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Koncepcja budowy obiektu magazynowego wraz z terenem przyległym 

 
 

1. Koncepcja wstępnego planu zabudowy działki nr 3347/1 – stanowi załącznik do 
niniejszej koncepcji. 
a) wymiary hali- szerokość 24 m , długość 124 m, wysokość 6 m 
b) wymiary budynku socjalno-biurowego 24 /6 m wysokość pomieszczeń biurowych 

2,7 m – dwukondygnacyjny 
c) plac manewrowy – strona południowa ( bramy kurierskie z poziomu „ +0,6 „ 

szerokość 15 m plus droga pożarowa ) 
d) plac manewrowy – strona północna ( bramy dokowe  i  bramy kurierskie z poziomu 

„+ 0,6” ) , szerokość 30 m plus droga pożarowa 
e) droga pożarowa wokół hali szerokość 

2. Konstrukcja hali żelbetowa; okładziny ścian płyta warstwowa;  dach,  blacha 
trapezowa, wełna mineralna, membrana. 

3. Posadzka betonowa, niepyląca. 
4. Założenia techniczne. 

 
 

Biuro: 

Ścianki działowe • Wykonane w technologii: 
-  gipsowo- kartonowej na profilach stalowych 100 mm, ścianki 
wypełnione wełną mineralną i opłytowane podwójna płyta gipsowo-
kartonową lub  
- murowanej wykończone gładzią gipsową. 

 Wysokość w świetle: 2,7 m. 

 Zapewnienie izolacji akustycznej ścian i pomieszczeń zgodnie z PN  

• W pomieszczeniach socjalnych przygotowanie ścian do montażu szafek 
kuchennych (wzmocnienie ścian z GK, lub ściana murowana). 

Posadzka  Płytki gresowe lub wykładzina dywanowa 

Okna  Okna PCV szklenie zespolone,  

 Okna uchylno rozwieralne, 

 Parapety zewnętrzne 
Drzwi • W drzwiach w ciągach komunikacyjnych, w drzwiach pomiędzy strefami 

ogniowymi, do i wewnątrz pomieszczeń socjalnych zamonotwane 
samozamykacze, 

• Drzwi wewnętrzne wg opisu „standardy wizualizacji”, zamontowane 
odbojniki przypodłogowe, bulaje. 

Drzwi 
zewnętrzne 

• Przeszklone, wejście zadaszone, 

• Zamontowane samozamykacze 
Socjal / Toalety • Ścianki działowe wykonane w technologii gipsowo-kartonowej na 

profilach stalowych, opłytowane płytą wodoodporną. 
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• Opcjonalnie rozwiązanie systemowe, w zamian za ścianki zbudowane w 
technologii gipsowo-kartonowej, system kabin z płyt MDF w kolorze 
szarym. 

• Pomieszczenia wykończone w podstawowym standardzie: Terakota, 
Glazura, Ceramika łazienkowa.  

• Montaż brodzików prysznicowych z kotarami, odpływy liniowe  

• Wentylacja wymuszona.  

• Kratki odpływowe 

• W drzwiach wejściowych i wewnętrznych – samozamykacze oraz 
otwory nawiewowe (kratki, tuleje, podcięcia).  

• Glazura biała / szara do wysokości ok. 2 m. 

• Oświetlenie sterowane czujnikami ruchu – czujki w każdym 
pomieszczeniu  

Ogrzewanie / 
Wentylacja 

• Realizacja poprzez sieć miejską, 

• Liczniki / podliczniki zlokalizowane na obiekcie.  

• Grzejniki przy ścianach zewnętrznych, wymagana temp w 
pomieszczeniach 20°C przy założeniu temp. zewnętrznej -20°C. 

• W pomieszczeniach socjalnych temperatura 24oC. 

• Sterownik ogrzewania umieszczony w węźle cieplnym  

• Wszystkie pomieszczenia przeznaczone do pracy biurowej wyposażone 
w wentylację zgodną z wymaganiami PN. 

• Szatnie i pomieszczenia socjalne wyposażone w wentylację 
mechaniczną z zapewnieniem wymaganej PN wymiany powietrza 

• Dodatkowo wyposażenie szatni w wentylację mechaniczną załączaną 
ręcznie 

Woda użytkowa • Ogrzewanie realizowane przez siec miejską  

• Liczniki / podliczniki zlokalizowane na obiekcie. 

Oświetlenie • 500 lux. – pomieszczenia biurowe - oprawy rastrowe,  

• 200 lux – pomieszczenia sanitarne, korytarze, klatki schodowe 

• 150 lux – pomieszczenia techniczne 

• Oświetlenie ewakuacyjne, kierunkowe, piktogramy przy wyjściach 
ewakuacyjnych 

Instalacja 
elektryczna 

• Kable i przewody prowadzone w korytkach w przestrzeni 
międzystropowej 

• W części biurowej 1 zestaw gniazd „białych 2 x230V” na każde 8 m2 
powierzchni biurowej ze stanowiskami pracy 

• Dodatkowo dedykowane gniazda 2 x230V w miejscach wskazanych do 
podłączenia wyposażenia (kawomaty, szafy na napoje)  

• Wydzielenie w rozdzielni elektrycznej biura miejsc do zasilania gniazd 
czerwonych z uwzględnieniem możliwości podłączenia urządzeń UPS do 
podtrzymania zasilania. 
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• Zabezpieczenie pod instalacje komputerową klasy „C” 

• Instalacja odgromowa zgodnie z PN 

• Oświetlenie ciągów komunikacji dzielone 20% / 80%  

 
 

Standardy wizualizacji 

Terakota • Ceramika Paradyż - Gres  30 x 30 cm. kolekcja PODŁOGOWE, (w ciągu 
komunikacyjnym, pom. socjalnych, archiwum, pomieszczeniach 
biurowych o dużym natężeniu ruchu), cokoły. 

Ściany • Kolor biały jednolity (toalety; szatnie; socjal) RAL 9003  

• Kolor szary: RAL 7046, MID GRAY (stosowany jako akcent na wybranych 
pow. biurowych) 

• W komunikacji części kurierskiej i magazynowej do wysokości 1,5 m. 
lamperia z żywicy – kolorystyka i uziarnienie do ustalenia. 

• Kątowniki aluminiowe zabezpieczające narożniki ścian 5 x 160 cm 

• W szatni do pełnej wysokości pomieszczenia farba olejna półmat kolor 
biały RAL 9003 

• Kolor biały (pokoje biurowe; korytarze biur) RAL 9003 

Elementy 
metalowe 

• Ościeżnice drzwiowe, bulaje, poręcze, oraz inne wykończenia metalowe 

Drzwi 
wewnętrzne 

• Buk jasny gładki, ościeżnica metalowa, bulaj metalowy ze szkłem 
przeźroczystym. 

• Ościeżnica drzwi oraz obudowa bulaja w kolorze RAL7016 ANTHRACITE 
GREY 

• Bulaj w drzwiach do pomieszczeń biurowych.  

• W pomieszczeniach toalet; technicznych drzwi pełne. 

• Drzwi przejściowe w ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, z 
samozamykaczami. 

• Drzwi pomiędzy biurem, a magazynem: metalowe, z bulajem oraz 
samozamykaczem. Odporność ogniowa wg wymagań PPOŻ. 

Sufit  • Podwieszany systemowy  

• W pomieszczeniach socjalnych części magazynowej (łazienki; szatnie; 
jadalnie) sufit z pełnej płyty GK wodoodpornej. 

• W sufitach pełnych – niezbędne rewizje zamykane na klucz 

Elewacja 
zewnętrzna 

• Kolor w dwóch odcieniach wg. Propozycji Najemcy 

 
 

Magazyn 

Wysokość • 6 m wysokości wewnętrznej „w świetle” hali  

Posadzka • Płyta żelbetowa monolityczna bezspoinowa 
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• Grubość płyty wg obliczeń statycznych, zbrojenie rozproszone, 
posadzka zaprojektowana dla obciążenia o nieokreślonym rozkładzie 
i wielkości 5 t/m2.  

• Płyta utwardzona powierzchniowo  

• Przy bramach kurierskich z poziomem „+0,5”, posadzka zakończona 
kątownikiem 10. 

Poziom posadzki 
magazynu / 
terenu 

• Przy bramach dla naczep "+110 cm".  

• Przy bramach kurierskich poziom "”+ 50 cm" i „0 cm” 

Rampy 
przeładunkowe 

• Rampy bez wyposażenia w podnośniki,  

Bramy dokowe i 
osprzęt 

• Bramy segmentowe montowane na podkonstrukcjach stalowych, 
podnoszone ręcznie. Profil ciepły, panele stalowe gr. 42 mm wypełnione 
pianką poliuretanową. Okienka pełno panelowe, szyba podwójna z 
tworzywa, rygiel wewnętrzny. Wszystkie elementy stalowe bramy 
ocynkowane ogniowo. 

    Szerokość: 2.75 m lub 2,5o m 
    Wysokość: 3.00 m 
    Ilość:  zgodnie z projektem 

•  W obszarze dla ciężarówek dostarczyć i zamontować na każdej bramie 
2 belki ze stali galwanizowanej HE 160 M pełniącą funkcję odboju (w 
bramach załadunku i wyładunku). 

 
Długość: 2350 mm (1750 mm na obszarze zewnętrznym).  

 

• W dokach lampy Led na wysięgniku do doświetlenia wnętrza naczepy. 
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• Nad fartuchem numer bramy o wymiarach 0,6 x 0,6m. Wewnątrz numer 
na panelu. 

• Ościeża obrobione, zabezpieczone. 

Bramy kurierskie • Bramy otwierane ręcznie, ocieplone, panele stalowe gr. 42 mm 
wypełnione pianką poliuretanową. Okienka pełnopanelowe, szyba z 
tworzywa szt. DURATEC gr. 33 mm (podwójna), rygiel wewnętrzny. 
Uchwyt wewnętrzny i zewnętrzny. 

• Odboje przy bramach kurierskich 

• Zabezpieczenie fasady poprzez montaż ceownika stalowego o 
wymiarach 220 x 80 x 9 mm, walcowanego na gorąco nad bramami 

odblaskowy numer bramy 

• Szerokość: 1,20 m 
   Wysokość: 2.50 m ewetualnie od strony 0 pozsadzki 2,7. Do uzgodnienia 
   Ilość: wg. projektu  

Dach  • Izolacja termiczna 

• Świetliki dachowe 

• Linie świetlne, dwuwarstwowe szkło akrylowe. Podstawy ocieplane.  

• Klapy dymowe otwierane wg wymagań PPOŻ  

Ściany 
zewnętrzne / 
słupy nośne 

• Konstrukcja żelbetowa, ocieplana 

• Od wewnątrz ściany zabezpieczone odbojnikami poziomymi belkowymi 
lub drogowymi – szczegółowe rozwiązania do potwierdzenia z 
użytkownikiem 

• Od zewnętrz ściany usytuowane w pobliżu ciągów komunikacyjnych 
zabezpieczone odbojnikami drogowymi 

• Rury spustowe do odprowadzenia wody deszczowej – schowane w 
elewację lub zabezpieczone odbojnikami. 
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• Tereny zieleni odsunięte od zewnętrznych elewacji na minimum 0,5 m. 

Wejście na 
magazyn 

• Drzwi metalowe z samozamykaczem 

Bezpieczeństwo 
użytkowania 

• Elementy instalacji: elektrycznych, wodnych i innych, zabezpieczone 
odbojnikami przed uszkodzeniem i dostępem osób nieupoważnionych. 

Instalacje 
niskoprądowe 

• Montaż koryt kablowych do rozprowadzenia instalacji niskoprądowej  

Oświetlenie 
wewnętrzne 

• Źródło światła – świetlówki / LED (opcja).  

• Oświetlenie podzielone na strefy sterowane odrębnie (6 stref) 

• Natężenie światła 300 lux 

• Lampy z modułem awaryjnym. 
Inne • Zabezpieczenia termiczne hydrantów usytuowanych przy bramach 

 

Media 

Zasilanie el. • Zapotrzebowanie na moc według projektu z uwzględnieniem potrzeb 
przenośnika rolkowego: wartość do potwierdzenia przez Najemcę. 

• Liczniki / podliczniki zlokalizowane na wynajmowanym obiekcie. 

• Rozdzielnia główna oraz szafy rozdzielcze typu. Wyłącznik główny, 
infrastruktura oraz szyny rozdzielni głównej o prądzie większym niż 
trafo o co najmniej 20%. 

• W rozdzielni głównej nn dodatkowa sekcja do zasilania przenośnika 
rolkowego o parametrach uwzględniających 20% zwiększenia mocy 
przenośnika 

• Doprowadzenie kabla do zasilenia przenośnika do miejsca wskazanego 
na rzucie plus zapas ok. 2-3 m kabla. Kabel wprowadzony do rozdzielni.  

• Poszczególne strefy magazynu zasilane z przynależnych podrozdzielni. 
Rozdzielnice w wykonaniu szafowym w obudowie metalowej. 
Usytuowane przy ścianach na hali oraz w pomieszczeniach biurowych. 

• Wszystkie podrozdzielnie zabezpieczone przed uszkodzeniami i 
dostępem osób nieupoważnionych.  

• Instalacje wew. według PN. 

Woda • Według PN lub norm branżowych. 

Instalacje 
sanitarne 

• Według PN lub norm branżowych. 

Ogrzewanie  
 

• Z sieci miejskiej PK THERMA Sp. z o.o. 

• Min. temperatura 14°C w części magazynowej przy założeniu temp. 
zewnętrznej -20°C. Ogrzewanie umożliwiające szybkie dogrzanie hali 
przy otwartych bramach lub zastosowanie kurtyn powietrznych 
zabezpieczających przed wychłodzeniem. 

• Sterownik ogrzewania umieszczony w hali w pobliżu wyjścia z biur z 
termostatem umożliwiającym załączanie automatyczne 
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BHP i PPOŻ  

PPOŻ • Wyposażenie obiektu w instalacje i sprzęt PPOŻ zgodnie z projektem 
budowlanym i instrukcją bezpieczeństwa pożarowego  oraz wszystkimi 
obowiązującymi normami w tym zakresie.  

• Sygnalizacja alarmowa ”pożar w budynku”, ręczny ostrzegacz pożarowy 
przy każdym wyjściu ewakuacyjnym. Sygnał alarmowy słyszalny we 
wszystkich pomieszczeniach na obiekcie. 

• Instalacje na obiekcie: hydrantowa; pozostałe wyposażenie: gaśnice; 
tablice kierunkowe, piktogramy. 

• Przygotowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu  

• System oddymiania i sygnalizacji pożaru zgodnie z PN. 

BHP • Realizacja inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
BHP 

 
 
 

Tereny zewnętrzne 

Zjazd dla (TIR)  • Dok umożliwiający podjazd i rozładunek naczep z poziomu posadzki 
magazynu.  

• W doku odboje stalowe  

• Dok wyłożony kostką na przygotowanym podłożu 

• Szerokość terenu utwardzonego placu manewrowego od doku 30 m. 

• Przed dokami nawierzchnia betonowa na odcinku 8m od elewacji 
budynku dla samochodów ciężarowych 42t 

Podjazd dla 
samochodów 
kurierskich 

• Teren utwardzony (Kostka brukowa)  

• Szerokość  terenu utwardzonego: 15 m. 

• Teren przewidziany w projekcie dodatkowo jako miejsca postojowe 
samochodów kurierskich. 

Oświetlenie 
zewnętrzne 

• Słupy oświetleniowe przy terenach manewrowych i oprawy na elewacji 
budynku. Oprawy LED. Słupy zabezpieczone odbojnikami 
autostradowymi 

• Poziom oświetlenia: 25 lux na obszarach placów manewrowych i 15 lux 
na obszarach dróg i parkingów. 

• Zewnętrzne oświetlenie kontrolowane przez zegar połączony z 
fotokomórką, możliwość włączania ręcznego. 

• Doprowadzone zasilanie 230V (YDY 3x2,5) do podświetlania logo 
Najemcy 
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Kanalizacja 
deszczowa 

 

• Odprowadzenie wód deszczowych z dachu za pośrednictwem sieci 
kanalizacji deszczowej. 

• Odprowadzenie wód deszczowych z zadaszenia bram kurierskich – j.w. 

• Rury spustowe do odprowadzenia wody z dachu zabezpieczone 
odbojnikami przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

• Wody deszczowe z dróg odprowadzane do zmodernizowanej kanalizacji 
deszczowej i cieku wodnego wg odrębnego opracowania przez 
projektanta 

Daszki i podesty • Zadaszenie bram kurierskich 
-  wykonane z blachy trapezowej na konstrukcji stalowej (lub inny 
materiał do akceptacji) w jednym ciągu z zapewnieniem 
bezszczelinowego połączenia z elewacją. 
- Konstrukcja bez słupów podtrzymujących 
- Szerokość od elewacji 2,5m.  
- Wysokość od podłoża w świetle – 3,3m 
- Konstrukcja z odprowadzeniem wody deszczowej (z systemem rynien, 
przy elewacji). 

• Zadaszenie doków  
– szerokość od elewacji 2,5m 
- wysokość od podłoża 4,4 m 
- pozostałe wymagania jak dla bram kurierskich 

• Zadaszenie wejścia w module biurowym 

• W kostce przy wejściu zagłębienie na kratownice wycieraczki z 
montażem kratek. 

 
 


