Laboratorium Doskonałej Poligrafii
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1/04/2018
1. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany obiekt budowlany to hala produkcyjna na potrzeby produkcji poligraficznej, która stanie
się częścią zespołu obiektów zakładu produkcyjnego MDM-Druk Sp. z o.o., spółka komandytowa. Plan
zagospodarowania stanowi załącznik nr 9 do zapytania ofertowego.
2. FORMA ARCHITEKTONICZNA
Budynek należy zaprojektować w kształcie prostopadłościanu osadzonego na planie prostokąta o
wymiarach 48,55x31m. Hala jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o ścianach z płyt
warstwowych mocowanych do żelbetowych lub stalowych słupów prefabrykowanych, o dachu płaskim, o
konstrukcji z dźwigarów stalowych kratowych. Od strony północno-zachodniej łączyć się będzie z
magazynem wysokiego składu (realizacja w późniejszym terminie, od strony południowo-zachodniej z
istniejącym budynkiem (fragment budynku należy wyburzyć co zaznaczono na planie zagospodarowania).
Projekt powinien uwzględniać 2szt. bram przemysłowych oraz połączenie z istniejącym budynkiem.
3. KONSTRUKCJA BUDYNKU
•

•
•
•

Główna konstrukcja nośna, max. dwunawowa: dźwigary stalowe, kratowe, wsparte na słupach
żelbetowych, prefabrykowanych, konstrukcja ram szczytowych: rygiel stalowy, o przekroju
pełnym dwuteowym, wsparty na słupach żelbetowych, prefabrykowanych;
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne: z płyt warstwowych lekkiej obudowy, mocowane w układzie
poziomym, wypełnione rdzeniem z wełny mineralnej;
Poszycie dachu z blachy trapezowej, stalowej, izolacja termiczna ze styropianu oraz pokrycie
membraną z uplastycznionego PCV, zbrojonego siatką poliestrową;
Wysokość użytkowa hali 3,5m (+ 1,0-1,3m konstrukcji dachu).

4. INSTALACJE W BUDYNKU
Elektryczna – zasilana przyłączem z sieci energetycznej;
Wodno – kanalizacyjna – podłączona do sieci miejskiej;
Wentylacyjna – grawitacyjna i mechaniczna;
Gazowa – podłączona do sieci miejskiej;
Ogrzewcza – nagrzewnice gazowe;
Deszczowa – wody opadowe odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej;
5. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY POMIESZCZEŃ
NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2]
Hala produkcyjna
1504,7
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6. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY
6.1. Prace przygotowawcze:
• wyburzenie części istniejącego budynku
- ok. 25x9m; (budynek wolno stojący,
jednokondygnacyjny, z dachem płaskim dwuspadowym, o konstrukcji szkieletowej - żelbetowej
prefabrykowanej. Rok zakończenia budowy ok. 1990 r. Konstrukcja dachu – płyty panwiowe,
izolacja - wełna mineralna, pokrycie papowe. Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe. Ściany
zewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych, posadzki betonowe);
• rozebranie kostki brukowej pod planowanym budynkiem;
• roboty ziemne.
6.2. Fundamenty wraz z izolacją przeciwwilgociową i termiczną.
6.3. Konstrukcja hali
Konstrukcja nośna, max. dwunawowa: dźwigary stalowe, kratowe, wsparte na słupach żelbetowych,
prefabrykowanych, konstrukcja ram szczytowych: rygiel stalowy, o przekroju pełnym dwuteowym,
wsparty na słupach żelbetowych, prefabrykowanych.
6.4. Ściany
Ściany z płyty warstwowej z rdzeniem PIR (alternatywnie PUR) grub.10 cm, mocowane w układzie
poziomym do konstrukcji z słupów żelbetowych, prefabrykowanych, o współczynniku przenikania ciepła
U ≤ 0,23 W/m2K. Ochrona ogniowa ścian zgodna z warunkami technicznymi dla tego typu obiektów z
uwzględnieniem, że budynek powstanie na granicy z sąsiednimi działkami. Ściany podwalinowe
stanowiące przegrody oddzielenia pożarowego izolować termicznie wełną mineralną o gęstości powyżej
110 kg/m3, grub.12 cm, i okładać tynkiem mineralnym o wysokiej paroprzepuszczalności, na siatce z
włókna szklanego.
6.5. Posadzka przemysłowa o nośności min. 50kN/m2, obciążenie równomiernie rozłożone.
Podłoga na gruncie o następującej budowie warstwowej:
- posadzka przemysłowa z betonu C25/30, utwardzona trudnościeralną suchą posypką, o grubości i ilości
zbrojenia z włókien stalowych, wynikającej z obliczeń projektu wykonawczego,
- izolacja przeciwwilgociowa z folii PE grub.0,4 mm,
- podkład betonowy C8/10 grub.10 cm,
- podsypka piaskowa, zagęszczana warstwami, układana do stropu gruntu nośnego,
- grunt rodzimy.
6.6. Poszycie dachu
Dach o następującej budowie warstwowej (warstwy od zewnątrz):
- membrana z uplastycznionego PCV grub.1,5 mm, zbrojona siatką poliestrową, posiadająca atest
BROOF(t1),
- izolacja termiczna ze styropianu EPS100-038 FS20 grub.22 cm,
- paroizolacja z folii PE,
- poszycie z blachy trapezowej,
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- dźwigary stalowe, kratowe,
- świetliki (w ilości i powierzchni zgodnej z warunkami technicznymi dla tego typu obiektów.
6.7 Stolarka
• Brama zewnętrzna, przemysłowa, systemowa, podnoszona, segmentowa, ocieplona utwardzoną
pianką poliuretanową, sterowana elektrycznie, o wymiarach S = 300 cm x H = 300 cm – 2 szt.;
• Brama wewnętrzna, przemysłowa, systemowa, podnoszona, segmentowa, sterowana
elektrycznie, o wymiarach S = 300 cm x H = 300 cm – 1 szt.;
• Drzwi zewnętrzne stalowe z samozamykaczem, płaszczowe, dwuskrzydłowe, wypełnione izolacją
ze styropianu, o wymiarach S = 132 cm x H = 210 cm, z naświetlem o wymiarach S = 132 x H = 30
cm – 2 szt.;
• Klapy dymowe, kopułkowe, wykonane z poliwęglanu pięciokomorowego, o konstrukcji
aluminiowej, na podstawie skośnej z blachy ocynkowanej o wysokości ok. 50 cm, wyposażone w
spojlery (osłony przeciwwiatrowe);
Łączna powierzchnia czynna oddymiania dostosowana do wielkości hali.
Uruchomienie układu napędowego klap automatycznie, po zadziałaniu czujnika dymu umieszczonego pod
dachem. Klapy wykonać w klasyfikacji Broof(t1) – NRO.
6.8. Instalacje elektro-energetyczne
- doprowadzenie przyłącza do hali,
- wykonanie głównej rozdzielni.
6.9. Instalacja grzewcza
- doprowadzenie instalacji gazowej do hali,
- rozprowadzenie instalacji do projektowanych nagrzewnic gazowych,
- dostawa i montaż nagrzewnic gazowych.
6.10. Instalacja wentylacyjna, w tym:
- rozprowadzenie przewodów wentylacyjnych,
- dostawa i montaż central wentylacyjnych.
6.11. Instalacja wodno-kanalizacyjna i p.poż., w tym:
- doprowadzenie wody do budynku hali,
- doprowadzenie kanalizacji do budynku hali,
- dostawa i montaż instalacji hydrantowej,
- dostawa i montaż wyposażenia p.poż..
Oferta powinna uwzględniać niezbędny nadzór geodezyjny i geotechniczny, organizacje zaplecza budowy.
Po wykonaniu prac budowlanych teren powinien zostać uprzątnięty, gruz i śmieci wywiezione na koszt
Wykonawcy.

