wykonawcę zalecanych w
projekcie materiałów budowlanych zarówno konstrukcyjnych jak i wykończeniowych posiadających
odpowiednie atesty i oznaczone symbolem dopuszczenia do użytkowania w budownictwie „B” oraz
wykonywanie robót budowlanych zgodnie z technologią i w odpowiedniej kolejności oraz
przepisami BHP zapewnia:
- bezpieczeństwo konstrukcji
- bezpieczeństwo pożarowe
- bezpieczeństwo użytkowania
- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska
- ochrony przed hałasem i drganiami.

8. Odniesienie się do formy architektonicznej i funkcji obiektów
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9. Sposób dostosowania krajobrazu i otaczającej zabudowy.
Obiekty zaprojektowano zgodnie z wymogami MPZP.

10. OPIS POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW
10.1. BUDYNEK TECHNICZNY - PROJEKTOWANY
CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH

10.1.1. Dane ogólne
Układ funkcjonalny budynku składał się będzie z pomieszczeń techniczno-technologicznych.
Obiekt przeznaczony będzie na potrzeby oczyszczani ścieków tj. znajdować w nim się będą
pomieszczenia, w których zainstalowane zostaną urządzenia związane z technologią
oczyszczania ścieków tj. pomieszczenie pomp osadu odwodnionego + przygotowania
flokulantu, WC, rozdzielnia elektryczna, stacja higienizacji osadu, magazyn flokulantu.
Na piętrze będzie usytuowana stacja odwadniania osadu.
Projektowany

budynek

będzie

obiektem

dwukondygnacyjnym,

niepodpiwniczonym

ze

stropodachem płaskim pokrytym papą termozgrzewalną. Na dachu projektuje się świetlik
dachowy łukowy.
Bryła budynku będzie miała kształt prostopadłościanu.
Budynek wykonany będzie w technologii tradycyjnej ze ścianami z elementów drobnowymiarowych.
Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe grubości 40 cm murowane z pustaków ceramicznych
typu UNI-MAX 220 gr. 25cm docieplone od zewnątrz styropianem grubości 15cm.
Rzędna poziomu posadzki parteru 0,00 = 135,27 m n.p.m.
Wymiary budynku: 12,00m x 12,80m.
Szerokość elewacji frontowej: 12,00m.
Wysokość budynku technicznego do attyki: 9,94m.
Wysokość maksymalna ze świetlikiem: 11,5m.
Wysokość budynku technicznego do okapu: 9,28m.
Kolory budynku: wg kolorystyki elewacji.

10.1.2. Dane techniczne architektoniczne
10.1.2.1. Powierzchnia użytkowa

-

64,92m

2

01/2. WC

-

7,24m

2

01/3. ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

-

7,38m

2

01/4. STACJA HIGIENIZACJI OSADU

-

24,64m

2
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Powierzchnia przyziemia:
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2

01/5. MAGAZYN FLOKULANTU

-

24,64m

RAZEM:

-

128,82m

1/1. STACJA ODWADNIANIA OSADU

-

124,43m

RAZEM:

-

2

Powierzchnia piętra:

124,43m

2

2

2

Łącznie powierzchnia użytkowa

Pu = 253,25 m

10.1.2.2. Powierzchnia zabudowy
2

Pz = 153,60 m
10.1.2.3. Kubatura

3

V = 1486,78 m

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH
10.1.3. Opis szczegółowy - elementy konstrukcyjne
10.1.3.1. Warunki gruntowo-wodne
J. w.

10.1.3.2. Fundamenty
Żelbetowe - szczegóły i wymiary wg projektu konstrukcji.
Fundamenty pod urządzenia i maszyny technologiczne wg proj. konstrukcji.

10.1.3.3. Ściany

- Fundamentowe - gr. 25 cm z bloczków z betonu C12/15(B15) na zaprawie marki 10MPa
wg proj. konstrukcji - Ściany fundamentowe zaizolować

izolacją

przeciwwilgociową

poziomą (2 x papa na lepiku).
Od zewnątrz

izolować

Dysperbitem i płytami Styrodur gr. 12cm lub równoważnymi.

Ściany należy opierać na ławach fundamentowych na izolacji poziomej z 2 warstw papy na lepiku.
- Zewnętrzne wykonać jako dwuwarstwowe: gr. 25cm pustaki ceramiczne typu UNI-MAX 220 o
wytrzymałości 15 MPa murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki 10 MPa + styropian
EPS 70-040 Fasada gr.15cm. Ściany należy wykonać na ścianach fundamentowych na izolacji
poziomej przeciwwilgociowej (2 x papa na lepiku).

Strona
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10.1.3.4. Nadproża

10.1.3.5. Wieńce i rdzenie
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Żelbetowe wg projektu konstrukcyjnego.

10.1.3.6. Strop
Strop – szczegóły i wymiary wg projektu konstrukcji.

10.1.3.7. Stropodach
Stropodach– szczegóły i wymiary wg projektu konstrukcji.
Przyjęto stropodach na bazie płyty stropowej żelbetowej monolitycznej.
Na stropodach składają się następujące warstwy (od zewnątrz):
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- papa termozgrzewalna podkładowa

- ocieplenie wełna mineralna twarda gr.27cm (np. Isover – Dachoterm SL15cm + Dachoterm S 12cm
lub Rockwool Monrock Max, Monrock PRO gr.15+12cm lub rozwiązania równoważne)
Uwaga: zastosować kliny dachowe na połączeniu z attyką i cokołami pod wentylatory
- paraizolacja - folia polietylenowa PE
- keramzyt: stabilizowany na wierzchu cementem w spadku 3% (4-22cm)
- strop żelbetowy
- tynk cem.-wap. kat. III 1,5 cm

10.1.3.8. Schody
Schody żelbetowe - wg proj. konstrukcji.
10.1.3.9. Belki jezdne wciągarek, pomosty obsługowe, balustrady
Stalowe wg proj. konstrukcji.
10.1.3.10. Izolacje
Termiczne:
•

Stropodach:

- ocieplenie wełna mineralna twarda gr.27cm (np. Isover – Dachoterm SL15cm + Dachoterm
S 12cm lub Rockwool Monrock Max, Monrock PRO gr.15+12cm lub rozwiązania równoważne)
•

Ścian fundamentowych: - np. Styrodur gr.12cm lub rozwiązania równoważne

•

Ściany: - styropian EPS 70 040 fasada gr. 15cm (λ=0,04W/m2K)

•

Posadzki: - styropian EPS200-036 dach, podłoga, parking gr. 8 cm ((λ=0,036W/m2K)

Uwaga:
- zastosować kliny dachowe na połączeniu z attyką, podstawą świetlika i cokołami pod wentylatory,

wentylatory
- docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem gr. 3cm zgodnie z systemem ociepleń
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ocieplić attykę od strony dachu wełną mineralną jak pokrycie gr. 3cm, analogicznie cokoły pod
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- do docieplenia ścian należy stosować materiały odpowiadające wymaganiom aktualnych norm bądź
wymaganiom podanym w aprobatach wydanych przez ITB. Należy stosować materiały posiadające
aprobatę techniczną na cały system docieplenia.

Przeciwwilgociowe:
- Elementy betonowe stykające się z gruntem należy zagruntować 2 x Dysperbitem lub
równoważnym,
- Posadzki – 2 x papa asf. na lepiku lub folia PE
- Pozioma ścian 2 x papa na lepiku
- Pionowa ścian 2 x Dysperbit lub równoważny,

10.1.3.11. Stolarka
•

przyjęto okna PCV

•

drzwi wejściowe zewnętrzne stalowe jedno i dwuskrzydłowe, pełne, ocieplone z
ościeżnicą metalową

10.1.3.12. Obróbki blacharskie
Obróbki wykonać z blachy stalowej powlekanej gr 0,55mm – kolorystyka wg elewacji.
Odprowadzenie wód deszczowych z połaci dachowej do rynien o średnicy 150 min i dalej do rur
spustowych o średnicy 120 mm z blachy stalowej powlekanej w kolorze wg kolorystyki elewacji.
Wody opadowe odprowadzić w tereny zielone. Parapety zewnętrzne aluminiowe. Należy zwrócić
uwagę na odpowiednie wykonanie obróbek blacharskich ścian attykowych.

10.1.3.13. Drabina stalowa zewnętrzna
Drabiny zewnętrzne pionowe systemowe np. "Krause" lub równoważne.

10.1.3.14. Zadaszenie przed wejściem
Typowy, standardowy daszek poliwęglanowy, łukowy np. firmy „ Eskade-System” www.eskade.pl lub
równoważnej.
Daszek poliwęglanowy wykonany z trwałych płyt z poliwęglanu komorowego o grubości 10mm
osadzonego w ramie z aluminiowych profili, mocowany za pomocą dwóch stalowych wsporników, w
łatwy sposób przykręcanych śrubami do elewacji.
Rozmiar standardowy: 2000x1000mm
Kolor kryształ: płyty lekko przezroczyste kryształ, profile w srebrnym kolorze aluminium, wsporniki

Uwaga:
Montaż daszków wg instrukcji technicznej wybranego producenta daszku.
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10.1.4. Opis szczegółowy - elementy wykończeniowe
10.1.4.1.Tynki
Wewnętrzne wykonać jako cementowo-wapienne grubości 1,5 cm.
Zewnętrzne wykonać jako żywiczne cienkowarstwowe o strukturze nakrapianej zbrojone siatką

z

włókna szklanego (podwójna siatka do h = 2,0m) . Cokół – tynk mozaikowy np. Atlas lub
równoważny.

10.1.4.2. Posadzki
Projektowane wg opisu na przekrojach.
Wykończenie - gres antypoślizgowy z cokołem na wysokość płytki w kolorze szarym.

10.1.4.3. Wykończenie powierzchni ścian i sufitów.
Ściany wewnętrzne we wszystkich pomieszczeniach wyłożyć płytkami ceramicznymi do wys.
min. 2,20m (płytki o wymiarach 24x12cm lub o podobnych proporcjach w kolorze jasnym), powyżej
pomalować farbą emulsyjną akrylową w kolorze kość słoniowa. Sufity pomalować farbą emulsyjną
akrylową w kolorze białym.
Ściany zewnętrzne należy pomalować farbą silikonową wg palety „ATLAS” lub alternatywnie
np. ISPO, Terranova lub równoważne.

10.1.4.4. Wycieraczka stalowa.
Ocynkowana „ACO” 60x40cm - 3szt.

Współczynniki U poszczególnych przegród:
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10.1.4.5. Zapotrzebowanie ciepła – izolacyjność przegród określona wsp. U:
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- ściana zewnętrzna projektowana

2

U = 0,20 [ W/m *K]

(pustak UNI-MAX 220 25cm, styropian 15 cm)
2

- dach

U = 0,17 [ W/m *K]

- okna zewnętrzne

U = 1,3 [ W/m *K]

- drzwi zewnętrzne, brama garażowa

U = 1,7 [ W/m *K]

2
2

10.1.4.6. Wentylacja i ogrzewanie, instalacje elektryczne, instalacje wod.-kan.
Wg proj. branżowych.

10.1.4.7. Wyposażenie instalacyjne
W budynku będą znajdować się następujące instalacje:
- Technologiczna
- Wodno –kanalizacyjna
- Elektryczna
- Automatyczna
- Wentylacja
Szczegóły w projektach branżowych.

10.1.5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe
Parametry obiektu:
Powierzchnia zewnętrzna całego obiektu – 153,60m².
Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do
najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową łącznie z grubością
izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej z attyką wynosi 9,94m.
Kubatura całego budynku wynosi 1486,78 m³.
Obiekt zalicza się do grupy wysokości jako niski (N).
Projektowany budynek w całości stanowi jedną część funkcjonalną tzn. część technologiczną.
Część technologiczna – liczba kondygnacji – maksymalnie 2.
Odległość od obiektów sąsiadujących:
Odległość od najbliższego sąsiedniego budynku wynosi około.
Parametry pożarowe występujących substancji palnych.
W obiekcie nie przewiduje się składowania i przerabiania materiałów niebezpiecznych pożarowo.
Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.
Budynek zaliczono do grupy obiektów PM o objętości ogniowej do 500 MJ/m².
Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych:
W projektowanym obiekcie nie będą występowały pomieszczenia i strefy kwalifikowane do
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poszczególnych pomieszczeniach:
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zagrożonych wybuchem.
Podział obiektu na strefy pożarowe:
Strefa pożarowa – rozumie się przez to przestrzeń wydzieloną w taki sposób, aby w określonym
czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej powierzchni. Cały budynek
stanowi jedna strefa pożarowa:
- część technologiczna (PM)
Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych:
Budynek zalicza się do niskich – do 12m.
Budynek stanowi jedną strefę pożarową o przeznaczeniu:
- część technologiczna - strefa PM, budynek niski, częściowo dwukondygnacyjny – klasa
odporności pożarowej E
Projektuje się elementy budowlane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia o
następującej minimalnej klasie odporności ogniowej E dla części technologicznej.
- główna konstrukcja nośna R30, (piwnica R60)
- strop REI 30, (piwnica REI60)
- ściana zewnętrzna EI 30
- wewnętrzne ściany nienormowane,
- przekrycie i konstrukcja dachu nienormowane,
- główny wyłącznik prądu
Warunki ewakuacji:
Ewakuacja ze strefy PM – wyjście bezpośrednio na zewnątrz poprzez drzwi zewnętrzne.
Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych:
Instalacje użytkowe (grzewcza, elektroenergetyczna, wodno-kanalizacyjna i technologiczna) wg
projektów branżowych. Przejścia instalacyjne (sanitarne i elektryczne) przez ściany i stropy wg proj.
branżowych. Budynek wyposażony będzie w instalację odgromową.
Wyposażenie w gaśnice:
Podręczny sprzęt gaśniczy 2kg środka gaśniczego na 100m² strefy.
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, dla projektowanego
obiektu nie jest wymagany hydrant wewnętrzny. Na terenie oczyszczalni znajdować się będą
hydranty pełniące rolę przeciwpożarową.
Drogi pożarowe:
Przepisy nie wymagają. Projektowane i istniejące dojazdy oraz ciągi pieszo-jezdne stanowią
wystarczające zabezpieczenia pod względem ewakuacji na wypadek pożaru.
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10.1.6. Ochrona odgromowa.
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10.1.7. Charakterystyka ekologiczna obiektu
Budynek nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

10.2. WIATA MAGAZYNOWA ODPADÓW
CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH

10.2.1. Dane ogólne – obiekt projektowany
Wiata szczegółowo opisana wg branży konstrukcyjnej.
W zakresie branży architektonicznej ogranicza się do przedstawienia rzutu dachu i elewacji obiektu.
Rzędna poziomu 0,00 = 135,32m n.p.m.
Wysokość obiektu: max - 5,37m
Szerokość elewacji frontowej: 24,60m.

10.2.2. Dane techniczne architektoniczne
10.2.2.1. Powierzchnia zabudowy
2

Pz = 201,72m

10.3. WYPOSAŻENIE
Inne dla całej oczyszczalni:
- tabliczki z oznaczeniem obiektów i pomieszczeń
- oznakowanie obiektów i budynków w zakresie BHP i PPOŻ
- wyposażenie obiektów zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozporządzenie
MGPiB w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach z dnia 1 października – Dz.
U. Nr 96, poz. ;438 na podstawie art. 208 par.2 Kodeksu pracy – Dz. U. z 1974r. Nr 24, poz. 141
z 1975)
- sprzęt BHP

11. UWAGI
Wszystkie prowadzone prace należy wykonywać pod stałym nadzorem technicznym zgodnie z
obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych technologicznych i
przepisów BHP oraz z zachowaniem sztuki budowlanej, przestrzegać warunków technicznych
wykonania i odbioru robót. Do realizacji obiektów stosować wyłącznie materiały posiadające
ważne atesty i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.
Zastosowane materiały muszą posiadać aprobaty techniczne ITB oraz certyfikaty na znak

W przypadku stwierdzenia w trakcie prac ziemnych odmiennych warunków gruntowo-wodnych
od zawartych w opinii geotechnicznej, należy bezzwłocznie wykonać dodatkowe,
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bezpieczeństwa.
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uszczegóławiające badania podłoża gruntowego i kontaktować się z projektantem celem
ewentualnej korekty posadowienia.
UWAGA!
Wszystkie spoiny pionowe w ścianach muszą być wykonane – nie dopuszcza się murowania
tylko na spoiny poziome.
Projektowane materiały budowlane i rozwiązanie projektowe podano w opisie i na rysunkach
architektoniczno-konstrukcyjnych.

Przedstawiono

przykładowe

poprawne

rozwiązanie

materiałowe i przykładowych handlowych dostawców.
Dopuszcza

się

zastosowanie

materiałów

i

rozwiązań

zamiennych

równoważnych

odpowiadających wymogom, normom i przepisom budowlanym.
Projekt należy kompleksowo rozpatrywać z projektem budowlanym technologicznym i
występującymi

opracowaniami

branżowymi.

Należy

zwrócić

szczególną

uwagę

na

projektowane przejścia instalacyjne branżowe.
Należy przestrzegać wytycznych dostawców technologii.
Specyfika obiektu powoduje brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń stąd dopuszcza się składanie ofert, w których poszczególne
urządzenia bądź materiały wymienione (opisane) w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót mogą być zastąpione urządzeniami
bądź materiałami równoważnymi. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Za urządzenia bądź materiały równoważne uznane zostaną te, które spełnią poniższe
wymagania dla równoważności:

Zastosowane materiały muszą posiadać nie gorsze następujące parametry:
- szczelność,
- wodoszczelność,
- mrozoodporność,
- wytrzymałość,
- nośność, ugięcia, osiadania,
- odporność na działanie środowiska kwaśnego i zasadowego,
- odporność na korozję,
- nasiąkliwość,
- izolacyjność,
- odporność ogniowa,
- klasa ekspozycji,
- antypoślizgowość,
- odporność chemiczna,
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- kolorystyka elewacji,
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projektował: mgr inż. arch. Paweł Pietrzak
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sprawdził: mgr inż. arch. Małgorzata Mańczak
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