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Załącznik nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania:
„Budowa strzelnicy biathlonowej wraz z zespołem szatniowo-biurowym i przyłączem 
wodno-kanalizacyjnym oraz centralnego ogrzewania, a także przebudową kolektora 
dn. 1000 mm”.

INWESTOR:
Stadion Śląski Sp. z o.o.
ul. Reymonta 24/203
40-029 Katowice

LOKALIZACJA:
ul. Katowicka 10
41-500 Chorzów

NR DZIAŁEK: 1188/92, 1228/132, 137, 1306/180, 1216/119, 1217/125;
Jednostka ewidencyjna 246301_1; Ark. mapy 3, obręb 0001

STAN PRAWNY: Umowa dzierżawy z Województwem Śląskim

KATEGORIA obiektu budowlanego: V

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie strzelnicy biathlonowej wraz z zespołem szatniowo-
biurowym i przyłączem wodno-kanalizacyjnym oraz centralnego ogrzewania, a także przebudową
kolektora dn. 1000 mm - budowa Zespołu administracyjno - szatniowego wraz ze strzelnicą 
biathlonową 9 torową o długości 50 m na terenie Przedpola Wschodniego Stadionu Śląskiego 
przy ul. Katowickiej 10 w Chorzowie” obejmująca budowę obiektu wraz z infrastrukturą niezbędną
do jego funkcjonowania (instalacja zewnętrzna wodociągowa, instalacja zewnętrzna kanalizacji 
deszczowej, instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej, sieć i instalacja zewnętrzna elektryczna,
przebudowa instalacji zewnętrznej sieci teletechnicznej, sieć i instalacja zewnętrzna 
ciepłownicza).

1. PODSTAWOWE DANE DOT. BUDYNKU:
Powierzchnia zabudowy: Pz = 2.228,58 m2

Powierzchnia użytkowa: Pu = 2610,22 m2

Kubatura: K = 12.570,10 m3

Budynek pod względem grupy wysokości zakwalifikowany został jako niski (N)
Symbol klasyfikacji wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV) – zgodnie z SIWZ.
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2. ZAKRES DOKUMENTACJI
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac określa dokumentacja  techniczna 
stanowiąca Załącznik nr 3 do SIWZ i obejmująca poniższe dokumenty:
2.1. Projekt Budowlany wielobranżowy
2.2. Projekty Wykonawcze

2.2.1. Projekt Zagospodarowania Terenu
2.2.2. Architektury
2.2.3. Konstrukcji
2.2.4. Sieci sanitarnych (wodociągowa, kanalizacja sanit. i deszcz.)
2.2.5. Sieci cieplnej
2.2.6. Instalacji elektrycznych (sieci zewn., inst. wewn. zas.,

inst. niskopr. (LAN, BMS, KD, SSWiN, monitoring))
2.2.7. Węzła cieplnego
2.2.7. Instalacje wentylacji mechanicznej

2.3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
2.4. Przedmiary robót

3. UZUPEŁNIENIA ZAKRESU PRAC
Przedmiot zamówienia oprócz robót budowlanych i prac wymienionych w załączonej 
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 
przedmiarach robót, obejmuje m.in. następujące czynności i obowiązki Wykonawcy:
3.1. Opracowanie (w terminie wskazanym w Umowie) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz prowadzenie na bieżąco dziennika budowy.
3.2. Wytyczenie obiektu przez uprawnionego geodetę, pełną obsługę geodezyjną wykonywaną 

przez uprawnionego geodetę, udokumentowaną stosownymi szkicami powykonawczymi 
oraz wpisami do dziennika budowy.

3.3. Zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy polegające na:
a) Wydzieleniu terenu, na którym będą prowadzone prace, ogrodzeniem z przęseł pełnych 

do wysokości minimum 1,80 m;
b) Zapewnieniu całodobowego dozoru placu budowy;
c) Zorganizowaniu zaplecza budowy, w tym części magazynowej, które powinno być 

usytuowane na terenie placu budowy, zgodnie z projektem organizacji placu budowy;
d) Przyjęciu przez wykonawcę pełnej odpowiedzialności za materiały, narzędzia 

i urządzenia znajdujące się na budowie, oraz za bezpieczeństwo osób znajdujących się 
na terenie budowy;

e) Wykonanie zasilenia energią elektryczną i poboru wody dla celów budowlanych.
3.4. Przedłożenie, w terminie wskazanym w Umowie, harmonogramu rzeczowo-finansowego 

oraz przestrzeganie terminów z niego wynikających po zaakceptowaniu go przez 
Zamawiającego.

3.5. Opracowanie i przekazanie po zakończeniu robót Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, protokołami pomiarów i prób 
poszczególnych instalacji (w tym opinii kominiarskiej o stanie technicznym i drożności 
przewodów wentylacji grawitacyjnej) oraz świadectwa energetycznego obiektu oraz 
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

4. LOKALIZACJA.
Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest na obszarach otaczających Stadion 
Śląski, od jego wschodniej strony. Z czterech stron wyznaczony jest przez ciągi pieszo-jezdne 
i posiada kształt wydłużonego trapezu wzdłuż osi wschód – zachód. Obecnie znajduje się tam 
parking wraz z ciągami pieszo-jezdnymi stanowiącymi dojazd do parkingu, a także tereny zielone.
Wokół terenu przeznaczonego pod inwestycję znajdują się tereny zielone z infrastrukturą 
sportową: boiskiem piłkarskim, kortami tenisowymi i boiskami do koszykówki.
Na obszarze inwestycji znajdują się sieci: wodociągowa, gazowa, teletechniczna, energetyczna, 
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, ciepłownicza.
Od strony zachodniej zlokalizowana jest rzeźba przestrzenna – instalacja podkreślająca oś 
urbanistyczną, prowadzącą do Stadionu Śląskiego. Od strony wschodniej zlokalizowana jest 
rzeźba – pomnik górników.
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5. UKŁAD PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNY
Na działkach dzierżawionych przez Inwestora zaprojektowano dwukondygnacyjny obiekt 
o wymiarach 77,10 m x 26,55 m i wysokości (od strony wschodniej) 8,3 m. Powierzchnia 
zabudowy 2.228,58m2. Wyższa kondygnacja stanowi połowę powierzchni dolnej kondygnacji.
Teren wokół budynku opada od strony zachodniej w kierunku wschodnim, a projektowany 
budynek jest częściowo zagłębiony w terenie, dolna kondygnacja od strony zachodniej, 
na powierzchni stropodachu, stanowi również parking na 48 samochodów (wyłączony 
z zamówienia). Wokół projektowanego budynku biegną ciągi pieszo-jezdne, od strony zachodniej
zlokalizowane są dwa wjazdy/wyjazdy na teren parkingu o spadku ok. 10%.
Główne wejście do budynku znajduje sie od strony zachodniej, na poziomie posadzki parkingu. 
Od strony wschodniej znajduje się również wejście pomocnicze do budynku, zlokalizowane 
na poziomie otaczającego terenu. Od strony południowej i północnej zlokalizowano duże bramy 
wejściowe do pomieszczenia strzelnicy biathlonowej o szer. 4,30 m i wysokości 3,0 m. Obok, 
na elewacji południowej zlokalizowane będą również wejścia do pomieszczeń toalet.
Od strony wschodniej zlokalizowany jest istniejący pomnik śląskich górników – lokalizacja 
pomnika pozostaje bez zmian. Natomiast zlokalizowana od strony zachodniej rzeźba – instalacja 
stanowiąca rodzaj bramy wejściowej na teren parkingu zostanie zdemontowana. Demontaż 
wszystkich elementów instalacji został pokazany na planie zagospodarowania. Istniejącą 
nawierzchnię parkingu należy zdemontować wraz z wszystkimi urządzeniami w tym istniejącym 
oświetleniem.
W piwnicy, w jej zachodniej części znajduje się pomieszczenie strzelnicy biathlonowej 
wyposażonej w 9 torów strzeleckich o długości 50 m. Zaplecze strzelnicy składa się z dwóch 
pomieszczeń użytkowych i pomieszczenia magazynowego przeznaczonego na przechowywanie 
broni. Pomieszczenie strzelnicy będzie wyposażone w instalację wentylacji mechanicznej 
zapewniającej 10-krotną wymianę powietrza na godzinę w strefie strzelań. Obudowa torów w 
całości zapewnia wyłapywanie rykoszetujących pocisków. Wszystkie przegrody w przestrzeni 
torów strzeleckich będą wyposażone w obudowy uniemożliwiające wydostawanie się pocisków 
na zewnątrz oraz ich rykoszetowanie. Tory strzelnicze maja być ponadto wyposażone 
w elektroniczny system wskazywania trafień.
Strzelnica jest zaprojektowana dla strzelań wyłącznie z broni spełniającej warunki Polskiego 
Związku Biathlonu, używanej przez zawodników uprawiających tę dyscyplinę sportu.
Obydwie kondygnacje połączone są komunikacyjnie za pomocą otwartej klatki schodowej oraz 
dźwigu windowego, kabina przystosowana jest do przewozu osób niepełnosprawnych.
Przewidywana liczba osób jednocześnie przebywająca w obiekcie na tym etapie projektowania 
została przyjęta na ok. 270 (maksymalna ilość osób przebywających jednocześnie).

6. SIECI ZEWNĘTRZNE
Na terenie przeznaczonym pod inwestycję znajdują się sieci, których dysponentem jest Stadion 
Śląski Sp. z o.o.
W związku z planowaną inwestycją wymagane jest wykonanie przekładki kanalizacji deszczowej 
i sieci teletechnicznej oraz likwidacja sieci elektrycznej dla istniejącego oświetlenia ulicznego. 
Przekładka sieci teletechnicznej oraz demontaż linii istniejącego oświetlenia ulicznego pokazano 
na planszy planu zagospodarowania. Wszystkie przekładki oraz zmiany w zagospodarowaniu 
terenu są zgodne z warunkami przebudowy sieci wydanymi przez gestorów.
Szczegóły dotyczące przekładek, zabezpieczenia oraz rozbudowy instalacji zewnętrznych, które 
są niezbędne do funkcjonowania obiektu znajdują się w projektach branżowych, będących 
częścią dokumentacji projektowej.
Przewiduje się ułożenie 2 ciągów ścieków odwodnieniowych (na osi W-E) na osiach dróg 
manewrowych, których odprowadzenie wody opadowej będzie realizowane wyprowadzeniem 
do kanalizacji deszczowej. Dodatkowo przewiduje się ułożenie odcinków odwodnienia liniowego 
wzdłuż wejść do budynku.
Przewiduje się korekty wysokościowe pokryw studni i wpustów ulicznych oraz rozbiórki 
istniejących elementów odwodnienia w zakresie niezbędnym do realizacji wjazdów/wyjazdów 
z parkingu.
W obrębie dróg dojazdowych oraz na parkingu znajduje się oświetlenie zewnętrzne, będące 
własnością Inwestora.
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Szczegóły dotyczące przekładek, zabezpieczenia oraz rozbudowy elektrycznych instalacji 
zewnętrznych, które są niezbędne do funkcjonowania obiektu znajdują się w projektach 
branżowych, będących częścią dokumentacji projektowej.

7. KONSTRUKCA BUDYNKU
Budynek zespołu Administracyjno-Szatniowego wraz ze strzelnicą biathlonową posiada wymiary 
w rzucie przyziemia dł. 76,41 m x szer. 26,55 m; w części wschodniej (w rejonie strzelnicy) 
znajdują się lokalne poszerzenia zwiększające szerokość do 34,75 m.
Ze względu na spadek terenu (z zachodu na wschód) budynek posiada zróżnicowaną wysokość 
względem terenu. Od strony zachodniej jest zagłębiony na wysokość kondygnacji (piwnicy) 
umożliwiając wjazd na powierzchnie parkingu, znajdującego się na stropie piwnicy, od strony 
wschodniej wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu. Wysokość budynku 
od wschodniej strony wynosi 8,07 m.
Budynek posiada dwie kondygnacje; piwnicę i parter. Budynek posiada dylatację konstrukcyjną 
w rejonie osi 04.
Budynek zostanie wzniesiony w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej; ściany nośne oraz 
częściowo słupy wraz z podciągami.
Budynek posadowiony będzie na płycie fundamentowej gr. 30 cm. Płyta izolowana termicznie 
w strefie przymarzania – 1,1 m w głąb od krawędzi terenu.
Ściany zewnętrze wykonane będą z betonu architektonicznego jako ściany warstwowe: 
od wewnątrz ściana konstrukcyjna żelbetowa gr. 25 cm, następnie warstwa izolacji termicznej – 
styropian gr. 15 cm oraz zewnętrzna warstwa żelbetowa – beton architektoniczny gr. 8 cm. 
Dla pomieszczeń technicznych strzelnicy zaprojektowano izolację termiczna – styropian 
gr. 15 cm układaną od wewnątrz budynku (ściany nie posiadają zewnętrznej warstwy elewacyjnej
– zewnętrzną płaszczyznę stanowi ścian konstrukcyjna). Wzdłuż ścian zewnętrznych 
zlokalizowano przestrzeń głębokości 40 cm przeznaczona dla instalacji wewnętrznych, 
od pomieszczeń przestrzeń instalacyjna wydzielona jest ścianką GK gr. 10 cm, 
a dla pomieszczenia strzelnicy wnęki instalacyjne zaprojektowano z bloczków silikatowych 
gr 8 cm. Ściany działowe z bloczków silikatowych gr. 12 cm i 8 cm.
Stropy żelbetowe monolityczne.
Stropodach - „odwrócony” (z warstwą izolacji przeciwwodnej pod izolacją termiczną).

8. PRACE ROZBIÓRKOWE
W celu wykonania prac budowlanych należy wykonać następujące prace rozbiórkowe:
- wyburzenie rzeźby – instalacji stanowiącej rodzaj bramy wejściowej na teren parkingu od strony 
zachodniej wraz z oświetleniem gruntowym;
- demontaż nawierzchni istniejącego parkingu;
- demontaż istniejących ciągów pieszych;

9. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE
9.1. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne
- ściany zewnętrze warstwowe; ścian konstrukcyjna żelbetowa gr. 25,0 cm, izolacja termiczna – 
styropian gr. 15 cm oraz warstwa elewacji zewnętrznej z betonu architektonicznego gr. 8,0 cm 
mocowana do ściany konstrukcyjnej za pomocą kotew systemowych.
- ściany elewacji zewnętrznych pomieszczeń technicznych piwnicy gr. 25 cm z betonu 
architektonicznego + termoizolacja 15 cm (od strony wewnętrznej) w części podziemnej 
zewnętrzna warstwa folii kubełkowej
- fasada szklana - szkło bezpieczne (hartowane) na ciepłych termicznie profilach aluminiowych, 
izolacyjność termiczna szklenia min. Umax[W/m²K]=1,1; Zalecana izolacyjność szklenia 
Umax[W/m²K]=0,8. Dla świetlika dachowego szkło bezpieczne klejone.
- ściany piwnicy żelbetowe - wg projektu konstrukcji; Ściany zabezpieczone izolacją 
przeciwwodną i termiczną. Beton w częściach podziemnych musi mieć klasę wodoodporności 
min. podaną w projekcie konstrukcji.
- ściany wewnętrzne oddzielenia pożarowego REI60 - murowane z bloczków wapienno-
piaskowych grub. 12 cm, na zaprawie systemowej, zapewniającej odporność ogniową REI 60, 
otynkowane. Na całej wysokości ściany zewnętrznej na styku ze ścianą oddzielenia pożarowego 
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zastosowano pas szerokości 200 cm z materiału niepalnego o klasie odporności min. EI 60. Styk 
ściany oddzielenia pożarowego z dachem musi być wykonany jako szczelny.
Otwory w ścianach odporności ogniowej wypełnienie otworów drzwiowych i okiennych powinny 
mieć zabezpieczenia elementami o odporności ogniowej równej połowie klasy ściany oddzielenia 
pożarowego.
Przejścia instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego powinny mieć zabezpieczenia równe 
klasie odporności ogniowej ściany.
9.2. Ściany wewnętrzne działowe
- bloczki wapienno-piaskowe gr. 12 cm i 8 cm na zaprawie systemowej, malowane farbą 
lateksową plamodporną.
- ściany typu „lekkiej zabudowy”, z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na systemowym 
ruszcie stalowym; izolowanych akustycznie wypełnieniem z wełny mineralnej, w pomieszczeniach
wilgotnych z płyt wodoodpornych.
- ścianki w działowe w toaletach systemowe typu HPL z podcięciem 15 cm ustawiane na nóżkach
9.3. Dach.
Stropodach został zaprojektowany jako „odwrócony” (z warstwą izolacji przeciwwodnej pod 
izolacją termiczną) – warstwy stropodachu zgodnie z technologią lekkiego systemu zazielenienia,
w skład którego wchodzi również specjalna warstwa wegetacyjna z roślinnością dostosowana 
do tej technologii. Dach posiada układ dwuspadowy, ze spadkami od osi podłużnej budynku 
w kierunku ścian zewnętrznych. Spadek o wartości 2% posiada warstwa izolacji przeciwwodnej 
oraz zewnętrzne warstwy wegetacyjne.
Wzdłuż attyki wykonane kontrspadki w kierunku wpustów dachowych oraz otwory przelewowe. 
Izolacja termiczna ze styropianu XPS gr. 20 cm. Izolacja przeciwwodna – papa termozgrzewalna 
x2.
9.4. Posadzki i stropy.
Posadzkę dla powierzchni użytkowych zaprojektowano jako "pływającą" z warstwą jastrychu 
gr. 7,0 cm (9,0 cm dla pomieszczenia strzelnicy) w której prowadzone są przewody instalacji CO.
Jako izolacje zaprojektowano dwie warstwy styropianu gr. 3,0 cm – jedna warstwa ze styropianu 
twardego EPS, druga ze styropianu akustycznego.
Wykończenie z płytek gresowych na zaprawie klejowej.
W pomieszczeniu strzelnicy zaprojektowano posadzkę epoksydową wysoko wytrzymałą.
9.5. Sufity.
Sufit w pomieszczeniach użytkowych i technicznych wykonany jako odkryta, widoczna, dolna 
powierzchnia stropu konstrukcyjnego.
Sufity powieszane GK występują tylko lokalnie jako obudowy instalacji wewnętrznych.
9.6. Drzwi
Drzwi wg zestawienia stolarki.
9.7. Żaluzje zewnętrzne.
Czerpnie i wyrzutnie wentylacyjne na ścianach elewacyjnych przesłonięte żaluzjami 
analogicznymi jak zastosowane w budynku stadionu – żaluzje typu Z mocowane do systemowych
profili nośnych mocowanych do konstrukcji budynku lub pomocniczej podkonstrukcji stalowej
9.8. Odwodnienie dachów
Odwodnienie dachów wpustami dachowymi do dachów płaskich (6 szt.), zgodnie z projektem 
instalacji kanalizacji deszczowej.
9.9. Izolacje termiczne
Wykonane z normą PN-91/B02020 „Ochrona cieplna budynków” oraz PN-EN ISO 06946 „Opór 
cieplny i współczynniki przenikania ciepła” lub równoważnymi.
Izolacje termiczne ścian zewnętrznych oraz częściowo pas stropu – styropian gr. 15,0 cm, dach –
styropian XPS gr. 20,0 cm, posadzka piwnicy – styropian twardy EPS 12,0 cm
9.10. Izolacje przeciwwodne
Zabezpieczenie obiektu przed działaniem wód podziemnych wg Projektu Wykonawczego.
9.11. Izolacja akustyczna.
Wykonana zgodnie z normą PN-B-02151-3/styczeń 1999/ „Ochrona przed hałasem w budynkach 
izolacyjność akustyczna przegród” lub równoważną.
9.12. Dylatacje
Zaprojektowano systemowe listwy dylatacyjne. Dylatacja konstrukcyjna systemowa szczelna, 
dla stropu musi uwzględniać obciążenia użytkowe dla parkingów.
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9.13. Balustrady i schody stalowe
Balustrady i schody stalowe wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i malowane proszkowo. 
Wysokość balustrady 1,10m. 
9.14. Obróbki blacharskie.
Wszystkie obróbki blacharskie wykonać z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.
9.15. Dźwig osobowy.
W projekcie przyjęto dźwig osobowy, kabina przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych, 
wraz z wyposażeniem kabiny.
9.16. Kolorystyka.
Elewacja w naturalnym kolorze betonu. Żaluzje, kraty instalacji wentylacyjnej, obróbki blacharskie
i parapety zewnętrzne – RAL7016
Balustrady w kolorze RAL7016, pochwyty ze stali nierdzewnej.
Fasady aluminiowe – aluminium anodowane.
Schody prefabrykowane żelbetowe, bez dodatkowych powierzchni wykończeniowych.
Balustrady zewnętrzne ochronne ze stali ocynkowanej.

10. OCHRONA P-POŻ
Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 2610,22 m2. Dopuszczalna wielkość strefy
pożarowej wynosząca dla budynku ZL III niskiego 8 000 m2, nie została przekroczona. Odrębną 
strefą wydzieloną ścianami o klasie REI 60 odporności ogniowej i zamkniętą drzwiami o klasie 
EI 30 stanowić będzie pomieszczeni rozdzielni elektrycznej. Wydzielone pożarowo przegrodami 
o klasie EI 60 odporności ogniowej i zamknięte drzwiami o klasie EI 30 odporności ogniowej 
zostały pomieszczenia techniczne, pod schodami, czyszczenia broni, magazynowe (broni, tarcz 
i sprzętu strzeleckiego).
Budynek będzie spełniał wymagania określone klasy „D” odporności pożarowej (w praktyce 
wyższe) i wykonany będzie z elementów nierozprzestrzeniających ognia (NRO). Odporność 
ogniowa poszczególnych elementów budowlanych wynosi odpowiednio:
główne elementy konstrukcyjne R 30,
stropy REI 30,
ściany zewnętrzne EI 30,
ściany działowe ( - ),
konstrukcja dachu ( - ),
przekrycie dachu ( - ).
Konstrukcja nośna główna budynku posiada klasę R 60 (klasa wyższa od wymaganej), 
a przegrodach przeciwpożarowych i ścianach oddzielenia R 60 odporności ogniowej. Stropy 
o klasie REI 60 (klasa wyższa od wymaganej). Nad piętrem zastosowano dach odwrócony, 
z izolacją z termiczną płyty z polistyrenu ekstrudowanego, przykryty papą termozgrzewalną 
i żwirem (w części jako dach zielony), zastosowane zostały wyroby posiadające cechę 
nierozprzestrzeniających ognia (NRO), dotyczy to również świetlika dachowego. Ściany 
zewnętrzne są murowane. Pasy podokienno – nadprożowe międzykondygnacyjne posiadają 
klasę EI 30 odporności pożarowej i wysokość 80 cm. Szczegóły - wg opisu technicznego 
(zabezpieczenia p-poż.) i projektu wykonawczego.

11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Budynek zasilany jest z sieci elektroenergetycznej trasą kablową w ziemi. Instalacja elektryczna 
została wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ do wszystkich 
obwodów, poza związanymi z funkcjonowaniem urządzeń przeciwpożarowych w budynku, 
z przyciskiem zdalnego wyłączania zlokalizowanym w recepcji, przy wyjściu. Instalacje 
wewnętrzne wg opisów technicznych i projektu branżowego.

12. INSTALACJA ODGROMOWA
Budynek chroniony jest instalacją odgromową w wykonaniu podstawowym wg opisów 
technicznych i projektu branżowego.

13. INSTALACJA WENTYLACYJNA (BYTOWA)
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Urządzenia i przewody wentylacyjne (klimatyzacyjne) w pomieszczeniach wg opisów 
technicznych i projektu branżowego. Pomieszczenie hali strzelań posiada wentylację nawiewną 
wywiewną zapewniającą 10-krotną wymianę powietrza na godzinę w strefie strzelań.

14. OGRZEWANIE
Zasilanie w energię cieplną zapewniono z sieci miejskiej. Instalacja wg opisów technicznych 
i projektu branżowego. Wymiennikownię zaprojektowano w podpiwniczeniu.

15. OŚWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE.
W budynku wykonane jest oświetlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne). Systemy awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego wg opisów technicznych i projektu branżowego.

16. INSTALACJA HYDRANTOWA
Instalację wykonano nawodnioną, z rur stalowych ocynkowanych. Zapewniono skuteczny zasięg 
gaśniczy do wszystkich pomieszczeń wg opisów technicznych i projektu branżowego.

17. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Obiekt dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Zapewniono miejsca parkingowe 
zlokalizowane blisko wejść do budynku. Chodniki, wejścia posiadają obniżone krawędzie. 
Wszystkie wejścia do obiektu spełniają wymagania co do minimalnych szerokości. Dźwig 
osobowy jest dostosowany do obsługi osób poruszających sie na wózkach.

Arch. Bartłomiej Szałapski
RS Architekci


