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lNNE RozWĄzANlA (P_oNADSTANDARToWE) zAPEWNlAJĄcE
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załącznik

opracowana dla Ekspeńyzy i podpisana przez fzeczoznawcę ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych część rysunkowa (plan sytuacyjny, rzuly, pżekroje) wraz z
tabelką oraz naniesionymi proponowanymi rozwiązaniami technicznymi z zakresu
ochrony przeciwpożarowej.
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1. PRZEDMloT, zAKREs l cEL oPRACoWANlA.

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejący Budynek GłóWny szpitala szPzoz wwołominie

celem ekspeńyzy iest określenie la|{lly_nzeciwpożarowej ochrony biernej i

_"^rl1,1"]_1" . 
Bydłn"k Główny Szpitala SZPZOZ' w Wołominii'*'tń'p,."o"t"*i"ni"rozwązań technicznych odbiegających od wymagań RozpoĆ|Oienia Minlstralnfrastruktury z dnia 12 łwietnij ŹcjoŹ l. * 

"pr"*" 
"*"iuni<i-ti-te11l"ńcznycn. 

iatimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( Dz, U. Ń;;;,;;i. ÓÓij . p óżn. zm. ).

Budynek.Główny Szpitala SZPZOZ 
, 
w Wołominie w chwili obecnej nie spełniaaktua]nych 

Jvymagań przepisów przeciwpcłarowycń ia""i"""*"". * tym zakresieww. budynku do aktualnvch wvmagań '.*"runiórł t""ń;;r;;"h, lałim po*innyodplr^/iadać budynki i ich usytuowńie' i""i "Ćńóair".'i" ;;;J"f . § 2 ust,2rozpożądzenia M l z dnia 12 kwielnia 2ÓO2 r. w 
"p,"*i" *",u"nXO*-technicznych,jakim powinny odpowiadac budvnki i icn usytuowanie iói.n, Ń;;5ń; 690 z późn.zm. ), dopuszcza się inny spósób spemlenla przepisóW odpowiednio do Wskazańoceny (ekspertyzy) rzeczoznawców: buoowlaneio i 

' 
Jo ' sprlii""zaoezpiec.eriprzeciwpożarowych, uzqodnionvch z właściwą t"i"no*o 

-Xo-nluiOą 
WojewódzkąPaństwowej straży Pożarnej,

opracowanie ninieisze określa Dropozycje niezbędnych rozwiązań technicznych,których realizacia zapewni właściwv' p,oźióm Oe.pióiiónstwa-pó?'rio*L9o auayn"łGłówny Szpitala SZPZOZ w Wołomrnre

,Ekspeńyża opracowana została na zlecenie dyrekcji szpitala sZPZoz Wwołominie

opracowanie Wykonano na podstawie:

> oględzin obiektu,
> informacji Udzielonych przez z|eceniodawce,> dostępnej dokumentacji projeKowej budyniu,> następuiacych przepisów i ńorm Ooiyczących ochrony przeciwpożarowej 

:[1]Rozporządzenia Ministra lnfrastruktu 
"y ' 

a;iź- 1i7;i;itrE'Tńźi. w sprawie

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz,U. Nr 75,poz. 690 z późn.zm)
IzlRozporządzenia Ministra spraw Wewnętznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. Wsprawie ochrony przeciwoożarowej budyńió*; l;Ń; "Óńłto',iJ=juior"luny"t 

iterenóW (Dz, U, Nr 80, poz. 563 ),

[3]Rozp_oządzenia Mińistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16czeMca 2oo3
W sprawie przeciwpożaroweoo zaopatzenia W Wodę idróg pożarowych 1Dz, U, Ńr121, poz. 1139),
[4]PN-8-02877-4 lnstalacje orawitacyjne do_odprowadzania dymu i ciepła,
[5jPN-86/E-050o3, ochrona oagromówa obiekióW Ó;;;;i;;il:- -""

!!fi DzlAŁ KoNTRoLNo-RoZPoźNAWczY
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ
pa ń§lu owei shaży Pożalllei W lvarszawi.
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Bull|lrck Glółn.\,szPilaltl SZPZOZ w II ołoninie

t6]PN-84/E-02

!]!.]i!|"ł" nI 221, instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne
o^dpornoścj ogniowej elementów konstrukc;i OuOowranlc-ń,''''"-""
L8_]lry]q"i: nr 4o9 l20o5 l nstytutu Techni(i eudowla ne1. irojektowanie
zelbetowych i murowanych z uwagi na odporność ogniówą. 

-

oceny

elementów

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANA OB|EKTU

Pżedmiotowy obiekt Budynek GłóWny §zpitala szPzoz w Wołominie jest Wolno
stojącym, zaprojektowano W kształcie litery,J''.

Budynek Wykonany jest W technologii konstrukcji słupowo-ryglowej, podłużnej,
Zastosowano moduł konstrukcyjny o rozpiętości 6,3om.stropy- gęsto żebrowe,
Ściany murowane z cegły pełnej, cegły dzjurawkj i gazobetonu, Usztywnienie
stanowią żelbetowe ściany Wind, klatek schodowych oraz ściany dylatacyjne,
Kondygnacja podziemna (piwnica) Wykonana jest jako monoljtycznie Wylewany
beton. stropodach żelbetowy, płyty korytkowe, Wentylowany, przekrycie papą
asfaltową, schody-żelbetowe Wylewane na mokro,

3. WARUNK| BUDoWLANo - |NSTALACYJNE, lcH STAN TEcHNlczNY
(ZWĄZANY Z OCHRONĄ PRZECIWPOZAROWĄ)

stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzeżeń. Nie stwierdzono żadnych
spękań, ubytkóW i oplycznie zauważalnych odkształceń,

Geometria klatek schodowych nie W pełni odpowiada( tabela ,1) Wymaganiom
zawańym W ,,Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie" (Rozp, Min. lnft. z 12.o4.2oo2l. Dz. U, Nr 75, poz.6go z późniejszymi
zmianami,)

Wszystkie budynki szpitala Wyposażono są W instalacje:

Elektryczną
ogrzewcą - centralne ogrzewanie budynkóW zasilanie z sieci
mieFkiej, Zasilanie awaryjne z Masnej kotłowni opalanej oleiem
opałowym
Gazową - jest przyłącze do laboratorium i patomońologii,
odgromoWą
Wodno - kanalizacyjną;
Hydrantową;
Telefoniczna;

\\ryDżlAŁ KoNTnoLNo_nozroźNAWcY
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ
Państwowei s h6ży Pożarlrei $, Wa§zawie
Ul, Polna 1, 00-622 Warsz].,V3
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Budye k Gló.,llft STik ł SZPZOZ y, II'ciolłtinie

. sieć komputerowa

stan instalacjidobry. lnstalacje podlegają stałemu nadzorowi konseMato§kiemu.
Czynności konserwacyjne i przeglądy realizowane są przez wła"ne 

"iuiUy 
tuO

upoważnione przez producentóW przedsiębiorstwa seŃisowe.

Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice są poddawane przeglądom technicznym j

czynnościom konseMacyjnym zgodnie z zasadami określonyńi w polskich Normach
dotyczących uządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji
techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

Plzeglądy techniczne i czynności konseMacyjne, są przeprowadzane W okresach iW
spo§ób zgodny z instrukcjami ustalonymi przez producentów raz w roku-

4. zAKREs MoDERNlzAcJl, PRZEBUDovVY,

opracowanie niniejsze określa propozycje niezbędnych lozwiązań technicznych,
które należy uwzględnić pzy pracach remontowych W budynku, ReaIizacja
zaproponowanych rozwiązań zapewni właściwy poziom bezpieczeństwa
poźarowego Budynek GłóWny szpitala sZPzoZ W Wołominie

zakres głóWnych prac do Wykonania:

zamknięcie klatek schodowych dlzwiami o odporności ogniowei El 3o,+
zamknięcie piwnic drzwiami o odporności ogniowej El 60-,
Wyposażenie koMarzy i klatek schodowycń W ośWietlenie awaryjne -ewakuacyjne,
Wyposażeniu klatek schodowych W urządzenia służące do usuwania ,oymu lub zapobiegające zadymieniu,
zamknĘcie maszynowni dźWigóW drzwiami o odporności ogniowei El 30, J 51zamontowanie hydrantóW Wewnętrznych HP 25 na' b.viar.icnpos-czegolnych kondygnacji. § ls ,,k5i.'
podział kondygnacji szpitalnyĆh na'strefy pożarowe, dla prowadzenia
poziomej ewakuacji pacjentóW J{l Ł+ 5 ,, 1^i.u!\ujlA*.'' ' 

. 
""n 

*i,l suf rriń'-
CHARAKTERYSTyKA pozARoWA oB|EKTU 

rL'/ 
d ou' '

,'6ł"t1"

J.

5.,t. Powierzchnia, Wysokość i liczba kondygnacji.

Budynek GłóWny szpitala szPzoz W Wołominie Zaliczony jest do kategorii
zaglożenia ludzi zL ll. Przychodnie na lpiętze kategoria zagrożen ia ludzi zL lll.
Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych. Zaliczony jest do budynkóW
średniowysokich (sW),

- 1669,40 m'

5

WYDżlAŁ KONTRorNo_nożPożŃAWczY
KOMENDY WO]EWÓDZKIEJ
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ń.Ą Lt l., | Ą ęzp, t o l .f / p Z l ] Z,, u : i... ;,,,,,,,
Powiezchnia o@na nEĘo - 9 837,0

Powierzchnia piwnic

Kubatura budynku

- 930,9 m2

- 28 838,7 m3

5,2.odległość od obiektów sąsiednich.

Anllizowany budynek jest obiektem Wolnostojącym, odległość od obiektóWsąsiednich 20 m, Zachowano Wvmagane odległcś;i oo sąsńdnich oudynkow,zaprojektowany łącznik na poztmió parteru ;o;o" Ó;;;; Wydzieleniepozarowe pomiędzy budynkami ścianą REl 120 i d,zwi;mi'iń"o]eioyn.ł pr"rnl,kuchni jednokondygnacyjny jest oddzió|ony jako 
"oiro"" "*a o""r"'r"*" ., ,uścianami REl 12O, dżwiami El 60, stropołach ."ri"r"*, i*'"*"rów- pozazakresem opracowania.

5.3.Parametry pożarowe występujących substancji palnych.
W budynku Występują typowe substancje palne takie jak: meble drewnianej wyroby drewnopodobne, tworzywa sztuczne w 

"p"rutuii" 
,uJy"ln";, p"pi"r,odzjeź, tkaniny, niewielkie ilości cieczy palnych,

5.4.Przewidywana gęstość obciążenia ogniorłrego.
ola. b.u!vlł!w kwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi nie określa sięgęstości obciąźenia ogniowego. Nie mniej należy-przyjąć, ze w poilelzczeniacil
technicznych imagaz ynkach sprzętu medycznlg" 

"" ł""avg;"i; gęo"aaobciążenia ogniowego nie przekroczy wańości 500 MJ/m2

i.:9.Fj:q:li:. 
=n.,.żenia. 

ludzi, prżewidywana liczba osób na kondygnacjil W poszczególnych pomieszczeniach.

Budynek kwa|ifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi zL ll. Występująoddziały jak przychodnia przyszpitalna kwatitiłońane Oo łai;;;L ;ll 
'

llośó łóżek na oddziałach:

PlĘTRA
oDDzlAŁ LICZBA ŁOŻEK RAZEM PIĘTRA

l PlĘTRo olT 6 6

ll PlĘTRo od, okulistyczny 22 54

od, Neurologiczny 32

WlDzlAŁ KONTROLNo,RozPozNAWCzY
KoMENDY Wo]EWóDZKIEJ
lrrństWoWpJ stlazy Pożallio| W Wafszawrr
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tk,p",t,,u to. hni._-,t_, J..^tz.rła.k,n,t o- llr..,tt 7,1ę. ,.pu:_ll-.)h.i
Bu 

^ń.A 
|;t.,uh|.\zptt_1l l 5/pz, ,z ,, i:i;)ln,n,.'.

lll PlĘTRo

od, Neonatol,

lV PlĘTRo od. Pediatryczn'

Od, Chir, UńzOrt,

od, chirĘiczny

OO. Chorób WEw, |l

oddz, Chor, We.w.

5,6.ocena zagrożenia
zewnętrznych

Wybuchem pomieszczeń ofaz przestrzeni

11budlŃu oruz jego nąbliższym otoczeniu nie ma pomieszczeń ani przestrzenizewnęlżnych zaliczanych do zagroźonych Wybuchem.

5.7. strefy pożarowe.

Budynek Z uwagi na brak zastosowanych oddzieleń pożarowych stanowi obecniepraktycznie jedną strefę pożarową wynoszącą ca b,ooo mź, ezłriczona;estaktualnie obowiązująca dopuszczalna powiezc'nnia stret! por".i!ia'u OuovnruZL ll średniowysokiego czyli 5ooo mr.

_ 
Brak jest podziału kondygnacji szpitalnych o powierzchni pżek racząącei 7 50

m2 ścianą oddzie|enia przeciwpoźarowego, a co za tym idzie brak mozliwość
ewakuacji ludzido innej strei/ poźarowej na tej samej kondygnacji(§ 227 pkt 5[1]).

po zastosowaniu pionowych oddzieleń przeciwpożarowych ścianami REl ,l2o 
i

drzwiami o klasie odporności REl 60 powyższy Wymóg zostanie spełniony,

Na rysunkach 01,o2, 03, 04,05,06,07 pzedstawiono projekt podziału na streĄ/
pożarowe, dla umożliwienia prowadzenia poziomej ewakuacji chorych na danej

WYDzlAŁ KONTROLNg,lięJźl gtNNNęY
KoMENDY Wo]EWÓDzKlEJ
Pań§tWoWej sllaży Pożarnej !V Warsżalt,ie
u, Poina ] oo 622 Warsżowa
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kondygnacji, ao s
Wykonanie Wydzielenia pożarowego na kondygnacjach- do 3 strery ewakuac.ii, dIa
umoźliwienia prowadzenia poziomej ewakuacji chorych, tj, ścianami istropami o
odporności ogniowej REl 120 oraz drzwiami El 60,

ponadto występować będą nienumerowane podstreń/ pM takie, jak: pomiesżczania
techniczne, magazynowe i gospodarcze o gęstości o'bciążenia oinlJłąo O Oo SOOMJlm'.

l;1,IlT: :9o"rl.ści,ogniowej budynku oraz klasa odporności ogniowej isloplen rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanlJń, ---' -

ze Względu ilość kondyqnacii nadziemnych Jj 6 oraz Wysokośc <25m za|icza sięon do budynkóW średniowvsokich ol" tił"ń uuJlnłoui \n/v,i"Óun-"'i".t ku." ,,e'.
:9!9l!9:.l pożarowej. Dl; tej klasy odporności poźarowej - Wymagana klasaodporności 09niowej elementów konŚtruki;i UuOynłL rynosi

> głóWna konstrukcja nośna - R 120;

> stropy (ischody) - R E l60|

> konstrukcja dachu - R 30;

> ściany zewnętrzne (osłonowe) - E l60;
> ściany Wewnętzne nie będące częścią głóWnej konstrukcji nośnej -El30
} przekrycie dachu - E 30;

gdzie: R = nośność oqniowa (W minutach) E = szczelność ogniowa ( ) |=izolacyjnośc ogniowa ( ,, )

Na podstawie oględzin przedmiotowego obiektu, zapoznaniasię z udostępnioną,odnośną dokumentacją techniczną, _ź*;oros"i 
-fr 

ń-ugl,i-Ńo"ńv""Pji e-oOZołoraz W oparciu o lnstrukcje IB nr 2Żl i niłoolzoos '-.ńjJijrJiię]z",'.
> źelbetowe słupy szkie|etu o s||!9_ś9i otuliny prętóW zbrojenia = 45 mm,Ęcznie z tynkiem 1lnstr.tra, nżoolżoos, a;i i ''"" 

Lvlvlęlla -

> że|betowe ryole szkieletu o orubości_ otuliny prętóW zbrojenia = 35 mm,łącznie z tynkiem (lnstr, lTB niłoslZoos, i";]s.i
> płyty stropowe i schodóW, o orubości > 80 mm igrubości otuliny zbrojenia=20 mm; (lnstr, j.W., tab,7,)

> korytkowe pvty dachowe (na ceglanych ściankach azurowych) o grubościotuliny zbrojenia = 1O mm (lnstr.1-,w,, iaa.Z l: -"' 9-9ivvlrwll/v

> ściany osłonowe prefabrvkowane oraz z bloczków betonu komórkowego ogrubości > 100 mm (lnstr. j,W., tab.g.)

WYDżlAr, KoNTROLNO-ROZPOzNAWczY
KOMENDY WOEWÓDZKIEI
',:.r"^vFi słr6żvPOżarnPi w\ilłrszilwiF



I Ll'.',h :,l t, ,.l,--. ż,],l L,n-.:.|,.l ,],,llh .l 4|.!ll l!.:.\l|ll\):a/^,-
B,.J, ą, Ą ol"l. ,ll \ż|-t la _\zI,h ],/ " l, .,,,,; ,, ,

> ścianłi OziałcweiEEńiczne i z---

najmniej 65mm (lnstr, j,W, tab,9,
. 
betonu kom-rkoiĘo olrubo3ciach co--

l 15.)

W budynku ściany konstrukcyjne(3o j 24 cm| oraz stropy (2o cm) sąźelbetowe, wobec czego można Wzy!ąć, źe elementy auJoii"n" spełniająWymagania dla klasy,,B'' odporności poźarowej budy;ku. 
- " -'

Oddzielenia i wydzielenia przeciwpoŁrowe.

\^łmagana minimalna klasa ,,B'' odpomości ogniowej dla elementóW oddzieleńplzeciwpozarowych Wynosi:

Ponadto:

przepusty instalacyjne w elementach oddzieleń przeciwpożarowych powinny miećklasę odpornościogniowej (E |) Wymaganą dla tych elementóW

Dopuszcza się nie instalowanie pzepustóW dla pojedynczych rur insta|acjiWodnych,
kanalżacyjnych i oglżewczych, Wprowadzanych pzez ścianV i sfrór,V.]^pomleszczeń higieniczno- sanitarnych.

|?u:ty instalacyjne o średnicy powyżej 4,o cm W ścianach i stropach nieOęOącYch elementami oddzieleń Dzeciwpozarołvych d|a którychŃÓ."g"n"
|,:_.:_:9|9.oug,onliowej co nąmnlej eloo l"o ńiróo po*i,n;;iieciH;
odporności ogniowej (E l) tych elementóW

Przejścia.instalacji p żez zewnętżne ściany budynku, znajdujące się ponżeJ
!:Tfi:J ter:ny, p:winny być zabezpieczone pzed możliwoŚcią przun*"nl g"rudo Wnętza budynku,

przew_ody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu pżejścia przez elementvwydzieleń pżeciwpożarowych powinny być,"v'po" jo"ó , pl""i*iir".ń o"pyodcinające o klasie odporności ooniowej (:E l) ;wn;j kl""i";d;#;ś";;;;wej
tych elementóW lub powinny bycóbudowane.

Ęposaźenie wnętrz

WYDZIAI KoNtnoLNo,noźloźNAWCżY
KOMENDY WOJEWÓDZKIE}
Pań§twowej stlaży Poźarnej W l{arszawie
,ll Po]na 1 , 00-622 \r',/arśzJ,"!3
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El

§€*F

elementów
oddzielenia
pżeciwpożarowego

Scian i stroŃw2i ĘiieńiiEno RE1120

innych zamknięć pĘecMoE6wyń
na korytaz i do p-ńieĘEenE
na klatkę schodoWą
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WprzeOuaowvwanym@
ooofi4ąZłącyTni przepisami:

{Tateriav stosot4Ęne do aranzagi tłnęt-z będą m najmniej trudno Zapalne, a prcduktyich rożdadu termicaląo ne będą bĄlczrre ńU lre""ń" ońiąff"" or"g""ewakuaq{Ą/ch elernenly Wysroju ..ętz Ęą nlepar.,e a orłajziniscian Monane zmabńałóW nierozprzestżeniających ognia,

- Wykładziny podłogowe będą co najmniej trudno zapalne lub niepalne,
-okładziny sufitóW oraz sńfu podwieszone będą \ryykonane z materialóWniepalnych lub niezapatnych, nie kapiącyc; iffi;fifi;ń;§'*o'rr",

ognia.

5.9.Warunki ewakuacji

1/ Ewakuację z budynku plzewiduie się.pięcioma klatkamischodowymi K1- K5 WgrysunkóW kondygnacji i danych Wtabeli

Klatki Ęczą poszczególne kondygnacje nadziemne z pańerem,

lstniejące klatki schodowe nie są obecnie obudowane i oddymiane oraz niespełnąą wymagań pzepisów i norm w zakresie normatywny"ń pui"i-"tror.
Zainstalowane wentylatory wyciągowe dymu (nie spełniaLce ;;;";;pożarowych. bez ceffkatu)w klatkach K1. K2, Xs iXł 

"'Ćlp"i,ńHi"rur"uu*intensywności oddymiania, brak napowjetżania klateł schojiwlii'i5iozoriupańeru.
szerokość dżWi sianowiących Wyjścje ewakuacyjne z budynku będą nie mnlejszeniż szerokośc biegu k|atkischodowej ipowiększ;ne o 50"; dla ho'rul.p,t"l". oor"iwieloskżydłowe ewakuacyjne będą.mieć 

:,; ń"Lii"i""l"'"oioiJ,"lnu 
"*oyoł"o szerokości co najmniei g0,0 cm .Kierunek 

"tńr""i;l;i;;;ńu""vjiv"n,goanvz kierunkiem ewakuacji.

z Wldad(ań sóodoyvyń spehiono naĘpują€ Warunkieli€kuadi:

. ebT€nty z mabrialć,W nlepalnyó,. zasto§olłano drż!ł/iWyjścio!rc na dach W istnĘą€ k]atce schodo\i€j,

3/ Warunki, ktore nie Ę spehbne.

W ishiejących klatach schodoĄ/ch:

1],:,.1 :P"oy":- polvinny b}rc obudot^€ne ścjanami REl 60 lub El 60 izammę€ drzrviami El 30 na całej Wysokości, -' --
b) n esą oddymr'ane \^€ Wyrnagań,PN-.porvinny posiadać oknaildapy oddymiające lubsystem Wentyladi mechanicznej uniemozliwiaiacv zadvmjenll'
c) p o§iadają nĘrawidłowe szercko{śe O"só* i .p"Ó,i,Ń;b#łl.

WYDżlAt KoNTRotNo_RozPożNAWcżY
KoMENDY WorEWÓDZKlEJ
Panslfiolvel straży Pozalnej W Wdrszaw]€l Polna ,] 00,622 WarsZ jl.,/3
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:,11I=_ 
niezsodnosc' !\iymiarcM€ oraz nieprawidbM/ości są omóWione W pK,7,nnFJszego opEco^Enia, as9piono 

_J.e 
rcarvl.ązaniami ńpŃ"ń"y.ni 

"unf+oglry roza.""go (patrz pkt.d, t ,) oraz.ro;ĘzJnj;;';;:tępczymi
(patrz pkt, 8,2.),

4/ zgodnie z § 68 ust.l [1] minimalna szerokość schodóW W budynku
zakwalifikowanym do kategorii zagrożen ia ludzi zL ll powinna Wynosić 14o cm, a
szerokość spocznikóW 150 cm

il"ffitx {;n' "r"kuacyjną 
stanowią klatkischodowe oznaczone na rysunkach

Tabela 1,Parametry klatek schodowych

tia poziomych orog

ii::::*-^"il::l ].powinna Wynoslc maKsymaInie 10,0 m oraz dwóchkierunkach ewakuac;ipowinna w}no"ij ila;;fi"';#]

e przed klatką ę posiaĘ wvńĘaną-'wńoło* *ń
5/ zgodnie z § 2aĄ1] W budynku średniowysokim (sW),
pożarową zL ll, na|eźy stosować klatki schodowe obudowane
oraz Wyposażone W użądzenia zapobiegające zadymieniu Iub
dymu- nie spełnione,

zawierającym strefę

i zamykane drzwiamj

sfuZące do usuwanja

l]
WYDżlAŁ (0NTnOINO_ROZPOżNAWCżY

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ
Państwowej shaży Poźarnei w Worszawie
ll Po na 1, aa-622 \Nalsż1 a

Lp Parametry kIatki
schodowej

Nr klatki schodowej Uwagi

K1 K2

1,35

112

K3 K4 K5(zL
lll)

1 Minimalna uźyt[owa
szerokość biegu W [m]

1 ,47
1,47

1 ,47 1"1 szerokość ód -
poręczy do

2 Minimalna
szerokość spocznikóW
weiściowe w lmi

1,43 1,43 1,43 1,5 Wymagane-jń-

3 Minimalna sEroi6sc
spocznikóW
miedzy piętrami[ m]

1.,17 l,z oo

1,3

1,17 ,|,26 ,1,2 Wymagane 1,5m

4 Maksymalń--Ę6[ó3B
stopni W [cm]

14 14 14 14 14 Wymagane do
15cm-spełnione

5, szerokość dżwi-
Wyjściowych parter

szerokość skrzydła
nieblokowanego W lmj

0,9+
0€_
1,8m

0,9

1 ,6+1,6

=3,2m

0,9

1,4

0,9

1,0

1,0 0,9

0,9 szerokość 
-Wymagana dla żLIl '1,4m

Dla zL l 1,2m
Ho na pańerz
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ponlze] 50 m.

zgodnie z § 243 ust.l [1] koMarze, W strefach pożarowych zakwalifikowanych
do kategorii zagrożenia ludzi, należy dzielić na odcinkio długoścido 5o m.
obecnie korytarze nie są podzielone W MW sposób, na nieldórych piętrach
znajdują się dzwi zwykłe, Zaproponowano podział koMaży W ramach podziału
na streĄ/ pożarowe na kondygnacjach

7l Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego W pomieszczeniach (4o m) W
żadnym przypadku nie jest przekroczona i maksymalnie Wynosi ok. ]2- 21 m.

8l zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dopuszczalna dłUgość dojścia
ewakuacyjnego W budynku istniejącym nie powinna pżekloczyó - 40 m pży
dwóch kierunkach dojścia . Faktycznie długość dojść ewakuacyjnych przy dwóch
kierunkach dojścia z kondygnacji najwyższej wynosi ok, 75 m - (brak
wydzielonych pożarowo klatek schodowych z dżwiami El 30 oraz
oddymianiem, za Wyjątkiem klatki K4).Długość dojść ewakuacyjnych pzy braku
Wydzielonych pożarowo klatkach schodowych W analizowanym budynku należy
liczyć od środka korytarza(Wyjścia z pomieszczenia) na najwyższą kondygnacji
do k|atki schodowej licząc pod kątem prostym drogę ewakuacji ludzi poprzez
spoczniki i schody do drzwi zewnętrznych- na zewnątrz budynku.
g/szerokość koMarzy Wynosi 140 do 20o cm,

10/ §zerokość dzwido pomieszczeń szpita|nych Wynosi min,o,9m,
Wysokość WW, dżWi min, 2 m- spełnione.

l._*P|9l urząrlzeń przeciwpo::lory:l W obiekcie; stałych urządzeń
33ił1,1?,il;"r"J,"T[[,"Ti"iliT:ł,_ j:aalowej,azwięroiJ josystemu
oaov.",:"ń"i"ii bz;;;;fitr§:ffi fl ;Yf '.. 

rJ"1";§T-'i'lI3Ł",ll.ńT"o

l/ dobór stałych urżądzeń gaśniczych nie Wymagany.
z lnstalacja gażowa.

lĄYDzlAŁ KONTROLNO,ROZPOZNAWCżY

KoMENDY WoiEWóDZKiEJ
Pańgtwofiej straży Pożarnej w Warsz0wie
rl. Polna 1 , oa,622 \Na|ąz),l?12
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lnstalacla gazo

instalacja gazóW medycznych W pionowych szachtach instalacyjnych,

3/ lnstalacja centralnego 09rzewania.

centralne ogrzewanie Wodne z sieci miejskiej, awaryjnie z miejscowej kotłowni na
olej opałowy , zewnętrzny Wolnostojący budynek kotłowni omocy 1,o4 MW,

ł lnstalacja WodociągowaWewnętrzna przeciwpożarowa.

Budynek W chwili obecnej jest Wyposażony W instalację Wodociągową
pzeciwpożarcwąz hydrantami 52 na klatkach schodowych,

W budynku szpitalnym powinny być hydranty Wewnętrzne HP25 na kondygnacjach
nadziemnych (usytuowane W koMarzach, nie na klatkach schodowych).

Do Wełvn_ętrż nego gaszenia pożaru słJłć będą hydranty 25 z Wężem półsźywnym o
długości 30,0.m umleszczone na korytażach na iazdejkonOygnrcji ŻłLJa 

"ięjednoczesność działanja dwóch hydrantóW 25 co daje wydajnói e zi1,o vs = z,o us_ ota
kondygnacji piwnjcznej wymaga się jednoczesność'dziłania dwocn hyJrantow He sz
co daje Wydajność 2 x 2,5 l/s = 5,o ys,

W zakresie instalacji Wodociągowej Wewnętż nej pżeciwpożarowej stwierdza się
brak następujących urządzeń Wymaganych W bUdynkach średniowysokich:

- hydrantóW HP 25 W korytarzach,

- hydrantóW HP 52 W korytarzach piwnicy,

ą
,1r

l;-,

a-,
id
r al"
t
t

ł[ ipł \l ,,

W celu poprawy warunków ochrony p,poż. W budynku szpitalnym średniowysokim, W
ramach przebudowy instalacji Wodociągowej należy:

- Wymienić istniejące hydranty HP 52na kondygnacjach nadziemnych na hydranty
HP 25 spełniające Wymagania obecnie obowiązującej normy,

- Wykonać hydranty HP 52 W kondygnacji piwnicznej umieszczone na korytarzach,

5/ lnstalacia elektryczna i odgromowa.

Pzy projeKowaniu instalacji elektrycznych zachowano następujące zasady:

WYD2IAŁ KONTROlNO,iożPoZNAWcł
KoMENDY Wo]EWÓDZKIEi
Paó §twowej staży Pożarnej W War§Zawie
ul. Polna 1 , 00-622 \Narsza'ł,,
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"' ?:'o:oruno oo"
, do budynku, odpowiednio oznakówany,

:J :1"]:::Yi: *ylączniki pzeciwporażeniowe różnicowoprądowe,
c,) |-|zewdzlano Wyłączniki nadmiarowe W obwodach odbiorczych,
d) Pzewidziano połączenie WyróWnawcze głowne i miejscowe, Ęczące przewody
. ochronne z częściami pzewodzącymi in-nv"i, in"t"i""iiiłon"irlliińOTn*".

e) Pzewiduje się oświetlenie awarylne ewakuacyjne i bezpieczeńshra
l(Iore oędz€ miało nieza|eżne obwody ośWietleniowe, a załaczani
il:Ę "r,"rrl"| odbywac się będzie 

"utor"ty".ni". "iń;;;;;;osWletlenla podstaWoWego.
zaleca sję zainstalowac oprawy ośWietIeniowe z Wbudowanym zasilaniem
awaryjnym o czasie zadziałania minimum 2 godziny i natęieniu swiatłaminimum 5 lux,

W budynku Występują szachty instalacyjne pionowe.

lnstalacja odgromowa spełnia Wymogi[1]

6/ lnstalacja sygnalizacji pożarowej.

Budynek nie jest Wyposażony W instalację sygnalizacji pożarowej, która powinna
byó poĘczona do monitoringu poźarowego PsP. obowiązek posjadania takiej
instalacji W budynku wynika z § 24 pkt 6) rozpolządzenia MsWiAt3] - ilość łóżek
szpitalnych > 20o.

W celu dostosowania do Wymagań WarunkóW ochrony p.poż. W budynku szpitalnym,
należy przewidzieć wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru- ochrona pełna
We Wszystkich pomieszczeniach szpitalnych (syśem cyfrowy z centralką
autonomiczną, należy Wykonać róWnież in§ta|acją sygnalizacji alarmu pożaru W
klatkach schodowych iszybach Windowych, lnstalacja powinna stgrowac m. in.
urządzeniami służącymi ochronie p,poź,, tj, Wentylacją oddymiania grawitacyjnego -
sterowanie klapami odcinającymi wentylacji mechanicznej, oknamido oddymiania w
klatkach schodowych i szybach windowych

obecny monitoring z najbliższą jednostka Państwowej straży Poźarnej obejmujeczęśc obiektów po modernizacji- nie obejmuje budynku głów'n"ń- '
7 DźWiękoWy sysbm ostrzegawczy

\fuYDżlAŁ KONTROLNo ROżPOZNAWCZY

KoMENDY Wo]EWÓDZKtET
PańslwoW€i straży Pożarnei W Warszalvie

r] Pólńa 1, 00,622 \^la(sza,,Na1,1
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ostrżegawczy(Dso), ilość łóźek szpitalnych >2oo , istnieje obowiązek
Wykonania takiej instalacji zgodnie z § 23 rozporządzenia [3]

Na zasadzie odrębnej ekspeńyzy będzie Wystąpienie do WK PsP o
zastosowanie W budynku systemu DSo w ograniczonym zakresie,

8/ Wentylacja.

W trakcie modernizacji Wentylacja mechaniczna będzie sukcesywnie
pzebudowywana W celu spełnienia Wymagań Wynikających z przepisóW
lechniczno-budowlanych(przejścia przez strery pożarowe),

pzewody wentylacji mechanicznej w budynku pzechodzące pzez oddzielenia j
wydzielenia pzeciwpożarowe (stropy, ściany) OęOą wypos"zoie-w-łLov
odcinające, ogniowe lub obudowane okładzinami o'oO'pornoSci ognio*li l.o*n"l
k|asie odporności ogniowej oddzielenia pzeciwpożarowegolco n.]ń.i"iLilZOl
Położenie klap monitorowane W centrali pżeciwpożarowej. "

:::::9l]1:ry:?y]r|: 
pzechodzące pżez pomieszczenia, których nie obsługują

{Uanzyt) będą miec odporność ogniową róWną odporności 09niowe.i ścianek
dzałowych dla tych pomieszczeń,

gMyposażenie W gaśnice i oznakowanie.

streń/ poźarowe kwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi zL ll Wyposaza
się W gaśnice.

_r9T:| 
!v'}p 

,^Y będzie W podręczny spzęt gaśniczy W posbci gaśnic o masie §odkagasnrczego co nalmnĘ 2.0 kg przeznaczonych do gasrenia pożaru grupyABc. PąJętl3gaśnice proszko/,€ o masie 6 l€ (GP6x lub GPO.) nu ro.a.łOo,0 ńr-iÓ,ń,]"t ni "miejscań bt\a/o dostępnych,

Przewicżano omakowanie mi,gjsc usbwienia gaśnic hydrantow Wewnęt żrrych oraz
przeciuĘożErolliąo WyĘcz ,ka pądu poźamicafiiznakami informacyjnymizgodnie

z PN-92l,,l{1256,01 i 02 oraz PN€5^ł.-51 52o,

19T1_9"," rłr*:ny W instukcĘ bezpieczeńs{ła pożaro\ń€go oraz będą
@EkoM/ane drogi i kierunki elvakuaqi.

,P.,tiitłłŁ|,|ffii
l5
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10/ Drogi pożarowe.

t1]|9!9nie 
szptala istnieje sieó dróg Wewnętżnych o Utwardzonej nawierzchni 2

:lT:l1?:1.|9 dTg poż"rowych. Drogizapewniają dojazd do komplełsu ouJynłów oez 1Konecznoscl cofania, Na teren szpitala zapewniony jest wjazd przez dwie biamy u
wjazdowe. Układ dróg pż edstawiono w załącznikui pl"n 

"ytui"yilly,- 

' 
ę

do zewnętrznego gaszenia pożaru.

ilośó Wody do celóW przeciwpożarowych Wynosi 20
z hydrantóW zewnętrznych o8o z sieci Wodociągowej

zaopatżenie W Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowią istniejącenyoranty zewnętzne . la sieci znajdujące się
w odległości 5-75 m od ww, budynku, Pęy wjeżdzie głOwnym iiŹy portierni
wskazany jest montaż dodatkowego hydrantl HP aÓ, z zasillnióm oo ul,
Gdyńskiej dla pełnego pokrycia zasięgiem parkingu ire;onu w;izJu głO*nego
do szpita|a.

Dojazd do WW. obiektu oraz usytuowanie hydrantóW zewnętrznych przedstawiono
na załączonym do ekspeńyzy planie sytuacyjnym,

12 oddymianie klatek schodotłĄlch iszybóW Windowych

Klatkischodowe Wyposażona będą W ulżądzenia oddymiające lub użądzenia
zabezpieczające pżed zadymieniem uruchamiane autómatliznie oraz zdalnie
ręcznje(pżyciskami),okna oddymiające o cżynnej powiezc'hni oddymiania minimum
5%_powieżchni żutu poziomego klatki Wraz z holem dźwigowym, Óopu...r. .,ę
zastosowanie jako rozwiązan ja alternatywnego wykonanie instalacji t}pu
nadcjśnieniowego- nadciśnienie 50 Pa, z Wentylatorem napowietzajicym i łlapa
upustowa otwierająca się pzy pzekroczeniu nadciśnienia 50 Pa.

' 11.1*r.:tł,r-:Ńpożarcvtv wyłącznik prądu oraz pzyciski uruchamiające klapyoymowe należy oznakowac znakami bezpieczeństwa zgodnie z eotski tlormąPN_g2lN_o1 256/02

't,l/ Atestacja i śWiadectwa dopuszczenia.

Materiały i ulz ądzenia techniczne stosowane W budynku będą posiadać Ważne aprobaty
technjczne orazceMkaty zgodności Wydane pzez odpowiednie placóWki naukowo
badawcze, np, lTB,

6. zAKREs NlEzGoDNoścl z PRzEPlsAMl

lll zaopatrzenie W Wodę

Dla^ budynku Wymagana
dm'/s. zapewnione to jest
miejskiej.

WtDźlAi KoNtńo!No,noźfożNAwćł
KOMENDY WOJEWÓDZKIEI
PańsiwoWej shaży Pożarnej rv Warszawie

ul. Po na 1, 00-622 \lr'arszaYr,?|6



EkspeĄr-zd lech iL:nd dL)Ęćzqca ,,tanu l)chroĄ pneciv})()żarc^|ei
Budynek G!ó|,1ł, Szpilald SZPZOZ y itlłontllie

W 
,związku, z

".:j,tTi^Gl",)11_:.1tr:1?_pa|.zoz 
w wołominie ustalono, !e , JiuillioecneJ niespełnia on aktualnych Wymagań przepisóW pzeciwpozarowycn,

Nieprawidłowości polegają na :

l/mnjejszej niż wymagąą przepisy WarunkóW technicznych, szerokości
biegóW, spocznikóWłabela :

a/użytkowa szerokość biegóW Wynosj 1,35m < 1,4o m klatka K2, klatka
K5 szerokość biegu 1,1m,wymagana 1,2m dlaZL :

b/użytkowa szerokość spoczników- Wejściowe1,43m,spoczniki
międzypiętrowe(międry kondygnacjami) w poziómach poszczególnych
kondygnacji Wynosi 1 ,17 do 1,26 m-< ,l,s m;'

2/braku Wydzie|enia pozarowego klatek schodowych, z drzwiami El 30
3/braku Wyposażenia klatki schodowej W urządzenia służące do usuwania
dymu lub zapobiegającF- pżed ich zadymieniem,
4lplzekroczeniu dopuszczalnych długości dojść ewakuacyjnych, Wstosunku do określonych,w plzepisach warunkóń tecnnicznyctr j |zy nieWydzielonej pożarowo klatce schodowej oraz nie wyposażonÓ; wużądzenia służące do usuwania dymu 

'lub 
zapobiegajĄbe przed' ichzadymieniem ),

s/braku Wydzielenia pożarowego piwnic i maszynowni dźWigóW,
6/braku Wyposażenia budynku W instalację Wodociągową
przeciwpożarcwą z hydrantami HP 25 na korylarzaóh,
7/pżekroczeniu dopuszczalnej Wielkości strefy pożarowej.

8/mniejszej niż Wymagają przepisy WarunkóW technicznych szerokości
drzwi Wyjściowych na zewnątz budynku na pańerze-klatka kł,K5,

9/ Brak dżWi dymoszczelnych El 30 dzielących korytaże na odcinki o długoścj
poniżej 50 m.

Zgodnie z § 243 ust.l [.1] koMarze, W strefach pożarowych zakwalifikowanych
do kategorii zagroże nia ludzi, należy dzielić na odcinki o długości do 50 m,
obecnie koMarze nie są podzielone W W^i,,/ sposób, na niektórych piętrach

, znajdują się drzwi zwykle. Zaproponowano podział korytarzy W ramach podziału
na strefy poźarowe na kondygnacjach

10/ Brakjestpodziałukondygnacji szpitalnych
75o m2 ścianą oddzielenia przeciwpożarowego, a

o powierzchni pzek racząącej
co za tym idzje brak możliwośó

ewakuacji ludzido innej strei/ pożarowej na tej samej kondygnacj(§ 227 pkt 5[1D.

\ł,"YDziAŁ KóNTRoLNó-RózlózNAWcźY
KOMENDY WO]EWÓDZKIEJ
PańsiWoWej ShażyPożarnei lvWalsżaWie
LJl Polna 1 , aa-622 \Nalsza',^]a
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EkśperĘ:d !cchniQ7]a dalycrLr..u sląnłl ochrony przeciwPaż.llowej
Duhnek GłóvD szpilala SZPZżZ w Wo{clnirtie

po zastosowaniu

dfzwiami o klasie

pionowych

odpornoścj

oddzieleń przeciwpozarowych scianańi REll7D i

REl 60 powyźszy Wymóg zostanie spełniony.

Na rysunkach 01,02, 03, 04,05,06,07 przedstawiono projekt podziału na strefy
poźarowe, dla umożliwienia prowadzenia poziomej ewakuacji chorych na danej
kondygnacji, do strefy pożarowej nie zagrożonej pożaIem. Planowane jest
Wykonanie Wydzielenia pożarowego na kondygnacjach- do 3 strefy ewakuacji, dla
umoźliwienia prowadzenia poziomej ewakuacji chorych, tj, ścianami istropaml o
odporności ogniowej REl 120 oraz drzwiamj El 6o.Przy podziale na strefy
pożarowe naleźy zachować pas 4m o odporności ogniowej El 60 W narożach
skrzydeł budynku 90" oraz Wystający murek o,3m przy ścianach podziału na
strefy poźarowe. Propozycja rozwiązań na rysunkach.iak Wyźej.

Możliwości techniczne i aspekty ekonomiczne dostosowania roanięań
budolvlano insłalacyjnych budynku do przepisóww zakresie punktu 6
ekspertyzy.

część Ww. niezgodności możliwa jest do usunięcia W trakcie pżewidywanych
remontóW budynku, Dotyczy to niezgodności opisanych W pkt.: 6, podpunkty
'll do 10l.

6,1. 
_ 
zakes niezgodności z wymaganiami w zakresie zabezpieczeńprzeciwpożarowych budynku niemożliwych do u3unięcia.

zakłada się niespełnienie Wymagań aktualnych przepisóW dotyczących:

6.1,1, Brak Wymaganej szerokościspocznikóW miedzypiękowych istniejących klatek
schodowych(tabela 1) -jest 117 cm, do 1,3m,Powinno być 160,0 cm,

uzasadnienie:

Uzyskanie Wymaganych paramekóW dla klatek schodowych niejest możliwe bez ich
Wybużenia i Wykonania nowych, Plzyjęcie takiego rozwiązania Śpowodowałoby
konieczność dalszych Wybużeń, dotyczących sąsiednich pomieszczeń omz
naruszenia konstrukcji stropóW,

6.1,2, Blak Wymaganej szerokości biegóW isiniejących klatek schodowych(tabela 1) -jesi
1,1In klatka K5 ZL lll, Powinno być 120,0 cm, Klatka K2 W części oóoziiłów szpitalnych
ZL ll-jest 1,35m. Wymagane 1,4m,

uzasadnienie:

WYDZIAŁ KONTROlNO"ROzPOZNAWcżY
KOMENDY WO]EWÓDZKIEI
PańsiWoWei strażyPożarneiWWalsżawi.]8



Ekspł .a lech iczna (tatyezqca stanu ochron,l: Przecfuplżdl(Ą],ej
RuĄ,fiek Gló\n\ szPifu a SZPZ)Z l, Wołonlinie

uzyskanie wymaganych p@
Wybużenia.i Wykonania nowych. Pzyięcie takiego rozwiązania Śpowooowałouy 

'
konieczność da|§zych wybuzeń, dotlizących sąsiednich pomieszczeń oraz
naruszenia konstrukcji stropóW,

Na blak podstaw do Wybuzenia istniejących biegóW klatki schodowej mają WpłyW
WZględy konstrukcyjne. funkcjonalne oraz ekonomiczne,

Przebudowa. i dostosowanie budynku WW- zakresie do Wymagań określonych
W przepisach nie jest możliwe ze Względu na konstrukcji buiynku, Również
względy ekonomiczne nie przemawiają Źa pzebudową ww OuOynriu. 

-

7. PRZYJĘTE |NNE RozWĄzANlA (PoNADSTANDARToWE)
ZAPEWN|AJĄCE ZABEZP|ECZEN|E PRZEC|WPOZAROWE BUDYNKU
(REKoMPENsUJĄcE NlEzGoDNoŚcl NlEMoŻL|WE Do UsUNlĘclA W
ZABEZP|ECZEN|U PRZEC|WPOZAROWYM W STOSUNKU DO
WYMAGAŃ PRzEPlsÓW).

zgodnie z _§ 2 ust.2 i § 2o7 ust,2 '' WarunkóW technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuow€nie_" przedstawiony zakiĆs rozwiązaa
zastępczych w Budynek Główny Szpitala SZPZOZ w Wolóminie, jroponowany
przez. żeczoznawą budowlanego. i żeczoznawcę do spraw zabiezpieczeńpżeciwpożarowych może być realizowany w fazie prqeńowej, i następniewyłonawczej qo uzgodnieniu pońizej pzeOsiawionyóh wskazańz Komendantem Wojewódzkim Państwowej stńży Pozarnei w Wirszawie,

Autorzy, opracowania biorąc pod uwagę techniczne i ekonomiczne możliwości
r*,{:Y istniejącego . budynku proponują zastosowanie rczwiązań
tecnnlcznych, które W maksymalnym stopniu poprawią stan bezpieczeństwa
pożarowego,

§.,::|Y_ ":]?,gllę"ia 
Właściwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego

Eudynek GłóWny szpitala szPzoz W Wołominie, a przede Wszystkim
zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji, autozy ełŚpertyiy uzna!ą zaniezbędne zrealizowanie następujących- rońią..i''iastępczych
rekompensujących niespełnienie uaituiinienie aktualnlJ obńIązulącychpżepjsóW:

1, Wyposażenie korytaży i klatek schodowych W ośWietlenie awaryjne -
ewakuacyjne

2, zapewnienie czasu pracy ośWietlenia awaryjno-ewakuacyjnego przez co
najmniej 2 h, zapewniające natężenie śWiatła 5, lx,

\ĄryDżlAt KóNTioLNo-ROzPożNAWczY
KOMENDY WOJEWÓDZKlEJ
Państwowei stIBży Pożarnej W Warszawi€
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EksperĘ:a lelhnicna dorczLlCa sllłllu och].ony pr:ecilĄ)pożLlf (Ne j
Bud|nek Głów1l,Szpildld SZPZoZ y, illotcllnnie

jako rozwiązanie ponadnoffi
ęrzwia9h_ €Wakuacyjnych prowadzących na zewnątz budynku

mknięć antypanicznych.

5,

6

\

9,

7

Jako rozwiązanie ponadnormatywne zaleca się dostosowanie dźWigóW do
qryagal ekip .ratowniczych W ograniczonym zakresie tj. w zŹkresie
ste, ro],/\,ania i zasilania elektrycznego sprzed pożarowego ,yĘ".nit" pąOu
Kaolaml o 90-minutowej odpornoŚci ogniowej.

zamknięcie piwnic drzwiami o odporności ogniowej El 60,

WydzieIenie holi Windowych W Ęonie klatek schodowych ścianami o klasie
odporności ogniowej REl 60 oraz drzwiami przeciwpożarowymi o klasie
odporności ogniowej El 3o,

przejścja instalacji technicznych przechodzących przez strop i ściany
Wydzjelające kondygnację piwnic należy zabezpieczyć przeciwpozarowo W
klasie odporności ogniowej El 120, Wychodzące z maizynowni Ózwigow _ et
60,

jako. rozwiązanie ponadnormatywne zapewnienie oddymiania holi )
'dźwigowych i szybów windowych (dźwigowych), :
oraz Wykonaniu Wszystkich prac określonych W pkt 4 ekspeńyzy, zdaniem
autorów ekspeńyzy zapewni właściwy poziom ochrony przeóińpozarowe1
WW. budynku,

st, bryg. W st. spocz, inż, Marian Buryk

WYDZlAŁ KONTfl otNo_RożPoZNAWC2Y
KoMENDY Wo]EWoDZKlEr
Pań§lM,nwei sllażt PozOlnel w Warsrr,r,o
Ul. Po|na 1, 00-622 l^/arszawa
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