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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
a) Zlecenie 

b) Projekt architektoniczny: „Hala produkcyjno-magazynowa wraz z budynkiem 

administracyjno-socjalnym na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Podstrefa Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Brylantowa i Szafirowa, dz. nr 35223/1; 

autor: mgr inż. arch. Maciej Andruszkiewicz, opracowanie wrzesień 2016r . 

c) „Dokumentacja badań podłoża gruntowego w związku z planowaną realizacją 

budynku chłodni w Suwałkach przy ulicy Szafirowej. woj. podlaskie”; 

autorzy: mgr inż. Jan Harat, Mirosław Podgórski, opracowanie wrzesień 2012 r. 

d) Opracowanie architektoniczne wprowadzające zmiany stanowiące nieistotne 

odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego: „Projekt zakładu produkcyjno-

magazynowego na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa 

Suwałki – Kategoria obiektu XVIII, 16-400 Suwałki, ul. Szafirowa dz. nr 35223/1”, 

autor: mgr inż. arch. Maciej Andruszkiewicz, opracowanie sierpień 2018 r. 

e) Projekt instalacji sanitarnych: „PROJEKT WYKONAWCZY HALI PRODUKCYJNO 

MAGAZYNOWEJ WRAZ Z BUDYNKIEM ADMINISTRACYJNO SOCJALNYM 

NA TERENIE SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ 

PODSTREFA SUWAŁKI, 16-400 SUWAŁKI, UL. SZAFIROWA DZ. NR 35223/1”; 

autorzy: mgr inż. Agnieszka Kuc, mgr inż. Katarzyna Citko, opracowanie 

sierpień 2018r. 

f) Uzgodnienia z Inwestorem 

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA 
Zakres opracowania stanowi konstrukcja hali produkcyjno-magazynowej wraz 

z budynkiem administracyjno-socjalnym. Obiekt zlokalizowany jest w Suwałkach przy 

ul. Brylantowej i Szafirowej, dz. nr 35223/1. Opracowanie obejmuje 3 tomy: 

Tom 1. – Fundamentowanie wraz ze ścianami piwnic 

Tom 2. – Konstrukcja stalowa hali 

Tom 3. – Konstrukcja nadziemna (murowana/żelbetowa) budynku 

    administracyjno-socjalnego 
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1.3. OPIS KONSTRUKCJI 
Hala produkcyjno-magazynowa 

Obiekt zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, dwunawowy o wymiarach 

osiowych 54,0 (długość) x 42,0 (szerokość) x ~ 13,00 m (rzędna kalenicy w stosunku do 

posadzki parteru) z dachem dwuspadowym. Na części o szerokości 22,0 m przewidziano dach 

ze spadkiem 7,0%, zaś na części o szerokości 20,0 m dach ze spadkiem 7,7%. Konstrukcję 

główną stanowią ramy stalowe w rozstawie 6,0 m. Posadowienie hali stanowią ściany 

oporowe i stopy fundamentowe. W miejscu występowania ścian działowych przewidziano 

ławy fundamentowe.  

W sąsiedztwie hali zaprojektowano budynek administracyjno-socjalny. Konstrukcje 

obu budynków zostały oddylatowane. Założono, że domek przeładunkowy przy osiach 10/

A÷B będzie gotowym rozwiązaniem systemowym. 

Budynek administracyjno-socjalny 

Obiekt o konstrukcji murowo-żelbetowej (w sąsiedztwie hali) zaprojektowano jako 

dwukondygnacyjny, podpiwniczony (piwnica, parter i piętro) o wymiarach osiowych: 27,90 

(długość) x 9,77 (szerokość) x 9,10m (konstrukcyjna rzędna attyki w stosunku do posadzki 

parteru). Wysokości kondygnacji w świetle konstrukcji to: 3,12m (piwnica) i 3,50m (parter i 

piętro). Na długości budynku przewidziano dylatację. Główną konstrukcję obiektu stanowią 

następujące elementy: 

 żelbetowe ławy fundamentowe,

 ściany żelbetowe i murowane,

 monolityczne stropy żelbetowe wraz z podciągami.

Dach zaprojektowano w formie stropodachu niewentylowanego na płytach

żelbetowych. Sztywność przestrzenną budynku zapewniają konstrukcyjne ściany murowane 

i żelbetowe zewnętrzne i wewnętrzne, stropy i wieńce żelbetowe. Nad otworami okiennymi 

i drzwiowymi zaprojektowano nadproża monolityczne. 

Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30), C20/25 (B25) 
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP), A-I (St3S-b) 

1.4. TECHNOLOGICZNE OBCIĄŻENIA DOPUSZCZALNE 
 Obciążenie technologiczne dachu hali: 20 kg/m2. Możliwe jest obciążanie wyłącznie

płatwi dachowych (górnych).
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 Obciążenie technologiczne posadzki hali: 15 kN/m2 – obszar objęty osiami 1÷3/A÷D,

40 kN/m2 – pozostały obszar hali,

 Obciążenie technologiczne budynku administracyjno-socjalnego: 15kN/m2 (magazyn),

2,0kN/m2 (pozostałe pomieszczenia),

 Transport w hali i w magazynie w budynku administracyjno-socjalnym: wózek

podnośnikowy o udźwigu 15 kN.

1.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
Na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego (autorzy: mgr inż. Jan Harat, 

Mirosław Podgórski) stwierdzono, że w poziomie posadowienia obiektu zalegają przeważnie 

piaski średnie, piaski grube lub pospółka w stanie średnio zagęszczonym (ID ≥ 0,60). Lokalnie 

niezbędne jest dogęszczenie lub wymiana gruntu (patrz pkt. 3.). W wykonanych otworach 

geotechnicznych nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 

Posadowienie fundamentów budynku zaprojektowano na następujących poziomach: 

 -1,80 m i -2,50 m względem zera posadzki – hala produkcyjno-magazynowa

 -3,85 m (lokalnie -4,0 m) względem zera posadzki parteru – bud. biurowo-socjalny.

Posadowienie wszystkich fundamentów należy wykonać wyłącznie na gruntach

nośnych. Z powierzchni terenu objętego zabudową należy całkowicie usunąć nasypy 

niekontrolowane i glebę. Nie dopuszcza się aby w poziomie posadowienia fundamentów 

zalegały grunty niespoiste o stopniu zagęszczenia mniejszym niż ID = 0,60. Grunty te należy 

dogęścić do stopnia ID ≥ 0,67 (Is ≥ 0,97) lub zastąpić pospółką zagęszczoną do stopnia 

ID ≥ 0,67 (Is ≥ 0,97) – patrz pkt. 2.  

Podczas wykonywania robót ziemnych nie dopuścić do uplastycznienia gruntów 

spoistych i rozluźnienia gruntów niespoistych. W okresie zimowym nie dopuścić do 

przemarznięcia dna wykopu. Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. 

Należy dokonać odbioru wykopów przez osobę do tego uprawnioną. 

1.6. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
Ławy fundamentowe – żelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) o wysokości 40 cm. 

Zbrojenie podłużne 12 i 16 A-IIIN, zbrojenie poprzeczne (strzemiona) 8 

A-IIIN co 20 cm. Ławy o szerokości ≥ 90cm dodatkowo zbrojone poprzecznie 12 A-IIIN

co 20 cm. Otulina zbrojenia 5 cm. W ławach przewidziano osadzenie wyrostków zbrojenia

ścian, słupów i rdzeni żelbetowych.
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Stopy fundamentowe  – żelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) zbrojone prętami 

12 A-IIIN co 18x18 cm (podstawa) oraz  prętami 16 A-IIIN (trzon). Otulina zbrojenia 

5 cm. 

Ściany oporowe – żelbetowe monolityczne z betonu C25/30 (B30) zbrojone prętami 12 

i 10 A-IIIN w rozstawie 10 cm i 20 cm. Wysokość ścian 2,10÷3,35 m; szerokość podstawy 

1,80 i 2,00 m; grubość podstawy 0,25÷0,30 m; grubość płyty ściennej 0,25 m. Otulina 

zbrojenia 5cm (podstawa) i 3 cm (ściana). 

Ściany konstrukcyjne piwnic zaprojektowano o gr. 25 cm jako żelbetowe monolityczne 

z betonu C20/25 (B25) ze zbrojeniem: 

 ściany zewnętrzne: 12 A-IIIN co 20 cm (pionowe), 10 A-IIIN co 20 cm (poziome)

 ściany wewnętrzne: 10 A-IIIN co 20 cm (pionowe), 8 A-IIIN co 20 cm (poziome).

Podłoga na gruncie – w części halowej zaprojektowano płytę betonową gr. 20 cm z betonu 

min. C25/30 (B30), dylatowaną, zbrojoną. Płytę należy wylać na izolacji z dwóch warstw 

folii (2×0,3 mm). Pod warstwą izolacji termicznej wykonać podkład betonowy B15 gr. 10 cm. 

Podbudowę wykonać w postaci nasypu z płukanego piasku różnoziarnistego (nasyp i/lub 

wymiana gruntu do głębokości zalegania gruntu nośnego w stanie min. średnio 

zagęszczonym) zagęszczonego mechanicznie do IS ≥ 0,97 (ID ≥ 0,67). 

1.7. UWAGI 
1. Pod fundamenty zastosować podkład z chudego betonu o gr. 10 cm.

2. Beton w trakcie układania w elementach żelbetowych bezwzględnie zawibrować 

wibratorem wgłębnym (dotyczy wszystkich elementów żelbetowych). Przed 

betonowaniem dokonać odbioru zbrojenia przez osobę uprawnioną. Beton poddać 

odpowiedniej pielęgnacji.

3. Stykające się z gruntem powierzchnie zewnętrzne fundamentów zabezpieczyć 

hydroizolacją.

4. Wszelkie prace mogące wywołać parcie na ściany piwnic części administracyjno-

socjalnej realizować po wykonaniu i związaniu stropu nad piwnicą.

5. Dodatkowe otwory w dachu lub ścianach nie przewidziane niniejszym 

opracowaniem należy uzgadniać z projektantem konstrukcji.

6. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, 

przepisami (w tym BHP) oraz zasadami wiedzy technicznej, pod nadzorem osoby do



Hala produkcyjno-magazynowa wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym 7 

 

Projekt wykonawczy konstrukcji 111/18 
 

tego uprawnionej i po uprzednim ich zgłoszeniu do właściwego organu oraz 

uzyskaniu zgody na ich prowadzenie. 

7. Stosowane materiały i wyroby budowlane powinny być oznakowane znakiem 

budowlanym „B” lub „CE”. 
Białystok, 08.2018 r. 

 
  Opracował
  



Hala produkcyjno-magazynowa wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym 8 

 

Projekt wykonawczy konstrukcji 111/18 
 

2. INFORMACJA  DOT. PODŁOŻA  (wyciąg z badań gruntowych) 
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3. WYKAZ RYSUNKÓW 

 

NUMER TYTUŁ SKALA 

KB-01-A RZUT FUNDAMENTÓW 1:100 
KB-02 RZUT ZAKOTWIENIA 1:100 

KB-03-A 
RZUTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU 
ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO 1:100 

KB-04-A 
WIDOKI ŚCIAN BUDYNKU  
ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO 1:100 

KB-05 KOTWY FUNDAMENTOWE KF… 1:10 
KB-06 POZ. 0.1; 0.2 1:25 
KB-07 POZ. 0.3…; 0.4… 1:25 
KB-08-A POZ. 0.5 ÷ 0.14 1:25 
KB-09-A GNIAZDO RAMPY PRZEŁADUNKOWEJ 1:25 
KB-10 POZ. 1.1 ÷ 1.3… 1:25 
KB-11-A POZ. 2.1… ÷ 2.9 1:25 

 




