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1. Dane ogólne
1.1.Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie dotyczy prac modernizacyjnych pomieszczeń budynku Urzędu Statystycznego
zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 13 w Białymstoku na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka
Informacji w ramach Zadania 3 (SISk) modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu
System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2): „Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku
polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów
resortowych – dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez
portal informacyjny GUS. Budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka
stanowisk dostępu do Internetu”
Opracowanie obejmuje zakresem wykonanie, dostawę i montaż mebli do remontowanych pomieszczeń
znajdujących się na parterze budynku.

1.2.Adres inwestycji
ul. Krakowska 13;
15-959 Białystok
Działka nr ewid.1607/4, obręb 11 Śródmieście

1.3.Inwestor
Urząd Statystyczny
ul. Krakowska 13;
15-959 Białystok

1.4.Jednostka projektowa
Pracowania Projektowa Izabela Bartnicka
15-666 Białystok
ul. Szarych Szeregów 5A/5

1.5.Autor opracowania
mgr inż. arch. Izabela Bartnicka!-część architektoniczno-budowlana
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Nr Bł-PdOKK/
115/2008

1.6.Podstawa opracowania
Umowa na wykonanie prac
Obowiązujące normy i przepisy
Wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia
Uzgodnienia z Inwestorem
Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku Urzędu Statystycznego przy ul. Krakowskiej
13 w Białymstoku, opracowanie z dnia 23.02.2009 r.
• Inwentaryzacja stanu istniejącego
• Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego
• Archiwalna dokumentacja projektowa obiektu - Projekt techniczny, Konstrukcyjny, czerwiec 1965.
Budynek biurowy Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Kielce, ul. Wróblewskiego 2 (traktowany
jako projekt typowy budynku Urzędu Statystycznego)
•
•
•
•
•

1.7.Obowiązujące przepisy
• Ustawia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Oz. U. Nr 75 poz. 690 z
późniejszymi zmianami).
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• Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Oz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz.
1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Oz. U. Nr 80 poz.
563).
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U nr 120 poz. '11'33, z późn. zm.)
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego .
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Oz. U nr 202 poz. 2072, z późn.
zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
• Obowiązujące polskie i europejskie normy

1.8.Uwagi do opracowania
• Jeżeli dokumentacja projektowa wskazuje w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki
towarowe lub pochodzenie, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się zastosowanie
„produktów” równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają
minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić
stawiane wymagania i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez
zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, rozumie się wymagania
produktów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych
producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie
się nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy.
• Wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza się
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej
na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych, przy czym zmiana parametrów nie może powodować konieczności
modyfikacji projektów, a także ograniczeń możliwości ich wykorzystania przez Zamawiającego. W
przypadku zastosowania produktów równoważnych wymaga się, stosownie do art. 30. ust. 5 ustawy,
złożenia odpowiednich dokumentów, uwiarygodniających równoważność materiałów lub urządzeń.
• Analogicznie do powyższego, jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest, zgodnie z art. 30 ust. 2
ustawy, za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza
również równoważność. Wskazane normy, aprobaty i specyfikacje techniczne oraz systemy
odniesienia mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy. Będą one
podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta
będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji bądź odrzuceniu
„równoważników”.
• Produkty opisane jako referencyjne, należy rozumieć jako przykładowe, określające wymagania
wizualne i estetyczne. Zostały one uzgodnione na etapie opracowywania dokumentacji z
Inwestorem. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi i Projektantowi próbek,
wzorników materiałów stanowiących elementy wyposażenia wnętrza
• Zamieszczone w dokumentacji rysunki, zdjęcia należy traktować jako przykładowe, określające
wymagania estetyczne i wizualne danych produktów
• Kolorystyka elementów projektowanych, została uzgodniona na etapie przygotowywania
dokumentacji, z Inwestorem. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z Inwestorem i Projektantem
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2. Opis funkcjonalnych rozwiązań projektowych
2.1.Wstęp i uzasadnienie inwestycji
Niniejsze opracowanie dotyczy prac modernizacyjnych pomieszczeń budynku Urzędu Statystycznego
zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 13 w Białymstoku na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka
Informacji w ramach Zadania 3 (SISk) modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu
System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2): „Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku
polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów
resortowych – dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez
portal informacyjny GUS. Budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka
stanowisk dostępu do Internetu”
Planowane wyposażenie pomieszczeń ma na celu usprawnienie pracy urzędu oraz zwiększenie komfortu
pracy i obsługi Interesantów oraz podniesienie estetyki wnętrz urzędu.

2.2.Zestawienie powierzchni pomieszczeń w których planowana jest dostawa
mebli

Zestawienie Pomieszczeń

Kondygnacja

Numer
pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia (m2)

Parter
0.01

Czytelnia

12,72

0.02

Pokój biurowy

13,04

0.03

Pokój biurowy

12,39

0.06

Sala szkoleniowa

39,40

0.07

Korytarz, hol

52,80

Łącznie powierzchnia
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3. Szczegółowe rozwiązania funkcjonalne
3.1.Parter
3.1.1.Pokój 1, Czytelnia (Strefa pracy Klienta)
Pomieszczenie powstające w miejscu pomieszczenia biurowego, wyposażone w meble dostosowane
również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaplanowano trzy stanowiska pracy oraz zabudowę meblową
na materiały informacyjne i sprzęt do drukowania. Jedna szafa istniejąca - zostanie przeniesiona z pokoju
biurowego nr 2. Pozostałe meble nowe:wykonanie zabudowy przy przeniesionej szafie oraz biurko i krzesła
dla trzech osób.

3.1.2.Pokój 2, Pokój biurowy (Strefa szybkiej obsługi Klienta)
Pomieszczenie wyposażone w dwa stanowiska pracy z możliwością przyjmowania interesantów
(zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych). Szafy biurowe pozostają istniejące oprócz jednej szafy
przy drzwiach wejściowych, którą należy zdemontować i w jej miejsce wykonać węższą. Pozostałe meble
(dwa biurka z dostawką i pomocnikami oraz dwa krzesła obrotowe i dwa krzesła dla interesantów) nowe.

3.1.3.Pokój 3, Pokój biurowy (Strefa szybkiej obsługi Klienta)
Pomieszczenie wyposażone w dwa stanowiska pracy z możliwością przyjmowania interesantów. Szafy
biurowe oraz podstawa pod drukarkę A3 pozostają istniejące, dodatkowo wykonać należy szafkę biurową
wiszącą nad drukarką. Pozostałe wyposażenie pomieszczenia (dwa biurka z dostawką i pomocnikami oraz
dwa krzesła obrotowe i dwa krzesła dla interesantów) nowe.

3.1.4.Sala szkoleniowa
Sala wyposażona w stanowiska pracy na komputerach (planuje się 14 miejsc stacjonarnych), biurko osoby
prowadzącej szkolenie (2 miejsca) oraz stół do cateringu.

3.1.5.Korytarz, hol wejściowy, klatka schodowa
Przewiduje się wyposażenie w siedziska i stolik dla osób oczekujących. Dodatkowo zaplanowano miejsce
przeznaczone do przechowywania ubrań przez osoby biorące udział w szkoleniu (szafa dwuskrzydłowa).
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4. Szczegółowe wyposażenie pomieszczeń
4.1.Parter
Zestawienie pomieszczeń - wyposażenie /Parter/
Nr Naz
po wa
mie pom
szc iesz
zen cze
ia nia
Parter

Pow
ierz
chni
a
(m2)

0.01 Czyt 12,7
elni
a

Planowane wyposażenie (zdjęcia poglądowe)

kolor blatudopasować do szafy
istniejącej,
kolor elementów
metalowych- RAL
7037
kolor blatudopasować do szafy
istniejącej,
kolor elementów
metalowych- RAL
7037
kolor blatudopasować do szafy
istniejącej,
kolor elementów
metalowych- RAL
7037
kolor blatu- głęboki
popiel
kolor elementów
metalowych- RAL
7037

1 szt.

Krzesło konferencyjne
stelaż chromowany, oparcie
siatkowe- czarne, siedzisko
tapicerowane z I gr.

kolor tapicerki
siedziska - zieleń
nogi malowane
proszkowo -metalik

3 szt.

Zabudowa meblowa, płyta
melaminowana - zgodnie z
rysunkiem detalu A.03.4

Kolorystyka zabudowy
głęboki popiel

komplet

Biurko kątowe lewe/prawe
160/60x120/60x62-82
blat w melaminie, stelaż i noga
metalowa malowana proszkowo.
Wieszak metalowy na stację PC
Biurko proste 160x60x62-82
blat w melaminie, stelaż i noga
metalowa malowana proszkowo
Wieszak metalowy na stację PC
Biurko proste 120x60x62-82
blat w melaminie, stelaż i noga
metalowa malowana proszkowo.
Wieszak metalowy na stację PC
Przystawka R60/62-82
blat w melaminie, stelaż i noga
metalowa malowana proszkowo.
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Zestawienie pomieszczeń - wyposażenie /Parter/
Nr Naz
po wa
mie pom
szc iesz
zen cze
ia nia
Parter

Pow
ierz
chni
a
(m2)

0.02 Pok 13
ój
biur
owy

Planowane wyposażenie (zdjęcia poglądowe)

Biurko kątowe lewe/prawe
160/60x140/60x62-82
blat w melaminie, stelaż i noga
metalowa malowana proszkowo.
Wieszak metalowy na stację PC

kolor blatudopasować do szafy
istniejącej,
kolor elementów
metalowych- RAL
7037

2 szt.

Kontener wym.43x58x58
korpus i fronty w melaminie,
piórnik i trzy szuflady, wkłady
szuflad metalowe.

kolor kontenera głęboki popiel

2 szt.

Przystawka do biurka
120x60x63-82
blat w melaminie, stelaż i noga
metalowa malowana proszkowo.

kolor blatu- głęboki
popiel
kolor elementów
metalowych- RAL
7037

1 szt.

Fotel obrotowy
mechanizm Synchro, wysuw
siedziska, regulacja wysokości,
krzyżak czarny, tapicerka z I gr.

baza- aluminium
polerowane,
podłokietniki czarne
kolor tapicerki grafitowy

2 szt.

Krzesło konferencyjne
stelaż chromowany, oparcie
siatkowe- czarne, siedzisko
tapicerowane z I gr.

kolor tapicerki
siedziska - zieleń
nogi malowane
proszkowo -metalik

2 szt.

Zabudowa meblowa, płyta
melaminowana - zgodnie z
widokiem na rysunku A.03.3
(szafę należy dostosować
wymiarami do istniejącej
zabudowy)

Kolorystyka zabudowy
dopasować do szafy
istniejącej

komplet
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Zestawienie pomieszczeń - wyposażenie /Parter/
Nr Naz
po wa
mie pom
szc iesz
zen cze
ia nia
Parter

Pow
ierz
chni
a
(m2)

0.03 Pok 12,4
ój
biuro
wy

Planowane wyposażenie (zdjęcia poglądowe)

Biurko kątowe lewe/prawe
160/60x135/60x62-82
blat w melaminie, stelaż i noga
metalowa malowana proszkowo.
Wieszak metalowy na stację PC

kolor blatudopasować do szafy
istniejącej,
kolor elementów
metalowych- RAL
7037

2 szt.

Kontener wym.43x58x58
korpus i fronty w melaminie,
piórnik i trzy szuflady, wkłady
szuflad metalowe.

kolor kontenera głęboki popiel

2 szt.

Przystawka do biurka
120x40x63-82
blat w melaminie, stelaż i noga
metalowa malowana proszkowo.

kolor blatu- głęboki
popiel
kolor elementów
metalowych- RAL
7037

1 szt.

Fotel obrotowy
mechanizm Synchro, wysuw
siedziska, regulacja wysokości,
krzyżak czarny, tapicerka z I gr.

baza- aluminium
polerowane,
podłokietniki czarne
kolor tapicerki grafitowy

2 szt.

Krzesło konferencyjne
stelaż chromowany, oparcie
siatkowe- czarne, siedzisko
tapicerowane z I gr.

kolor tapicerki
siedziska - zieleń
nogi malowane
proszkowo -metalik

2 szt.

Zabudowa meblowa, płyta
melaminowana - zgodnie z
rysunkiem A.03.05

Kolorystyka zabudowy
dopasować do szafy
istniejącej

komplet
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Zestawienie pomieszczeń - wyposażenie /Parter/
Nr Naz
po wa
mie pom
szc iesz
zen cze
ia nia
Parter

Pow
ierz
chni
a
(m2)

0.06 Sala 39,4
szko
leni
owa

Planowane wyposażenie (zdjęcia poglądowe)

Biurko proste - 2 stanowiska wym.
160x80x72-82
blat melaminie, stelaż metalowy
malowany proszkowo, nogi
kwadratowe na regulatorach.
Każde stanowisko wyposażone w
wieszak metalowy na stację PC.
Blat płyta melaminowana.

kolor blatu- orzech
jasny
kolor elementów
metalowych- RAL
7037

7 szt.

Biurko proste z osłoną czołową
wym. 180x80x72-82 blat w
melaminie, stelaż metalowy
malowany proszkowo.

kolor blatu- głęboki
popiel
kolor elementów
metalowych- RAL
7037

1 szt.

Stół na poczęstunek z
półokrągłymi przystawkami
wym.140+120/60/72-82 blaty w
melaminie, stelaż i nogi metalowe
malowane proszkowo.

kolor blatu- głęboki
popiel
kolor elementów
metalowych- RAL
7037

1 szt.

Krzesło konferencyjne
stelaż chromowany, oparcie
siatkowe- czarne, siedzisko
tapicerowane z I gr.

kolor tapicerki
siedziska - szary
nogi malowane
proszkowo -metalik

16 szt.
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Zestawienie pomieszczeń - wyposażenie /Parter/
Nr Naz
po wa
mie pom
szc iesz
zen cze
ia nia
Parter

Pow
ierz
chni
a
(m2)

0.07 Kor 12,4
ytar
z,
hol

Planowane wyposażenie (zdjęcia poglądowe)

Fotel ma płozie stelaż metalowy,
tapicerowany w tkaninie z I gr.
Ozdobne przeszycia.

kolor siedziska - brąz
czekoladowy,
stelaż metalowy w
kolorze chrom

2 szt.

Sofa 2 siedziska na płozie
stelaż metalowy, tapicerowany w
tkaninie z I gr. Ozdobne
przeszycia.

kolor siedziska - brąz
czekoladowy, stelaż
metalowy w kolorze
chrom

1 szt.

Stolik wym. 60x60x72 cm
stelaż metalowy, blat stolika
wykonany z płyty melaminowanej
25 mm.

blat w kolorze orzech
jasny, stelaż metalowy
w kolorze chrom

1 szt.

Szafa ubraniowa, płyta mdf zgodnie z rysunkiem A.03.6

Kolorystyka zabudowy
-lakierowana płyta
mdf, kolor dopasować
do koloru ściany
korytarza

1 szt.
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5. Wymagania dotyczące projektowanych mebli
5.1.Biurka, przystawki, kontenery
5.1.1.BIURKA proste wym. 160x60x62-82cm, 120x60x62-82cm
Biurka proste wsparte na 2 stopach.
• Blaty wykonane z płyty wiórowej 25 mm z frezowanymi krawędziami do grubości 12 mm. Krawędzie
zabezpieczone 2 mm PCV.
• W biurkach zapewnić możliwość zastosowania szerokiego kanału kablowego (mieszczącego
większą ilość kabli) z łatwym dostępem od góry. Belki łączące stelaż spełniać mają jednocześnie
funkcję poziomych kanałów kablowych.
• Elementy pionowe stelaża biurek o przekroju kwadratowym 70x70 mm.
• Stelaż biurek umożliwiający regulację wysokości w zakresie 62-82 cm (regulacja np. przy użyciu
śrub imbusowych)
• Stanowisko wyposażyć w wieszak metalowy na stację PC.
• Elementy metalowe stelaża malowane farbami proszkowymi.

5.1.2.BIURKA kątowe wym. 160/60x 120,135,140 /60x62-82cm
Biurka kątowe występujące w wersjach prawo i lewostronnych, wsparte na 3 stopach (lub 2 stopach i
nodze). Biurko narożnikowe zaprojektowane jest jako mebel symetryczny.
• Blaty wykonane z płyty wiórowej 25 mm z frezowanymi krawędziami do grubości 12 mm. Krawędzie
zabezpieczone 2 mm PCV.
• W biurkach zapewnić możliwość zastosowania szerokiego kanału kablowego (mieszczącego
większą ilość kabli) z łatwym dostępem od góry. Belki łączące stelaż spełniać mają jednocześnie
funkcję poziomych kanałów kablowych.
• Elementy pionowe stelaża biurek o przekroju kwadratowym 70x70 mm.
• Stelaż biurek umożliwiający regulację wysokości w zakresie 62-82 cm (regulacja np. przy użyciu
śrub imbusowych)
• Stanowisko wyposażyć w wieszak metalowy na stację PC.
• Elementy metalowe stelaża malowane farbami proszkowymi.
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5.1.3.PRZYSTAWKI do biurek
•
•
•
•

Blaty wykonane z płyty wiórowej 25 mm z frezowanymi krawędziami do grubości 12 mm.
Krawędzie zabezpieczane są 2 mm PCV.
Przystawki wsparte są na nogach o przekroju kwadratowym 70x70 mm
możliwość regulacji wysokości (podobnie jak biurek) od 62 do 82 cm.

Wiz.1. Projektowany sposób ustawienia biurek i przystawek w pomieszczeniach biurowych

PRACOWNIA PROJEKTOWA IZABELA BARTNICKA
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Wiz.2. Projektowany sposób ustawienia biurek i przystawek w pomieszczeniach biurowych

5.1.4.Biurka do sali szkoleniowej
Biurko zaplanowane jako dwustanowiskowe.
Biurka mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w
przyszłości.
• Biurka muszą spełniać warunki i wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973).
• Biurka muszą posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju:
PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007,
PN-F-06001-1:1994 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację
PCA (Polskie Centrum Akredytacji).
Charakterystyka:
• Blat biurka należy wykonać z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 i
gr. min. 25mm.
• Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty.
• Krawędzie obrzeża fazowane R=2mm.
• Konstrukcja stelaża ramowa, wykonana z blachy stalowej profilowanej o przekroju 40x30m, dla
zapewnienia sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża nie powinna być mniejsza niż 2mm.
Rama stelaża ma spełniać funkcję poziomego prowadzenia okablowania (nie dopuszcza się
montażu dodatkowych elementów prowadzących). Rama biurka przykręcana do blatu po obwodzie
za pośrednictwem wpustek tworzywowych, nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę
ze względu na małą trwałość połączenia.
• Biurka muszą posiadać zakres płynnej regulacji wysokości w zakresie minimum 72-82 cm.
• Należy przewidzieć osłony regulatorów wysokości.
• Nogi stelaża kwadratowe (50 x 50 mm)
• Stelaż umożliwiający montaż nóg kwadratowych bez konieczności rozkręcania lub zmiany ramy.

PRACOWNIA PROJEKTOWA IZABELA BARTNICKA
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Sposób montażu nóg ze stelażem
• Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umożliwiające szybki i precyzyjny
montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Nie
dopuszcza się konstrukcji spawanej.

Rysunki zalecanego odlewu.
• Biurka z przysłonami czołowymi, wykonanymi z płyty wiórowej 18 mm, oklejonej 2 mm PCV,
• Stanowisko wyposażyć w wieszak metalowy na stację PC - zawiesia wykonane z blachy giętej,
mocowane do ramy biurka.

5.1.5.Kontenery podbiurkowe:
• Wyposażone w 4 szuflady
• Wykonać z z płyty wiórowej 18 mm, wieniec górny i dolny z płyty wiórowej 25 mm. Wieniec górny i
dolny z płyty wiórowej 25 mm, oklejony 2 mm PCV, pozostałe krawędzie oklejone 1 mm PCV.
• Połączenia na złączach systemowych
• Kółka jezdne, plastikowe bez hamulca.
• Uchwyty metalowe
• Zamek centralny
• Szuflady na prowadnicach kulkowych, wkłady szuflad metalowe, blokada wysuwu szuflad

PRACOWNIA PROJEKTOWA IZABELA BARTNICKA
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5.2.Krzesła
5.2.1.Krzesła obrotowe do pracy ciągłej (pomieszczenia biurowe)
Jako referencyjny wybrano model: Playa 11SL czarna P45PU tkanina EVO + baza chrom
Charakterystyka i minimalne wymagania:
• Podstawa pięcioramienna, aluminiowa polerowana (jednolity odlew aluminiowy).
• Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni.
• Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 47 – 58 cm.
• Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją twardości
sprężyny. Sterowanie za pomocą pokrętła znajdującego się po prawej stronie siedziska,
umożliwiającego regulację mechanizmu w pozycji siedzącej, odchylonej do tyłu.
• Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane integralną pianką PU
(wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach gwarantującej wysoką odporność na
zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia)
• Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie minimum 50 mm.
• Oparcie krzesła wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek
lędźwiowo – krzyżowy.
• Przód jak i tył oparcia tapicerowany bez plastikowych elementów maskujących.
• Oparcie krzesła z minimum siedmiostopniową, zapadkową regulacją wysokości
• Podłokietniki krzesła regulowane góra – dół. Nakładki podłokietników wykonane z miękkiego
poliuretanu w kolorze czarnym.
• Krzesło w całości tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności, 100% poliester, o klasie
ścieralności na poziomie 150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO
12945-2)
• Krzesło musi spełniać normę określającą obrotowe krzesła biurowe PN EN 1535-1;
• Krzesło musi posiadać certyfikat zgodności z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe;
Wymiary:
1045 - 1145 mm
• wysokość całkowita:! !
wysokość
siedziska
:!
!
475 - 580 mm
•
szerokość
siedziska
:!
!
465 mm
•
głębokość
siedziska:!
!
370 - 420 mm
•
szerokość
podstawy:!
!
660
mm
•
głębokość
całkowita:!
!
570
mm
•
długość
oparcia:
!
!
560
mm
•
szerokość
oparcia:!
!
445
mm
•
• wysokość podłokietników:! 670 – 775 mm
!
630 mm
• rozstaw podłokietników: !

Zdjęcie poglądowe
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5.2.2.Krzesła interesantów i do sali szkoleniowej
Jako referencyjny wybrano model: SUN H METALIK ECO
Charakterystyka i minimalne wymagania:
• Krzesło konferencyjne na czterech nogach, rurki stelaża o przekroju okrągłym, o wymiarze
19x1,5mm, malowane proszkowo na kolor metalik
• Siedzisko krzesła wykonane z sklejki drzewa liściastego, wyściełane pianką PU, gwarantującą
wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia z wyraźnie wywiniętą ku
dołowi przednią krawędzią siedziska, celem zmniejszenia ucisku na dolną część uda użytkownika
• Oparcie krzesła wykonane ze stalowego stelaża pokrytego elastyczną, transparentną siatką,
zapewniającą możliwość dopasowania do pleców użytkownika oraz swobodną cyrkulację powietrza,
wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo –
krzyżowy.
• Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną z atestem trudnopalności EN 1021:1, osnowa 100%
bawełna, lico 100% PU (poliuretan), o klasie ścieralności na poziomie 250 000 cykli (PN-EN ISO
12947-2), gramatura 382g/m2.
Wymiary krzesła:
880 mm
• wysokość całkowita:! !
500 mm
• wysokość siedziska :! !
410 mm
• głębokość siedziska:! !
460 mm
• szerokość całkowita:! !
570 mm
• głębokość całkowita :! !
•
Krzesło wg wzoru prezentowanego na zdjęciu lub podobne, spełniające wymagania gabarytów,
funkcjonalności, wysokiej jakości wykonania i trwałości.

Zdjęcie poglądowe

5.3.Szafy biurowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W ramach projektu mebli występują projektowane szafy z drzwiami skrzydłowymi
Boki, półki oraz cokół szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, oklejane 2 mm PCV.
Wieniec górny nakładany o grubości 25 mm, oklejany 2 mm PCV.
Wszystkie szafy mają posiadać regulację poziomu w czterech punktach, z regulatorami
umieszczonymi w cokole, wewnątrz szafy.
Szafy o wysokości powyżej 117 cm z drzwiami pełnymi (jedno- i dwuskrzydłowe) zamykane na
zamek baskwilowy, posiadający blokadę w trzech punktach.
Szafki niskie z drzwiami pełnymi wyposażyć w zamek jednopunktowy z zasuwką.
Zastosować, w zależności od wysokości szafy, od 4 do 8 zawiasów puszkowych
Półki wykonane z płyty wiórowej 18 mm, oklejane 2 mm PCV, z możliwością regulacji ich wysokości.
Uchwyty metalowe
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5.4.Szafa ubraniowa w korytarzu
•
•
•
•
•
•
•

Szafa z drzwiami skrzydłowymi
Boki, drzwi, półki oraz cokół szafy wykonane z płyty MDF lakierowanej
Regulacja poziomu w czterech punktach, z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz szafy.
Szafa zamykana na zamek baskwilowy, posiadający blokadę w trzech punktach.
Zastosować min. 8 zawiasów puszkowych
Wewnątrz zamontowane wieszaki na ubrania (dla minimum 16 osób).
Uchwyty wykonane z płyty MDF lakierowanej, wymiar 1200x20x20 mm, montowane pionowo od
dołu drzwi

5.5.Siedziska recepcyjne (korytarz)
•
•
•
•
•

Stelaż z metalowego pręta o średnicy Fi 11 mm - stelaż w formie płozy
Stopki twarde pod płozy
Siedzisko (poducha): pianka poliuretanowa wylewana w formach o gęstości 85 kg/m3.
Kubełek: stelaż metalowy zalewany w formach pianką poliuretanową o gęstości 80 kg/m3.
Tapicerowane w tkaninie z I gr. Ozdobne przeszycia.
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6. Uwagi pozostałe
6.1.Uwagi końcowe
• Projektant zachowuje pełnię praw autorskich do niniejszego opracowania.
• Wszelkie zmiany na etapie wykonawstwa, należy uzgadniać z Inwestorem i Projektantem, po
przedstawieniu materiałów określających parametry techniczne

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Izabela Bartnicka
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń Nr Bł-PdOKK/115/2008
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7. Spis rysunków
ID Arkusza

Nazwa Arkusza

A.03.1

Aranżacja pomieszczeń -rzut parteru

Skala
1:100

A.03.2

Aranżacja 3D pomieszczeń -rzut parteru

1:100

A.03.3

Przekrój 3D Meble w pokojach biurowych

-

A.03.4

Meble Projektowane - MP 01

-

A.03.5

Meble Projektowane - MP 02

1:20

A.03.6

Szafa projektowana SzP 01

1:20
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Obszar poza opracowaniem

LEGENDA
Elementy nowe
Elementy wyburzane/
demontowane

0.05
Biblioteka
25.31 m2

0.06
Sala szkoleniowa
39.40 m2

Jednostka Projektowa:

Szafa projektowana
SzP 01
Szafa projektowana
w zastępstwie
istniejącej

0.07
Korytarz
52.80 m2

Meble projektowane
MP 01

Pracownia Projektowa Izabela Bartnicka
Ul. Szarych Szeregów 5A/5 ; 15-666 Białystok

0.08
Przedsionek
5.39 m2

0.04
Serwerownia
38.18 m2
Meble projektowane
MP 02

0.03
Pokój biurowy
12.39 m2

0.02
Pokój biurowy
13.04 m2

Inwestor:

Urząd Statystyczny
ul. Krakowska 13 15-959 Białystok Polska
Temat:

0.01
Czytelnia
12.72 m2

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby
Regionalnego Ośrodka Informacji
0.09
Wc
6.58 m2

Adres inwestycji:
ul. Krakowska 13
15-959 Białystok

Nazwa rysunku

Aranżacja pomieszczeń -rzut parteru
Obszar poza opracowaniem

Obszar poza opracowaniem

Faza:

x 17
10 x 30

Projekt wykonawczy
Zespół projektowy:
Projektant:
Podpis
mgr inż. arch Izabela Bartnicka
upr. bud. w spec. arch. Bł-PdOKK/115/2008
:

Skala:

1:100
Nr rysunku

Data

A.03.1

kwiecień 2014

Biblioteka
poza zakresem aranzacji mebli
Sala szkoleniowa

Jednostka Projektowa:

Korytarz
Pracownia Projektowa Izabela Bartnicka
Ul. Szarych Szeregów 5A/5 ; 15-666 Białystok

Inwestor:

Urząd Statystyczny
ul. Krakowska 13 15-959 Białystok Polska
Temat:

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby
Regionalnego Ośrodka Informacji

Adres inwestycji:
ul. Krakowska 13
15-959 Białystok

Nazwa rysunku

Serwerownia

Pokój biurowy

Aranżacja 3D pomieszczeń -rzut
parteru

Pokój biurowy
Czytelnia

Faza:

Projekt wykonawczy
Zespół projektowy:
Projektant:
Podpis
mgr inż. arch Izabela Bartnicka
upr. bud. w spec. arch. Bł-PdOKK/115/2008
:

Skala:

1:200

GSPublisherEngine 0.13.100.100

Nr rysunku

Data

A.03.2

kwiecień 2014

Półki projektowane

Półki projektowane

Szafy przeniesione

Jednostka Projektowa:

Szafa projektowana
w zastępstwie istniejącej

Podest pod drukarkę
projektowany

Pracownia Projektowa Izabela Bartnicka
Ul. Szarych Szeregów 5A/5 ; 15-666 Białystok

Inwestor:

Urząd Statystyczny
ul. Krakowska 13 15-959 Białystok Polska
Temat:

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby
Regionalnego Ośrodka Informacji

Adres inwestycji:
ul. Krakowska 13
15-959 Białystok

Nazwa rysunku

Przekrój 3D Meble w pokojach
biurowych

Faza:

Projekt wykonawczy
Zespół projektowy:
Projektant:
Podpis
mgr inż. arch Izabela Bartnicka
upr. bud. w spec. arch. Bł-PdOKK/115/2008
:

Skala:

1:100

GSPublisherEngine 0.13.100.100

Nr rysunku

Data

A.03.3

kwiecień 2014

69
69

125

10
125

117
39

39

37

207

39

Blenda zasłaniająca drzwi
z płyty meblowej

Zestaw Nr 1

130

207

Jednostka Projektowa:

Podest pod drukarkę

Pracownia Projektowa Izabela Bartnicka
Ul. Szarych Szeregów 5A/5 ; 15-666 Białystok

30

26

Inwestor:
20

Urząd Statystyczny
ul. Krakowska 13 15-959 Białystok Polska
Temat:

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby
Regionalnego Ośrodka Informacji

Zestaw Nr 2
Szafki wiszące
Szafa

21

Adres inwestycji:

25

37

11

ul. Krakowska 13
15-959 Białystok

Nazwa rysunku

117

Meble Projektowane -MP 01

117

39

30

Projekt wykonawczy

30
75

39

39

38

Faza:

39

117

Podest pod drukarkę

Zespół projektowy:
Projektant:
Podpis
mgr inż. arch Izabela Bartnicka
upr. bud. w spec. arch. Bł-PdOKK/115/2008
:

Uwaga
Dokładne wymiary mebli i ich wykończenie
(kolorystyka i faktura) należy skorelować z
istniejącymi.

GSPublisherEngine 0.13.100.100

Podest pod drukarkę
Skala:

1:20
Nr rysunku

Data

A.03.4

kwiecień 2014

125

Szafki wiszące
projektowane

Szafy istniejące

31istniejące
Szafy

125

27

31

Jednostka Projektowa:

Szafki wiszące
projektowane

Szafki wiszące
projektowane MP 02

Pracownia Projektowa Izabela Bartnicka
Ul. Szarych Szeregów 5A/5 ; 15-666 Białystok

Inwestor:

Urząd Statystyczny
ul. Krakowska 13 15-959 Białystok Polska
Temat:

155

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby
Regionalnego Ośrodka Informacji

Adres inwestycji:
ul. Krakowska 13
15-959 Białystok

Nazwa rysunku

Meble Projektowane -MP 02
Podest pod drukarkę istniejący

Faza:

Projekt wykonawczy
Zespół projektowy:
Projektant:
Podpis
mgr inż. arch Izabela Bartnicka
upr. bud. w spec. arch. Bł-PdOKK/115/2008
:

Uwaga
Dokładne wymiary mebli i ich wykończenie
(kolorystyka i faktura) należy skorelować z
istniejącymi.

GSPublisherEngine 0.13.100.100

Skala:

1:20, 1:200
Nr rysunku

Data

A.03.5

kwiecień 2014

255

Jednostka Projektowa:

sala
szkoleniowa
serwerownia

Pracownia Projektowa Izabela Bartnicka
Ul. Szarych Szeregów 5A/5 ; 15-666 Białystok

Inwestor:

Urząd Statystyczny
ul. Krakowska 13 15-959 Białystok Polska

Szafa projektowana SzP 01
Temat:

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby
Regionalnego Ośrodka Informacji

Adres inwestycji:

Widok frontu

Widok boku

skala 1:20

skala 1:20

ul. Krakowska 13
15-959 Białystok

16

Nazwa rysunku

24

40

Szafa projektowana SzP 01
Faza:

Projekt wykonawczy

143
15

141
156

Widok z góry

Zespół projektowy:
Projektant:
Podpis
mgr inż. arch Izabela Bartnicka
upr. bud. w spec. arch. Bł-PdOKK/115/2008
:

skala 1:20

Skala:

1:20, 1:200

GSPublisherEngine 0.13.100.100

Nr rysunku

Data

A.03.6

kwiecień 2014

