
BUDYNEK HOTELOWO-KONFERENCYJNY WRAZ Z MUZEUM NALEWKI
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa przedsięwzięcia:

Rozwój gospodarki turystycznej regionu łódzkiego
poprzez  stworzenie  atrakcyjnej  bazy  hotelowej
połączonej z innowacyjną ofertą kulturalną 

Adres przedsięwzięcia:

Łódź 91-062, ul. Ogrodowa 4
działka nr: 70/2, 71/2

Inwestor:

MRT Philosphy sp. z o.o.
ul. Traktorowa 126/501,
91-204 Łódź

Autor opracowania:

mgr inż. arch. Marcin Marchewka

Współpraca:

inż. arch. Marta Święcicka
mgr inż. arch. Paweł Galiński

Kwiecień 2017r.

STMR sp. z o.o. sp.k.
ul. Wersalska 47/75; 91-212 Łódz
T: +48 882 556 905; E: biuro@stmr.pl 1



BUDYNEK HOTELOWO-KONFERENCYJNY WRAZ Z MUZEUM NALEWKI
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

SPIS TREŚCI

 NAZWY I KODY CPV.....................................................................................4
 OŚWIADCZENIE...........................................................................................5
 1  CZĘŚĆ OPISOWA.....................................................................................6

 1.1  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.......................................6
 1.1.1  PODSTAWA OPRACOWANIA.........................................................6
 1.1.2  CEL OPRACOWANIA......................................................................6
 1.1.3  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH...................................................10
 1.1.4  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA.........................................................................................10
 1.1.5  OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE  ...........14
 1.1.6  SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
WYRAŻANE WE WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWO – KUBATUROWYCH 
(ZGODNIE Z PN-ISO 9836:1997)...........................................................17

 1.2  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA..........................................................................................33
 1.2.1  PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.........................................33
 1.2.2  KONCEPCJA BRYŁY BUDYNKU I STRUKTURA ZABUDOWY...........33
 1.2.3  WYMAGANIA DOT. FUNKCJI – PARTER .......................................36
 1.2.4  WYMAGANIA DOT. FUNKCJI – ANTRESOLA PARTERU..................37
 1.2.5  WYMAGANIA DOT. FUNKCJI – PIĘTRO I.......................................37
 1.2.6  WYMAGANIA DOT. FUNKCJI – KONDYGNACJE MIESZKALNE........38
 1.2.7  MUZEUM NALEWKI.....................................................................38
 1.2.8  PRZESTRZEŃ HOTELOWO-KONFERENCYJNA..............................41
 1.2.9  OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH......................................48
 1.2.10  INSTALACJA WENTYLACJI..........................................................54
 1.2.11  ZAOPATRZENIE W CIEPŁO........................................................55
 1.2.12  ZAPOTRZEBOWANIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW. .56
 1.2.13  INSTALACJE ELEKTRYCZNE.......................................................58
 1.2.14  INSTALACJE TELETECHNICZNE I NISKOPRĄDOWE....................62
 1.2.15  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ..............................69
 1.2.16  ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE DOTYCZĄCE OCHRONY 
ŚRODOWISKA NATURALNEGO...............................................................87
 1.2.17  CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO – 
KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH........................88
 1.2.18  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT...............................89

STMR sp. z o.o. sp.k.
ul. Wersalska 47/75; 91-212 Łódz
T: +48 882 556 905; E: biuro@stmr.pl 2



BUDYNEK HOTELOWO-KONFERENCYJNY WRAZ Z MUZEUM NALEWKI
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

 2  CZĘŚĆ INFORMACYJNA..........................................................................93
 2.1  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW ...........................................................................................93
 2.2  OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE .................93
 2.3  PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ......................................93

STMR sp. z o.o. sp.k.
ul. Wersalska 47/75; 91-212 Łódz
T: +48 882 556 905; E: biuro@stmr.pl 3



BUDYNEK HOTELOWO-KONFERENCYJNY WRAZ Z MUZEUM NALEWKI
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

NAZWY I KODY CPV

a/ grupy robót 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej

b/ klasy robót
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  linii

komunikacyjnych  i  elektroenergetycznych,  autostrad,  dróg,
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego,
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
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ul. Wersalska 47/75; 91-212 Łódz
T: +48 882 556 905; E: biuro@stmr.pl 4



BUDYNEK HOTELOWO-KONFERENCYJNY WRAZ Z MUZEUM NALEWKI
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  iż  ilekroć  w  dokumentacji  jest  mowa  o  „produkcie,
materiale czy systemie typu lub np.” należy przez to rozumieć produkt,
materiał  czy  system  taki  jak  zaproponowany  lub  inny  o  standardzie
i parametrach technicznych nie  gorszych niż  zaproponowany.  Wszystkie
użyte  w  projekcie  ewentualne  znaki  handlowe,  towarowe,  przywołania
patentów, nazwy modeli, numery katalogowe  służą jedynie do określenia
cech  technicznych  i  jakościowych  materiałów  a  nie  są  wskazaniem
producenta.  Użyte  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  wszelkie  nazwy
handlowe Wykonawca traktuje jako informację uściślającą, która została
użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.  Dopuszcza
się  użycie  przy  realizacji  robót  budowlanych  produktów równoważnych,
w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnienia funkcji
i walorów  użytkowych.  Przez  jakość  należy  rozumieć  zapewnienie
minimalnych parametrów produktu wskazanego w dokumentacji

arch. Marcin Marchewka
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 1 CZĘŚĆ OPISOWA

 1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

 Umowa z Inwestorem,
 Uchwała  NR XXIX/756/16  RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 maja

2016 
 Wizja lokalna,
 Inwentaryzacja  budowlana obiektów istniejących wraz z  projektem

rozbiórki,
 Wytyczne Inwestora
 Wytyczne konsultanta ds. obiektów hotelowych
 Obowiązujące przepisy i normy,
 Mapa  sytuacyjno-wysokościowa  do  celów  lokalizacyjnych  w  skali

1:500,
 Spotkania z Inwestorem i uzgodnienia robocze,
 Opinia stanu technicznego kamienic sąsiednich. 

 1.1.2 CEL OPRACOWANIA

Głównym założeniem inwestycji „Rozwój gospodarki turystycznej
regionu łódzkiego poprzez stworzenie atrakcyjnej bazy hotelowej
połączonej  z  innowacyjną  ofertą  kulturalną”  jest  z  jednej  strony
stworzenie wyjątkowego miejsca noclegowego z szeroką i bogatą ofertą
usługową,  a  z  drugiej,  miejsca  o  znaczeniu  kulturowo-poznawczo-
badawczym, którego główną atrakcją będzie „Muzeum Nalewki”.  

Spodziewanym następstwem tych działań będzie promocja regionu
łódzkiego wśród turystów i budowanie jego wizerunku jako atrakcyjnego
turystycznie, a także pogłębienie wiedzy o jego tradycjach, dziedzictwie
kulturalnym  i  naturalnym  oraz  dotarcie  do  nowych  grup  potencjalnych
odbiorców.  Połączenie  funkcji  hotelowej  z  muzealną  ma  za  zadanie
jednoczesne  napędzanie  tych  dwóch  stref,  co  pozwoli  uzyskać  wysoki
stopień atrakcyjności inwestycji na mapie miasta.

STMR sp. z o.o. sp.k.
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Niniejszy  program  funkcjonalno–użytkowy  opisuje  podstawowe
wymagania  i  oczekiwania  Zamawiającego  stawiane  przedmiotowej
inwestycji.  Wraz z załącznikami, PFU stanowi podstawę do sporządzenia
ofertowej  kalkulacji  na  kompleksową  realizację  zadania  obejmującego
wykonanie  dokumentacji  projektowej  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi
prawem  uzgodnieniami,  decyzjami,  jak   również  w  kolejnym  etapie
wszelkie  prace,  budowlano–montażowe  dotyczące  robót  opisanych
w niniejszym opracowaniu.

W  zakres  późniejszego  opracowania  projektowo  -  kosztorysowego
wchodzi:

 uzyskanie map do celów projektowych niezbędnych do opracowania
dokumentacji projektowej,

 wykonanie badań geotechnicznych gruntu,
 pozyskanie szczegółowych warunków technicznych dostawy mediów,
 uwzględnienie  istniejącej  infrastruktury  wraz  z  ewentualną

dodatkową i szczegółową inwentaryzacją w stopniu umożliwiającym
realizację przedmiotu zamówienia,

 sporządzenie niezbędnych ekspertyz i ocen technicznych budynków
sąsiednich znajdujących się w granicy działek inwestycyjnych wraz z
wykonaniem badań głębokości ich posadowienia,

 szczegółowe  sprawdzenie  w  terenie  warunków  wykonania
zamówienia,

 sporządzenie  szczegółowych  pomiarów  geodezyjnych  kamienic
sąsiednich,  przyległych  do  granicy  przedmiotowego  terenu,  w
zakresie  weryfikacji  ich  lokalizacji  względem  granic  działek  jak
również analizy pionowości  ścian znajdujących się bezpośrednio w
granicy,

 sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż
wraz  z  niezbędnymi  opiniami  i  uzgodnieniami  umożliwiającymi
uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  opracowanych  zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U.  z 2016 r.  poz. 290) i  spełniających wymagania Rozporządzenia
Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia
27 kwietnia  2012  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
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projektu  budowlanego  (Dz.  U.  z  2012  r.  poz.  462  z  późniejszymi
zmianami),

 uzgodnienie  i  koordynacja  projektowa  przebudowy  sieci
ciepłowniczej przebiegającej przez teren inwestycji,

 sporządzenie  projektów  wykonawczych  uzupełniających
i uszczegóławiających  projekty  budowlane.  Projekty  te  muszą
uwzględniać  wymagania  określone  w  §5  Rozporządzenia  Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 24 września
2013  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j.  2013 r.
poz. 1129),

 sporządzenie  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające
w  szczególności  zbiory  wymagań  niezbędnych  do  określenia
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania
robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą
uwzględniać  wymagania  określone  w  §12,13  i  14  Rozporządzenia
Ministra  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej
z dnia 24 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania
i odbioru  robot  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-
użytkowego (t.j. 2013 r.  poz. 1129)

 sporządzenie  przedmiarów  robót,  przez  które  należy  rozumieć
opracowania zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania
robót  w kolejności  technologicznej  ich  wykonania  lub  wskazaniem
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  z  wyliczeniem
i zestawieniem  ilości  jednostek  miar  robót  podstawowych  oraz
wskazaniem  podstaw  do  ustalania  cen  jednostkowych  robót  lub
jednostkowych  nakładów  rzeczowych.  Przedmiary  muszą
uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia
Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej   z  dnia
24 września  2013  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania
i odbioru  robot  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-
użytkowego (t.j. 2013 r.  poz. 1129)
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 sporządzenie  kosztorysów  inwestorskich  opracowanych  zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku
w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzenia  kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych
oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych
w programie  funkcjonalno-użytkowym  (Dz.  U.  2004  nr  130  poz.
1389),

 sporządzenie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (BlOZ);

 sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku, 
 uzgadnianie  z  Zamawiającym  rozwiązań  na  etapie  projektowania

oraz  przedłożenie  Zamawiającemu  do  akceptacji  kompletnej
dokumentacji projektowej,

 uzyskanie  niezbędnych  pozwoleń,  uzgodnień,  decyzji  wraz
z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę,

Dokumentacje  Projektowe  wymagają  odbiorów  ze  strony
Zamawiającego  oraz  Głównego  Projektanta  -  autora  koncepcji.  Celem
odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego
wykonania  prac,  w  odniesieniu  do  protokołu  przekazania  prac
projektowych  i  oświadczenia  o  kompletności  tych  prac.  Gotowość  do
odbioru  zgłasza  Wykonawca,  na  piśmie  przedkładając  Inwestorowi,  do
oceny i przyjęcia, daną Dokumentację Projektową. Odbiór bez uwag, jest
potwierdzeniem wykonania  prac  zgodnie  z:  postanowieniami  Kontraktu,
zasadami wiedzy technicznej  i  wymaganiami  Ustawy Prawo Budowlane.
Proces odbioru będzie obejmować w szczególności:

 sprawdzenie  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  kompletności
i zawartości,

 sprawdzenie  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  zgodności
z koncepcją  wymaganiami  Zamawiającego,  uzgodnieniami
i decyzjami wydanymi przez inne jednostki, zobowiązane do udziału
w procesie inwestycyjnym.

STMR sp. z o.o. sp.k.
ul. Wersalska 47/75; 91-212 Łódz
T: +48 882 556 905; E: biuro@stmr.pl 9



BUDYNEK HOTELOWO-KONFERENCYJNY WRAZ Z MUZEUM NALEWKI
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

 1.1.3 CHARAKTERYSTYCZNE  PARAMETRY  PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Powierzchnia terenu inwestycji: 2792 m2 (100%)
Powierzchnia zabudowy: 2792 m2 (100%)
Powierzchnie utwardzone: -
Powierzchnia biologicznie czynna   > 140 m2 (5%)

Powierzchnia całkowita: 12969 m2 

Powierzchnia netto: 10627 m2

Powierzchnia konstrukcji: 2342 m2

Powierzchnia użytkowa: 8046 m2 
Kubatura (brutto): 40750 m3 

Wysokość budynku do kalenicy: 19-22 m
Liczba kondygnacji: 7
Liczba miejsc parkingowych: 35

 1.1.4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

 1.1.4.1 Lokalizacja

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne dotyczy zagospodarowania
dwóch nieruchomości położonych na działkach o numerach 71/2 przy ulicy
Nowomiejskiej 14 oraz przylegającej do niej działki o numerze 70/2 przy
ulicy Ogrodowej 4 w Łodzi. W ramach niego przewiduje się budowę obiektu
zamieszkania  zbiorowego  (budynek  hotelowo-konferencyjny  wraz
z  Muzeum  Nalewki),  którego  przeznaczenie  jest  zgodne  z  założeniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru
miasta  Łodzi  położonego  w  rejonie  alei  Tadeusza  Kościuszki  i  ulic:
Zachodniej,  Ogrodowej,  Północnej,  Wschodniej,   Prezydenta  Gabriela
Narutowicza,  Henryka  Sienkiewicza,  Juliana  Tuwima  i  Andrzeja  Struga,
przewidującego  dla  w/w  terenu  zabudowę  o  funkcji  mieszkaniowej
wielorodzinnej i usługowej. 

W bliskim  sąsiedztwie  rozpatrywanego  obszaru  znajduje  się  wiele
obiektów  o  funkcjach  zbieżnych  z  funkcją  planowanego  zamierzenia

STMR sp. z o.o. sp.k.
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inwestycyjnego (obiekty handlowo-usługowe: m.in. centrum Manufaktura,
hotel Andel's czy będący w trakcie realizacji kompleks biurowo-usługowy
Ogrodowa Office, a także obiekty o funkcjach kulturalnych: m.in. Muzeum
Miasta  Łodzi,  Muzeum  Sztuki  MS2,  Muzeum  Fabryki,  Muzeum  Kanału
Dętka, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne).

Obiekt usytuowany będzie w niezwykle ważnym dla Łodzi punkcie,
w samym historycznym centrum miasta, gdzie krzyżują się najważniejsze
punkty turystyczne: Stary Rynek, Manufaktura, Pałac Poznańskiego i ulica
Piotrkowska.

Władze  Łodzi  zapowiadają  wkrótce  przebudowę  Starego  Rynku
i modernizację parku Staromiejskiego, odbędzie się to podczas rewitalizacji
obszarowej 4. kwartału.

Stary Rynek stanowiący do początku XIX wieku centrum życia Łodzi,
z  czasem  tracił  na  znaczeniu.  Modernizacja  ma  na  celu  przywrócenie
funkcji  handlowych  rynku,  ale  przede  wszystkim  przywrócenie  pamięci
historycznej Łodzi i ożywienie turystyczne tego miejsca.

Budynek hotelowo-konferencyjny z  Muzeum Nalewki znajdzie się na
trasie  łączącej  dwa  najważniejsze  turystyczne  punkty  w  Łodzi:
Manufakturę wraz z Pałacem Poznańskiego i ulicę Piotrkowską. Dotychczas
zaniedbana działka nie była atrakcyjną trasą spacerową ani dla turystów
odwiedzających Łódź ani  dla łodzian,  a jest  to  naturalna droga łącząca
ulicę Piotrkowską, plac Wolności oraz Manufakturę.

Manufaktura  to  w  tej  chwili  jedna  z największych  i  najchętniej
odwiedzanych atrakcji turystycznych Łodzi - centrum-handlowo-usługowo-
rozrywkowe powstałe  na terenach dawnej  fabryki  Izraela  Poznańskiego,
jednego z największych fabrykantów łódzkich. Przebudowa dawnej fabryki
została  tak  wykonana,  aby  częściowo zachować dawną atmosferę  tego
miejsca.  Na  terenie  Manufaktury  odrestaurowano  w  sumie  90000  m²
obiektów  z  cegły,  stworzono  m.in.  ponad  3-hektarowy  rynek.  Zamysł
wpisuje się w rewitalizacyjne działania, popularne w miastach o przeszłości
przemysłowej  –  mające  na  celu  zachować  atmosferę  urbanistyczną
z  przeszłości  z  nowoczesnym  zastosowaniem  budowli.  W  2016  roku
Manufakturę odwiedziło 20 milionów gości.

Obok  Manufaktury,  na  rogu  ulicy  Zachodniej  i  Ogrodowej  mieści
się jeden z najbardziej reprezentacyjnych i efektownych zabytków miasta,
XIX-wieczny  Pałac  Izraela  Poznańskiego,  zwany  „łódzkim  Luwrem“,
obecnie siedizba Muzeum Miasta.

STMR sp. z o.o. sp.k.
ul. Wersalska 47/75; 91-212 Łódz
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Reprezentacyjna ulica Piotrkowska to oś i historyczne „serce“ Łodzi - jedna
z najdłuższych ulic handlowych w Europie licząca ok. 4,2 km. To tu,  lub
w  jej  pobliżu  znajdują  się  niemal  wszystkie  najważniejsze  urzędy
administracji  publicznej, siedziby banków, sklepy, restauracje i mnóstwo
pubów. Turystów przyciąga przede wszystkim niezwykła architektura XIX-
wiecznych kamienic na Piotrkowskiej.

Ważnym  kontekstem  tworzonego  miejsca  jest  właśnie  aspekt
historyczny  –  Muzeum  Nalewki  będzie  znajdować  się  w  pobliżu
historycznego  rynku,  miejsca  naturalnie  związanego  z handlem,  gdzie
przyjeżdżali wytwórcy z całego regionu łódzkiego.

Ponadto,  z  planowaną  inwestycją  wiąże  się  również  kontekst
regionalny.  Nalewki  nie  bez  przyczyny  związane  są  właśnie  z regionem
łódzkim –  to  region bogaty  w naturalne zasoby środowiska,  służące od
stuleci do wyrobu nalewek. 

W  północnych  powiatach  województwa  łódzkiego:  kutnowskim,
łowickim  i  łeczyckim  wystepujący  czarnoziem  umożliwia  rozwój
sadownictwa.  Innym  regionem  ściśle  związanym  z sadownictwem  są
Skierniewice, siedziba słynnego Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. 

 1.1.4.2 Stan istniejący terenu inwestycji 

Teren inwestycji stanowią dwie działki, obie o kształcie prostokątów,
ułożone prostopadle względem siebie tworząc obraz litery „L”.  Działka nr
71/2  o  kształcie  prostokąta,  zlokalizowana  na  rogu  ulic  Ogrodowej
i  Nowomiejskiej  (z  dłuższym  bokiem  wzdłuż  ulicy  Ogrodowej)  stanowi
aktualnie  obszar  niezabudowany.  Nieruchomość  jest  obecnie
w 50% zajęta przez ogólnodostępny parking o powierzchni utwardzonej.
Resztę  powierzchni  stanowi  trawnik  i  chodnik  dla  pieszych.  Drugą
z  przedmiotowych  nieruchomości  stanowi  również  prostokątna  działka
o nr 70/2, położona prostopadle do ul. Ogrodowej. Część terenu przyległa
do  ulicy  Ogrodowej  również  zajęta  jest  przez  parking  z  nawierzchnią
utwardzoną. Wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy działki, w głębi terenu
usytuowane są 2 parterowe obiekty handlowo-usługowe przeznaczone do
wyburzenia.  Teren  jest  płaski  i  niezadrzewiony.  Łączna  powierzchnia
całego obszaru inwestycji wynosi 2792 m2.

Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na terenie inwestycji znajdują się
następujące  sieci:  gazociąg,  kanalizacja  teletechniczna,  przyłącze

STMR sp. z o.o. sp.k.
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wodociągowe, przyłącze kanalizacji  ogólnospławnej,  energetyczne złącze
kablowe oraz energetyczna linia kablowa, czynna wodna sieć ciepłownicza,
szafa sygnalizacji świetlnej.

Rozpatrywany  teren  posiada  Miejscowy  Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego UCHWAŁA NR XXIX/756/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia
11  maja  2016.  Funkcja  obiektu  jest  zgodna  z  przeznaczeniem  danego
terenu określonym w w/w uchwale.

Teren, na której zlokalizowany jest projektowany budynek znajduje
się  w  strefie  ochrony  konserwatorskiej  oraz  stanowi  obszar  zabudowy
śródmiejskiej w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu budownictwa.

Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze górniczym oraz obszarze
,,Natura 2000”.

Przewidziana  do  wykonania  budowa  wraz  z  infrastrukturą
w zależności od treści art. 28 z zastrzeżeniem treści art. 29 i 30 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
zostanie wykonana w oparciu o pozwolenie na budowę. Ze względu na
planowany  zakres  robót  zlecone  zostanie  wykonanie  projektów
budowlanych  i  wykonawczych  pełno-branżowych  wraz  z  projektem
zagospodarowania terenu.

Foto 1 - Widok istniejącej zabudowy na działce nr 70/2

STMR sp. z o.o. sp.k.
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Foto 2 -Zbieg ulic Ogrodowej i Nowomiejskiej – widok na  działkę nr 71/2

 1.1.5 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE  

 1.1.5.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja przewiduje zabudowę istniejącego terenu w 100%, co jest
zgodne z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.  Obiekt  został  zaprojektowany  przy  zachowaniu
wyznaczonych  linii  zabudowy  oraz  historycznych  podziałów
własnościowych.

Parter budynku stanowią:
 powierzchnie usługowe (z wyłączeniem usług produkcyjnych i handlu

o  powierzchni  sprzedaży  powyżej  2000  m2)  zlokalizowane  wzdłuż
ulic Ogrodowej i Nowomiejskiej w części działki  71/2 z bezpośrednim
dostępem z ulicy.

STMR sp. z o.o. sp.k.
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 garaż zamknięty zlokalizowany w głębi działki 71/2 oraz na całości
działki  nr  70/2  z  obsługą  komunikacyjną  poprzez  istniejący  zjazd
z  ulicy  Ogrodowej,  zgodnie  z  opinią  Zarządu  Dróg  i  Transportu
w Łodzi dla przedmiotowego terenu.

Na dachach 1-kondygnacyjnych części budynku oraz częściowo nad
przestrzeniami konferencyjnymi na I piętrze przewiduje się wprowadzenie
zielni  ekstensywnej  w  postaci  zielonego  dachu  oraz  niskich  drzewek
i krzewów w specjalnie przygotowanych do tego donicach.  Tym samym
wymóg  dotyczący  zapewnienia  minimalnego  wskaźnika  powierzchni
biologicznie  czynnej,  wynoszącego  5%  dla  terenów  w  całości  zajętych
przez  zabudowę  zostanie  spełniony  (również  przy  uznaniu  powierzchni
biologicznie czynnej na dachu jako powierzchni 50-procentowej).

Teren inwestycji będzie obsługiwany za pomocą jednego z aktualnie
istniejących zjazdów z ulicy Ogrodowej, co pozostaje w zgodzie z opinią
Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Główny wjazd na działkę odbywać się
będzie poprzez przejazd bramowy, bezpośrednio do garażu na kondygnacji
parteru,  zlokalizowanym  w  zachodnim  skrzydle  obiektu.  Dodatkowo,
projektuje  się  wjazd gospodarczy od strony ul.  Nowomiejskiej.  Budynek
będzie dostępny dla pieszych za pomocą wejść od strony ulic Ogrodowej
oraz Nowomiejskiej.

 1.1.5.2 Układ funkcjonalny w projektowanym budynku

W zasadniczym ujęciu funkcjonalnym rozmieszczenie poszczególnych
działów oparte zostało o prosty i czytelny układ wynikający z konieczności
strefowania  obiektu.  Czytelny  układ  stref  rysuje  się  w  płaszczyźnie
pionowej i związany jest z następującymi strefami:

 parter
– strefa publiczna (Muzeum Nalewki  i  lokale  usługowe od frontu,  lobby
hotelowe, garaż)
– strefa obsługi (magazyny, zaplecza, kuchnia)

 piętro I
– strefa półpubliczna (przestrzeń konferencyjna, restauracja, boardroomy,
strefa fitness)

 piętro II-VI - kondygnacje mieszkalne
– strefa prywatna (jednostki hotelowe)

STMR sp. z o.o. sp.k.
ul. Wersalska 47/75; 91-212 Łódz
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 1.1.5.3 Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Projektowany  budynek  w  całości  dostosowano  dla  osób
niepełnosprawnych.  Parter  obiektu  znajduje  się  przy  poziomie  gruntu.
Projekt  zakłada  brak wszelkich  barier  architektonicznych  poprzez
zastosowanie  wind  obsługujących  wszystkie  poziomy  budynku  oraz
likwidację  progów  drzwiowych.  Ponadto,  obiekt  wyposażono  w  toalety
publiczne  dostosowane  dla  osób  poruszających  się  na  wózkach
inwalidzkich, natomiast w ramach jednostek mieszkalnych istnieją takie,
które mogą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

STMR sp. z o.o. sp.k.
ul. Wersalska 47/75; 91-212 Łódz
T: +48 882 556 905; E: biuro@stmr.pl 16



BUDYNEK HOTELOWO-KONFERENCYJNY WRAZ Z MUZEUM NALEWKI
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

 1.1.6 SZCZEGÓŁOWE  WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO  –
UŻYTKOWE  WYRAŻANE  WE  WSKAŹNIKACH
POWIERZCHNIOWO  –  KUBATUROWYCH  (ZGODNIE  Z  PN-ISO
9836:1997)

 1.1.6.1 Powierzchnie  użytkowe  poszczególnych  pomieszczeń
wraz  z  określeniem  ich  funkcji  (program  poszczególnych
pomieszczeń w budynku)

STMR sp. z o.o. sp.k.
ul. Wersalska 47/75; 91-212 Łódz
T: +48 882 556 905; E: biuro@stmr.pl 17

PARTER

3192,20

- parter: 2658,70

- antresola parteru: 533,50

280,53

2911,67

Powierzchnia użytkowa [m2] 2396,33
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Nazwa pomieszczenia P.U.M.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

A 0 1 Recepcja 113,0

A 0 2 Bar 104,9

A 0 3.1 WC 5,1

A 0 3.2 WC 5,1

A 0 4 Pomieszczenie gospodarcze 2,8

A 0 5 Zaplecze baru 8,5

A 0 6 Magazyn 8,5

A 0 7 21,9

A 0 8 21,9

A 0 9 Muzeum nalewki 190,5

A 0 10 Lokal usługowy 41,1

A 0 11 Zaplecze lokalu 25,6

A 0 12 Przedsionek 16,3

A 0 13 Rampa rozładunkowa 50,3

A 0 14 Pomieszczenie na odpady 15,3

A 0 15 Magazyny hotelowe 15,6

A 0 16 Magazyny hotelowe 15,4

A 0 17 Magazyny kuchenne 17,6

A 0 18 Magazyny kuchenne 17,8

A 0 19 Magazyny kuchenne 19,1

A 0 20.1 Kuchnia 86,5

A 0 20.2 Windy kuchenne 3,2

A 1A 1 Restauracja/Sala śniadaniowa-antresola 249,2

A 1A 2 Muzeum – antresola 219,0

A 1A 3 Open space/Biura/Admin. - antresola 40,8

Część A (suma do pow. netto) 1315,14 1229,95 15,34 69,85

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

B 0 1 Pomieszczenie techniczne 42,6

B 0 2 Jadalnia dla personelu 24,1

B 0 3 Garaż 1023,0

B 0 4 Pomieszczenie techniczne 10,0

B 0 5 Pomieszczenie techniczne 53,1

B 0 6 Pomieszczenie techniczne 13,5

Część B (suma do pow. netto) 1166,38 1166,4 0 0

Powierzchnia całkowita [m2]

Powierzchnia konstrukcji [m2]

Powierzchnia netto [m2]

Jednostka 
hotelowa

Pow. 
użytkowa 

podstawowa 
[m2]

Pow. 
użytkowa 

pomocnicza  
 [m2]

Pow. 
usługowo-
techniczna 

[m2]

Pow. ruchu 
[m2]

Pom. socjal. pers. kuch.

Pom. socjal. pers. hotel.
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C 0 1 Klatka schodowa 30,2

C 0 2 Winda 6,7

C 0 3 Winda 4,8

C 0 4 Komunikacja 75,5

C 0 5 Winda 4,8

C 0 6 Klatka schodowa 32,4

C 0 7 Klatka schodowa 28,0

C 0 8 Winda 3,3

C 0 9 Korytarz ewakuacyjny 223,8

C 0 10 Przedsionek 20,8

Część C (suma do pow. netto) 430,13 0,0 0 430,13

PIĘTRO 1

1506,20

207,12

1299,08

Powierzchnia użytkowa [m2] 995,43

D
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N
r

Nazwa pomieszczenia P.U.M.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

A 1 4.1 Przedsionek WC 6,6

A 1 4.2 Toaleta męska 10,3

A 1 4.3 Toaleta męska 19,2

A 1 4.4 Toaleta damska 10,5

A 1 4.5 Toaleta damska 18,5

A 1 5.1 20,4

A 1 5.2 20,5

A 1 5.3 20,5

A 1 6.1 Rozdzielnia kelnerska 10,8

A 1 6.2 10,8

A 1 6.3 Windy kuchenne 3,2

Część A (suma do pow. netto) 151,29 148,1 0 3,24

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

B 1 1 Lobby konferencyjne 186,0

B 1 2.1 Przestrzeń konferencyjna 403,7

B 1 2.2 Przestrzeń konferencyjna 99,0

B 1 3 Strefa fitness 99,3

B 1 4.1 Magazyn 21,9

B 1 4.2 Pomieszczenie gospodarcze 3,7

B 1 5.1 Toaleta męska 8,2

B 1 5.2 Toaleta męska 8,7

B 1 5.3 Toaleta damska 5,6

B 1 5.4 Toaleta damska 6,5

B 1 5.5 WC dla niepełnosprawnych 4,9

Część B (suma dla pow. netto) 847,38 847,4 0 0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

C 1 1 Klatka schodowa 33,3

C 1 2 Winda 4,8

C 1 3 Komunikacja 78,1

C 1 4 Winda 4,8

C 1 5 Windy 6,7

C 1 6 Komunikacja 112,6

C 1 7 Klatka schodowa 27,7

C 1 8 Klatka schodowa 29,2

C 1 9 Winda 3,3

Część C (suma do pow. netto) 300,41 0,0 0 300,41

Powierzchnia całkowita [m2]

Powierzchnia konstrukcji [m2]

Powierzchnia netto [m2]

Jednostka 
hotelowa

Pow. 
użytkowa 

podstawowa 
[m2]

Pow. 
użytkowa 

pomocnicza  
 [m2]

Pow. 
usługowo-
techniczna 

[m2]

Pow. ruchu 
[m2]

Board room

Board room

Board room

Rozdziel./Kuch.cat
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PIĘTRO 2

1813,00

406,01

1406,99

Powierzchnia użytkowa [m2] 1027,07
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Nazwa pomieszczenia P.U.P.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

A 2 1.1 Przedpokój

A.2.1 38,5

5,1

A 2 1.2 Łazienka 4,3

A 2 1.3 Pokój 15,8

A 2 1.4 Garderoba 4,0

A 2 1.5 Pokój 9,3

A 2 2.1 Przedpokój

A.2.2 25,0

4,6

A 2 2.2 Łazienka 3,8

A 2 2.3 Pokój 16,5

A 2 3.1 Przedpokój

A.2.3 21,8

3,5

A 2 3.2 Łazienka 3,8

A 2 3.3 Pokój 14,5

A 2 4.1 Przedpokój

A.2.4 21,8

3,5

A 2 4.2 Łazienka 3,8

A 2 4.3 Pokój 14,5

A 2 5.1 Przedpokój

A.2.5 21,8

3,5

A 2 5.2 Łazienka 3,8

A 2 5.3 Pokój 14,5

A 2 6.1 Przedpokój

A.2.6 21,8

3,5

A 2 6.2 Łazienka 3,8

A 2 6.3 Pokój 14,5

A 2 7.1 Przedpokój

A.2.7 21,8

3,5

A 2 7.2 Łazienka 3,8

A 2 7.3 Pokój 14,5

A 2 8.1 Przedpokój

A.2.8 21,8

3,5

A 2 8.2 Łazienka 3,8

A 2 8.3 Pokój 14,5

A 2 9.1 Przedpokój

A.2.9 21,8

3,5

A 2 9.2 Łazienka 3,8

A 2 9.3 Pokój 14,5

A 2 10.1 Przedpokój

A.2.10 21,8

3,5

A 2 10.2 Łazienka 3,8

A 2 10.3 Pokój 14,5

A 2 11.1 Przedpokój

A.2.11 21,81

3,5

A 2 11.2 Łazienka 3,8

A 2 11.3 Pokój 14,5

A 2 12.1 Przedpokój

A.2.12 21,81

3,5

A 2 12.2 Łazienka 3,8

A 2 12.3 Pokój 14,5

A 2 13.1 Przedpokój

A.2.13 21,81

3,5

A 2 13.2 Łazienka 3,8

A 2 13.3 Pokój 14,5

A 2 14.1 Przedpokój

A.2.14 21,81

3,5

A 2 14.2 Łazienka 3,8

A 2 14.3 Pokój 14,5

Powierzchnia całkowita [m2]

Powierzchnia konstrukcji [m2]

Powierzchnia netto [m2]

Jednostka 
hotelowa

Pow. 
użytkowa 

podstawowa 
[m2]

Pow. 
użytkowa 

pomocnicza  
 [m2]

Pow. 
usługowo-
techniczna 

[m2]

Pow. ruchu 
[m2]
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A 2 15.1 Przedpokój

A.2.15 20,1

2,9

A 2 15.2 Łazienka 3,8

A 2 15.3 Pokój 13,4

A 2 16.1 Przedpokój

A.2.16 33,1

6,1

A 2 16.2 Łazienka 4,3

A 2 16.3 Pokój 9,6

A 2 16.4 Pokój 13,1

A 2 17.1 Przedpokój

A.2.17 22,35

3,8

A 2 17.2 Łazienka 3,9

A 2 17.3 Pokój 14,7

A 2 18.1 Przedpokój

A.2.18 22,44

3,8

A 2 18.2 Łazienka 3,9

A 2 18.3 Pokój 14,8

A 2 19.1 Przedpokój

A.2.19 25,18

3,6

A 2 19.2 Łazienka 4,9

A 2 19.3 Pokój 16,7

A 2 20.1 Przedpokój

A.2.20 24,38

3,8

A 2 20.2 Łazienka 4,5

A 2 20.3 Pokój 16,1

A 2 21.1 Przedpokój

A.2.21 22,54

3,8

A 2 21.2 Łazienka 3,8

A 2 21.3 Pokój 14,9

A 2 22.1 Przedpokój

A.2.22 20,4

4,5

A 2 22.2 Łazienka 3,9

A 2 22.3 Pokój 12,0

A 2 23.1 Przedpokój

A.2.23 20,42

4,5

A 2 23.2 Łazienka 3,9

A 2 23.3 Pokój 12,0

A 2 24.1 Przedpokój

A.2.24 20,42

4,5

A 2 24.2 Łazienka 3,9

A 2 24.3 Pokój 12,0

A 2 25.1 Przedpokój

A.2.25 20,41

4,5

A 2 25.2 Łazienka 3,9

A 2 25.3 Pokój 12,0

A 2 26 5,3

A 2 27 5,4

A 2 28 5,3

Część A (suma do pow. netto) 592,95 593,0 0,0 0,0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

B 2 1.1 Przedpokój

B.2.1 35,63

5,0

B 2 1.2 Łazienka 4,3

B 2 1.3 Garderoba 2,5

B 2 1.4 Pokój 23,9

B 2 2.1 Przedpokój

B.2.2 19,3

2,3

B 2 2.2 Łazienka 3,6

B 2 2.3 Pokój 13,4

B 2 3.1 Przedpokój

B.2.3 26,37

1,7

B 2 3.2 Łazienka 3,9

B 2 3.3 Garderoba 2,8

B 2 3.4 Pokój 18,1

B 2 4.1 Przedpokój

B.2.4 19,3

2,3

B 2 4.2 Łazienka 3,6

B 2 4.3 Pokój 13,4

Pom. gospodarcze

Pom. gospodarcze

Pom. gospodarcze
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B 2 5.1 Przedpokój

B.2.5 26,37

1,7

B 2 5.2 Łazienka 3,9

B 2 5.3 Garderoba 2,8

B 2 5.4 Pokój 18,1

B 2 6.1 Przedpokój

B.2.6 19,3

2,3

B 2 6.2 Łazienka 3,6

B 2 6.3 Pokój 13,4

B 2 7.1 Przedpokój

B.2.7 26,37

1,7

B 2 7.2 Łazienka 3,9

B 2 7.3 Garderoba 2,8

B 2 7.4 Pokój 18,1

B 2 8.1 Przedpokój

B.2.8 19,3
2,3

B 2 8.2 Łazienka 3,6

B 2 8.3 Pokój 13,4

B 2 9.1 Przedpokój

B.2.9 26,1

1,7

B 2 9.2 Łazienka 3,9

B 2 9.3 Garderoba 2,8

B 2 9.4 Pokój 17,8

B 2 10.1 Przedpokój

B.2.10 19,3

2,3

B 2 10.2 Łazienka 3,6

B 2 10.3 Pokój 13,4

B 2 11.1 Przedpokój

B.2.11 26,38

1,7

B 2 11.2 Łazienka 3,9

B 2 11.3 Garderoba 2,8

B 2 11.4 Pokój 18,1

B 2 12.1 Przedpokój

B.2.12 19,3

2,3

B 2 12.2 Łazienka 3,6

B 2 12.3 Pokój 13,4

B 2 13.1 Przedpokój

B.2.13 26,37

1,7

B 2 13.2 Łazienka 3,9

B 2 13.3 Garderoba 2,8

B 2 13.4 Pokój 18,1

B 2 14.1 Przedpokój

B.2.14 19,3

2,3

B 2 14.2 Łazienka 3,6

B 2 14.3 Pokój 13,4

B 2 15.1 Przedpokój

B.2.15 26,37

1,7

B 2 15.2 Łazienka 3,9

B 2 15.3 Garderoba 2,8

B 2 15.4 Pokój 18,1

B 2 16.1 Przedpokój

B.2.16 19,3

2,3

B 2 16.2 Łazienka 3,6

B 2 16.3 Pokój 13,4

B 2 17 Magazyn hotelowy 30,9

B 2 18 Magazyn hotelowy 29,0

Część B (suma dla pow. netto) 434,12 434,1 0 0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

C 2 1 Klatka schodowa 24,6

C 2 2 Winda 4,8

C 2 3 Komunikacja 99,7

C 2 4 Winda 4,8

C 2 5 Winda 6,7

C 2 6 Komunikacja 179,2

C 2 7 Klatka schodowa 27,7

C 2 8 Klatka schodowa 29,4

C 2 9 Winda 3,1

Część C (suma do pow. netto) 379,92 0,0 0 379,92
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PIĘTRO 3

1813,00

406,01

1406,99

Powierzchnia użytkowa [m2] 1027,07

D
zi

ał

P
o

zi
o

m

N
r

Nazwa pomieszczenia P.U.M.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

A 3 1.1 Przedpokój

A.3.1 38,5

5,1

A 3 1.2 Łazienka 4,3

A 3 1.3 Pokój 15,8

A 3 1.4 Garderoba 4,0

A 3 1.5 Pokój 9,3

A 3 2.1 Przedpokój

A.3.2 25,0

4,6

A 3 2.2 Łazienka 3,8

A 3 2.3 Pokój 16,5

A 3 3.1 Przedpokój

A.3.3 21,8

3,5

A 3 3.2 Łazienka 3,8

A 3 3.3 Pokój 14,5

A 3 4.1 Przedpokój

A.3.4 21,8

3,5

A 3 4.2 Łazienka 3,8

A 3 4.3 Pokój 14,5

A 3 5.1 Przedpokój

A.3.5 21,8

3,5

A 3 5.2 Łazienka 3,8

A 3 5.3 Pokój 14,5

A 3 6.1 Przedpokój

A.3.6 21,8

3,5

A 3 6.2 Łazienka 3,8

A 3 6.3 Pokój 14,5

A 3 7.1 Przedpokój

A.3.7 21,8

3,5

A 3 7.2 Łazienka 3,8

A 3 7.3 Pokój 14,5

A 3 8.1 Przedpokój

A.3.8 21,8

3,5

A 3 8.2 Łazienka 3,8

A 3 8.3 Pokój 14,5

A 3 9.1 Przedpokój

A.3.9 21,8

3,5

A 3 9.2 Łazienka 3,8

A 3 9.3 Pokój 14,5

A 3 10.1 Przedpokój

A.3.10 21,8

3,5

A 3 10.2 Łazienka 3,8

A 3 10.3 Pokój 14,5

A 3 11.1 Przedpokój

A.3.11 21,8

3,5

A 3 11.2 Łazienka 3,8

A 3 11.3 Pokój 14,5

A 3 12.1 Przedpokój

A.3.12 21,8

3,5

A 3 12.2 Łazienka 3,8

A 3 12.3 Pokój 14,5

A 3 13.1 Przedpokój

A.3.13 21,8

3,5

A 3 13.2 Łazienka 3,8

A 3 13.3 Pokój 14,5

A 3 14.1 Przedpokój

A.3.14 21,8

3,5

A 3 14.2 Łazienka 3,8

A 3 14.3 Pokój 14,5

Powierzchnia całkowita [m2]

Powierzchnia konstrukcji [m2]

Powierzchnia netto [m2]

Jednostka 
hotelowa

Pow. 
użytkowa 

podstawowa 
[m2]

Pow. 
użytkowa 

pomocnicza  
 [m2]

Pow. 
usługowo-
techniczna 

[m2]

Pow. ruchu 
[m2]



BUDYNEK HOTELOWO-KONFERENCYJNY WRAZ Z MUZEUM NALEWKI
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

STMR sp. z o.o. sp.k.
ul. Wersalska 47/75; 91-212 Łódz
T: +48 882 556 905; E: biuro@stmr.pl 23

A 3 15.1 Przedpokój

A.3.15 20,1

2,9

A 3 15.2 Łazienka 3,8

A 3 15.3 Pokój 13,4

A 3 16.1 Przedpokój

A.3.16 33,1

6,1

A 3 16.2 Łazienka 4,3

A 3 16.3 Pokój 9,6

A 3 16.4 Pokój 13,1

A 3 17.1 Przedpokój

A.3.17 22,4

3,8

A 3 17.2 Łazienka 3,9

A 3 17.3 Pokój 14,7

A 3 18.1 Przedpokój

A.3.18 22,4

3,8

A 3 18.2 Łazienka 3,9

A 3 18.3 Pokój 14,8

A 3 19.1 Przedpokój

A.3.19 25,2

3,6

A 3 19.2 Łazienka 4,9

A 3 19.3 Pokój 16,7

A 3 20.1 Przedpokój

A.3.20 24,4

3,8

A 3 20.2 Łazienka 4,5

A 3 20.3 Pokój 16,1

A 3 21.1 Przedpokój

A.3.21 22,5

3,8

A 3 21.2 Łazienka 3,8

A 3 21.3 Pokój 14,9

A 3 22.1 Przedpokój

A.3.22 20,4

4,5

A 3 22.2 Łazienka 3,9

A 3 22.3 Pokój 12,0

A 3 23.1 Przedpokój

A.3.23 20,4

4,5

A 3 23.2 Łazienka 3,9

A 3 23.3 Pokój 12,0

A 3 24.1 Przedpokój

A.3.24 20,4

4,5

A 3 24.2 Łazienka 3,9

A 3 24.3 Pokój 12,0

A 3 25.1 Przedpokój

A.3.25 20,4

4,5

A 3 25.2 Łazienka 3,9

A 3 25.3 Pokój 12,0

A 3 26 5,3

A 3 27 5,4

A 3 28 5,3

Część A (suma do pow. netto) 592,95 593,0 0,0 0,0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

B 3 1.1 Przedpokój

B.3.1 35,63

5,0

B 3 1.2 Łazienka 4,3

B 3 1.3 Garderoba 2,5

B 3 1.4 Pokój 23,9

B 3 2.1 Przedpokój

B.3.2 19,3

2,3

B 3 2.2 Łazienka 3,6

B 3 2.3 Pokój 13,4

B 3 3.1 Przedpokój

B.3.3 26,37

1,7

B 3 3.2 Łazienka 3,9

B 3 3.3 Garderoba 2,8

B 3 3.4 Pokój 18,1

B 3 4.1 Przedpokój

B.3.4 19,3

2,3

B 3 4.2 Łazienka 3,6

B 3 4.3 Pokój 13,4

Pom. gospodarcze

Pom. gospodarcze

Pom. gospodarcze
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B 3 5.1 Przedpokój

B.3.5 26,37

1,7

B 3 5.2 Łazienka 3,9

B 3 5.3 Garderoba 2,8

B 3 5.4 Pokój 18,1

B 3 6.1 Przedpokój

B.3.6 19,3
2,3

B 3 6.2 Łazienka 3,6

B 3 6.3 Pokój 13,4

B 3 7.1 Przedpokój

B.3.7 26,37

1,7

B 3 7.2 Łazienka 3,9

B 3 7.3 Garderoba 2,8

B 3 7.4 Pokój 18,1

B 3 8.1 Przedpokój

B.3.8 19,3

2,3

B 3 8.2 Łazienka 3,6

B 3 8.3 Pokój 13,4

B 3 9.1 Przedpokój

B.3.9 26,1

1,7

B 3 9.2 Łazienka 3,9

B 3 9.3 Garderoba 2,8

B 3 9.4 Pokój 17,8

B 3 10.1 Przedpokój

B.3.10 19,3
2,3

B 3 10.2 Łazienka 3,6

B 3 10.3 Pokój 13,4

B 3 11.1 Przedpokój

B.3.11 26,38

1,7

B 3 11.2 Łazienka 3,9

B 3 11.3 Garderoba 2,8

B 3 11.4 Pokój 18,1

B 3 12.1 Przedpokój

B.3.12 19,3
2,3

B 3 12.2 Łazienka 3,6

B 3 12.3 Pokój 13,4

B 3 13.1 Przedpokój

B.3.13 26,37

1,7

B 3 13.2 Łazienka 3,9

B 3 13.3 Garderoba 2,8

B 3 13.4 Pokój 18,1

B 3 14.1 Przedpokój

B.3.14 19,3
2,3

B 3 14.2 Łazienka 3,6

B 3 14.3 Pokój 13,4

B 3 15.1 Przedpokój

B.3.15 26,37

1,7

B 3 15.2 Łazienka 3,9

B 3 15.3 Garderoba 2,8

B 3 15.4 Pokój 18,1

B 3 16.1 Przedpokój

B.3.16 19,3
2,3

B 3 16.2 Łazienka 3,6

B 3 16.3 Pokój 13,4

B 3 17 Magazyn hotelowy 30,9

B 3 18 Magazyn hotelowy 29,0

Część B (suma dla pow. netto) 434,12 434,1 0 0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

C 3 1 Klatka schodowa 24,6

C 3 2 Winda 4,8

C 3 3 Komunikacja 99,7

C 3 4 Winda 4,8

C 3 5 Winda 6,7

C 3 6 Komunikacja 179,2

C 3 7 Klatka schodowa 27,7

C 3 8 Klatka schodowa 29,4

C 3 9 Winda 3,1

Część C (suma do pow. netto) 379,92 0,0 0 379,92
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PIĘTRO 4

1813,00

406,01

1406,99

Powierzchnia użytkowa [m2] 1027,07

D
zi

ał

P
o

zi
o

m

N
r

Nazwa pomieszczenia P.U.M.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

A 4 1.1 Przedpokój

A.4.1 38,5

5,1

A 4 1.2 Łazienka 4,3

A 4 1.3 Pokój 15,8

A 4 1.4 Garderoba 4,0

A 4 1.5 Pokój 9,3

A 4 2.1 Przedpokój

A.4.2 25,0

4,6

A 4 2.2 Łazienka 3,8

A 4 2.3 Pokój 16,5

A 4 3.1 Przedpokój

A.4.3 21,8

3,5

A 4 3.2 Łazienka 3,8

A 4 3.3 Pokój 14,5

A 4 4.1 Przedpokój

A.4.4 21,8

3,5

A 4 4.2 Łazienka 3,8

A 4 4.3 Pokój 14,5

A 4 5.1 Przedpokój

A.4.5 21,8

3,5

A 4 5.2 Łazienka 3,8

A 4 5.3 Pokój 14,5

A 4 6.1 Przedpokój

A.4.6 21,8

3,5

A 4 6.2 Łazienka 3,8

A 4 6.3 Pokój 14,5

A 4 7.1 Przedpokój

A.4.7 21,8

3,5

A 4 7.2 Łazienka 3,8

A 4 7.3 Pokój 14,5

A 4 8.1 Przedpokój

A.4.8 21,8

3,5

A 4 8.2 Łazienka 3,8

A 4 8.3 Pokój 14,5

A 4 9.1 Przedpokój

A.4.9 21,8

3,5

A 4 9.2 Łazienka 3,8

A 4 9.3 Pokój 14,5

A 4 10.1 Przedpokój

A.4.10 21,8

3,5

A 4 10.2 Łazienka 3,8

A 4 10.3 Pokój 14,5

A 4 11.1 Przedpokój

A.4.11 21,8

3,5

A 4 11.2 Łazienka 3,8

A 4 11.3 Pokój 14,5

A 4 12.1 Przedpokój

A.4.12 21,8

3,5

A 4 12.2 Łazienka 3,8

A 4 12.3 Pokój 14,5

A 4 13.1 Przedpokój

A.4.13 21,8

3,5

A 4 13.2 Łazienka 3,8

A 4 13.3 Pokój 14,5

A 4 14.1 Przedpokój

A.4.14 21,8

3,5

A 4 14.2 Łazienka 3,8

A 4 14.3 Pokój 14,5

Powierzchnia całkowita [m2]

Powierzchnia konstrukcji [m2]

Powierzchnia netto [m2]

Jednostka 
hotelowa

Pow. 
użytkowa 

podstawowa 
[m2]

Pow. 
użytkowa 

pomocnicza  
 [m2]

Pow. 
usługowo-
techniczna 

[m2]

Pow. ruchu 
[m2]
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A 4 15.1 Przedpokój

A.4.15 20,1

2,9

A 4 15.2 Łazienka 3,8

A 4 15.3 Pokój 13,4

A 4 16.1 Przedpokój

A.4.16 33,1

6,1

A 4 16.2 Łazienka 4,3

A 4 16.3 Pokój 9,6

A 4 16.4 Pokój 13,1

A 4 17.1 Przedpokój

A.4.17 22,4

3,8

A 4 17.2 Łazienka 3,9

A 4 17.3 Pokój 14,7

A 4 18.1 Przedpokój

A.4.18 22,4

3,8

A 4 18.2 Łazienka 3,9

A 4 18.3 Pokój 14,8

A 4 19.1 Przedpokój

A.4.19 25,2

3,6

A 4 19.2 Łazienka 4,9

A 4 19.3 Pokój 16,7

A 4 20.1 Przedpokój

A.4.20 24,4

3,8

A 4 20.2 Łazienka 4,5

A 4 20.3 Pokój 16,1

A 4 21.1 Przedpokój

A.4.21 22,5

3,8

A 4 21.2 Łazienka 3,8

A 4 21.3 Pokój 14,9

A 4 22.1 Przedpokój

A.4.22 20,4

4,5

A 4 22.2 Łazienka 3,9

A 4 22.3 Pokój 12,0

A 4 23.1 Przedpokój

A.4.23 20,4

4,5

A 4 23.2 Łazienka 3,9

A 4 23.3 Pokój 12,0

A 4 24.1 Przedpokój

A.4.24 20,4

4,5

A 4 24.2 Łazienka 3,9

A 4 24.3 Pokój 12,0

A 4 25.1 Przedpokój

A.4.25 20,4

4,5

A 4 25.2 Łazienka 3,9

A 4 25.3 Pokój 12,0

A 4 26 5,3

A 4 27 5,4

A 4 28 5,3

Część A (suma do pow. netto) 592,95 593,0 0,0 0,0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

B 4 1.1 Przedpokój

B.4.1 35,63

5,0

B 4 1.2 Łazienka 4,3

B 4 1.3 Garderoba 2,5

B 4 1.4 Pokój 23,9

B 4 2.1 Przedpokój

B.4.2 19,3

2,3

B 4 2.2 Łazienka 3,6

B 4 2.3 Pokój 13,4

B 4 3.1 Przedpokój

B.4.3 26,37

1,7

B 4 3.2 Łazienka 3,9

B 4 3.3 Garderoba 2,8

B 4 3.4 Pokój 18,1

B 4 4.1 Przedpokój

B.4.4 19,3

2,3

B 4 4.2 Łazienka 3,6

B 4 4.3 Pokój 13,4

Pom. gospodarcze

Pom. gospodarcze

Pom. gospodarcze
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B 4 5.1 Przedpokój

B.4.5 26,37

1,7

B 4 5.2 Łazienka 3,9

B 4 5.3 Garderoba 2,8

B 4 5.4 Pokój 18,1

B 4 6.1 Przedpokój

B.4.6 19,3

2,3

B 4 6.2 Łazienka 3,6

B 4 6.3 Pokój 13,4

B 4 7.1 Przedpokój

B.4.7 26,37

1,7

B 4 7.2 Łazienka 3,9

B 4 7.3 Garderoba 2,8

B 4 7.4 Pokój 18,1

B 4 8.1 Przedpokój

B.4.8 19,3

2,3

B 4 8.2 Łazienka 3,6

B 4 8.3 Pokój 13,4

B 4 9.1 Przedpokój

B.4.9 26,1

1,7

B 4 9.2 Łazienka 3,9

B 4 9.3 Garderoba 2,8

B 4 9.4 Pokój 17,8

B 4 10.1 Przedpokój

B.4.10 19,3

2,3

B 4 10.2 Łazienka 3,6

B 4 10.3 Pokój 13,4

B 4 11.1 Przedpokój

B.4.11 26,38

1,7

B 4 11.2 Łazienka 3,9

B 4 11.3 Garderoba 2,8

B 4 11.4 Pokój 18,1

B 4 12.1 Przedpokój

B.4.12 19,3

2,3

B 4 12.2 Łazienka 3,6

B 4 12.3 Pokój 13,4

B 4 13.1 Przedpokój

B.4.13 26,37

1,7

B 4 13.2 Łazienka 3,9

B 4 13.3 Garderoba 2,8

B 4 13.4 Pokój 18,1

B 4 14.1 Przedpokój

B.4.14 19,3

2,3

B 4 14.2 Łazienka 3,6

B 4 14.3 Pokój 13,4

B 4 15.1 Przedpokój

B.4.15 26,37

1,7

B 4 15.2 Łazienka 3,9

B 4 15.3 Garderoba 2,8

B 4 15.4 Pokój 18,1

B 4 16.1 Przedpokój

B.4.16 19,3

2,3

B 4 16.2 Łazienka 3,6

B 4 16.3 Pokój 13,4

B 4 17 Magazyn hotelowy 30,9

B 4 18 Magazyn hotelowy 29,0

Część B (suma dla pow. netto) 434,12 434,1 0 0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

C 4 1 Klatka schodowa 24,6

C 4 2 Winda 4,8

C 4 3 Komunikacja 99,7

C 4 4 Winda 4,8

C 4 5 Winda 6,7

C 4 6 Komunikacja 179,2

C 4 7 Klatka schodowa 27,7

C 4 8 Klatka schodowa 29,4

C 4 9 Winda 3,1

Część C (suma do pow. netto) 379,92 0,0 0 379,92
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PIĘTRO 5

1813,00

406,01

1406,99

Powierzchnia użytkowa [m2] 1027,07

D
zi

ał

P
o

zi
o

m

N
r

Nazwa pomieszczenia P.U.M.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

A 5 1.1 Przedpokój

A.5.1 38,5

5,1

A 5 1.2 Łazienka 4,3

A 5 1.3 Pokój 15,8

A 5 1.4 Garderoba 4,0

A 5 1.5 Pokój 9,3

A 5 2.1 Przedpokój

A.5.2 25,0

4,6

A 5 2.2 Łazienka 3,8

A 5 2.3 Pokój 16,5

A 5 3.1 Przedpokój

A.5.3 21,8

3,5

A 5 3.2 Łazienka 3,8

A 5 3.3 Pokój 14,5

A 5 4.1 Przedpokój

A.5.4 21,8

3,5

A 5 4.2 Łazienka 3,8

A 5 4.3 Pokój 14,5

A 5 5.1 Przedpokój

A.5.5 21,8

3,5

A 5 5.2 Łazienka 3,8

A 5 5.3 Pokój 14,5

A 5 6.1 Przedpokój

A.5.6 21,8

3,5

A 5 6.2 Łazienka 3,8

A 5 6.3 Pokój 14,5

A 5 7.1 Przedpokój

A.5.7 21,8

3,5

A 5 7.2 Łazienka 3,8

A 5 7.3 Pokój 14,5

A 5 8.1 Przedpokój

A.5.8 21,8

3,5

A 5 8.2 Łazienka 3,8

A 5 8.3 Pokój 14,5

A 5 9.1 Przedpokój

A.5.9 21,8

3,5

A 5 9.2 Łazienka 3,8

A 5 9.3 Pokój 14,5

A 5 10.1 Przedpokój

A.5.10 21,8

3,5

A 5 10.2 Łazienka 3,8

A 5 10.3 Pokój 14,5

A 5 11.1 Przedpokój

A.5.11 21,8

3,5

A 5 11.2 Łazienka 3,8

A 5 11.3 Pokój 14,5

A 5 12.1 Przedpokój

A.5.12 21,8

3,5

A 5 12.2 Łazienka 3,8

A 5 12.3 Pokój 14,5

A 5 13.1 Przedpokój

A.5.13 21,8

3,5

A 5 13.2 Łazienka 3,8

A 5 13.3 Pokój 14,5

A 5 14.1 Przedpokój

A.5.14 21,8

3,5

A 5 14.2 Łazienka 3,8

A 5 14.3 Pokój 14,5

Powierzchnia całkowita [m2]

Powierzchnia konstrukcji [m2]

Powierzchnia netto [m2]

Jednostka 
hotelowa

Pow. 
użytkowa 

podstawowa 
[m2]

Pow. 
użytkowa 

pomocnicza  
 [m2]

Pow. 
usługowo-
techniczna 

[m2]

Pow. ruchu 
[m2]
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A 5 15.1 Przedpokój

A.5.15 20,1

2,9

A 5 15.2 Łazienka 3,8

A 5 15.3 Pokój 13,4

A 5 16.1 Przedpokój

A.5.16 33,1

6,1

A 5 16.2 Łazienka 4,3

A 5 16.3 Pokój 9,6

A 5 16.4 Pokój 13,1

A 5 17.1 Przedpokój

A.5.17 22,4

3,8

A 5 17.2 Łazienka 3,9

A 5 17.3 Pokój 14,7

A 5 18.1 Przedpokój

A.5.18 22,4

3,8

A 5 18.2 Łazienka 3,9

A 5 18.3 Pokój 14,8

A 5 19.1 Przedpokój

A.5.19 25,2

3,6

A 5 19.2 Łazienka 4,9

A 5 19.3 Pokój 16,7

A 5 20.1 Przedpokój

A.5.20 24,4

3,8

A 5 20.2 Łazienka 4,5

A 5 20.3 Pokój 16,1

A 5 21.1 Przedpokój

A.5.21 22,5

3,8

A 5 21.2 Łazienka 3,8

A 5 21.3 Pokój 14,9

A 5 22.1 Przedpokój

A.5.22 20,4

4,5

A 5 22.2 Łazienka 3,9

A 5 22.3 Pokój 12,0

A 5 23.1 Przedpokój

A.5.23 20,4

4,5

A 5 23.2 Łazienka 3,9

A 5 23.3 Pokój 12,0

A 5 24.1 Przedpokój

A.5.24 20,4

4,5

A 5 24.2 Łazienka 3,9

A 5 24.3 Pokój 12,0

A 5 25.1 Przedpokój

A.5.25 20,4

4,5

A 5 25.2 Łazienka 3,9

A 5 25.3 Pokój 12,0

A 5 26 5,3

A 5 27 5,4

A 5 28 5,3

Część A (suma do pow. netto) 592,95 593,0 0,0 0,0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

B 5 1.1 Przedpokój

B.5.1 35,63

5,0

B 5 1.2 Łazienka 4,3

B 5 1.3 Garderoba 2,5

B 5 1.4 Pokój 23,9

B 5 2.1 Przedpokój

B.5.2 19,3

2,3

B 5 2.2 Łazienka 3,6

B 5 2.3 Pokój 13,4

B 5 3.1 Przedpokój

B.5.3 26,37

1,7

B 5 3.2 Łazienka 3,9

B 5 3.3 Garderoba 2,8

B 5 3.4 Pokój 18,1

B 5 4.1 Przedpokój

B.5.4 19,3

2,3

B 5 4.2 Łazienka 3,6

B 5 4.3 Pokój 13,4

Pom. gospodarcze

Pom. gospodarcze

Pom. gospodarcze
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B 5 5.1 Przedpokój

B.5.5 26,37

1,7

B 5 5.2 Łazienka 3,9

B 5 5.3 Garderoba 2,8

B 5 5.4 Pokój 18,1

B 5 6.1 Przedpokój

B.5.6 19,3

2,3

B 5 6.2 Łazienka 3,6

B 5 6.3 Pokój 13,4

B 5 7.1 Przedpokój

B.5.7 26,37

1,7

B 5 7.2 Łazienka 3,9

B 5 7.3 Garderoba 2,8

B 5 7.4 Pokój 18,1

B 5 8.1 Przedpokój

B.5.8 19,3
2,3

B 5 8.2 Łazienka 3,6

B 5 8.3 Pokój 13,4

B 5 9.1 Przedpokój

B.5.9 26,1

1,7

B 5 9.2 Łazienka 3,9

B 5 9.3 Garderoba 2,8

B 5 9.4 Pokój 17,8

B 5 10.1 Przedpokój

B.5.10 19,3
2,3

B 5 10.2 Łazienka 3,6

B 5 10.3 Pokój 13,4

B 5 11.1 Przedpokój

B.5.11 26,38

1,7

B 5 11.2 Łazienka 3,9

B 5 11.3 Garderoba 2,8

B 5 11.4 Pokój 18,1

B 5 12.1 Przedpokój

B.5.12 19,3
2,3

B 5 12.2 Łazienka 3,6

B 5 12.3 Pokój 13,4

B 5 13.1 Przedpokój

B.5.13 26,37

1,7

B 5 13.2 Łazienka 3,9

B 5 13.3 Garderoba 2,8

B 5 13.4 Pokój 18,1

B 5 14.1 Przedpokój

B.5.14 19,3
2,3

B 5 14.2 Łazienka 3,6

B 5 14.3 Pokój 13,4

B 5 15.1 Przedpokój

B.5.15 26,37

1,7

B 5 15.2 Łazienka 3,9

B 5 15.3 Garderoba 2,8

B 5 15.4 Pokój 18,1

B 5 16.1 Przedpokój

B.5.16 19,3
2,3

B 5 16.2 Łazienka 3,6

B 5 16.3 Pokój 13,4

B 5 17 Magazyn hotelowy 30,9

B 5 18 Magazyn hotelowy 29,0

Część B (suma dla pow. netto) 434,12 434,1 0 0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

C 5 1 Klatka schodowa 24,6

C 5 2 Winda 4,8

C 5 3 Komunikacja 99,7

C 5 4 Winda 4,8

C 5 5 Winda 6,7

C 5 6 Komunikacja 179,2

C 5 7 Klatka schodowa 27,7

C 5 8 Klatka schodowa 29,4

C 5 9 Winda 3,1

Część C (suma do pow. netto) 379,92 0,0 0 379,92
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PIĘTRO 6

1018,50

230,37

788,13

Powierzchnia użytkowa [m2] 546,03

D
zi

ał

P
o

zi
o

m

N
r

Nazwa pomieszczenia P.U.M.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

A 6 1.1 Łazienka
A.6.1 18,6

4,3

A 6 1.2 Pokój 14,4

A 6 2.1 Łazienka
A.6.2 19,1

4,3

A 6 2.2 Pokój 14,8

A 6 3.1 Łazienka
A.6.3 18,8

4,3

A 6 3.2 Pokój 14,6

A 6 4.1 Przedpokój

A.6.4 38,5

5,1

A 6 4.2 Łazienka 4,3

A 6 4.3 Pokój 16,0

A 6 4.4 Garderoba 4,0

A 6 4.5 Salon z aneksem kuch. 9,2

Część A (suma do pow. netto) 95,1 95,1 0 0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

B 6 1.1 Przedpokój

B.6.1 57,6

4,5

B 6 1.2 Łazienka 5,0

B 6 1.3 Salon z aneksem kuch. 26,8

B 6 1.4 Pokój 14,9

B 6 1.5 Garderoba 6,4

B 6 2.1 Przedpokój

B.6.2 47,7

1,6

B 6 2.2 Łazienka 3,8

B 6 2.3 Salon z aneksem kuch. 21,0

B 6 2.4 Pokój 14,9

B 6 2.5 Garderoba 6,4

B 6 3.1 Przedpokój

B.6.3 47,7

1,6

B 6 3.2 Łazienka 3,8

B 6 3.3 Salon z aneksem kuch. 21,0

B 6 3.4 Pokój 14,9

B 6 3.5 Garderoba 6,4

B 6 4.1 Przedpokój

B.6.4 47,7

1,6

B 6 4.2 Łazienka 3,8

B 6 4.3 Salon z aneksem kuch. 21,0

B 6 4.4 Pokój 14,9

B 6 4.5 Garderoba 6,4

B 6 5.1 Przedpokój

B.6.5 47,7

1,6

B 6 5.2 Łazienka 3,8

B 6 5.3 Salon z aneksem kuch. 21,0

B 6 5.4 Pokój 14,9

B 6 5.5 Garderoba 6,4

B 6 6.1 Przedpokój

B.6.6 47,7

1,6

B 6 6.2 Łazienka 3,8

B 6 6.3 Salon z aneksem kuch. 21,0

B 6 6.4 Pokój 14,9

B 6 6.5 Garderoba 6,4

B 6 7.1 Przedpokój

B.6.7 47,7

1,6

B 6 7.2 Łazienka 3,8

B 6 7.3 Salon z aneksem kuch. 21,0

B 6 7.4 Pokój 14,9

B 6 7.5 Garderoba 6,4

Powierzchnia całkowita [m2]

Powierzchnia konstrukcji [m2]

Powierzchnia netto [m2]

Jednostka 
hotelowa

Pow. 
użytkowa 

podstawowa 
[m2]

Pow. 
użytkowa 

pomocnicza  
 [m2]

Pow. 
usługowo-
techniczna 

[m2]

Pow. ruchu 
[m2]
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 1.1.6.2 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik
określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto
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B 6 8.1 Przedpokój

B.6.8 47,7

1,6

B 6 8.2 Łazienka 3,8
B 6 8.3 Salon z aneksem kuch. 21,0

B 6 8.4 Pokój 15,0
B 6 8.5 Garderoba 6,4

B 6 17 Magazyn hotelowy 30,7
B 6 18 Magazyn hotelowy 28,9

Część B (suma dla pow. netto) 450,92 450,9 0 0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

C 5 1 Winda 4,8
C 5 2 Winda 6,7
C 5 3 Komunikacja 170,5
C 5 4 Klatka schodowa 27,7
C 5 5 Klatka schodowa 29,4
C 5 6 Winda 3,1

Część C (suma do pow. netto) 242,1 0,0 0 242,1

Podział powierzchni netto (wg PN-ISO 9836:2015-12):

Powierzchnia netto [m2] 10626,84 100,00%

8046,07 75,71%

15,34 0,15%

2565,43 24,14%

- powierzchnia użytkowa [m2]

- powierzchnia usługowo-tech. [m2]

- powierzchnia ruchu [m2]

12968,90 100,00%

2342,06 18,06%

10626,84 81,94%

8046,07 62,04%

40750,00

Powierzchnia całkowita [m2]

Powierzchnia konstrukcji [m2]

Powierzchnia netto [m2]

Powierzchnia użytkowa [m2]

Kubatura [m3]
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 1.1.6.3 Określenie  możliwych  przekroczeń  lub  pomniejszeń
przyjętych  parametrów  powierzchni  i  kubatur  lub
wskaźników.

W  toku  prowadzonych  prac  projektowych  związanych
z wykonywaniem  projektu  budowlanego  możliwa  jest  korekta
przewidzianych powierzchni  użytkowych rzędu +/-  15% jeżeli  wynika to
wprost  np.  z  przyjętych  rozwiązań technicznych tj.  konstrukcyjnych lub
instalacyjnych i jest to uzgodnione z Inwestorem. Należy również pamiętać
o zachowaniu wymaganych: odległości od granic, minimalnych wymiarów
pomieszczeń  bądź  ich  wysokości  itp.,  wynikających  bezpośrednio  z
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1422)

 1.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1.2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed  realizacją  przedmiotowej  inwestycji  należy  dokonać  robót
rozbiórkowych w następującym zakresie:

- rozbiórka dwóch pawilonów handlowych, zlokalizowanych wzdłuż 
wschodniej i zachodniej granicy działki,
- rozbiórka ściany murowanej wzdłuż południowej granicy działki,
- demontaż stalowego ogrodzenia wzdłuż północnej granicy działki,
- rozbiórka betonowo – asfaltowej wylewki na dziedzińcu,
- wywóz z terenu posesji oraz utylizację materiałów rozbiórkowych
- zgrubne wyrównanie powierzchni terenu działki.

 1.2.2 KONCEPCJA BRYŁY BUDYNKU I STRUKTURA ZABUDOWY

Projektowany obiekt charakteryzuje się nowoczesną, minimalistyczną
formą architektoniczną, umiejętnie nawiązującą do otaczającego kontekstu
architektoniczno  –  urbanistycznego.  Spójność  z  istniejącą  zabudową

STMR sp. z o.o. sp.k.
ul. Wersalska 47/75; 91-212 Łódz
T: +48 882 556 905; E: biuro@stmr.pl 33



BUDYNEK HOTELOWO-KONFERENCYJNY WRAZ Z MUZEUM NALEWKI
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

historyczną została osiągnięta w zakresie skali obiektów, prostoty i rytmu
otworów na płaszczyźnie elewacji, interpretacji detalu architektonicznego
w  postaci  obramowań  okiennych  oraz  wysokości  kondygnacji  parteru.
Dodatkowo,  zastosowanie  cegły  jako  podstawowego  materiału
wykończeniowego elewacji frontowego budynku narożnego nawiązuje do
przemysłowego charakteru Łodzi a kontrastująca z nim gładka biel dodaje
obiektowi  świeżości  i  elegancji.  Zastosowanie  koloru  białego również  w
dziedzińcach dodatkowo rozświetla jego wnętrze a obramowania w kolorze
antracytowym dopełni eleganckiego charakteru zabudowy. Zróżnicowanie
kolorystyki  oraz  faktury  elewacji  zabudowy  od  strony  ulicy  Ogrodowej
zgodnie  z  granicą między działkami  nr  71/2  i  70/2 jest  odwołaniem do
dawnych podziałów własnościowych nieruchomości, jak również optycznie
skraca wydłużoną pierzeję, nadając jej przyjazną w odbiorze skalę.

Mocną  stroną  projektowanego  obiektu  są  2  kameralne,  zielone
dziedzińce (jeden w skrzydle frontowym, drugi  w skrzydle oficynowym).
Projektowane  dziedzińce  wprowadzają  zieleń  i  światło  dzienne  do
pomieszczeń oraz stanowią miejsca spotkań i wypoczynku użytkowników
obiektu.  Dają  również  możliwość  odetchnięcia  świeżym  powietrzem
uczestnikom eventów organizowanych w przestrzeniach konferencyjnych
na I piętrze. Innym z głównych atutów budynku jest występowanie w nim
dużych okien z niskim poziomem parapetu. Duże przeszklenia powiększają
optycznie  jednostki  mieszkalne,  wpuszczając  do  nich  możliwie  jak
najwięcej światła.

Projektowana zabudowa ukształtowana jest w układzie pierzejowym
od  strony  przestrzeni  publicznej  tj.  ulicy  Ogrodowej  i  Nowomiejskiej,
wpisując się tym samym w pierzejową linię zabudowy wyznaczoną przez
miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  na  podstawie  linii
istniejących budynków wzdłuż ww. ulic, nie zaburzając tym samym ładu
przestrzennego otaczającej struktury urbanistycznej. W narożniku budynku
przy  skrzyżowaniu  ulic  Ogrodowej  i  Nowomiejskiej  zaprojektowano
podcień, co pozostaje w zgodności z nakazem lokalizacji podcienia w tym
miejscu  narzuconym przez  plan  miejscowy.  Warto  podkreślić,  że  dzięki
projektowanemu  wycofaniu  elewacji  parteru  w  narożniku  ulic  poprawie
ulegnie  widoczność  na  skrzyżowaniu,  a  także  zwiększy  się  szerokość
użytkowa  chodnika.  Zabieg  ten  wpłynie  zatem  korzystnie  na  stan
infrastruktury  miejskiej.

Wyraźnie wyodrębniona w strukturze budynku przestrzeń parteru dla
zabudowy  na  działce  nr  71/2  jest  przeznaczona  na  funkcje  handlowo-
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usługowe,  co  jest  w  zbieżności  z  założeniami  planu  miejscowego,
mówiącego  o  nakazie  lokalizacji  ogólnodostępnych  usług  w  parterach
budynków,  ożywiających  przestrzeń  publiczną  wokół  śródmiejskiej
zabudowy. Zachodnia część obiektu ma charakter zabudowy oficynowej.
Ze  względu  na  rozrzeźbienie  elewacji,   opisywany  fragment  budynku
przybrał ciekawą formę architektoniczną. Ściany zewnętrzne i okna pokoi
w tej części obiektu ustawione są skośnie względem granicy działki. Taki
zabieg  ogranicza  wgląd  w  okna  jednostek  projektowanego  hotelu  z
sąsiednich działek (co jest bardzo istotne w przypadku gęstej zabudowy
śródmiejskiej), a także powoduje ich ekspozycję na lepiej nasłonecznioną
stronę południową.

Wysokość  projektowanej  zabudowy  pozostaje  w  zbieżności
z założeniami planu miejscowego dotyczącymi parametrów kształtowania
nowej zabudowy tj.:
dla działki nr 71/2 przewiduje się:

 dla  części  frontowej,  w pasie  o  szerokości  do 15m od strony ulic
Ogrodowej i Nowomiejskiej wysokość budynku w przedziale między
10  a  20m  (co   odpowiada  również  wysokości  budynku
zlokalizowanego naprzeciwko przedmiotowego terenu tj. na działce o
nr 75  przy ul. Nowomiejskiej 13).

 dla pozostałej części działki, tj. w pasie w odległości od 15 do 42m
wysokość budynku do maksymalnie 22m.

dla działki nr 70/2 przewiduje się:
 dla  części  frontowej,  w  pasie  o  szerokości  3m  od  strony  ulic

Ogrodowej wysokość budynku  w przedziale między 10 a 20m.
 poza  pasem,  o  którym  mowa  powyżej  -  wysokość  budynku  do

maksymalnie 22m.

W  związku  z  powyższym,  projekt  budynku  przewiduje  następujące
wysokości:
działka 71/2:

 część  frontowa:  parter  z  antresolą  +  4  kondygnacje  mieszkalne
(5 kondygnacji nadziemnych) / wysokość około 19 m

 część  budynku  na  tyłach  działki:  1  kondygnacja  nadziemna  /
wysokość około 4 m
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działka 70/2:
 część frontowa:  parter  z  antresolą + 5 kondygnacji  mieszkalnych,

przy czym najwyższa z nich wycofana względem linii rozgraniczającej
 z działką drogową o 3 m (6 kondygnacji nadziemnych) / wysokość
około 22 m

 oficyna:  garaż  w  parterze  budynku  +  I  piętro  +  5  kondygnacji
mieszkalnych (7 kondygnacji nadziemnych) / wysokość około 22 m

 1.2.3 WYMAGANIA DOT. FUNKCJI – PARTER 

W części znajdującej się od strony ul. Ogrodowej, zaplanowana jest
przestrzeń przeznaczona pod lokale usługowe. Tym samym, zaczynając od
narożnika  z  ul.  Nowomiejską  przewiduje  się  kolejno  następujące
przestrzenie:

 kawiarnia lub podobny lokal usługowy,
 muzeum nalewki,
 bar / bistro,
 lobby hotelowe,

Wymienione powyżej  strefy  usługowe, choć posiadające osobne wejścia
z zewnątrz, wewnątrz budynku zostały zaprojektowane jako przestrzenie
półotwarte,  przenikające  się  ze  sobą.  Takie  rozwiązanie  umożliwia
użytkownikom swobodne przejście między wszystkimi częściami parteru –
od projektowanego muzeum przez bar aż do bardziej chillaut’owej strefy,
która jednocześnie pełni rolę hotelowego lobby i miejsca do coworkingu
czy spotkań z kontrahentami.

Na tyłach lokali usługowych, wzdłuż tylnej linii budynku przewidziano
przestrzeń  gospodarczą  oraz  strefę  dostaw.  W  ramach  tej  części
przewiduje się następujące pomieszczenia:

 rampa rozładunkowa dla samochodów dostawczych
 komunikacja do drugiego skrzydła budynku
 zaplecza socjalne personelu wraz z niewielką kantyną dla personelu
 magazyny hotelu
 magazyny gastronomiczne
 kuchnia
 pomieszczenia techniczne
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Bezpośrednio  przy  opisywanej  części  gospodarczej  znajduje  się  trzon
komunikacji pionowej z dźwigiem, przeznaczony do obsługi obiektu przez
personel.  Kuchnię  zaplanowano  w  wewnętrznym  narożniku  obiektu,  na
granicy  jego  dwóch  skrzydeł.  Została  ona  wyposażona  w  2  windy
gastronomiczne  (czystą  i  brudną),  które  łączą  ją  z  pomieszczeniami
gastronomicznymi  na  1  piętrze  –  rozdzielnią  kelnerską  i  kuchnią
cateringową. 

Drugie skrzydło budynku, położone prostopadle do ul. Ogrodowej, na
poziomie  parteru  zostało  przeznaczone  na  garaż  z  35  miejscami
postojowymi. 

 1.2.4 WYMAGANIA DOT. FUNKCJI – ANTRESOLA PARTERU

W  części  frontowej  obiektu  przewidziano  parter  posiadający
antresolę,  która  w  części  muzeum  i  baru  jest  rozszerzeniem  funkcji
położonych poniżej,  natomiast nad lobby recepcyjno-hotelowym oraz od
strony  ul.  Nowomiejskiej  mieści  funkcje  niezwiązane  z  parterem.  Tym
samym, nad lobby recepcyjnym przewidziano salę śniadaniową, natomiast
od ul. Nowomiejskiej – niewielką przestrzeń dla pracowników administracji
obiektu.  Zastosowanie  rozwiązania  z  antresolą  pozwala  osiągnąć
odpowiednią wysokość parteru od strony przestrzeni publicznej, zbieżną z
wysokościami  parterów  historycznej  zabudowy  sąsiedniej,  przy
racjonalnym  wykorzystaniu  przestrzeni  użytkowej  danej  kondygnacji.
Dodatkowo, dzięki planowanej antresoli projektowana przestrzeń zyskuje
interesujący charakter w postaci przenikających się poziomów i stref.

 1.2.5 WYMAGANIA DOT. FUNKCJI – PIĘTRO I

W centralnej części budynku oficynowego na I piętrze znajduje się
strefa  konferencyjna  przewidziana  na  około  350  osób.  Składa  się  z
przestronnego  lobby  oraz  dużej  przestrzeni  użytkowej,  gdzie  istnieje
możliwość  dowolnego  aranżowania  pomieszczeń  za  pomocą  mobilnych
ścianek  działowych.  Wspomniane  lobby  konferencyjne  jest  dostępne
bezpośrednio  z  lobby  recepcyjnego  na  parterze  za  pomocą  trzonu
windowego i reprezentacyjnej klatki schodowej.
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Na  tyłach  strefy  konferencyjnej,  w  sąsiedztwie  jednej  z  klatek
schodowych,  znajduje  się  niewielka strefa fitness  przeznaczona głównie
dla mieszkańców hotelu.

Dzięki takiej lokalizacji powyższej funkcji, staje się ona uniwersalna,
wygodna i ogólnodostępna zarówno dla gości hotelowych jak również dla
innych zorganizowanych grup zewnętrznych, niekorzystających w danym
momencie  z  usługi  noclegowej  obiektu.  Jednocześnie  zapewnia  ona
zachowanie  maksimum  komfortu  użytkowego  i  separację  ruchu  gości
hotelowych i klientów przestrzeni konferencyjnej.

 1.2.6 WYMAGANIA DOT. FUNKCJI – KONDYGNACJE MIESZKALNE

Pozostałe  kondygnacje  budynku  zostały  przeznaczone  na  funkcję
mieszkalną.  Na piętrach  II,  III,  IV,  V  przewidziano głównie  standardowe
jednostki  hotelowe  1-  i  2-osobowe.  Ostatnia  kondygnacja  została
poświęcona  na  aranżację  apartamentów  rodzinnych  /  executive
o  nieco  większej  powierzchni.  Tym  samym,  w  obiekcie  osiągnięto
następującą strukturę jednostek mieszkalnych:

 1-os. (pow. pokoju: 12-13m2 / całość: 19m2) - 51 szt.
 2-os. (pow. pokoju: 14m2 / całość: 22m2) - 76 szt.
 2-os. + garderoba (pow. pokoju: 18m2 / całość: 26m2) - 32 szt.
 apartament rodzinny (całość: 35-50m2) - 17 szt.

Łącznie projekt przewiduje 176 jednostek hotelowych.
Na każdym piętrze zaplanowano również pomieszczenia porządkowe

oraz  magazynowe  przeznaczone  na  czystą  i  brudną  bieliznę,  pościel,
środki czystości, akcesoria, wózki hotelowe itp.

 1.2.7 MUZEUM NALEWKI

 1.2.7.1 Program muzeum

Muzeum Nalewki będzie nowoczesnym obiektem muzealnym 
zorientowanym na kreatywne uczestnictwo gości w procesie edukacyjnym 
i degustacyjnym.
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Zwiedzanie  Muzeum  Nalewki  rozpoczynać  się będzie  od  części
edukacyjnej.  

Pierwszym  elementem  będzie  część  dotycząca  historii  nalewki
w  postaci  „osi  czasu“  zaprezentowanej  w  ciekawy  sposób  na  ścianie.
Kolejnym  elementem  będzie  pokazanie  odbiorcy  w  atrakcyjny  sposób
ogromnego zasobu surowców, z których można wytwarzać nalewki.

Głównym elementem ekspozycji  będzie  stanowisko stylizowane na
stary  warsztat  “alchemika”  wyposażony  w  słoje,  miarki,  moździerze.
W tym miejscu będą odbywać się warsztaty tworzenia nalewek przez gości
Muzeum. Ponadto, odwiedzający będą mogli zobaczyć takie eksponaty jak:
kolekcję  karafek,  kieliszków,  butelek  i  etykiet,  wycinki  z  gazet,  stare
książki (istnieje bogata literatura polska na ten temat), oryginalne zeszyty
z przepisami, malarstwo lub rysunek z motywem nalewki.

Dodatkowo,  na  goście  będą  czekać  takie  atrakcje  jak  wykłady
o  historii  i  właściwościach  nalewek,  odgadywanie  smaków  i  zapachów
surowców,  z  których  powstają nalewki  z  zamkniętymi  oczami  oraz
rozmaite stanowiska multimedialne.

Drugą część Muzeum Nalewki będzie stanowić część degustacyjna,
gdzie  goście  Muzeum,  a  także  goście  hotelowi  będą  mieli  okazję
spróbować  różnego  rodzaju  nalewek.    

W sąsiedniej przestrzeni przewidziane jest stworzenie baru i rodzaju
komfortowego  „roomu“  z fotelami  umiejscowionego  od  strony  lobby
hotelowego, tak aby goście mogli swobodnie się przemieszczać.

Część  degustacyjna  będzie  czynna  także  wieczorem,  co  stworzy
możliwość  spędzenia  dłuższego  czasu  w  przestrzeni  Muzeum  dając
gościom poczucie komfortu.

W tej części przewidziano umieszczenie elementów dekoracyjnych,
atrakcyjnych wizualnie przyciągających uwagę gości.

 1.2.7.2 Pamiątki

Na  terenie  Muzeum  Nalewki  będzie  znajdował  się  sklep
z pamiątkami związanymi z  nalewkami oraz Łodzią i  regionem –  dzięki
temu wizyta i wrażenia z pobytu w Łodzi będą utrwalone.

W sklepie będzie można kupić:
- regionalne nalewki z województwa łódzkeigo firmowane Muzeum Nalewki
- stylizowane na stare zeszyt z przepisami na nalewki
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- komplety kieliszków i karafek
- plakaty związane z historią nalewki w regionie łódzkim
- pocztówki związane z historią nalewki w regionie łódzkim
- plakaty związane z Łodzią i regionem łódzkim
- pocztówki związane z Łodzią i regionem łódzkim

 1.2.7.3 Odbiorcy muzeum

Muzeum Nalewki skierowane będzie do odbiorców dorosłych
i wydaje się to atutem – w Muzeum będzie można spędzać także czas 
wieczorem w komfortowych warunkach degustując nalewki.
Przewidywane grupy odbiorców:
- turyści odwiedzający Łódź
- goście hotelowi
- grupy przyjeżdżające na konferencje do hotelu
- goście Manufaktury
- łodzianie
- goście z regionu łódzkiego często odwiedzający Łódź przy okazji 

wizyty w Manufakturze

 1.2.7.4 Innowacyjność muzeum

Tworzenie  nowoczesnych  placówek  muzealnych  może  mieć  mieć
niemały wpływ na wizerunek miasta, jako miejsca, które idzie z duchem
czasu, i w którym wiele się dzieje.

Współczesny  odbiorca  muzeum,  który  miał  już  okazję  odwiedzić
ostatnio powstałe duże i  nowoczesne muzea w Polsce (Muzeum Powstania
Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Śląskie) jest już
zorientowany  na  nową  formułę  zwiedzania,  w  której  może  aktywnie
uczestniczyć  w  procesach  edukacyjnych  –  na  poziomie  praktycznym:
dotykać, kreować, poszukiwać wiedzy. Ten sposób zwiedzania skłania do
większego zaangażowania i uczestnictwa w tym procesie.

Mniejsze  muzea  w  Polsce,  szczególnie  te  dotyczące  tradycji
regionalnych mają wciąż “dawną” formułę,  w której  brakuje aktywności
odwiedzającego, może być on jedynie biernym odbiorcą.

Muzeum Nalewki będzie miało atrakcyjną i nowoczesną dla odbiorcy
formułę, w której w przystępny sposób będzie on mógł on jednocześnie
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zdobyć  wiedzę  i  spędzić  czas.  Koncentrując  się  na  jednym  temacie
i  w  dość  niewielkiej  przestrzeni  Muzeum  Nalewki  będzie  atrakcją
turystyczną,  która  nie  wymaga  poświęcenia  ogromnej  ilości  czasu.
W  lokalizacji  w  samym  centrum  miasta  pełnej  innych  atrakcji
turystycznych może to być dodatkowym atutem dla odwiedzających.

Większość  placówek  muzealnych  w  Łodzi  dotyczy  historii  miasta,
w  Muzeum  Nalewki  odwiedzający  będą  mogli  zapoznać  się  także
z historią regionu.

 1.2.8 PRZESTRZEŃ HOTELOWO-KONFERENCYJNA

 1.2.8.1 Koncepcja biznesowa i charakterystyka części hotelowej

Celem założenia inwestycyjnego jest stworzenie obiektu hotelowego
klasy  „budget  design”.  Rozumie  się  przez  to  hotel  lifestyle’owy,
o  oryginalnej  architekturze  oraz  wnętrzach  a  przede  wszystkim
funkcjonalny i przyjazny dla gości - wszystko to w dostępnej cenie.
Rekomenduje się zatem tworzenie współczesnej oferty, przejawiającej się
w:

 zakresie świadczonych usług,
 charakterze i standardach obsługi,
 funkcjonalności wnętrz,
 powiązaniu obiektu z lokalną kulturą i historią,

Zakres świadczonych usług powinien obejmować zatem:
 usług  noclegowe  jako  główne  i  zajmujące  największą  przestrzeń

użytkową,
 usługi konferencyjne oraz bankietowe,
 usługi gastronomiczne, w tym:

◦ serwowanie posiłków dla tzw. grup zorganizowanych,
◦ tzw. mała gastronomia przez możliwie dużą część dnia,

◦ bar, połączony z „muzeum nalewki łódzkiej”.
 usługi rekreacyjne, czyli głównie fitness oraz ewentualnie saunę.

Pokoje hotelowe powinny posiadać mała powierzchnię, jednak muszą
się  charakteryzować  wysoką  ergonomią  oraz  funkcjonalnością.  

Przewidywana struktura mieszkaniowa stawia na przewagę pokoi 1-
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osobowych oraz niewielką ilość przestronnych pokoi  przeznaczonych na
średnie a nawet długie pobyty.

Przeciwwagą  dla  niewielkich  pokoi  powinna  być  atrakcyjna
i  stosunkowo  bogata  przestrzeń  ogólnodostępna.  Mowa  o  lobby
posiadającym miejsca do pracy oraz komfortowe miejsca spotkań. Całość
tej  przestrzeni  powinna przenikać się  z  barem, stanowiącym –  razem z
muzeum  nalewki  –  „serce”  obiektu.  Jednocześnie  rezygnuje  się  z
regularnej restauracji „à la carte” na rzecz:

 sali  śniadaniowo-restauracyjnej  na  pierwszym  piętrze  obiektu,
przeznaczonego  na  serwowanie  śniadań,  obsługę  grup
zorganizowanych  korzystających  z  sal  konferencyjnych  oraz  do
organizacji przyjęć, bankietów oraz innych wydarzeń,

 oferty kulinarnej baru, w którym przez większość doby serwowane
były  proste  ciepłe  dania  zgodne  z  trendem slow /  fast  food  oraz
streetfood,

 oryginalnej oferty muzeum nalewki, współgrającej z barem.

Cała przestrzeń lobby, baru i muzeum nalewki powinna być ze sobą
zespolona i  przenikająca się,  pozwalająca na swobodny przepływ gości,
dając im komfort bardzo gościnnego miejsca, w którym chce się spędzać
czas.  Szczególnie  w  tek  strefie  ważne  jest  uzyskanie  nieformalnego
charakteru  wnętrza.  Z  drugiej  strony  –  zarówno  muzeum  jak  i  bar  –
posiadać  powinny  zewnętrzną  witrynę  i  wejście  otwarte  dla  wszystkich
gości spoza hotelu. Sąsiedztwo dużego biurowca i ekspozycja na ważna
arterię komunikacyjną powinny pozwolić na skuteczne pozyskanie klientów
nie będących jedynie gośćmi hotelu.

Osobnym zagadnieniem jest to, pod jakie usługi wynajęta zostanie
pozostała przestrzeń usługowa na parterze od ulicy Ogrodowej. Oczywiście
Inwestor  nie  posiada  siły  sprawczej  do  pełnego  kształtowania  profilu
przyszłych najemców,  jednak stosując pewne zachęty finansowe można
świadomie  uzupełnić  ofertę  usługową  obiektu.  Za  najlepszy  przykład
służyć może kawiarnia, a już tym bardziej modny lokal znanej marki. Profil
tego  rodzaju  lokali  nie  stanowi  bezpośredniej  konkurencji,  a  za  to
skutecznie  pozyskuje  duża  liczbę  klientów  indywidualnych,  aktywnych
zawodowo  i  towarzysko.  Zalecane  byłoby  nawet  zaprojektowanie
wewnętrznego przejścia pomiędzy lokalem a hotelowym lobby / barem.
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Ponadto,  należy  też  uwzględnić  powstającą  konkurencję  oraz  siłę
Manufaktury,  posiadającą  dużą  ilość  lokali  gastronomicznych
i rozrywkowych. A fakt, że gastronomia pochłania stosunkowo największe
koszty zatrudnienia, utwierdza w przekonaniu, że nie warto podejmować
walki konkurencyjnej na tym polu lecz umiejętnie wpasować się w rynek.
Wyróżnikiem  oferty  obiektu  będzie  natomiast  z  pewnością  muzeum
nalewki – niezależnie od ostatecznej jego formuły. Celem jest stworzenie
miejsca zgodnego z charakterem całego obiektu i tym samym sprzecznego
z tradycyjnym postrzeganiem instytucji muzeum. Pożądane jest stworzenie
miejsca przyjaznego, zachęcającego do odwiedzin (i degustacji w barze),
przyciągające wyjątkową ofertą i klimatem.

Co więcej, muzeum – jako element najbardziej charakterystyczny –
stało  się  podstawą  do  zaproponowanej  myśli  przewodniej,  osi
wizerunkowej  całego  obiektu.  Stąd  prezentowany  w  dalszej  części
opracowania koncept moder folk / etno design, zakładający wykorzystanie
elementów  lokalnej  kultury  i  tradycji  w  ofercie  oraz  wystroju  całego
obiektu.  Dzięki  temu muzeum nie będzie elementem nie pasującym do
całości lecz integralną częścią całego obiektu.

W tym miejscu podkreślić należy bardzo ważny aspekt, który pozwoli
na  osiągnięcie  pożądanego  i  silnego  efektu.  Mowa  o  idealnej  synergii
funkcjonowania muzeum nalewki i realizacji koncepcji modern folk. Rzecz
w tym aby muzeum nie zostało zamknięte w czterech ścianach jednego
pomieszczenia i nie pozostało w oderwaniu od reszty obiektu.
Jednocześnie  odformalizowane  wnętrza  obiektu  powinny  wpływać  na
wnętrza oraz formułę usługową samego muzeum. Dzięki temu nawiązania
oraz inspiracje lokalną kulturą i tradycją goście będą napotykali w całym
obiekcie, jednak nigdy nie będą one archaiczne, lecz bardzo współczesne i
bardzo użytkowe.

Z myślą o kliencie grupowym przewiduje się stworzenie stosunkowo
dużego  zaplecza  konferencyjnego.  Ale  i  tutaj  sugeruje  się  odwagę  w
projektowaniu  i  odejście  od  formalnych,  nudnych  i  przewidywalnych
wnętrz oraz rozwiązań.

Dzięki temu zyska także zaplecze gastronomiczne, ponieważ jeśli nie
będzie  sąsiadowało  z  nudnymi  i  chłodnymi  salami  konferencyjnymi
i będzie przytulne oraz ciepłe, znacznie chętniej będzie wynajmowane na
przyjęcia, bankiety oraz inne okoliczności.

Natomiast  esencją  gościnności,  przytulności  i  niemal  domowego
klimatu z inspiracjami rodem z lokalnego folkloru, mogą stać się wnętrza
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największych pokoi, przeznaczonych na średni i długi pobyt. Takie wnętrza
z pewnością zostaną docenione przez osoby które na kilka tygodni  czy
miesięcy będą miały w tym miejscu swój tymczasowy dom.

Precyzyjnego zdefiniowania wymaga także formuła usługowa części
hotelowej. W hotelach Europy zachodniej możemy spotkać coraz częściej
automaty do samoobsługi. Rozwiązania tego typu pojawiają się także w
Polsce. Jednak funkcjonujące w tej formule obiekty wyraźnie wskazują, że
na polskim rynku jest to rozwiązanie niechętnie przyjmowane.

Odchodzi się zatem od dążenia do automatyzacji usług, szczególnie,
że  stoi  to  w opozycji  do gościnności,  która stać  się  powinna jednym z
głównych źródeł przewagi konkurencyjnych przedmiotowego obiektu. Co
więcej, pożądanym będzie odejście od utartych stereotypów i stworzenie
„odformalizowanego”  modelu  usługowego  także  w  tym  obszarze.
Rezygnacja z kontuaru np. na rzecz stołu, przy którym przyjmuje się gości,
a nawet dążenie do stworzenie unikatowego modelu obsługi recepcyjnej
opartej  na urządzeniach mobilnych,  stanowić powinno kierunek rozwoju
omawianej koncepcji biznesowej.

Dzięki takiej lokalizacji powyższej funkcji, staje się ona uniwersalna,
wygodna i ogólnodostępna zarówno dla gości hotelowych jak również dla
innych zorganizowanych grup zewnętrznych, niekorzystających w danym
momencie  z  usługi  noclegowej  obiektu.  Jednocześnie  zapewnia  ona
zachowanie  maksimum  komfortu  użytkowego  i  separację  ruchu  gości
hotelowych i klientów przestrzeni konferencyjnej.

 1.2.8.2 Założenia  związane  z  koncepcją  wnętrz
i tożsamością rynkową obiektu

Nowoczesna i oryginalna koncepcja usługowa wymaga odpowiedniej
architektury  oraz  aranżacji  wnętrz.  Niezwykle  ważne  jest  przełamanie
tradycyjnych  stereotypów  zachowawczej,  typowo  hotelowej  przestrzeni,
poprzez wprowadzenie swoistej „miękkości” i otwartości na gościa i jego
komfort.  Wnętrza  oraz  wizerunek  jaki  one  kreują  powinien  być  zatem
współczesny i nowoczesny, lecz jednocześnie ciepły i wyjątkowo przyjazny.

Przewiduje  się  stworzenie  całościowej,  konsekwentnej  i  spójnej
koncepcji  wizerunkowej,  obejmującej nie tylko wystrój  wnętrz,  ale także
muzykę, dekoracje, gadgety reklamowe, kuchnię, czy stroje dla personelu.
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Po  raz  kolejny  podnosi  się  wyjątkowy  element  oferty  usługowej
obiektu,  jakim  jest  „muzeum nalewki  łódzkiej”  jako  miejsce  i  koncept,
który nie powinien być miejscem „odstającym” od całości  obiektu,  lecz
będący  jego  integralną  częścią  i  wpływający  na  charakter  hotelu  oraz
innych  usług.  Tym  samym  założeniem  będzie  myśl,  żeby  to  właśnie
tradycja  stała  się  osią  przyszłego  wizerunku  przedmiotowego  obiektu.
Jednak w żadnym razie nie w archaicznym wydaniu, lecz jako inspiracja dla
nowoczesnych i odpowiadających współczesnym trendom rozwiązań. Tym
samym  proponuje  się  aby  oferta  nalewek  w  hotelowym  barze  była
zaledwie  jednym  z  wielu  elementów  unikalnej  oferty  –  w  całości
realizowanej w idei tzw. folk & etno.

W światowych trendach hotelarskich (a także architekturze wnętrz
w ogóle) rozwiązania opierające się na etno designie zyskują obecnie na
popularności. Jest to powiązane z dążeniem do natury, szlachetnej tradycji,
powrotem do zdrowego stylu  życia  oraz  ekologią.  Stanowi  to  kierunek,
który  z  czasem  z  pewnością  zyskiwał  będzie  na  popularności,  zatem
oparcie na nim koncepcji wizerunkowej obiektu zapewnia jego długoletnią
popularność.  Koncepcję  rekomendowaną  dla  przedmiotowego
obiektu nazwano roboczo „Modern Folk”.

Na początku należy wyjaśnić, co rozumie się przez etno design. Mimo
że  termin  „etno  design”  jest  stosunkowo  nowy,  sama  tendencja  do
wykorzystywania ludowych form i motywów ma w polskim projektowaniu
co  najmniej  stuletnią  tradycję.  Jest  to  zatem wszystko,  co  wiąże  się  z
wykorzystaniem  spuścizny  rodzimego  kręgu  kulturowego.  W  procesie
ciągłego  poszukiwania  inspiracji  sięganie  do  rodzimych  zasobów
wzornictwa jest całkowicie naturalne. Czerpanie z ikonografii ludowej jest
gwarancją nie tylko zaskoczenia i świeżości pośród zalewu nowoczesnych
przedmiotów,  ale  też  komunikatem  natychmiast  odczytywanym  przez
odbiorcę. Projektowanie zakorzenione i silnie osadzone w kontekście danej
kultury, rzadko kiedy spotyka się z odrzuceniem czy niezrozumieniem ze
strony  odbiorców.  Uznajemy  je  za  „swoje”,  bo  motywy,  którymi  się
posługuje są częścią naszej tożsamości.

Koncepcja wystroju hotelu odwołująca się do polskiej kultury ludowej
i  jej  tradycyjnego  wzornictwa  wydaje  się  być  niezwykle  atrakcyjna  dla
przedmiotowej  inwestycji.  Połączenie  tradycji  z  nowoczesną  ergonomią
sprawi,  że  wnętrza  nabiorą  świeżości  oraz  stracą  ciężar  utartych
standardów i pejoratywnie nacechowanej cepelii. Wszystko to sprawia, że
tego  typu  akcenty  mogą  zostać  z  powodzeniem  zaimplementowane  w
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proces  budowy  spójnej  strategii  rynkowej  i  wystroju  przyszłego  hotelu.
Słowo akcenty jest tutaj  jednak kluczowe i jeszcze raz odcinamy się do
dążenia  do  przesadnej  stylizacji  z  wykorzystaniem  prostych  form
i zabiegów stylistycznych.

Nie  ma  wątpliwości,  że  hotel  powinien  być  przede  wszystkim
funkcjonalny,  przez  co  jego  architektura  musi  podążać  za
najnowocześniejszymi  –  stricte  modernistycznymi  i  ergonomicznymi
trendami.  Chodzi  zatem  o  wykorzystanie  najnowszej  wiedzy  z  zakresu
funkcjonalności i tak zwanego użytkowego smart design’u i wplecenie w
nią elementów wzornictwa charakterystycznego dla naszej kultury. Proste
formy i kształty, duże połacie szkła i kompozytów, naturalne drewno oraz
metal powinny korespondować z delikatnymi elementami estetyki ludowej.
Dominująca  bezpretensjonalna  asceza  powinna  spotykać  się  tu  z
wielobarwną ornamentyką. Jak już wcześniej napisano ta ostatnia powinna
być jednak tylko przyjemnym, nieprzytłaczającym dodatkiem. Tego typu
kontrast  z  pewnością  pomoże  uzyskać  charakterystyczne  ciepło
i swoistego rodzaju klimat – być może niepowtarzalny nawet w skali całego
kraju.

Inspiracji  w  tradycji  regionu  łódzkiego  jest  wiele,  a  ich  charakter
świetnie wpisuje się  w nowoczesne wzornictwo.  Pierwsze skojarzenie to
bez  wątpienia  pasiaki  czyli  barwny  wzór  w  pasy,  znajdujący  swoje
odzwierciedlenie  w  wielu  strojach  i  dekoracjach  ludowych.  Obok
prawdopodobnie  najbardziej  znanego  pasiak  łowickiego,  mamy  tez
opoczyński,  a także sieradzki i  inne. Dwa pierwsze prezentowane są na
poniższych zdjęciach.

Projektując  wnętrza  zainspirowane  kulturą  ziemi  łódzkiej  mamy
jednak  do  dyspozycji  znacznie  więcej  elementów  graficznych.  Oprócz
opisywanych  powyżej  pasów,  mamy  także  oryginalną  kratę,  znacznie
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mniej znaną, ale równie atrakcyjną wizualnie i użyteczną przy kreowaniu
oryginalnej stylistyki wnętrz. Najbardziej wyrazista zdaje się krata łowicka
czyli tzw. nospa.

Obok wzorów występujących na tkaninach, lokalny folklor dostarcza
nam także innych elementów wzornictwa. Na pierwszym miejscu wymienić
należy  z  pewnością  wycinanki.  Łowickie  wzory,  niezwykle
charakterystyczne i wielokrotnie powielane, zna chyba każdy. Jednak nie
są  one  jedyne  w  regionie.  Bardzo  ciekawą  stylistykę  prezentują  także
wycinanki  sieradzkie  –  symetryczne,  w  nieoczywistych  zestawieniach
kolorystycznych.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że inspirowanie się wycinankami nie
oznacza konieczności pozostawaniu w kręgu tradycyjnej stylistyki. Folklor
powinien być jedynie inspiracją, podstawą do tworzenia własnego, bardzo
współczesnego wzornictwa. I tak jak na podstawie wycinanek Matisesa’a:
powstawały  i  powstają  inspirowane  nimi  meble,  dekoracje  czy  całe
wnętrza,  tak  również  inspirowane  kulturą  ziemi  łódzkiej  powstać  mogą
oryginalne i ładne elementy wystroju wnętrz.

 1.2.8.3 Wyposażenie i standard jednostek hotelowych

Wyposażenie  pokoi  powinno  spełniać  wymogi  stawiane
współczesnym  obiektom  hotelowym  i  jednocześnie  przewidywać
długofalowe trendy, aby móc utrzymać atrakcyjność oferty przez możliwie
długi  okres.  Przewiduje  się  zatem  następujące  parametry  dotyczące
zakresu i standardu wyposażenia:
1. Łóżka 1-os. 140cm.
2. Łózka 2-os. 180cm (podział na 2x90cm).
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3. Multimedia: duży TV z szeroką ofertą kanałów TV oraz funkcjami SPART,
łatwą  komunikacją  z  urządzeniami  mobilnymi,  bardzo  dobrej  jakości
Internet itp..
4. Duży prysznic z deszczownicą.
5. Meble mobilne pozwalające na kształtowanie przestrzeni.
6. Oświetlenie LED z możliwością tworzenia scen świetlnych.
7. Tradycyjne ogrzewanie grzejnikami oraz klimatyzacja. Całość sterowana
automatycznie.

Ponadto,  w  apartamentach  rodzinnych  /  executive,  które  będą
jednostkami  przeznaczonymi  głównie  na  wynajem  średnio  i  względnie
długoterminowy przewiduje się niewielkie aneksy kuchenne wyposażone w
lodówkę, elektryczną płytę grzewczą i zlewozmywak.

 1.2.9 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH

 1.2.9.1 Dane ogólne 

Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest  projekt  koncepcyjny
branży  konstrukcyjnej  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie
budynku hotelowo – konferencyjnego przy ul. Ogrodowej w Łodzi. 

Zakres opracowania  obejmuje  przyjęcie  ogólnych  założeń
konstrukcyjnych  i  materiałowych  bez  wykonania  szczegółowej  analizy
statycznej  i  wytrzymałościowej  całego  układu  konstrukcyjnego  oraz
poszczególnych  jego  elementów.  Opracowanie  ma  na  celu  określenie
lokalizacji  oraz  typów poszczególnych  elementów  konstrukcyjnych  bez
definiowania ich schematów statycznych ani gabarytów. W opracowaniu
zostały  wskazane  ewentualne  kierunki  działań  oraz  konieczności
wykonania  niezbędnych  opracowań  dodatkowych  koniecznych  do
wykonania w kolejnych fazach prac projektowych.

 1.2.9.2 Warunki lokalizacji

a) Warunki klimatyczne.

- Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3.
Budynek  znajduje  się  w  II  strefie  obciążenia  śniegiem  gruntu.
Do wyznaczenia obciążenia śniegiem dachu przyjęto następujące wartości:
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 charakterystyczne obciążenie śniegiem gruntu 
sk=0,90 kN/m2

 współczynnik  ekspozycji  (budynek  osłonięty  przed  działaniem
wiatru) Ce=1,2

 współczynnik termiczny (wartość konserwatywna)
Ct=1,0

 współczynnik kształtu dachu (dach płaski)
μ=0,80

- Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4.
Budynek znajduje się w 1 strefie obciążenia wiatrem.

- Strefa przemarzania wg PN-81-B-03020.
Budynek zlokalizowany jest w strefie, dla której głębokość przemarzania
gruntu wynosi:    hz=1,0m

b) Geotechniczne warunki posadowienia.

- Warunki gruntowe.
Warunki  gruntowe zostaną określone na podstawie  szczegółowych

badań geologicznych przeprowadzonych na etapie projektu budowlanego.
Badania  będą  miały  na  celu  określenie  warunków  gruntowo  wodnych,
parametrów  geotechnicznych  gruntów  oraz  ustalenie  geotechnicznych
warunków  posadowienia.  Po  zatwierdzeniu  koncepcji  architektonicznej
budynku,  ustalone  zostaną  ilości,  lokalizacje  i  głębokości  otworów
badawczych.  Na  obecnym  etapie  prac  koncepcyjnych,  na  podstawie
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia  25  kwietnia  2012r.  w  sprawie  geotechnicznych  warunków
posadowienia  obiektów  budowlanych,  obiekt  klasyfikuje  się  do  drugiej
kategorii geotechnicznej. 

 1.2.9.3 Opis techniczny rozwiązań konstrukcyjnych.

a) Informacje ogólne

Planowana  inwestycja  obejmuje  budowę  budynku  hotelowo-
konferencyjnego  zlokalizowanego  w  Łodzi  na  działce  przy  zbiegu  ul.
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Nowomiejskiej i ul. Ogrodowej. Układ funkcjonalny kondygnacji przyziemia,
przedstawiony  w  koncepcji  architektonicznej,  zakłada  ukształtowanie
kondygnacji na planie litery L. 
Charakterystyczne wymiary budynku wynoszą:
- długość elewacji zachodniej ok. 86,6 m
- długość elewacji północnej ok. 64,0 m
- głębokość skrzydła północnego ok. 22,3 m 
- głębokość skrzydła zachodniegook. 21,2 m.
Skrzydło  północne  projektowanego  budynku  zawierać  będzie
6 kondygnacji a w skrzydle zachodnim projektuje się 7 kondygnacji.
Wszystkie  zewnętrzne elewacje  budynku zlokalizowane są bezpośrednio
w granicy  działki.  Od  strony  południowej  i  wschodniej,  projektowany
budynek przylega bezpośrednio do istniejących oficyn bocznych i tylnych
kamienic  zlokalizowanych  wzdłuż  ul.  Nowomiejskiej.  W  poziomie
kondygnacji  0  oraz  +1  ściany  projektowanego  obiektu  przylegają  całą
powierzchnią  do  istniejących  budynków.  Na  wyższych  kondygnacjach
(powyżej  kondygnacji  +1)  elewacje  na  znacznym  obszarze  są  cofnięte
w stosunku do kondygnacji niższych. 

b) Opis konstrukcji

- Informacje ogólne.
Na  etapie  koncepcji  zakłada  się,  że  główna  konstrukcja  nośna

projektowanego  budynku  wykonana  zostanie  w  technologii  żelbetowej
monolitycznej. Stanowić ją będą żelbetowe słupy, żelbetowe ściany nośne
oraz  żelbetowe  ściany  tarcze,  na  których  oparte  zostaną  stropy.  Płyty
stropowe zaprojektowane zostaną w technologii żelbetowej, monolitycznej
o grubości dostosowanej do rozpiętości stropów oraz wielkości obciążeń.
W celu  ograniczenia  deformacji  stropu,  w  miejscach  o  większych
rozpiętościach  oraz  w  miejscach  przyłożenia  obciążeń  skupionych  lub
liniowych  (ściany),  przewiduje  się  wykonanie  żelbetowych  belek
monolitycznie  połączonych  ze  stropami.  Pozostałe  elementy  (ściany)
rozdzielające  przestrzeń  budynku  na  poszczególne  pomieszczenia  będą
pełniły jedynie funkcje ścian działowych – nie będą współpracowały przy
przenoszeniu obciążeń.

Komunikacją pionową w budynku zapewniają trzy żelbetowe klatki
schodowe oraz windy.
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Sztywność  przestrzenna  konstrukcji  zapewniona  została  poprzez
żelbetowe  trzony  komunikacyjne  (trzony  windowe  oraz  trzony  klatek
schodowych) i odcinki ścian żelbetowych. 

- Dylatacje.
Ze  względu  na  wymiary  budynku  oraz  złożoność  geometrii

poszczególnych  kondygnacji,  budynek  zostanie  podzielony  przerwami
dylatacyjnymi na trzy niezależne części. Przerwy dylatacyjne planuje się
wykonać wzdłuż osi H-I na odcinku pomiędzy osią 1 i 10 (rozdzielenie obu
skrzydeł  budynku)  oraz  wzdłuż  osi  13-14.  Dylatacja  obejmować  będzie
wszystkie elementy konstrukcyjne budynku.  Nie przewiduje się dylatacji
fundamentów w tych miejscach. Szczelina dylatacyjna zostanie wypełniona
materiałem ściśliwym, zapewniającym jednocześnie spełnienie wymogów
izolacyjności  oraz  szczelności  ogniowej  określonych  w  projekcie
budowlanym.  Oparcie  płyt  stropowych w miejscu  dylatacji  zrealizowane
zostanie za pośrednictwem zdublowania elementów konstrukcyjnych (np.
ściany lub słupy po obu stronach szczeliny dylatacyjnej)  lub za pomocą
systemowych łączników dylatacyjnych gwarantujących swobodę przesuwu
w płaszczyźnie stropu. 

- Stropodach.
Stropodach nad częścią wysoką:

Przekrycie  części  wysokiej  budynku  (nad  6  i  7  kondygnacją),
zaprojektowane zostanie w postać monolitycznej płyty stropowej płaskiej
opartej na ścianach konstrukcyjnych oraz słupach. Na górnej płaszczyźnie
płyty stropowej ułożone zostaną warstwy izolacji  termicznej oraz izolacji
przeciwwilgociowej. 
Stropodach nad częścią niską:

Na  fragmentach  stropów  nad  poziomem  0  oraz  kondygnacją  +1
projektuje się dachy zielone. Na tych obszarach, zaprojektowane zostaną
warstwy  dachu  zielonego  uwzględniające  w  swojej  konstrukcji  również
warstwę wegetacyjną. Z uwagi na większe wartości obciążeń dla takiego
układu warstw stropowych  oraz  ich  większej  grubości,  w  porównaniu  z
pomieszczeniami  zlokalizowanymi  wewnątrz  budynku,  rzędna  stropu  na
obszarze dachu zielonego może się znajdować na innej rzędnej w stosunku
do rzędnej obszaru wewnątrz budynku. Szczegółowe rozwiązania zostaną
przyjęte na etapie projektu budowlanego. 
- Stropy.
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Stropy międzykondygnacyjne zostaną zaprojektowane w technologii
stropów  żelbetowych  monolitycznych  o  grubości  dostosowanej  do
rozpiętości oraz zdefiniowanych obciążeń. W celu ograniczenia deformacji
(ugięcie) krawędzie stropów usztywnione zostaną belkami krawędziowymi.
Układ przerw dylatacyjnych stopu pokrywał się będzie z układem dylatacji
całego budynku.
Płyty stropowe, pełnić będą również funkcję poziomych przepon, które w
połączeniu  ze  ścianami  trzonów i  klatek  schodowych,  zapewniały  będą
stateczność przestrzenną budynku.
Płyty  stropowe  zbrojone  będą  prętami  żebrowanymi  ze  stali  o  granicy
plastyczności fyk = 500MPa oraz o klasie ciągliwości min B.

- Słupy.
Podporę dla płyt stropowych stanowiły będą żelbetowe słupy o przekroju
okrągłym lub prostokątnym. Słupy posadowione zostaną na żelbetowych,
monolitycznych  stopach  fundamentowych  lub  płycie  fundamentowej.
Schemat statyczny słupów zakłada utwierdzenie ich w fundamentach oraz
płytach  stropowych.  Wymiary  przekroju  poprzecznego  słupów  zostaną
określone na etapie projektu budowlanego po doprecyzowaniu wszystkich
obciążeń  i  rozwiązań  konstrukcyjnych  oraz  po  określeniu  wymagań
dotyczących  odporności  ogniowej  konstrukcji  przez  rzeczoznawcę  do
spraw p-poż.  Zbrojenie słupów może zostać wykorzystane jako element
instalacji odgromowej budynku. 

- Ściany żelbetowe.
Ze  względu  na  przewieszenia  i  nadwieszenia  konstrukcji,

w  niektórych  częściach  budynku  wykonane  zostaną  fragmenty  ścian
żelbetowych.  Grubości  ścian  zostaną  ustalone  na  etapie  projektu
wykonawczego,  po  określeniu  wszystkich  obciążeń oddziaływujących na
ściany oraz określeniu parametrów akustycznych i ppoż.  Ściany zbrojone
będą prętami żebrowanymi ze stali o granicy plastyczności fyk = 500MPa i
klasy ciągliwości min B.

- Klatki schodowe.
Komunikację pionową w budynku zapewniać będą klatki  schodowe

oraz trzony windowe. 
Biegi  i  spoczniki  schodowe  wykonane  zostaną  w  technologii

żelbetowej monolitycznej. Elementy klatek schodowych należy wykonać z
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betonu, zbrojonego stalą o fyk=500MPa, klasy ciągliwości min B. Istnieje
możliwość  wykonania  biegów  schodowych  w  technologii  elementów
prefabrykowanych. 

- Fundamenty.
Dokładne określenie sposobu fundamentowania będzie możliwe po

opracowaniu  szczegółowej  dokumentacji  geologicznej.  Na  tym  etapie
przewiduje  się  bezpośredni  rodzaj  fundamentowania  w  postaci
żelbetowych  ław  i  stóp  fundamentowych.  W  celu  zminimalizowania
naprężeń w gruncie w obszarze istniejących budynków należy wziąć pod
uwagę  możliwość  zaprojektowania  płyty  fundamentowej  pod  całym
obszarem  projektowanego  budynku.  Fundamenty  wykonane  zostaną  z
betonu wodoszczelnego min W6. 

Poziom  posadowienia  projektowanego  budynku  musi  uwzględniać
również poziom posadowienia istniejących budynków.

Ze względu na lokalizację projektowanego budynku w granicy działki,
na  etapie  planowania  organizacji  budowy,  należy  wziąć  pod  uwagę
konieczność  zabezpieczenia  wykopów (np.  ściana  typu berlińskiego)  od
strony ul. Ogrodowej oraz ul. Nowomiejskiej.

c) Materiały konstrukcyjne

Do  wykonania  elementów  konstrukcji  należy  wykorzystać  następujące
materiały:

1.  do konstrukcji żelbetowej:
 beton C25/30 (W6 dla konstrukcji znajdujących się poniżej

poziomu terenu),
 stal  zbrojeniową o fyk=500MPa, klasa ciągliwości B lub C.

2. konstrukcje murowe:
 pustaki  z  autoklawizowanego  betonu  komórkowego  o

znormalizowanej  wytrzymałości  na  ściskanie  minimum
2,0MPa

 zaprawa cementowo – wapienna 5 MPa
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 1.2.10 INSTALACJA WENTYLACJI

 1.2.10.1 Garaż

W  garażu  przewiduje  się  wentylację  mechaniczną  ogólną,
z  wywiewem z  górnej  i  z  dolnej  przestrzeni  pomieszczenia.  Urządzenia
wentylacyjne przystosowane będą do pracy z dwuzakresową wydajnością:
1  zakres  –  praca  okresowa  co  3h  na  30min,  2  zakres  –  wentylacja
awaryjna.

Dla wentylacji  awaryjnej strumień powietrza zostanie określony na
podstawie  obliczeń  emisji  tlenku  węgla  i  obowiązujących  wartości
dopuszczalnych  stężeń  tlenku  węgla  w  pomieszczeniach  z  czasowym
przebywaniem ludzi  i  stężeń tlenku węgla w powietrzu atmosferycznym
dla danej strefy otoczenia. Dodatkowo w garażu przewiduje się również
detekcję LPG połączoną z praca wentylatorów w garażu. 

Wentylacja pomieszczeń technicznych przewiduje się jako wywiewną
z  indywidualnymi  wentylatorami  w  każdym  pomieszczeniu.  Nawiew
z przestrzeni garażu.

 1.2.10.2 Parter
Na  poziomie  parteru  przewiduje  się  wentylację  mechaniczna

nawiewno  wywiewna  z  rekuperacją  dla  części  ogólnej  oraz  odrębną
instalację  wentylacji  dla  kuchni  i  zaplecza  kuchennego  wraz  z  okapem
kuchennym.  W częściach  ogólnodostępnych przewiduje  się  klimatyzację
opartą na systemie VRF.

 1.2.10.3 Piętro I
Na  poziomie  1  piętra  w  salach  konferencyjnych  przewiduje  się

wentylację  mechaniczna  nawiewno  wywiewna  z  rekuperacją  ze
sterowaniem ilości  powietrza od czujników CO2 w każdej sali.  W salach
przewiduje się klimatyzację opartą na systemie VRF.

 1.2.10.4 Toalety
W  toaletach  przewiduje  się  wentylację  wywiewną  zakończoną

wentylatorem  na  dachu.  Nawiew  przewiduje  się  z  pomieszczeń
przyległych.
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 1.2.10.5 Pokoje hotelowe
W  pokojach  hotelowych  przewiduje  se  wentylację  mechaniczną

nawiewno-wywieną  z  rekuperacją  z  centralą  umieszczoną  na  dachu
budynku. Rozprowadzenia przewiduje się kanałami blaszanymi w izolacji
i zakończone kratkami nawiewnymi oraz wywiewnymi. Nawiew przewiduje
się bezpośrednio do pokoi,  a wyciąg w pomieszczeniu WC. W pokojach
przewiduje  się  klimatyzację  opartą  na  systemie  VRF  z  klimatyzatorem
kanałowym  umieszczonym  w  przestrzeni  sufitu  podwieszonego
w przedpokoju.

 1.2.11 ZAOPATRZENIE W CIEPŁO

Ogrzewanie  budynku  i  pokoi  za  pomocą  instalacji  wodnej,
dwururowej. Piony i poziomy w garażu z rur stalowych. Grzejniki płytowe
podłączane ze ściany. 

W łazienkach pokoi grzejniki drabinkowe.
W  części  podziemnej  ogrzewanie  pomieszczeń  technicznych

wymagających wyższych temperatur (np. pom przyłącza wody) za pomocą
grzejników elektrycznych w miejscach gdzie podłączenie ciepła z instalacji
c.o. jest utrudnione.

Ogrzewanie pozostałych pomieszczeń jak klatki schodowe i w razie
konieczności korytarze ogrzewane grzejnikami płytowymi z podłączeniem
dolnym lub bocznym w zależności od możliwości technicznych.

Na poziomie +1 w salach konferencyjnych ogrzewanie za pomocą
grzejników kanałowych, płytowych lub z systemu klimatyzacji VRF.

Rury  stalowe  czarne  łączone  przez  spawanie  lub  stal  węglowa
w systemie zaciskowym.

Na kondygnacjach rozprowadzenie grzejników do pokoi w posadzce
rurami  wielowarstwowymi  stabilizowanymi  wkładką  aluminiową
w systemie trójnikowym. Armatura instalacyjna regulacyjna, równoważąca
i  termostatyczna.  Zawory  równoważące,  regulatory  różnicy  ciśnienia,
zawory  termostatyczne  itp.  Regulacja  temperatury  pomieszczeń  za
pomocą głowic termostatycznych przy grzejnikach, w części mieszkalnej
głowice z blokadą na +16stC. Dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych
przewiduje się odrębna instalację ciepła technologicznego zasilaną z ciepła
miejskiego.
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 1.2.12 ZAPOTRZEBOWANIE  W  WODĘ  I  ODPROWADZENIE
ŚCIEKÓW

 1.2.12.1 Instalacja wody

Budynek  –  zasilany  z  osobnego  przyłącza  wody  –  pomieszczenia
przyłącza wody. Rozprowadzenie wody zimnej pod stropem garaży oraz
piony wody  -  rury stalowe ocynkowane OC II  lub OC I,   łączone przez
gwintowanie mocowane na zawiesiach. Rozprowadzenie wody ciepłej oraz
cyrkulacji  c.w.u.  pod  stropem  garaży  oraz  piony  wody  –  rury  ze  stali
nierdzewnej  łączone  poprzez  złączki  zaprasowywane,   mocowane  na
zawiesiach.

Rozprowadzenie  wody  od  pionów  do  przyborów  –  rury
wielowarstwowe  stabilizowane  wkładką  aluminiową  w  systemie
trójnikowym  łączone  poprzez  złączki  zaciskowe.  W  ramach  instalacji
cyrkulacji wykorzystuje się termostatyczne zawory regulacyjne .

Zasilanie  poprzez  zestaw  hydroforowy,  bez  indywidualnego
rozliczenia zużycia wody na pokoje. Przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej
prowadzone w garażu i na pionach izolowane  o współczynniku przenikania
ciepła równym min. 0,035 W/(m*K) – grubość izolacji wg WT. W przypadku
innych współczynników należy dostosować grubość izolacji.

 1.2.12.2 Instalacja zasilająca hydranty i zawory hydrantowe

Rury  ocynkowane  OC  II  lub  OC  I,  łączone  przez  gwintowanie
mocowane na zawiesiach, zawory hydrantowe montowane podtynkowo.

Zastosować  zestaw  hydroforowy  na  cele  zasilania  zaworów
hydrantowych.

 1.2.12.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
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Piony  kanalizacyjne  niskoszumowe  19  dB,  systemowe.  Sposób
mocowania ściśle wg zaleceń Producenta w celu utrzymania parametrów.

Podejścia  od  pionów  do  poszczególnych  przyborów  w  bruzdach
ściennych, lub w przypadku braku możliwości bruzdowania – po wierzchu
ściany (ewentualnie ścianka montażowa) - rury PVC-U (szare).

Poziome przewody odpływowe pod stropem garażu – rury PVC-U SN8.
Odwodnienie posadzki garaży – odwodnienie liniowe. Separator substancji
ropopochodnych  ze  zintegrowaną  komorą  pomp  montowane  w
wydzielonym pomieszczeniu na poziomie -1. 

Odprowadzenie ścieków z poziomu -1 – za pomocą pompy.
Kuchnia  –  indywidualne  separatory  lub  centralny  separator  na

podstawie wytycznych technologii.

 1.2.12.4 Instalacja kanalizacji deszczowej

Grawitacyjne wpusty dachowe podgrzewane, dopasowane do warstw
dachowych. Rury spustowe wewnętrzne niskoszumowe 19 dB systemowe,
szczelne, odporne na ciśnienie, tworzywowe. Sposób mocowania ściśle wg
zaleceń Producenta w celu utrzymania parametrów.

Poziome przewody odpływowe pod stropem garażu – rury PVC-U SN8.

 1.2.12.5 Przejścia ppoż

Przy przejściach rur instalacyjnych przez ściany i stropy oddzielenia
pożarowego – zabezpieczenia ppoż systemowe zgodne z klasą odporności
przegrody.

 1.2.12.6 Zabezpieczenie przed zamarzaniem przewodów

W pomieszczeniach, gdzie temperatura może spaść poniżej 0 st. C –
kable  grzewcze  na  przewodach  wody  ppoż,  wody  zimnej  oraz
kanalizacji opadowej.
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 1.2.13 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

 1.2.13.1 Zasilanie budynku

Zasilanie  budynku  poprowadzone  zostanie  z  sieci  Zakładu
Energetycznego  PGE  Dystrybucja  Oddział  Łódź-Miasto.  Przewidywane
zapotrzebowanie na moc elektryczną dla budynku wynosi 400-500 kW. Na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej zostanie podjęta decyzja
o grupie przyłączeniowej III  lub IV.  W pierwszym przypadku w budynku
zainstalowana zostanie wnętrzowa, abonencka stacja transformatorowa i
poprowadzone kable  SN-15 kV z  miejsca wskazanego przez Energetykę
zawodową.  Dla  IV  grupy  przyłączeniowej  energia  elektryczna
poprowadzona  zostanie  kablami  nN-1  kV  ze  stacji  transformatorowej
stanowiącej własność Zakładu Energetycznego.

Budynek  zapewnione  będzie  miał  zasilanie  rezerwowe  –  z  sieci
Zakładu  Energetycznego  kablami  nN  lub  z  agregatu  prądotwórczego
(opcjonalnie).  Zasilanie  rezerwowe  pracować  będzie  na  podtrzymanie
urządzeń niezbędnych do pracy podczas pożaru, lub w czasie planowanych
wyłączeń zasilania podstawowego na podtrzymanie wind , komputerów i
oświetlenia w budynku.

 1.2.13.2 Projektowane instalacje elektryczne 

W budynku należy zaprojektować i wykonać następujące instalacje
elektryczne:
a) instalację elektrycznych zasilania i wewnętrznych linii zasilających (wlz)
b) instalację oświetlenia podstawowego i zewnętrznego 
c) instalację oświetlenia awaryjnego 
d) instalację siły i gniazd
e) instalację elektryczną  zasilania technologii w kuchni, muzeum nalewki 
oraz części warsztatowo-magazynowej
f) instalację zasilania odbiorników komputerowych
g) instalację zasilania odbiorników p.poż
h) instalację elektryczną zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji
i) instalację odgromową 
j) instalację uziemiającą i połączeń wyrównawczych
k) automatyka budynkową BMS
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l) pozostałe instalacje elektryczne

a)  instalacja  elektryczna  zasilania  i  wewnętrznych  linii
zasilających (wlz)

Lokalizację rozdzielni  głównej przewiduje się  na parterze budynku.
Z rozdzielni głównej zasilane zostaną podrozdzielnie i tablice elektryczne,
zlokalizowane  na  obiekcie.  Oddzielne  tablice  elektryczne  przeznaczone
zostaną  do  zasilania  gniazd  i  oświetlenia,  wentylacji,  klimatyzacji,
technologii (kuchnia), części hotelowej i ogólnodostępnej.

Pomieszczenia hotelowe wyposażone zostaną w tablice elektryczne,
z  pomiarem  zużycia  energii  elektrycznej  oraz  współpracujące  z
dedykowanym systemem kontroli dostępu za pomocą kart hotelowych.

b)  instalacja  elektryczna  oświetlenia  podstawowego
i zewnętrznego

W budynku wykonane zostanie oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne
z wykorzystaniem opraw  LED. W większości pomieszczeń przewiduje się
tradycyjne  sterowanie  oświetleniem  za  pomocą  naściennych  łączników,
natomiast w korytarzach i pomieszczeniach sanitarnych załączenie opraw
odbywać  się  będzie  np.  poprzez  czujniki  ruchu.  W  wybranych
pomieszczeniach  zastosowane  zostaną  zaawansowane  systemy
sterowania oświetleniem (np. ściemnianie).

W  porozumieniu  z  branżą  architektoniczną  ,  wykonane  zostanie
oświetlenie akcentujące wzdłuż  elewacji budynku.

c) instalacja oświetlenia awaryjnego

Budynek  wyposażony  zostanie  w  oświetlenie  awaryjne.  Kubatura
budynku  wskazuje,  że  technicznie  i  ekonomicznie  uzasadnione  będzie
zastosowanie centralnej baterii akumulatorów dla oświetlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego, jako system bardziej  przyjaznego dla Użytkownika, niż
oświetlenie  z  wykorzystaniem  wbudowanych  akumulatorów  w  oprawę.
Budynek  powstanie  w  okresie  obowiązywania  nowych  przepisów,
wprowadzających  obostrzenia  odnośnie  typów  przewodów  i  kabli,
dopuszczanych do stosowania na drogach ewakuacyjnych.
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d) instalacja siły i gniazd

Pomieszczenia w budynku wyposażone zostaną  w gniazda siłowe
i  gniazda  1-faz  ,  zasilane  z  tablic  lokalnych  poprzez  wyłączniki
różnicowoprądowe. 

e) instalacja elektryczna  zasilania technologii w kuchni i muzeum

W  wybranych  pomieszczeniach  zamontowane  zostaną  oddzielne
tablice  elektryczne,  dedykowane  do  zasilania  odbiorników
technologicznych  -  w  kuchni,  części  magazynowo-warsztatowej  oraz
odbiorników w muzeum nalewki (np. gablot) .  Odbiorniki zasilone zostaną
bezpośrednio lub poprzez gniazda z wydzielonych tablic elektrycznych.

f) instalacja zasilania odbiorników komputerowych

Z  oddzielnych  obwodów  i  tablic   zasilane  zostaną   odbiorniki
komputerowe,  poprzez  gniazda  umieszczone  w  Punktach  Elektryczno-
Logicznych.  Ich  ilość  dobrana  zostanie  do  charakteru  i  kubatury
pomieszczeń  –  głównie  w  części  biurowej  budynku,  recepcji  oraz
administracji  ,  salach  konferencyjnych  i  pokojach  hotelowych.  Gniazda
w PEL umieszczone zostaną w listwach naściennych lub podparapetowych,
w  meblach,  w  puszkach  podłogowych  lub  tradycyjnie  zabudowane  na
puszkach  podtynkowych.  Część  obwodów  lub  tablic  komputerowych
zasilona zostanie poprzez UPS-y.

g) instalacja zasilania odbiorników p.poż

Instalacja  ta  obejmuje  zasilanie  urządzeń  niezbędnych  do
funkcjonowania  podczas  pożaru  –  np.  Pożarowe  Wyłączniki  Prądu,
rozdzielnice  pożarowe,  zestawy  hydroforowe,  wentylacja  pozarowa,
elektrycznie  zasilane  klapy  i  urządzenia  oddymiające.  Odbiorniki  te
wymagają zapewnienia zasilania rezerwowego.

h)  instalacja  elektryczna  zasilania  urządzeń  wentylacji
i klimatyzacji,
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Ze względu na przewidywaną moc, instalacje elektryczne zasilania
urządzeń  wentylacji  i  klimatyzacji  oraz  pomp  ciepła  będą instalacjami
wydzielonymi  i  zasilanymi  z  oddzielnych  tablic  elektrycznych.
Z wydzielonych i monitorowanych np. przez BMS obwodów zasilane będzie
ogrzewanie wpustów dachowych w budynku.

i) instalacja odgromowa i uziemiająca

Obiekt  należy  wyposażyć  w  instalację  odgromową  i  uziemiającą.
Instalacja  odgromowa powinna  chronić  również  urządzenia  elektryczne
umieszczone na dachu –  urządzenia wentylacji i klimatyzacji. Dla budynku
zaprojektowany zostanie uziom fundamentowy.

j) instalacja  połączeń wyrównawczych,

Instalacja  połączeń  wyrównawczych  obejmować  będzie  montaż
głównych  i  miejscowych  szyn  wyrównawczych  oraz  przewodów
przeznaczonych do połączeń wyrównawczych.

k) automatyka budynkowa BMS,

W  projektowanym  obiekcie   wykonana  zostanie   automatyka
budynkowa BMS, przeznaczona do sterowania lub monitoringu instalacji
elektrycznych, sanitarnych (głównie pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji)
i technologicznych oraz niskoprądowych w obiekcie.

l) pozostałe instalacje elektryczne,

W budynku zaprojektowane i wykonane zostaną   również nietypowe
instalacje  elektryczne  -   zasilanie  wind  i  platform  dla  osób
niepełnosprawnych,  zasilanie urządzeń napięciem bezpiecznym, obwody
separowane .
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 1.2.14 INSTALACJE TELETECHNICZNE I NISKOPRĄDOWE

 1.2.14.1 Projektowane systemy i instalacje

a) System KD i System automatyki hotelowej SAH

Wszystkie pokoje hotelowe należy wyposażyć w system automatyki
hotelowej SAH zapewniający typowe funkcjonalności obiektom hotelowym.
Pokoje wyposażyć w czytniki zbliżeniowe naścienne umożliwiające wejście
do pomieszczeń,  zintegrowaną kieszeń na kartę z  panelem klimatyzacji
umożliwiającą załączenie zasilania w pokoju oraz sterowanie klimatyzacją.
Drzwi  wyposażyć  w  elektrozaczep  i  kontaktron,  okna  wyposażyć
w  kontaktron  wyłączający  klimatyzację.  Opcjonalnie  zastosować  panel
obsługi  umożliwiający  wywołanie  funkcji  hotelowych  tj.  wezwanie
kierownika, posprzątać pokój, nie przeszkadzać. 

Oprócz  pokoi  hotelowych  zastosować  system  KD  na  drzwiach  do
pomieszczeń  istotnych,  które  wymagają  nadzoru  tj.  pom.  techniczne,
biura,  magazyny  itp.  Zadaniem  systemu  będzie  nadzorowanie  ruchu
poprzez  nadawanie  odpowiednich  uprawnień  wyznaczonym  osobom
i  pracownikom  obiektu.  Poprzez  przypisanie  kart  pracowniczych
z transponderem,  system umożliwi wydzielenie odpowiednich przejść KD
odpowiednim  osobom  zgodnie  z  ich  stanowiskiem  pracy,  zakresem
obowiązków czy podziałem zadań. 

Opisane  przejścia  zostaną  wyposażone  w sterowniki,  czytniki  kart
pracowniczych ewentualne przyciski wyjścia awaryjnego. 

System SAH i  KD muszą być ze sobą zintegrowane aby zapewnić
jeden nośnik komunikacyjny jakim będzie karta zbliżeniowa. 

b) System nagłośnienia i AV

Dystrybucja sygnałów do wszystkich głośników powinna odbywać się
za pośrednictwem instalacji 100V, która umożliwia przesyłanie sygnału na
duże odległości.   Pod względem nagłośnienia obiekt podzielono na kilka
stref nagłośnieniowych z możliwością indywidulanej regulacji:
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 Bar

 Muzeum nalewki

 Restauracja / Sala śniadaniowa

 Antresola muzeum

 Board room

 Sale konferencyjne

 Strefa fitness

Projektowany system służyć  będzie  do  nagłośnienia  obiektu  w tło
muzyczne  oraz  umożliwi  przesyłanie  komunikatów  głosowych.  

System  przyjmie  architekturę  rozproszoną,  wielostrefową.  Strefy
pomieszczeń  dodatkowych  będą  mogły  pracować  jako  całkowicie
niezależne od siebie lub też zasilane mogą być sygnałem audio z głównego
systemu  nagłośnieniowego.  Przewiduje  się  zastosowanie  głośników
sufitowych, tam gdzie nie będzie to możliwe zastosowane będą głośniki
naścienne.   Za  poprawny  rozdział  dźwięku  oraz  jego  obróbkę
odpowiedzialna  będzie  matryca  audio.   Do  dyspozycji  osób
odpowiedzialnych  za  pracę  systemu  (w  zależności  od  rodzaju
pomieszczenia) dostępne będzie źródło dźwięku oraz zestaw mikrofonów
bezprzewodowych  (mikrofon  bezprzewodowy  doręczny  oraz  zestaw
bezprzewodowy nagłowny).  

Projektowany system zostanie wzbogacony o możliwość generowania
komunikatów  słownych  do  wszystkich  stref  lub  do  strefy  wybranej  z
poziomu mikrofonu systemowego umiejscowionego w recepcji.

W  salach  konferencyjnych  przewidzieć  wyposażenie  w  postaci
projektorów, rzutników i system sterowania roletami, oświetleniem itp. 

c) System sygnalizacji włamania i napadu

Wybrane pomieszczenia projektowanego budynku będą wyposażone
w System Sygnalizacji Włamania i Napadu z centralą alarmową. Głównym
elementem  kontrolującym  bezpieczeństwo  pomieszczeń  będą  czujniki
dualne w postaci  czujek ruchu i  czujek ruchu z  modułem zbicia  szyby.
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Dodatkowym  elementem  wspomagającym  pracę  czujników  będę
kontaktrony  magnetyczne  umieszczone  na  każdym  skrzydle  drzwi
znajdujących się w elewacji budynku na poziomie 0.

System  przewiduje  zastosowanie  lokalnych  manipulatorów,
umożliwiających zbrojenie/rozbrojenie systemu. 

O  zdarzeniu   mającym  miejsce  podczas  funkcjonowania  systemu
alarmowego będą informować syreny akustyczne działają w określonym
czasie oraz sygnały optyczne nadawane przez sygnalizatory do momentu
rozbrojenia systemu lub skasowania alarmu. 

Dodatkowo,  dla  punktów  obsługi  klientów  (kasy)  przewidziano  przycisk
uruchamiający  tzw.  alarm  cichy  i  powodujący  przyjazd  ochrony
(wymagana umowa z lokalnym dostarczycielem usług ochrony). Instalacja
SSWiN  zostanie  rozbudowana  o  moduł  GSM  lub  moduł  łączności
analogowej w ramach umowy abonamentowej z lokalnym dostarczycielem
usług ochrony.

d) System sygnalizacji pożarowej SSP

Przewiduje  się  całkowitą  ochronę  obiektu  systemem  detekcji
i  sygnalizacji  pożaru  (SSP).  Ochroną  objęte  zostaną  wszystkie
pomieszczenia – z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych.

Wszystkie objęte ochroną pomieszczenia i przestrzenie będą nadzorowane
przez czujki pożarowe oraz ręczne ostrzegacze pożarowe. Ze względu na
charakter zagrożenia pożarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej
ochrony,  przewiduje się  zastosowanie jako podstawowych czujek dymu,
charakteryzujących  się   wysoką  skutecznością  w  wykrywaniu  pożarów.
Wszystkie  użyte  urządzenia  powinny  być  wyposażone  w  dwustronne
izolatory zwarć. 

Dla  obiektu  przewiduje  się  co  najmniej  następujące  sterowania  i
monitorowanie wykonywane przez SSP:

 sygnalizacja akustyczno-optyczna stanów na centrali,

 uruchomienie sygnalizacji pożarowej na obiekcie,

 zwolnienie przejść KD na drodze ewakuacji,

 transmisja sygnałów do PSP.
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 wysterowanie elementów instalacji wentylacyjnej

 wysterowanie elementów instalacji elektrycznej

 wysterowanie wind

Instalacja sygnalizacji pożarowej zostanie zaprojektowana w oparciu
o centralę mikroprocesorową współpracującą z adresowalnymi elementami
liniowymi. 

System sygnalizacji pożaru powinien być zaprojektowany i wykonany
zgodnie z przygotowanym wcześniej Operatem Pożarowym.

e) System DSO

W  budynku  projektuje  się  DSO  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa
przebywających tam osób oraz w celu przeprowadzania sprawnych akcji
ewakuacyjnych w sytuacji  zagrożenia.  Projektuje  się  głośniki  naścienne,
kolumny i  sufitowe do sufitów podwieszanych o  mocy  w zależności  od
pomieszczenia.

Komunikaty wyzwalane będą automatycznie przez istniejącą centralę
w  czasie  alarmu  pożarowego  II  stopnia.  Treść  komunikatu  będzie
odpowiednia do zaistniałej sytuacji i określonego scenariusza pożarowego.
Instalacja  sygnalizacji  pożarowej  zostanie  zaprojektowana  w  oparciu
o centralę mikroprocesorową

Dźwiękowym  systemem  ostrzegawczym  objęte  zostaną  wszystkie
pomieszczenia w budynku, poza obszarami wyłączonymi z alarmowania. 

Obszarami wyłączonymi z alarmowania mogą być: 

 pomieszczenia gdzie nie przewiduje się obecności ludzi, 

 niewielkie  pomieszczenia  gospodarczo-techniczne,  w  których
przewiduje się  sporadyczne przebywanie ludzi  w bardzo krótkim
czasie (np.:  szachty instalacyjne, szachty wind, małe magazyny,
zsypy, pomieszczenie transformatora itp.), 

 niewielkie pomieszczenia przejściowe, w których czas przebywania
ludzi jest ograniczony do czasu potrzebnego na przebycie drogi do
pomieszczeń objętych DSO.
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Dźwiękowy  system  ostrzegawczy  projektuje  zgodnie  z  wymaganiami
polskiej  normy  PN-EN  60849  oraz  normy  zharmonizowanej  EN  54-16
(odpowiednik krajowy PN-EN 54-16).

f) System monitoringu CCTV

W obiekcie  przewiduje  się  instalację  kolorowego systemu telewizji
dozorowej w technologii cyfrowej IP. Dozorem, za pośrednictwem punktów
kamerowych, objęte zostaną przede wszystkim: 

 hol główny, 

 kasy (punkty obsługi klienta), 

 pomieszczenia usługowe,

 ciągi komunikacyjne, 

 wejścia do budynku. 

 teren wokół budynku 

 miejsca parkingowe

Podgląd  obszarów  wewnętrznych  i  zewnętrznych  będzie
projektowany  w  oparciu  o  kamery   kopułkowe  oraz  o  kamery  stałe
kierunkowe. W celu poprawnej  pracy systemu zaleca się  wykorzystanie
kamer  o  rozdzielczości  minimalnej  2MPix.  Wyjątek  stanowią  kamery
zamontowane w rejonie punktów obsługi klienta (stanowisk kasowych) od
których wymaga się rozdzielczości min 3Mpix. 

O  komunikację  systemu  CCTV  zadba  dedykowany  videoserwer.
Funkcjonalność  systemu  CCTV  będzie  polegać  na  podglądzie  zdarzeń
zapisanych  na  dyskach  twardych  videoserwera  o  pojemności
zapewniającej  min.  14  dniową  archiwizację  oraz  podglądu  zdarzeń  ON-
LINE.  W tym celu  system wyposażyć  w stację  podglądu wyposażoną w
monitory  min.  27’’  umiejscowione  w  pomieszczeniu  technika  lub
pomieszczeniu ochrony. Dostawa i wykonanie okablowania musi spełniać
te same normy jakie określa projekt dla instalacji LAN oraz zaleca się ze
względów gwarancyjnych i estetycznych aby okablowanie jak i elementy
pasywne związane z okablowaniem były tego samego producenta.
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g) System RTV

Należy  przewidzieć  dostarczenie  sygnału  RTV  z  anten
zlokalizowanych  na  dachu  budynku  z  wykorzystaniem  cyfrowej  stacji
czołowej  do  dedykowanych  gniazd  RTV.  System  ma  mieć  możliwość
wyświetlania oprócz sygnałów telewizyjnych również treści reklamowych.
W  pokojach  hotelowych  należy  zastosować  odbiorniki  z  tzw.  trybem
hotelowym,  które  w  skuteczny  sposób  ograniczą  przeprogramowywanie
telewizorów  i  zapewnią  dodatkowe  funkcjonalności.  Przewiduje  się
dostarczenie  sygnały  do  każdego  z  pokoi  hotelowych  oraz  do  miejsc
komercyjnych np. lobby, restauracja, bar, sala fitness itp. 

h) System przyzywowy 

W wybranych pomieszczeniach typu WC dla osób niepełnosprawnych
wykonać instalacje przyzywową spełniające funkcje alarmowe. Instalacja
składać się będzie z:

 przycisków przyzywowych pociągowych w pomieszczeniach WC dla
niepełnosprawnych,

 kasowników  montowanych  w  pomieszczeniach  WC  dla
niepełnosprawnych,

 sygnalizatorów  alarmowych  montowanych  nad  drzwiami
pomieszczeń, w których jest generowany sygnał alarmowy,

 centralki systemowej 

Użycie  przez  osobą  niepełnosprawną  przycisku  przywołania  powinno
uruchomić sygnalizatory optyczno – akustyczne w pobliżu pomieszczeń dla
osób niepełnosprawnych oraz zasygnalizować w recepcji alarm.

i) instalacja okablowania strukturalnego

Projektuje  się  okablowanie  strukturalne  w  oparciu  o  standardowe
rozwiązania w topologii gwiazdy. 

Wymagania  i  główne  założenia  dotyczące  systemu  okablowania
strukturalnego:
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 Projektuje się rozwiązanie, które ma pochodzić od jednego dostawcy
systemu okablowania strukturalnego i być objęte jednolitą i spójną
gwarancją systemową, gwarancją parametrów łącza/kanału, na okres
minimum  25  lat  obejmując  wszystkie  elementy  pasywne  toru
transmisyjnego.

 Wszystkie  podsystemy,  tj.  system  okablowania  logicznego  i
telefonicznego  muszą  być  opracowane  (tj.  zaprojektowane,
wykonane  i  wdrożone  do  oferty  rynkowej)  przez  producenta  jako
kompletne  rozwiązania,  celem  uzyskania  maksymalnych  zapasów
transmisyjnych (marginesów pracy). 

 Producent  oferowanego  systemu okablowania  strukturalnego  musi
spełniać najwyższe wymagania w zakresie zarządzania potwierdzone
następującym  certyfikatem: ISO 9001.

 W obiekcie projektuje się instalację teletechniczną, która wykonana
będzie jako nieekranowana sieć okablowania strukturalnego klasy E
(komponenty minimum kategorii 6), poprowadzona kablem o paśmie
przenoszenia 350MHz. 

 Konfiguracja  logiczna  sieci  w  topologii  gwiazdy  lub  hierarchicznej
gwiazdy.

Instalacja ta będzie pełnić funkcję okablowania dla potrzeb:

 - instalacji telefonicznej,

 - sieci dostępu do internetu przewodowego, 

 - sieci dostępu do internetu bezprzewodowego, 

 - sieci komputerowej dla potrzeb administracyjnych,

 -  sieci  komputerowej dla potrzeb instalacji  teletechnicznych takich
jak instalacja CCTV

Punkt logiczny PL (punkt dostępowy abonencki) oparty zostanie na
typowym rozwiązaniu podtynkowym. Przewiduje się zastosowanie gniazd
RJ45  zarówno  dla  sieci  LAN  jak  i  telefonicznej  co  zapewni  ich
uniwersalność. Gniazda wykonać wszędzie tam gdzie jest to konieczne to
prawidłowego  i  funkcjonalnego  działania  obiektu  tj.  w  pomieszczeniach
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biurowych  i  technicznych,  w  punktach  obsługi  klienta,  w  salach
konferencyjnych, w pokojach hotelowych (min. 1 gniazdo na telefon i  1
gniazdo za telewizorem). 

Na potrzeby systemów WiFi oraz CCTV nie ma konieczności zakańczania
okablowania gniazdem z uwagi na technologię montażową urządzeń. 

j) System WiFi i centrala telefoniczna

Obiekt w całości ma być wyposażony w bezprzewodowy dostęp do
internetu z wyłączeniem garażu i miejsc nieistotnych np. toalety ogólne,
pom.  magazynowe,  kuchnia,  pom.  techniczne  itp.  Urządzenia  WiFi
wykorzystywać będą okablowanie strukturalne budynku.  

Na obiekcie zastosować cyfrową centralę telefoniczną wyposażoną w co
najmniej 2 linie miejskie cyfrowe i 180 linii wewnętrznych. 

 1.2.15 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 1.2.15.1 Koncepcja zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku
średniowysokiego  ZL  V.  (czytać  łącznie  z  przesłanymi
rysunkami  gdzie  są  pokazane  odporności  ogniowe
poszczególnych elementów)

 Ze  względu  na  wyposażenie  budynku  w  system  sygnalizacji
pożarowej  i   dźwiękowy  system  ostrzegawczy  przewiduje  się
ewakuację  wszystkich  osób  znajdujących  się  w  jednej  strefie
pożarowej.

 Budynek podzielony jest na 3 podstawowe strefy pożarowe
▪ Garaż nadziemny, zamknięty
▪ Parter, antresola parteru i piętro I
▪ Każda  następna  kondygnacja  jest  oddzielną  strefą

pożarową
 Klatki  schodowe  wyposażone  będą  w  urządzenia  służące  do

usuwania dymu lub zapobiegające zadymieniu.
 Budynek  wyposażony  będzie  w  instalację  hydrantową  (DN25  w

strefach ZL i DN 33 w garażu).
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 Wyposażenie  budynku  w  system  sygnalizacji  pożarowej  ochrona
całkowita.

 Wyposażenie budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy.
 Zasilanie w energię elektryczną z  dwóch linii miejskich.
 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, jeden dla całego budynku.
 Oświetlenie ewakuacyjne.
 Ochrona odgromowa.
 Ograniczenie materiałów palnych do wystroju wnętrz.
 Opracowanie i przestrzeganie wewnętrznych procedur postępowania

na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

 1.2.15.2 Kategoria  zagrożenia  ludzi,  przewidywana  liczba  osób
na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach;

Budynek klasyfikuje się do kategorii ZL V i ZL I zagrożenia ludzi.
Na poszczególnych kondygnacjach może przebywać maksymalnie: 

 parter (muzeum, bar, recepcja) - 80 osób

 piętro I - 590 osób
w tym:
 strefa konferencyjna – 350 osób
 fitness – 50 osób
 restauracja – 120 osób
 antresola muzeum – 40 osób
 board roomy – 20 osób
 administracja – 10 osób

 piętro II (pokoje hotelowe) – 72 osób

 piętro III (pokoje hotelowe) – 72 osób

 piętro IV (pokoje hotelowe) – 72 osób

 piętro V (pokoje hotelowe) – 72 osób
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 piętro VI (pokoje hotelowe) – 30 osób

 1.2.15.3 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego;

Dla stref pożarowych zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi - ZL
nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego.
W  pomieszczeniach  technicznych  i  garażu  zamkniętym  przyjmuje  się
gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2,

 1.2.15.4 Ocena  zagrożenia  wybuchem  pomieszczeń  oraz
przestrzeni zewnętrznych;

W budynku oraz na terenie działki nie występują i nie przewiduje się
występowania  pomieszczeń  i  przestrzeni  zewnętrznych  zagrożonych
wybuchem. 

 1.2.15.5 Klasa  odporności  pożarowej  budynku  oraz  klasa
odporności  ogniowej  i  stopień  rozprzestrzeniania  ognia
elementów budowlanych

Wymagana klasa odporności pożarowej budynków „B”

Klasa
odporności
pożarowej
budynku

Klasa
odporności
ogniowej

elementów
budynku

główna
konstrukcja

nośna

konstrukcja
dachu

strop1) ściana
zewnętrzna1),2)

ściana
wewnętrzna1)

przekrycie
dachu3)

1 2 3 4 5 6 7

"B" R 120 R 30 R E I 60 E I 60 E I 304) E 30

Oznaczenia w tabeli:
R  -  nośność  ogniowa  (w  minutach),  określona  zgodnie  z  Polską  Normą  dotyczącą  zasad

ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,
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E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,
(-) - nie stawia się wymagań.
1)  Jeżeli  przegroda  jest  częścią  głównej  konstrukcji  nośnej,  powinna  spełniać  także  kryteria

nośności  ogniowej (R)  odpowiednio do wymagań zawartych w kol.  2 i  3 dla  danej  klasy
odporności pożarowej budynku.

2)  Klasa  odporności  ogniowej  dotyczy  pasa międzykondygnacyjnego wraz  z  połączeniem ze
stropem.

3)  Wymagania  nie  dotyczą  naświetli  dachowych,  świetlików,  lukarn  i  okien  połaciowych  (z
zastrzeżeniem  §  218),  jeśli  otwory  w  połaci  dachowej  nie  zajmują  więcej  niż  20%  jej
powierzchni.

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się E I 60, a dla drzwi komór zsypu - E I 30.

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych w klasie  odporności  ogniowej
EI 30, 

W budynku zaprojektowano:
Wszystkie elementy budowlane NRO.

Elementy  okładzin  elewacyjnych  powinny  być   NRO  i  mocowane  do
konstrukcji  budynku  w  sposób  uniemożliwiający  ich  odpadanie  w
przypadku pożaru w czasie krótszym niż 60 minut.

W  budynkach  ZL  V  klasa  odporności  ogniowej  przegród
wewnętrznych  oddzielających  pokoje  hotelowe  od  dróg  komunikacji
ogólnej  oraz  od  innych  pokoi  hotelowych,  będą  wynosić  dla  ścian  co
najmniej  –  EI60.  Drzwi  z  korytarza  do  wszystkich  pomieszczeń,  za
wyjątkiem  pomieszczeń  higieniczno-sanitarnych  o  odporności  ogniowej
EI30.

W  pokojach  hotelowych  dopuszcza  się  wykonywanie  ścian
wewnętrznych  nierozprzestrzeniających  ognia,  bez  klasy  odporności
ogniowej wymaganej w kolumnie 6 powyższej tabeli.

Wymagania dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego:

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku

Klasa odporności ogniowej

elementów oddzielenia 
przeciwpożarowego

drzwi przeciwpożarowych 
lub innych zamknięć 
przeciwpożarowych

drzwi z 
przedsionka 
przeciwpożaroweg
o
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ścian i 
stropów, z 
wyjątkiem 
stropów w ZL

stropów 
w ZL

na korytarz i do 
pomieszczenia

 "B" R E I 120 R E I 60 E I 60 E I 30

Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego
wykonane są                      z materiałów niepalnych, a występujące w nich
otwory  zamykane  za  pomocą  drzwi  przeciwpożarowych  bądź  innego
zamknięcia przeciwpożarowego.

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego wzniesiona jest na własnym
fundamencie  lub  na  stropie,  opartym  na  konstrukcji  nośnej  o  klasie
odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej tej ściany.

Łączna powierzchnia tych otworów nie powinna przekraczać 15 %
powierzchni ściany, a w stropie oddzielenia przeciwpożarowego – 0,5 %
powierzchni stropu.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego
będą miały klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.

Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów w elementach oddzielenia
przeciwpożarowego  dla  pojedynczych  rur  instalacji  wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i  stropy do
pomieszczeń higieniczno sanitarnych.

Przepusty  instalacyjne  o  średnicy  większej  niż  4  cm  w  ścianach
i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których jest wymagana klasa
odporności  ogniowej  nie  niższa  niż  EI  60  lub  REI  60,  a  niebędących
elementami  oddzielenia  przeciwpożarowego  powinny  mieć  klasę
odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.

Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się
poniżej  poziomu terenu,  powinny  być  zabezpieczone  przed możliwością
przenikania gazu do wnętrza budynku. 

W ścianach zewnętrznych budynku będą pasy międzykondygnacyjne
o wysokości co najmniej 0,8m. 

W strefie pożarowej ZL I, ZL III  i  ZL V stosowanie do wykończenia
wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu
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termicznego  są  bardzo  toksyczne  lub  intensywnie  dymiące,  jest
zabronione.

W  przypadku  stosowania  materiałów  wykończeniowych  luźno
zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach
oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości
określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do
zapalności  i  rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie
spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 

1) ti≥ 4s, 
2) ts≤ 30 s, 
3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 
4) nie występują płonące krople. 

Na  drogach  komunikacji  ogólnej,  służących  celom  ewakuacji,
stosowanie  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  łatwo  zapalnych  jest
zabronione.

Okładziny  sufitów  oraz  sufity  podwieszone  będą  wykonane
z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających
pod wpływem ognia. 

Palne  elementy  wystroju  wnętrz  budynku,  przez  które  lub  obok
których są prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub
spalinowe,  będą  zabezpieczone  przed  możliwością  zapalenia  lub
zwęglenia.

 1.2.15.6 Podział obiektu na strefy pożarowe;

Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych:

Dla budynku średniowysokiego ZL V –5000 m2.

Dla garażu zamkniętego, nadziemnego – 5000 m2

W budynku  jako odrębne strefy pożarowe zostaną wydzielone:
- jako jedna strefa konferencyjna : część parteru ( 0 ) i piętro +1 połączone
schodami wewnętrznymi
-  każda  kondygnacja  hotelowa  stanowi  odrębną  strefę  pożarową  -
+2,+3,+4,+5,+6
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 garaż nadziemny zamknięty i pomieszczenia techniczne

Dodatkową strefą pożarową jest korytarz ewakuacyjny na poziomie 0
od  klatki  schodowej  w  tylnej  części  budynku  do  wyjścia  na  zewnątrz
obiektu.

Połączenie  garażu  z  budynkiem  za  pomocą  przedsionka  ppoż.
zamykanego drzwiami  EI30 i  wentylowanego co najmniej  grawitacyjnie.
W przedsionku ppoż. osłony lub obudowy przewodów i kabli elektrycznych
–  z  wyjątkiem  wykorzystywanych  w  przedsionku  –  o  klasie  odporności
ogniowej  co najmniej  EI  60 wykonane z materiałów niepalnych.  Otwory
łączące  garaż  z  pozostałymi  garażami  będą  zamykane  bramami  ppoż.
klasy  odporności  ogniowej  EI60  sterowanymi  za  pomocą  systemu
wykrywania dymu. Odległość w pionie między wrotami garażu a oknami
budynku co najmniej 1,5m.

Strop  nad  garażem  żelbetowy  klasy  REI120.  Stropy  w  części
nadziemnej żelbetowe klasy co najmniej REI60.

Powierzchnia strefy pożarowej w garażu zamkniętym w budynku nie
przekracza dopuszczalnej maksymalnej powierzchni 5000  m2. 

Powierzchnie stref pożarowych w części nadziemnej nie przekraczają
dopuszczalnej maksymalnej powierzchni 5000  m2.

Elementy oddzielenia przeciwpożarowego:.
 stropy  i  ściany  w  strefach  pożarowych  PM  spełniać  będą  klasę

odporności ogniowej REI120. 

Zamknięcia  otworów  w  ścianie  oddzielenia  przeciwpożarowego
wykonane będą w klasie odporności ogniowej EI60.  Ściany wzniesione są
na własnym fundamencie oraz wykonane z materiałów niepalnych. Izolacja
cieplna  (akustyczna)  ściany  i  stropu  stanowić  będzie  wełna  mineralna.
Ściana  oddzielenia  przeciwpożarowego  będzie  zakończona  ścianą
zewnętrzną  (pas  o  szerokości  2m)  o  klasie  odporności  ogniowej  EI60  i
wykonaną z  materiałów niepalnych,  izolacja  cieplna (akustyczna)  wełna
mineralna.

 1.2.15.7 Odległość od obiektów sąsiadujących;
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Budynek w zabudowie pierzejowej.

 1.2.15.8 Warunki i strategia ewakuacji ludzi;

 Ze  względu  na  wyposażenie  budynku  w  system  sygnalizacji
pożarowej  przewiduje się  ewakuację wszystkich osób znajdujących
się w jednej strefie pożarowej.

 Trzy  klatki  schodowe  wyposażone  będą  w  urządzenia  służące  do
usuwania dymu lub zapobiegające zadymieniu.

W budynku przewiduje się trzy klatki schodowe, obudowane ścianami
o  odporności  ogniowej  REI  60.  Jedna  klatka  schodząca  do  garażu
zamkniętą  przedsionkiem  przeciwpożarowym   z  drzwiami  w  klasie
odporności  ogniowej  EI30  na  poziomie  garażu  oraz  na  pozostałych
kondygnacjach nadziemnych zamknięta drzwiami o odporności  ogniowej
EI30,  wyposażona w urządzenia zapobiegające zadymieniu.  Na parterze
znajduje  się  wyjście  z  klatki  schodowej  do  korytarza  ewakuacyjnego
obudowanego elementami (ściany i strop) o odporności ogniowej REI 120.
Pozostałe  klatki  schodowe  zamknięte  drzwiami  w  klasie  odporności
ogniowej  EI30  i  wyposażone  będą  w  urządzenia  służące  do  usuwania
dymu.  Przedsionki  przeciwpożarowe  wentylowane  co  najmniej
grawitacyjnie.

Z każdego pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 300m2 lub
w którym może przebywać więcej niż 50 osób zapewnione są 2 wyjścia
ewakuacyjne.

Maksymalna  ilość  osób  mogących  przebywać  na  dowolnej
kondygnacji hotelowej 72 osoby, na kondygnacji piętra I – 590 osób.

warunki ewakuacji z I piętra:

klatka 1 (klatka główna):

50% liczby osób z konferencji = 175 osób
50% liczby osób z fitnessu = 25 osób
50% liczby osób z restauracji = 60 osób
50% liczby osób z antresoli muzeum = 20 osób
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50% liczby osób z board roomów = 10 osób

łącznie: 290 osób
szerokość biegu i spocznika: 175 cm

klatka 2 (klatka na tyłach działki):

50% liczby osób z konferencji = 175 osób
50% liczby osób z fitnessu = 25 osób

łącznie: 200 osób
szerokość biegu i spocznika: szerokości minimalne

klatka 3 (klatka techniczna):

50% liczby osób z restauracji = 60 osób
50% liczby osób z antresoli muzeum = 20 osób
50% liczby osób z board roomów = 10 osób
100 % liczby osób z administracji = 10 osób

łącznie: 100 osób
szerokość biegu i spocznika: szerokości minimalne

Długość  przejścia  ewakuacyjnego  w  pomieszczeniach  typu  „open
space” nie przekracza 40 m.

Długość  dojścia  ewakuacyjnego nie  przekracza 10 m na poziomej
drodze  ewakuacyjne  przy  jednym  kierunku  dojścia  i  ok.  40  m  przy  2
kierunkach dojścia.

Długość  przejścia  ewakuacyjnego  w  garażu  podziemnym  nie
przekracza 40 m.

Oświetlenie ewakuacyjne – lampy z indywidualnymi akumulatorami
i centralnym monitoringiem.
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 1.2.15.9 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji 
użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, 
gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego
będą mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.

Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa wyżej,
dla pojedynczych rur instalacji  wodnych, kanalizacyjnych i  ogrzewczych,
wprowadzanych  przez  ściany  i  stropy  do  pomieszczeń
higienicznosanitarnych.

Przepusty  instalacyjne o średnicy  większej  niż  0,04 m w ścianach
i stropach, pomieszczenia zamkniętego np.: wydzielone przeciwpożarowo
klatka  schodowa,   wentylatornia  itp.,  dla  których  wymagana  klasa
odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących
elementami oddzielenia przeciwpożarowego, będą  mieć klasę odporności
ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.

Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się
poniżej  poziomu  terenu,  będą   zabezpieczone  przed  możliwością
przenikania gazu do wnętrza budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, będą mieć klasę
odporności  ogniowej  wymaganą  dla  elementów  oddzielenia
przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową,
izolacyjność  ogniową  i  dymoszczelność  (E  I  S)  lub  będą  wyposażone
w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej z uwagi
na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S).

W  strefach  pożarowych,  w  których  jest  instalacja  sygnalizacyjno-
alarmowa, przeciwpożarowe klapy odcinające będą uruchamiane przez tę
instalację, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

 1.2.15.10 Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych 
urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, 
dostosowany do wymagań wynikających z przepisów 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych 
scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką 
tych urządzeń;
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Budynek  będzie wyposażony w następujące instalacje:
 Odgromową.
 hydrantową  z  hydrantami  25  (  w  garażach  –  33)  z  wężem

półsztywnym, 
 system sygnalizacji  pożarowej –  ochrona całkowita,  podłączony do

monitoringu PSP,
 grawitacyjnego usuwania dymu z klatki schodowej,
 oddymiania  mechanicznego,  z  wykorzystaniem  wentylatorów

strumieniowych, garażu,
 oświetlenia ewakuacyjnego, indywidualne akumulatory z centralnym

monitoringiem,
 przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu  (  część  nadziemna  i  część

podziemna),
 system detekcji tlenku węgla co i gazu płynnego lpg

Przepusty  instalacyjne  przez  elementy  budowlane  w  klasie
odporności  ogniowej  EI  60/120  zabezpieczone będą w tej  samej klasie
odporności ogniowej.

 1.2.15.11 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Budynek zaliczany jest do budynków średniowysokich.

Wewnętrzna  instalacja  hydrantowa  zasilana  będzie  w  wodę
z miejskiej  sieci  wodociągowej  wspólnym  przyłączem  wody  dla  celów
bytowo-gospodarczych,  poprzez  zestaw  pompowy  zainstalowany  w
pomieszczeniu przyłącza na poziomie 0. Zestaw  wyposażony jest  w układ
testujący, który umożliwia sprawdzenie parametrów pracy zestawu oraz
obejście  rezerwowe. Układ testujący składa się  z  armatury regulacyjnej
oraz wodomierza z nadajnikiem impulsowym podłączonym do rozdzielni
sterującej.  Dodatkowo jest  zamontowany moduł  rozdzielczy  obsługujący
jednocześnie instalację bytowo-gospodarczą oraz hydrantową. Składa się z
zaworu odcinającego z siłownikiem oraz czujnika przepływu. Moduł odcina
instalację  bytowo-gospodarczą  w  przypadku  wykrycia  przepływu  na
instalacji hydrantowej (w czasie pożaru). 

Budynek  wyposażony  zostanie  w  instalację  wodociągową
przeciwpożarową nawodnioną, wykonaną z rur stalowych ocynkowanych,
wyposażoną  w  hydranty  25  z  wężem  półsztywnym  na  kondygnacjach
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kwalifikowanych  do  kategorii  zagrożenia  ludzi.  W  garażu  instalacja
zostanie wyposażona w hydranty 33 z wężem półsztywnym. Zapewniona
zostanie możliwość jednoczesnego poboru wody dla dwóch hydrantów tj.
maksymalnie 2 x 1,5 l/s.  Rozmieszczenie hydrantów zapewni,  że zasięg
działania hydrantów obejmował będzie powierzchnię całego budynku. 

Instalacja nawodniona z pionami wyposażona będzie w:
- hydranty wewnętrzne  25 z wężem półsztywnym długości 30 m, 
zasięg rzutu prądu gaśniczego 3 m,   wydajność >= 1 l/s,  zamontowane
na kondygnacjach nadziemnych
- hydranty wewnętrzne  33 z wężem półsztywnym długości 30 m, 
zasięg rzutu prądu gaśniczego 10 m, wydajność >= 1,5 l/s,  zamontowane
na kondygnacji podziemnej

Wydajność hydrantów:
- hydrant  25 -  q = 1,0 l/s
- hydrant  33 -  q = 1,5 l/s

Zapotrzebowanie wody q na cele wewnętrzne przeciwpożarowe dla
dwóch działających hydrantów 33:

q=2*1,5 l/s = 3,0 l/s
hmin = 2,0 bar
hmax = 7,0 bar

 1.2.15.12 Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne

W budynku wykonane będzie  oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne),
zgodne z PN-EN 1838 „Zastosowanie oświetlenia.  Oświetlenie awaryjne”
oraz PN-EN 50172 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”. 

Oprawy  będą  zainstalowane  w  garażu,  przedsionkach
przeciwpożarowych, lokalach usługowych pomieszczeniach biurowych oraz
w  obrębie  klatki  schodowej  i  dróg  ewakuacyjnych  budynku.  Dla  dróg
ewakuacyjnych  zapewnione  będzie  średnie  natężenie  oświetlenia
ewakuacyjnego  na  podłodze  wzdłuż  środkowej  linii  drogi  ewakuacyjnej
wynoszące nie mniej niż 1,0 lx. Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej
na powierzchni nie mniej niż połowy szerokości danej drogi ewakuacyjnej,
natężenie oświetlenia stanowić będzie co najmniej  połowę wspomnianej
wartości. 
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Stosunek  maksymalnego  natężenia  oświetlenia  do  minimalnego
natężenia  oświetlenia  ewakuacyjnego  wzdłuż  centralnej  linii  drogi
ewakuacyjnej  nie  powinien  być  większy  niż  40:1.  Na  drogach
ewakuacyjnych  nie  mniej  niż  50%  wymaganego  natężenia  oświetlenia
ewakuacyjnego  będzie  wytworzone  w  ciągu  do  5s,  a  pełny  poziom
natężenia  oświetlenia  ewakuacyjnego  musi  być  osiągnięty  w  czasie  do
60s. 

Oświetlenie  realizuje  również  funkcję  oznakowania  ewakuacyjnego
kierunkowego  –  wskazującego  jednoznacznie  drogi,  kierunki  i  wyjścia
ewakuacyjne. Znaki kierunkowe podświetlane na drogach ewakuacyjnych,
wykonane będą w funkcji „na jasno”, jako świecące podczas użytkowania
obiektu. Czas działania oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego nie będzie
krótszy niż jedna godzina.

Oprawy  oświetlenia  awaryjnego  ewakuacyjnego  posiadać  będą
świadectwo dopuszczenia CNBOP.

 1.2.15.13 Ochrona odgromowa

Obiekt projektuje się wyposażyć w instalację piorunochronną zgodnie
z  wymaganiami  polskiej  normy  PN-EN  oraz  ogólnodostępną  wiedzą
techniczną.

 1.2.15.14 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Instalacja  elektryczna  wyposażona  zostanie  w  główny  tzw.
przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu  (PWP),  odcinający  dopływ  prądu  w
całym budynku  do wszystkich obwodów z wyjątkiem rozdzielnicy  RGP,
stacji  transformatorowej  w  części  średniego  napięcia  oraz  komór
transformatorowych  zasilających  odbiory  związane  z  funkcjonowaniem
technicznych  zabezpieczeń  przeciwpożarowych  budynku.  PWP
zlokalizowany będzie w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu ochrony na
parterze.
Przewód sterujący działaniem wyłącznika wykonany zostanie w klasie E 90
(PH  90)  odporności  ogniowej.  Odporność  E  90  posiadać  będą  również
elementy mocujące ten przewód. Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych
(niezbędnych w trakcie  pożaru,  a  nie  posiadających własnego zasilania
awaryjnego)  realizowane  będzie  sprzed  wyłącznika  przeciwpożarowego.

STMR sp. z o.o. sp.k.
ul. Wersalska 47/75; 91-212 Łódz
T: +48 882 556 905; E: biuro@stmr.pl 81



BUDYNEK HOTELOWO-KONFERENCYJNY WRAZ Z MUZEUM NALEWKI
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Przewody  i  kable  zasilające  i  sterownicze  urządzeń  przeciwpożarowych
posiadać będą 90 minut odporności ogniowej (E 90).  

Wyłącznik  ten  po  zadziałaniu  nie  pozbawia  zasilania  obwodów
instalacji i urządzeń, których praca jest niezbędna w razie pożaru

 
 1.2.15.15 Oddymianie klatki schodowej

W  klatce  schodowej  zaprojektowano  instalacje  grawitacyjnego
systemu do  odprowadzania  dymu i  ciepła.  W tym celu  zaprojektowano
klapę dymową z siłownikami elektrycznymi.
Projektuje  się  instalację  uruchamiającą  oddymianie,  w  skład  której
wchodzi:

 klapa dymowa
 ręczne przyciski oddymiania – RPO;
 centrala oddymiania przyjmująca sygnały o zadymieniu z czujek
 umieszczonych  w  klatce  schodowej  na  każdej  kondygnacji

i realizuje otwieranie klapy dymowej,
 napędy/siłowniki do otwierania klapy dymowej,
 dodatkowo  system  wyposażony  będzie  w  instalację

przewietrzania. 

System  oddymiania  klatki  schodowej  działa  autonomicznie,
niezależnie od systemu sygnalizacji pożarowej w budynku.

Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 oraz PN-B-02877-4:2001/Az1 „Ochrona
przeciwpożarowa  budynków.  Instalacje  grawitacyjne  do  odprowadzenia
dymu i  ciepła.  Zasady  projektowania”,  wymagana powierzchnia  czynna
klapy dymowej w opracowywanym budynku powinna wynosić co najmniej
5% powierzchni rzutu poziomego kondygnacji o największej powierzchni.
Otwór pod klapę dymową nie może być mniejszy niż 1 m2.  Kompensacja
powietrza  odbywać  się  będzie  przez  drzwi  klatki  schodowej  i  drzwi
zewnętrzne wyposażone w samozamykacze z funkcją blokowania drzwi w
pozycji otwartej.

Podstawowym  źródłem  zasilania  dla  systemu  oddymiania  klatek
schodowych jest sieć energetyczna 230V/50Hz. Energia zasilania systemu
pobierana  jest  z  rozdzielni  elektrycznej  w  budynku  -  sprzed
przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
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Pole zasilające i  bezpiecznik dla centrali  oddymiania powinien być
jednoznacznie oznaczony (np. barwą czerwoną i numerem centrali lub w
sposób  opisowy).  Zaleca  się,  aby  jeden  bezpiecznik  sieciowy  na  polu
zabezpieczał tylko jedną centralę.

Niedopuszczalne  jest  podłączanie  do  bezpiecznika  centrali
jakichkolwiek innych odbiorników.

Centrala  Systemu  Oddymiania  zasilana  jest  w  przypadku  zaniku
napięcia  przez  zasilacz  buforowy przez  72  godziny  po zaniku  napięcia.
Niezbędny  czas  pracy  systemu  zapewniają  2  akumulatory:
2x12V/3,4Ah±0,3Ah zamontowane w obudowie centrali

Ze  względu  na  odległość  klapy  dymowej  od  ściany  oddzielenia
przeciwpożarowego  mniejszą  niż  5m  należy  ścianę  oddzielenia
przeciwpożarowego  wyprowadzić  co  najmniej  0,3  m  ponad  najwyższy
punkt klapy dymowej.

 1.2.15.16 System sygnalizacji pożarowej

Zakres ochrony
System detekcji pożaru będzie realizowany, jako ochrona całkowita

dla  powierzchni  garażu  i  powierzchni  całego  budynku.  W  części
przeznaczonej  na  wynajem  czujki  montowane  będą  na  stropie
konstrukcyjnym, a na pętlach dozorowych będą pozostawione rezerwy dla
podłączenia  dodatkowych  czujek  realizowanych  w  trakcie  aranżacji
powierzchni.

Docelowo  projektuje  się  ochronę  całkowitą  budynku  (tj.  ochroną
objęte  będą  wszystkie  powierzchnie  (także  przestrzenie  sufitów
podwieszanych)  za  wyjątkiem  pomieszczeń  mokrych  (np.  WC))  przy
zastosowaniu czujek automatycznych oraz ręcznych ostrzegaczy pożaru.

Jako  podstawowy  rodzaj  czujek  przewiduje  się  zastosowanie
optycznych  (lub  multisensorowych)  punktowych  czujek  dymu,  a  dla
pomieszczeń  gdzie  czujki  dymu  mogą  wzbudzać  fałszywe  alarmy,  np.
kuchennych,  czujki  ciepła  (lub  multisensorowe  z  aktywnym  członem
temperaturowym).  Inne typy czujek,  np.  liniowe czujki  dymu mogą być
stosowane w szczególnych przypadkach.
Ręczne ostrzegacze pożarowe rozmieszczone będą wzdłuż tras ewakuacji z
budynku w odstępach określonych przepisami (droga dojścia nie większa
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niż 30m), a także przy wyjściach na pionowe drogi ewakuacyjne i  przy
wyjściach na zewnątrz.

Centralka systemu
Dla  obiektu  przewiduje  się  centralę  sygnalizacji  pożarowej

analogową, o budowie modułowej.
Zasilanie  awaryjne  z  baterii  akumulatorów  powinno  zapewniać

dozorowanie  przez  72  godziny  oraz  następujące  po  tym  czasie
alarmowanie z pełnym wysterowaniem urządzeń przeciwpożarowych przez
30 minut.

Sygnalizacja o zagrożeniu pożarowym
Sygnalizacja o zagrożeniu pożarowym będzie sygnalizowana:

 Na panelu centrali sygnalizacji pożarowej (alarm I oraz II stopnia)

 Z  wykorzystaniem  sygnalizatorów  akustycznych  (lub  optyczno-
akustycznych) z podziałem na strefy (alarm II stopnia)

Automatyczne powiadomienie PSP
Przewiduje  się  zastosowanie  monitoringu  systemu  sygnalizacji

pożarowej do stacji monitoringu Państwowej Straży Pożarnej.
Opracowanie  przewiduje  wyposażenie  centralki  systemu  SSP  w

moduł do wysterowania urządzeń transmisji alarmu do PSP, zapewniające
przesłanie lub odbiór następujących sygnałów:
 zbiorczego sygnału alarmu II stopnia

 zbiorczego sygnału alarmu uszkodzeniowego

 potwierdzenia odbioru sygnału przez PSP (o ile  stacja monitorowania
taki sygnał wyśle)

Moduły sterownicze i sygnalizacyjne
Z systemu sygnalizacji pożaru będą sterowane następujące urządzenia:
 Moduł powiadamiania stacji monitoringu Państwowej Straży Pożarnej,
 Sygnalizacja akustyczna (lub optyczno-akustyczna),
 Wentylacja bytowa i klimatyzacja,
 Klapy pożarowe na wentylacji bytowej,
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 Wentylacja oddymiająca, 
 Klapy pożarowe (oddymiające) na wentylacji oddymiającej,
 Bramy pożarowe, drzwi pożarowe oraz inne odgrodzenia pożarowe,
 Drzwi  objęte  kontrolą  dostępu  na  drogach  ewakuacyjnych,  drzwi

wejściowe do budynku rozsuwane,
 Dźwigi osobowe (windy),
 Itp.

W  systemie  sygnalizacji  pożarowej  dodatkowo  będą  monitorowane
następujące sygnały:
 Zadziałanie klap pożarowych, oddymiających i dymowych,

 Zadziałanie zamknięcia przegród pożarowych (bramy, drzwi),

 Położenie kabin dźwigów osobowych (przystanek ewakuacyjny),

 Itp.

Przewiduje  się  sterowanie  instalacjami  zwalczania  pożaru,  jak:
wentylacja  pożarowa,  dźwigi  pożarowe,  drzwi  i  bramy  pożarowe  itp.
z centralki  systemu  za  pośrednictwem  modułów  sterowniczych
i sygnalizacyjnych instalowanych na liniach dozorowych/sterowniczych lub
z zestawu przekaźników instalowanych w obudowie centralki systemu.
Monitorowanie  stanu  zamknięcia  drzwi  pożarowych  wydzielające  drogi
ewakuacyjne (np. wejścia na klatki schodowe) będzie realizowane poprzez
system BMS. 

Organizacja alarmowania systemu SSP 
Projektuje się dwustopniową organizację alarmowania:

- alarm I stopnia (wstępny, wewnętrzny) wywołany przez czujkę
automatyczną,  przeznaczony  wyłącznie  dla  obsługi,
sygnalizowany wewnętrznym brzęczykiem centralki SSP, którego
odebranie powinno być potwierdzone przez obsługę w czasie T1
standardowo nie przekraczającym 30 sekund; nie potwierdzony
alarm I stopnia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia

- po potwierdzeniu odebrania alarmu I stopnia obsługa powinna
dokonać  rozpoznanie  zagrożenia  w  czasie  T2  w  czasie  nie
przekraczającym  standardowo  3  minut  (czas  ten  może  ulec
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zmianie  w  porozumieniu  z  rzeczoznawcą  i/lub  stacją
monitorowania);  przed  upływem  czasu  T2  w  przypadku  nie
wykrycia  zagrożenia  alarm  może  być  skasowany  na  panelu
obsługi centralki.

- po upływie czasu T2 alarm I stopnia przechodzi automatycznie w
alarm II  stopnia (pełny,  pożarowy) podczas którego następuje
automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustycznej, urządzeń
przeciwpożarowych oraz urządzenia transmisji alarmu do PSP.

użycie  ręcznego  ostrzegacza  pożarowego  powoduje  natychmiastowe
przejście systemu w stan alarmu II stopnia; funkcja taka umożliwia również
obsłudze (przez użycie przycisku ROP) skrócenie czasu T2 w przypadku,
kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrożenie pożarowe.

 1.2.15.17 Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

W budynku zastosowany będzie system DSO zgodnie z PN-EN 60849
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Centrala Systemu wraz z mikrofonem
dla Straży Pożarnej  zlokalizowana będzie  na parterze,  w pomieszczeniu
recepcji.

 1.2.15.18 System detekcji tlenku węgla co i gazu płynnego 
LPG

Na obszarze  garaży  przewiduje  się  system detekcji  tlenku  węgla.
System  będzie  realizowany  przez  sieć  dwuprogowych  czujników  CO
zainstalowanych  na  obszarze  parkingów  na  wysokości  ok.  200cm  nad
podłogą. 

Na  obszarze  garaży  przewiduje  się  (opcjonalnie)  system  detekcji
niebezpiecznych stężeń gazu płynnego LPG.

 1.2.15.19 Wyposażenie w gaśnice

Budynek należy wyposażyć w  gaśnice proszkowe z proszkiem ABC w
ilości 2 kg ładunku na 100 m2 powierzchni.
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 1.2.15.20 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do 
prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych, a w 
szczególności informacje o drogach pożarowych, 
zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz
o sprzęcie służącym do tych działań.

Dla  projektowanego   budynku   wymagane  jest  zapewnienie
przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w  wodę  do  zewnętrznego  gaszenia
pożaru  w  ilości  co  najmniej  20  dm3/s  przy  ciśnieniu  nominalnym  co
najmniej  0,2MPa.  Zaopatrzenie  to  będzie  zrealizowane  poprzez  miejską
sieć  wodociągową  zewnętrzną  z  przeciwpożarowymi  hydrantami
zewnętrznymi nadziemnymi i podziemnymi w odległości mniejszej niż 75m
od projektowanego budynku.

Drogą pożarową będzie droga wewnętrzna zaznaczona na planie
zagospodarowania działki.

Droga  pożarowa  obejmuje  swoim  zasięgiem  100  %  elewacji
(zabudowa pierzejowa).

Nawierzchnia jezdni drogi pożarowej przystosowana do przejazdu
pojazdów o nacisku osi co najmniej 100 kN.

 1.2.16 ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE  DOTYCZĄCE  OCHRONY
ŚRODOWISKA NATURALNEGO

W  obiekcie  planuje  się  zastosowanie  następujących  rozwiązań
proekologicznych:

a) Wykorzystanie „wody szarej” i wody deszczowej
Woda  szara  jest  wodą  ściekową  wytwarzaną  podczas  takich

procesów  jak  kąpiel  czy  mycie  naczyń.  Po  zastosowaniu  specjalnego
systemu  gromadzenia  tej  wody,  a  następnie  przepuszczeniu  jej  przez
system filtrów,  znacznie  zmniejsza  swoje  zanieczyszczenie  i  obciążenie
bakteriami,  przez co  może być  ponownie  wykorzystana do  sprzątania,
spłukiwania wody w WC, a także podlewania trawnika. Takie rozwiązanie
wyraźnie  zmniejsza  zapotrzebowanie  obiektu  w  wodę  pitną  oraz  ilość
wytwarzanych ścieków.
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Aby wodę deszczową gromadzoną w zbiornikach retencyjnych można
było wykorzystywać, potrzebna jest odpowiednia instalacja. Zgromadzona
woda jest dostarczana do punktów odbiorczych na różnych kondygnacjach
budynku (do wc lub zaworów do podlewania) za pomocą pomp. Ich rodzaj
i wydajność  zależą  od  potrzeb  oraz  przewidywanego  poboru  wody.  Do
odbiornika  zasilanego  deszczówką  (na  przykład  spłuczki)  powinna  być
niezależnie  doprowadzona  również  woda  wodociągowa  (w  przypadku
braku wody deszczowej). Obu systemów nie wolno łączyć bezpośrednio.

b)  Selektywna  zbiórka  odpadów  w  obiekcie

Oddzielnie gromadzenie: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła,
opakowań wielomateriałowych,  odpadów ulegających biodegradacji  oraz
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 1.2.17 CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO –
KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

Wymienione  poniżej  wymagania  dla  poszczególnych  elementów
określają  wymagania  minimalne,  które  muszą  być  spełnione  przy  ich
projektowaniu  i  wykonaniu.  Zalecenia  szczegółowe  dla  wszystkich
materiałów  i  Robót  zostaną  opracowane  przez  Wykonawcę  w  formie
Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych
(STWOiRB) i poddane weryfikacji przez Zamawiającego. Wszystkie obiekty
budowlane  należy  projektować  i  realizować  tak  aby  spełnione  były
wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane  w zakresie:

 bezpieczeństwa konstrukcji,
 bezpieczeństwa pożarowego,
 bezpieczeństwa użytkowania,
 ochrony przed hałasem i drganiami,
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

środowiska,
 ochrony przed hałasem i drganiami,
 usuwania wody opadowej i odpadów,
 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego,
 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
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 ochrony  obiektów  wpisanych  do  rejestru  zabytków  oraz  obiektów
objętych ochroną konserwatorską,

 odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej,
 poszanowania,  występujących  w  obszarze  oddziaływania  obiektu,

uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu
do drogi publicznej,

 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających
na terenie budowy.

Wszystkie  obiekty  należy  projektować  w  oparciu  o  obowiązujące
w tym zakresie przepisy szczegółowe.

Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych
do budowy winna należeć do Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni
Wykonawcy  teren  w  zakresie  wynikającym  z  uzyskanych  pozwoleń  na
budowę i  zgłoszeń. W razie potrzeby Wykonawca na swój  koszt uzyska
zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowy
i  zaplecza.  Sposób  oszacowania  kosztów  czasowego  wejścia  w  teren
niebędący terenem na którym inwestycja będzie realizowana i w stosunku
do którego Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem ustali do
swoich  potrzeb  Wykonawca.  Teren  budowy  powinien  być  odpowiednio
zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz oznakowany.
Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników
terenów  bezpośrednio  przyległych  do  terenu  budowy.  Zabezpieczenie
i oznakowanie  robót  zgodnie  z  zaakceptowaną  technologią
i zatwierdzonym  projektem  organizacji  ruchu.  Wykonawca  winien
rozpoznać  teren  w  zakresie  uzbrojenia,  obecności  urządzeń  obcych  na
własny  koszt  i  ponieść  koszty  ewentualnej  wymiany  uszkodzonych
w trakcie wykonywania robót ich elementów. Przed wejściem z robotami
sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego na własny koszt.

 1.2.18 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

 1.2.18.1 Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez 
Wykonawcę 

Forma  i  zakres  Dokumentacji  Projektowej  musi  spełniać  wymogi
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. w sprawie
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szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133
z późniejszymi zmianami). Dokumentacja projektowa będzie przekazywana
Zamawiającemu do zatwierdzenia w następujących etapach:

 Etap I - Projekt Budowlany w poszczególnych branżach,
 Etap II - Projekty Wykonawcze w poszczególnych branżach, 

Dokumentacja  projektowa  winna  uzyskać  zatwierdzenie  w  zakresie
przyjętych zastosowanych rozwiązań technicznych przez Zamawiającego.
Dokumenty  będą  przekazywane  Zamawiającemu  w  wersji  papierowej
i elektronicznej.

 1.2.18.2 Wymagania ogólne dotyczące Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja  projektowa  powinna  być  opracowana  zgodnie
z odpowiednimi  przepisami  prawa  budowlanego,  Polskimi  Normami,
zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiającego
i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.
Dane  wyjściowe  stanowiące  podstawę  opracowania  dokumentacji
projektowej  powinny  być  kompletne,  rzetelne  i  mieć  oparcie
w odpowiednich  dokumentach  zamieszczonych  w  części  informacyjnej
niniejszego PFU lub przekazanych przez Zamawiającego. 
Zakres  i  treść  dokumentacji  projektowej  powinna  być  dostosowana  do
specyfiki  i  charakteru  obiektu  oraz  stopnia  skomplikowania  Robót
budowlanych. 

 1.2.18.3 Stadia dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa składać się winna z następujących stadiów: 
 Projekt koncepcyjny,
 Projekt budowlany,
 Projekt wykonawczy,
 Specyfikacja techniczna,
 Przedmiar robót,
 Kosztorys inwestorski,
 Inne opracowania i uzgodnienia nie ujęte w zestawieniu a niezbędne

do  uzyskania  odpowiednich  pozwoleń  oraz  wykonania  w  pełnym
zakresie 
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 1.2.18.4 Szczegółowe  cechy  zamówienia  dotyczące  rozwiązań
technicznych 

Wykonawca sporządzi Projekt budowlany i  wykonawczy w zakresie
niezbędnym  do  uzyskania  pozwolenia  na  budowę  oraz  prawidłowego
wykonania  robót.  Dokumentacja  projektowa  winna  być  opracowana
z należytą  starannością,  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej,
standardami  i  zasadami  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  przepisami
i etyką zawodową zgodnie z prawem budowlanym polskimi normami. 
Dokumentacja  oraz  przyjęte  w  niej  rozwiązania  projektowe  musi
uwzględniać  dostosowanie  projektowanych  elementów  do  potrzeb  osób
niepełnosprawnych tj.  podjazdy  dla  wózków,  obniżenie  krawężników na
przejściach i przejazdach itp.
Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację
obiektu w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji. 
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przyjęcia  odpowiedzialności  od
następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, 
 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
 ochrony środowiska, 
 warunków bezpieczeństwa pracy, 
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót
budowlanych,  muszą  spełniać  wymagania  polskich  przepisów,
a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one
wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z  regulacjami  ustawy  o  wyrobach
budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje
bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:

 rozwiązania  projektowe  zawarte  w  dokumentacji  projektowej,
projekty wykonawcze i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót  budowlanych  w  aspekcie  ich  zgodności  z  założeniami,
programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 

STMR sp. z o.o. sp.k.
ul. Wersalska 47/75; 91-212 Łódz
T: +48 882 556 905; E: biuro@stmr.pl 91



BUDYNEK HOTELOWO-KONFERENCYJNY WRAZ Z MUZEUM NALEWKI
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów
potwierdzających  ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności
parametrów  z  danymi  zawartymi  w  projekcie  wykonawczym
i w specyfikacji technicznej, 

 sposób  wykonania  robót  budowlanych  w  aspekcie  zgodności
wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną. 

Opracował:

arch. Marcin Marchewka
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 2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA

 2.1 DOKUMENTY  POTWIERDZAJĄCE  ZGODNOŚĆ  ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO  Z  WYMAGANIAMI  WYNIKAJĄCYMI  Z
ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Projektowane  zamierzenie  nie  narusza  przepisów  Prawa  ochrony
środowiska, Prawa Geologicznego i Górniczego oraz Prawa wodnego.
Zakres tematyczny przedstawiony w PFU jest w pełni zgodny z Uchwałą NR
XXIX/756/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 maja 2016 

 2.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający  oświadcza,  że  posiada  prawo  do  dysponowania
nieruchomością  na  cele  budowlane  w  zakresie  działek  na  których
planowana jest realizacja inwestycji.

 2.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.  U.  2004 nr  202 poz.
2072 - wraz z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12 kwietnia  2002 r.
w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1422), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (t. j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 71) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu
przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), 
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 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007r.  w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007
nr 120 poz. 826), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r.
w  sprawie  kryteriów  oraz  procedur  dopuszczania  odpadów  do
składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. 2005 nr
186 poz. 1553 - z późniejszymi zmianami),

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.
21 z późniejszymi zmianami),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r.   w
sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923), 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (t.j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
469 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  22  kwietnia  2005  r.  w
sprawie  szkodliwych  czynników  biologicznych  dla  zdrowia  w
środowisku  pracy  oraz  ochrony  zdrowia  pracowników  zawodowo
narażonych  na  te  czynniki  (Dz.  U.  Nr  81,  poz.  716  z  2005  r.  z
późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki
Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania
geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów  budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz.463),

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę
oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.1030),

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U.  2015 poz. 2117),

 PN-B-03007:2013 Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.
 PN-B-02011:1977   Obciążenia  w  obliczeniach  statycznych

-Obciążenie wiatrem. 
 PN-B-02010:1980  Obciążenia  w  obliczeniach  statycznych  -

Obciążenie śniegiem.
 PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów

palowych. 
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 PN-B-02014:1988 Obciążenia budowli - Obciążenie gruntem.
 PN-B-03150:2000  Konstrukcje  z  drewna  i  materiałów

drewnopochodnych.  Obliczenia  statyczne  i  projektowanie.
Postanowienia ogólne 

 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i  opis
gruntów 

 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
 PN-B-06714-15  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  składu

ziarnowego. 
 Innych,  których  zastosowanie  jest  jednoznaczne  ze  względu  na

ostateczny zakres prac projektowych

Opracował:

arch. Marcin Marchewka
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