
1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.

Specyfikacje materiałów i wyposażenia wymienionych w dokumencie zostały opisane w 

załącznikach:

- materiały wykończeniowe (posadzki, ściany, sufity) - ZAŁĄCZNIK 5;

- wyposażenie sanitarne - ZAŁĄCZNIK 5;

- meble - ZAŁĄCZNIK 6;

- wyposażenie dodatkowe - ZAŁĄCZNIK 7;

- oprawy oświetleniowe - ZAŁĄCZNIK 11.

UWAGI OGÓLNE:

Symbole (oznaczenia) drzwi odnoszą się do znaczników użytych na rysunkach A03-A08 NB-

PW i B1-B6 BZ-PW (ZAŁĄCZNIK 3.3). Parametry drzwi nie zawierają informacji dot. 

wymaganej odporności ogniowej - należy ją określić zgodnie z przyjętą strategią ochrony ppoż. 

i przepisami technicznymi.

Wszystkie drzwi: 

- zewnętrzne;

- drzwi zaopatrzone w kontrolę dostępu;

- drzwi lub inne zamknięcia przeciwpożarowe;

- drzwi zawężające szerokość drogi ewakuacyjnej po ich całkowitym otwarciu;

- drzwi do toalet (do przedsionka oraz do części z ustępami);

- inne, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

należy wyposażyć w samozamykacze.

Ilości opraw oświetleniowych podanych w kartach pomieszczeń są podane orientacyjnie 

(zgodnie z Projektem Budowlanym) i należy je uaktualnić w ramach opracowywanego 

Projektu Wykonawczego stosownie do dobranych zgodnie ze specyfikacją opraw (ZAŁĄCZNIK 

11), tak by spełnione zostały wymagania odnośnie natężenia i jakości oświetlenia, a także 

koncepcją estetyczną określoną na rysunkach projektu aranżacji wnętrz (ZAŁĄCZNIK 3.2).

Materiały bez symbolu nie posiadają osobnej specyfikacji - wszystkie parametry podane są w 

niniejszym opracowaniu.

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami stanowiącymi załączniki do PFU należy 

przyjąć następującą hierarchię:

1. zapisy kart pomieszczeń;

2. zapisy opracowania: „Technologia akustyki wnętrz i wytyczne ochrony przed hałasem 

projekt wykonawczy suplement – opracowanie zamienne” (AK) - ZAŁĄCZNIK 3.1 w zakresie 

wymagań związanych z akustyką pomieszczeń oraz wytycznymi ochrony przed hałasem;

3. rysunki projektu aranżacji wnętrz (PWW) - ZAŁĄCZNIK 3.2;

4. rysunki aktulizujące projekt budowlany architektury (PW) - ZAŁĄCZNIK 3.3;

5. rysunki aktulizujące projekt budowlany konstrukcji (PWK) - ZAŁĄCZNIK 3.4;

6. projekt budowlany (PB) - ZAŁĄCZNIK 2.

W kartach pomieszczeń nie ujęto urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także 

niektórych elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych, które należy wykonać 

zgodnie z zapisami PFU oraz dokumentacją wykonaną przez Generalnego Wykonawcę.
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KARTA NR:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

FOSA ORKIESTRY  (-4.01)

POMIESZCZCZENIE ZAPADNI  (-4.02)

TYRYSTORNIA 1  (-4.03)

ZAPLECZE WARSZTATOWE  (-4.04 / -4.05 / -4.06 / -4.13)

KLATKA SCHODOWA 1  (-4.07 / -3.18 / -2.18 / -1.10)

TECHNICZNE  (-4.08 / -4.11 / -4.13A / -4.14 / -4.15 / -4.20 / -3.02 / -3.08 / -3.09 / -3.22 / -3.24 / -3.31 

/ -2.20)

SZYB WINDOWY 4  (-4.09 / -3.23)

SZYB WINDOWY 3  (-4.10 / -3.21)

KOMUNIKACJA TECHNICZNA  (-4.12 / -4.16 / -4.17 / -4.18)

WENTYLATORNIA  (-4.19)

WIATROŁAP  (-3.01)

DOZÓR  (-3.03)

KASY / SKLEP  (-3.04 / -3.05)

FOYER - HOL WEJŚCIOWY  (-3.06)

FOYER  (-3.07 / -2.01)

WIDOWNIA SALI GŁÓWNEJ  (-3.10)

PRZEDSIONEK AKUSTYCZNY SALI GŁÓWNEJ  (-3.11 / -3.12 / -2.02 / -2.03)

PROSCENIUM SALI GŁÓWNEJ  (-3.13)

SCENA SALI GŁÓWNEJ  (-3.14)

KIESZEŃ TYLNA SCENY  (-3.15)

STOLARNIA  (-3.16)

ŚLUSARNIA  (-3.17)

ZAPLECZE SCENY  (-3.19)

AMPLIFIKATORNIA  (-3.20 / -1.37)

SANITARIATY PERSONEL  (-3.25 / -3.26)

KOMUNIKACJA  (-3.27 / -2.19)

POCZEKALNIA  (-3.28)

KIESZEŃ BOCZNA SCENY  (-3.29)

WIDOWNIA SALI EKSPERYMENTALNEJ  (-3.30)

WIDOWNIA TEATRU SZEKSPIROWSKIEGO  (-3.32 / -2.12 / -1.01)

TOALETA MĘSKA  (-3.33)

TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  (-3.34)

TOALETA DAMSKA  (-3.35)

SZATNIA  (-3.36)

ZAPLECZE SZATNI  (-3.37 / -3.38)

PRZEDSIONEK AKUSTYCZNY SALI EKSPERYMENTALNEJ  (-3.39)

KLATKA SCHODOWA WEWNĘTRZNA  (-2.04 / -1.24)

OPERATORNIA SCENY EKSPERYMENTALNEJ  (-2.05)

CAFE BAR 1  (-2.06/1)

OBEJŚCIE WIDOWNI (poz -2)  (-2.07)

KLATKA SCHODOWA 2  (-2.08 / -2.09 / -1.33)

KLATKA SCHODOWA 3  (-2.10 / -1.34)

ZAPLECZE SCENY SZEKSPIROWSKIEJ  (-2.11)

SCENA TEATRU SZEKSPIROWSKIEGO  (-2.13)

OPERATORNIA TEATRU SZEKSPIROWSKIEGO  (-2.14)

KLATKA SCHODOWA 4  (-2.15 / -1.36)

CAFE BAR 2  (-2.16)

ZAPLECZE BARU 2  (-2.17/1)

SPIS KART POMIESZCZEŃ
-

-

POMIESZCZENIA:

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

TOALETA (podziemie)  (BZ.-1.08)

KOTŁOWNIA  (BZ.-1.09)

ŚLUSARNIA  (BZ.-1.10)

TECHNICZNE  (BZ.-1.14 / BZ.-1.15 / BZ.-1.20 / BZ.-1.21 / BZ.-1.23)

HOL WEJŚCIOWY  (BZ.1.01)

ZAPLECZE  (BZ.1.02)

KASY  (BZ.1.03)

FOYER  (BZ.1.04 / BZ.2.04)

BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI  (BZ.1.05)

BIURO 1  (BZ.1.06 / BZ.1.06A)

KOMUNIKACJA  (BZ.1.07 / BZ.1.28 / BZ.2.09)

KLATKI SCHODOWE  (BZ.1.08 / BZ.1.22 / BZ.1.26 / BZ.2.13)

MAGAZYN REKWIZYTÓW  (-2.21)

REKWIZYTOR  (-2.22)

TAPICERNIA  (-2.23)

POM. SOCJALNE 

(ZAPLECZE BARU 2)  (-2.17/2)
TOALETA 

(ZAPLECZE BARU 2)  (-2.17/3)

KOMUNIKACJA - SCHODY W FOYER  (część pom.: -3.07 / -2.01 / BZ.1.20)

ZAPLECZE BARU 1  (-2.06/2)

OBEJŚCIE WIDOWNI (poz -1)  (-1.02)

OPERATORNIA SCENY GŁÓWNEJ  (-1.03)

PRACOWNIA KRAWIECKA  (-1.04)

PRALNIA / FARBIARNIA  (-1.05)

KIEROWNIK ZAPLECZA  (-1.06)

NAPĘD KIESZENI  (-1.07)

MAGAZYN  (-1.08)

KIEROWNIK PRODUKCJI  (-1.09)

BRYGADA SCENY / POM. SOCJALNE  (-1.11 / -1.12)

KOMUNIKACJA 

(przy garderobach)  (-1.13 / -1.39)

INSPICJENT  (-1.14)

ŁAZIENKA GARDEROBY  (-1.15 / -1.18 / -1.22 / -1.26 / -1.30)

GARDEROBA  (-1.16 / -1.17 / -1.19 / -1.21 / -1.23 / -1.25 / -1.29 / -1.31)

KLATKA EWAKUACYJNA  (-1.20)

KOMUNIKACJA 

DO OPERATORNI  (-1.27 / -1.27/1)

CHARAKTERYZATORNIA  (-1.28)

SZYB WINDOWY 2  (-1.32)

KORYTARZ  (-1.35)

TYRYSTORNIA 2  (-1.38)

ŁAZIENKA BRYGADY   (-1.12a)

TYRYSTORNIA 3  (-1.27/2)

PRZEDSIONEK

(przy stacji trafo)  (-1.40)

TECHNICZNE  (BT.-1.01 / BT.-1.03 / BT.-1.04 / BT.-1.05 / BT.-1.06 / BT.-1.07 / BT.-1.08 / BT.-2.01)

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY  (BT.-1.09)

KOMUNIKACJA TECHNICZNA  (BZ.-1.01 / BZ.-1.04 / BZ.-1.07 / BZ.-1.11 / BZ.-1.12 / BZ.-1.13 / BZ.-

1.13a)

ARCHIWUM  (BZ.-1.02)

PORZĄDKOWE (podziemie)  (BZ.-1.03)

KONSERWATOR  (BZ.-1.05)

MAGAZYN  (BZ.-1.06 / BZ.-1.16 / BZ.-1.17 / BZ.-1.18 / BZ.-1.19 / BZ.-1.22)

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141 TOALETA PRZY CZĘŚCI NOCLEGOWEJ  (BZ.3.23)

PORZĄDKOWE (parter)  (BZ.1.09)

ZAPLECZE SALI KABARETU  (BZ.1.10)

TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  (BZ.1.11)

KUCHNIA  (BZ.3.07)

KOMUNIKACJA CZĘŚCI NOCLEGOWEJ  (BZ.3.08)

POKÓJ GOŚCINNY  (BZ.3.09 / BZ.3.10 / BZ.3.11 / BZ.3.13 / BZ.3.14 / BZ.3.15 / BZ.3.16 / BZ.3.18 / 

BZ.3.19 / BZ.3.20)
POKÓJ GOŚCINNY - ŁAZIENKA  (BZ.3.09A / BZ.3.10A / BZ.3.11A / BZ.3.13A / BZ.3.14A / BZ.3.15A / 

BZ.3.16A / BZ.3.18A / BZ.3.19A / BZ.3.20A)

SALKA KLUBOWA  (BZ.3.12)

APARTAMENT  (BZ.3.17)

APARTAMENT - ŁAZIENKA  (BZ.3.17A)

MAGAZYN POŚCIELI  (BZ.3.21 / BZ.3.22)

TOALETA MĘSKA (parter)  (BZ.1.12)

TOALETA OBSŁUGI  (BZ.1.13)

ZAPLECZE BUFETU  (BZ.1.14)

BUFET (parter)  (BZ.1.15)

SALA KABARETU  (BZ.1.16)

SZATNIA  (BZ.1.17 / BZ.1.18)

KOMUNIKACJA - GALERIA  (BZ.1.19)

SALA PRÓB CZYTANYCH  (BZ.1.21)

GABINET DYREKTORA  (BZ.1.23 / BZ.1.25)

SEKRETARIAT  (BZ.1.24)

TOALET DAMSKA (parter)  (BZ.1.27)

BIURO 2  (BZ.1.29 / BZ.1.30 / BZ.1.31 / BZ.1.32)

DOZÓR  (BZ.1.33)

KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA  (BZ.2.01 / BZ.2.03 / BZ.3.01)

PORZĄDKOWE (pod schodami głównymi)  (BZ.2.02)

BUFET (PIĘTRO)  (BZ.2.05)

TOALET DAMSKA (1. piętro)  (BZ.2.06)

TOALETA MĘSKA (1. piętro)  (BZ.2.07)

SCHODY NA ANTRESOLĘ  (BZ.2.08)

PORZĄDKOWE (1. piętro)  (BZ.2.10)

PRZEDSIONEK AKUSTYCZNY  (BZ.2.11)

ISTNIEJĄCA GŁÓWNA SALA TEATRALNA  (BZ.2.12)

KOMUNIKACJA ZAPLECZA SCENY  (BZ.2.14)

TYRYSTORNIA  (BZ.2.15)

AMPLIFIKATORNIA  (BZ.2.16)

GALERIA WYSTAWOWA  (BZ.2.17)

SOCJALNE  (BZ.2A.01)

KABINY OPERATORÓW  (BZ.2A.02 / BZ.2A.03)

MAGAZYN 2  (BZ.2A.04 / BZ.2A.05 / BZ.2A.06)

KOMUNIKACJA GŁÓWNA  (BZ.3.02)

SALA PRÓB  (BZ.3.03)

DZIAŁ LITERACKI / ARCHIWUM  (BZ.3.04 / BZ.3.05)

HALL  (BZ.3.06)
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-4 PARKIET Z DREWNA EGZOTYCZNEGO JATOBA

grubość: min. 20mm

układ na dużych powierzchniach: okrętowy

układ na stopniach: kierunkowany na scenę

parkiet układany na elastycznym podkładzie 

wytłumiającym

podesty podłogi podniesionej: drewniane legarowe, w 

pustce wełna mineralna (szklana) 10cm, o gęstości 

20kg/m3
COKOŁY: ---
ŚCIANY: AK-2 USTRÓJ AKUSTYCZNY typ D

układ pionowych listw ze sklejki z drewna liściastego

listwy gr. 15mm o zróżnicowanych szerokości

montaż na łatach drewnianych, z wypełnieniem 

przestrzeni wełną mineralną z welonem szklanym

SUFITY: AK-8 PANELE ZE SKLEJKI

panele ze sklejki z drewna liściastego

gr. 40mm

odpowiednio nachylone płaszczyzny, zgodnie z 

wymaganiami akustyki
DRZWI: NB-D20 DRZWI DO FOSY ORKIESTRY

stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły

izol. akustyczna: Rw > 42dB

lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9007
OŚWIETLENIE: EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 3 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

1

FOSA ORKIESTRY
-4.01

MATERIAŁ

szczegóły na rys. nr A4-A6 

projektu wnętrz

szczegóły techniczne wg 

projektu technologii teatralnej

zgodnie z projektem akustyki, 

szczegóły na rys. AKn-11

BUDYNEK NOWY

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-1 BETON UTWARDZANY POWIERZCHNIOWO

szlifowany i utwardzany powierzchniowo o odporności 

na ścieranie i pylenie
COKOŁY: ---
ŚCIANY: FA-4 TYNK CEMENTOWY

malowany lakierem do betonu: FA-2

FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D13 DRZWI STALOWE DO ZAPADNI, MASZYNOWNI WINDY 

TOWAROWEJ ORAZ DO POMIESZCZENIA 

TECHNICZNEGO
stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły

izol. akustyczna: Rw > 27dB

lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9007
-> drzwi od strony korytarza technicznego

NB-D66 DRZWI DO MALARNI

stalowe, płaszczowe

przesuwne

z wytłumieniem akustycznym Rw > 40dB

lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9007
-> drzwi od strony magazynu dekoracji

OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość: 14 szt.

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 5 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

tylko jako wykończenie ścian 

szczelinowych

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

drzwi do pom. zapadni o 

podwyższonej izolacyjnośći 

akustycznej: Rw > 40dB

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

2

POMIESZCZCZENIE ZAPADNI
-4.02

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-1 BETON UTWARDZANY POWIERZCHNIOWO

szlifowany i utwardzany powierzchniowo o odporności 

na ścieranie i pylenie
COKOŁY: ---
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D3 DRZWI MAGAZYNOWE I DO POMIESZCZEŃ 

TECHNICZNYCH
stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz

lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9007
OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość: 3 szt.

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

3

TYRYSTORNIA 1
-4.03

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-1 BETON UTWARDZANY POWIERZCHNIOWO

szlifowany i utwardzany powierzchniowo o odporności 

na ścieranie i pylenie
COKOŁY: ---
ŚCIANY: FA-4 TYNK CEMENTOWY

malowany lakierem do betonu: FA-2

FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D65 BRAMA PPOŻ PRZESUWNA DO MAGAZYNU DEKORACJI

stalowa, płaszczowa

lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9007
-> drzwi do pom. -4.04

NB-D63 DRZWI DO MALARNI

stalowe, płaszczowe

przesuwne

z wytłumieniem akustycznym Rw > 40dB

lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9007
-> drzwi do pom. -4.05

NB-D29 DRZWI DO PRACOWNI KRAWIECKIEJ I MODELARNI

stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły z blokadą pozycji otwartej

izol. akustyczna: Rw > 27dB

lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9007
-> drzwi do pom. -4.06

NB-D32 DRZWI DO MAGAZYNÓW I ŚLUSARNI 

stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły z blokadą pozycji otwartej

izol. akustyczna: Rw > 27dB

lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9007
-> drzwi do pom. -413

OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość: 

-> pom. -4.04 - 23 szt.

-> pom. -4.05 - 30 szt.

-> pom. -4.06 - 20 szt.

-> pom. -4.13 - 16 szt.

drzwi do pom. ślusarni o 

podwyższonej izolacyjnośći 

akustycznej: Rw > 40dB

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

MATERIAŁ

tylko jako wykończenie ścian 

szczelinowych

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

4

ZAPLECZE WARSZTATOWE
-4.04 / -4.05 / -4.06 / -4.13

BUDYNEK NOWY

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



C3 PLAFONIERA - C3

ilość: 

-> pom. -4.05 - 3 szt.
EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 

-> pom. -4.04 - 4 szt.

-> pom. -4.06 - 1 szt.

-> pom. -4.13 - 2 szt.
EW4 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 

-> pom. -4.05 - 3 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-1 BETON UTWARDZANY POWIERZCHNIOWO

szlifowany i utwardzany powierzchniowo o odporności 

na ścieranie i pylenie
tylko dolna posadzka (pom. -4.07)

PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony NCS S 2502-Y
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SC-7 ŚCIANA SZKLANA EI 60

system aluminiowo-szklany o odporności pożarowej 

EI60

kolor profili: RAL 9006
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D47 DRZWI KORYTARZOWE

wbudowane w wewnętrzną ściane szklaną o konstrukcji 

aluminiowej

izol. akustyczna: Rw > 35dB

konstrukcja aluminiowa wypełnienie ze szkła 

hartowanego

samozamykacz 
-> drzwi na kondygnacjach poz. -16,90, -12,00, -7,97

NB-D48 DRZWI KORYTARZOWE

wbudowane w wewnętrzną ściane szklaną o konstrukcji 

aluminiowej

izol. akustyczna: Rw > 35dB

konstrukcja aluminiowa wypełnienie ze szkła 

hartowanego

samozamykacz 
-> drzwi na kondygnacji poz. -5,00

OŚWIETLENIE: K3 OPRAWA TYPU LINI ŚWIETLNEJ - K3

ilość: 8 szt. (po 2 szt. na każdym poziomie)

w tym 4 szt. w funkcji oświetlenia nocnego
EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 12 szt. (po 2 szt. na każdym poziomie)

w tym 5 szt. w funkcji świecenia ciągłego
EW2 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA

ilość: 2 szt. (poz. -16,00)

w tym 1 szt. w funkcji świecenia ciągłego
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

5

KLATKA SCHODOWA 1
-4.07 / -3.18 / -2.18 / -1.10

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-1 BETON UTWARDZANY POWIERZCHNIOWO

szlifowany i utwardzany powierzchniowo o odporności 

na ścieranie i pylenie
PS-2 WYKŁADZINA LINOLEUM

linoleum o podwyższonym współczynniku pochłaniania 

dźwięku, z podkładem redukującym dźwięki 

uderzeniowe

kolor i faktura: zbliżona do charakterystyki wnętrza 

(zbliżony do RAL 3003)
tylko pom. -3.02

COKOŁY: ---
ŚCIANY: FA-4 TYNK CEMENTOWY

malowany lakierem do betonu: FA-2

FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D13 DRZWI STALOWE DO ZAPADNI, MASZYNOWNI WINDY 

TOWAROWEJ ORAZ DO POMIESZCZENIA 

TECHNICZNEGO
stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły

izol. akustyczna: Rw > 27dB

lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9007
-> drzwi do pom. -4.08, -3.22

NB-D3 DRZWI MAGAZYNOWE I DO POMIESZCZEŃ 

TECHNICZNYCH
stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz

lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9007
-> drzwi do pom. -4.11, 4.13, -3.02, -3.24, -3.31, -2.20

NB-D30 DRZWI DO POMPOWNI TRYSKACZOWEJ

stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły z blokadą pozycji otwartej

izol. akustyczna: Rw > 40dB

lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9007
-> drzwi do pom. -4.14

drzwi do pom. zapadni o 

podwyższonej izolacyjnośći 

akustycznej: Rw > 40dB

6

TECHNICZNE
-4.08 / -4.11 / -4.13A / -4.14 / -4.15 / -4.20 / -3.02 / -3.08 / -3.09 

/ -3.22 / -3.24 / -3.31 / -2.20
BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

tylko jako wykończenie ścian 

szczelinowych

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NB-D2 DRZWI MAGAZYNOWE I DO POMIESZCZEŃ 

TECHNICZNYCH
drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica blokowa

wykończone laminatem technicznym HPL w kolorze RAL 

9007

izol. akustyczna: Rw > 40dB

-> drzwi do pom. -3.08, -3.09

NB-D45 DRZWI DO POMIEZCZENIA TECHNICZNEGO

stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły z blokadą pozycji otwartej

izol. akustyczna: Rw > 40dB

lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9007
-> drzwi do pom. -4.20

OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość: 

-> pom. -4.08 - 2 szt.

-> pom. -4.14 - 6 szt.

-> pom. -4.20 - 20 szt.

-> pom. -3.08/-3.09 - 12 szt. łącznie

-> pom. -3.22 - 2 szt.
C3 PLAFONIERA - C3

ilość: 

-> pom. -4.11 - 1 szt.

-> pom. -3.24 - 1 szt.

-> pom. -2.20 - 1 szt.
C OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C

ilość: 

-> pom. -4.13 - 2 szt.
EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 

-> pom. -4.08 - 1 szt.

-> pom. -4.13 - 1 szt.

-> pom. -3.08/-3.09 - 3 szt. Łącznie

w tym 2 szt. w funkcji świecenia ciągłego
EW4 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 

-> pom. -4.14 - 3 szt.

-> pom. -4.20 - 3 szt.

-> pom. -3.08/-3.09 - 3 szt. Łącznie

-> pom. -3.22 - 1 szt.

A2 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - A2

ilość: 

-> pom. -3.02 - 4 szt.
GT15 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - GT15

ilość: 

-> pom. -3.31 - 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

drzwi do przedsionka 

akustycznego głównej sali 

teatralnej na poz. -12,00 

wykończone okładziną 

akustyczną wg proj. akustyki

drzwi na strop tech. nad salą 

eksperymentalną na poz. -5,00 

malowane  od strony sali na 

kolor RAL 9005 mat

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-1 BETON UTWARDZANY POWIERZCHNIOWO

szlifowany i utwardzany powierzchniowo o odporności 

na ścieranie i pylenie
COKOŁY: ---
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D36 DRZWI DO WINDY TOWAROWEJ

stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły z blokadą pozycji otwartej

izol. akustyczna: Rw > 27dB

lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9007
-> drzwi na kondygnacji poz. -16,90

NB-D38 DRZWI DO WINDY TWOAROWEJ

stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły z blokadą pozycji otwartej

izol. akustyczna: Rw > 27dB

lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9007
-> drzwi na kondygnacji poz. -12,00, -7,97

NB-D59 DRZWI ZEWNĘTRZNE DO WINDY TOWAROWEJ

konstrukcja aluminiowa wypełnienie ze szkła 

hartowanego

blokada pozycji otwartej

parametry optyczno-energetyczne:

LT = 55-60%; g = 48-52%; LR = 13-15%; U ≤ 0,5 W/m2K

-> drzwi na kondygnacji -7,97
OŚWIETLENIE: ---

INST. SANITARNE: ---
MEBLE: ---

WYPOSAŻENIE: ---
-

SZYB WINDOWY 4
-4.09 / -3.23

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

7

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-1 BETON UTWARDZANY POWIERZCHNIOWO

szlifowany i utwardzany powierzchniowo o odporności 

na ścieranie i pylenie
COKOŁY: ---
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: ---

OŚWIETLENIE: ---
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

8

SZYB WINDOWY 3
-4.10 / -3.21

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-1 BETON UTWARDZANY POWIERZCHNIOWO

szlifowany i utwardzany powierzchniowo o odporności 

na ścieranie i pylenie
COKOŁY: ---
ŚCIANY: FA-4 TYNK CEMENTOWY

malowany lakierem do betonu: FA-2

FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D23 DRZWI KORYTARZOWE

stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9007

samozamykacz zwykły

izol. akustyczna: Rw > 40dB
-> drzwi między korytarzem -4.12 i -4.16

NB-D14 DRZWI DO KOMORY KURZOWEJ

stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły

izol. akustyczna: Rw > 27dB

lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9007
-> drzwi między korytarzem -4.16 i -4.17

NB-D39 DRZWI DO MAGAZYNÓW I ŚLUSARNI 

stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły z blokadą pozycji otwartej

izol. akustyczna: Rw > 27dB

lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9007
-> drzwi między pom. zapadni -4.02 i korytarzem -4.18

OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość: 

-> pom. -4.12 - 10 szt.

-> pom. -4.17/-4.18 - 14 szt. Łącznie
C3 PLAFONIERA - C3

ilość: 

-> pom. -4.12 - 1 szt.

-> pom. -4.16 - 6 szt.
EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 

-> pom. -4.16 - 2 szt.

w tym 1 szt. w funkcji świecenia ciągłego

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

tylko jako wykończenie ścian 

szczelinowych

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

drzwi do pom. ślusarni o 

podwyższonej izolacyjnośći 

akustycznej: Rw > 40dB

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

9

KOMUNIKACJA TECHNICZNA
-4.12 / -4.16 / -4.17 / -4.18

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



EW2 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA

ilość: 

-> pom. -4.16 - 2 szt.

w tym 1 szt. w funkcji świecenia ciągłego
EW3 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 

-> pom. -4.12 - 6 szt.

w tym 5 szt. w funkcji świecenia ciągłego

-> pom. -4.16 - 2 szt.
EW4 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 

-> pom. -4.17/-4.18 - 10 szt. Łącznie
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 4 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-1 BETON UTWARDZANY POWIERZCHNIOWO

szlifowany i utwardzany powierzchniowo o odporności 

na ścieranie i pylenie
ciężka podłoga pływająca oddylatowana od ścian

COKOŁY: ---
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
-> ściany pomieszczenia w pełnym wyizolowaniu na 

zasadzie „pudełka na pudełku’’
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
strop pomieszczenia w pełnym wyizolowaniu na zasadzie 

„pudełka na pudełku’’ z oddzieleniem konstrukcji 

efektywną przekładka wibroizolacyjną
DRZWI: NB-D31 DRZWI DO WENTYLATORNI

stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły z blokadą pozycji otwartej

izol. akustyczna: Rw > 40dB

lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9007
NB-D40 DRZWI DO WENTYLATORNI

stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły z blokadą pozycji otwartej

izol. akustyczna: Rw > 27dB

lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9007
OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość: 20 szt.

EW4 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 7 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

10
-4.19

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

WENTYLATORNIA

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-10 WYCIERACZKA TEKSTYLNA

mata czyszcząca do strefy wejściowej

kolor: zbliżony do S 4550-Y90R
COKOŁY: ---
ŚCIANY: ---

ściany szklane - część przegrody strukturalnej SO-6
SUFITY: ---

sufit szklany - część przegrody strukturalnej SO-6
DRZWI: NB-D54 DRZWI DO PRZEDSIONKA WEJŚCIA GŁÓWNEGO NA 

POZIOMIE -12,00
całoszklane, szkło bezpieczne, naklejane na konstrukcję 

aluminiową

samozamykacz z blokadą pozycji otwartej

parametry optyczno-energetyczne:

LT = 55-60%; g = 35-40%; LR = 13-15%; U ≤ 0,5 W/m2K

NB-D55 DRZWI WEJŚCIA GŁÓWNEGO NA POZIOMIE -12,00

całoszklane, szkło bezpieczne, naklejane na konstrukcję 

aluminiową

samozamykacz z blokadą pozycji otwarte
OŚWIETLENIE: EW2 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA

ilość: 2 szt.

w funkcji świecenia ciągłego
EW3 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 2 szt.

EW4 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 2 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

11

WIATROŁAP
-3.01

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-2 WYKŁADZINA LINOLEUM

linoleum o podwyższonym współczynniku pochłaniania 

dźwięku, z podkładem redukującym dźwięki 

uderzeniowe

kolor i faktura: zbliżona do charakterystyki wnętrza 

(zbliżony do RAL 3003)
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: SC-1 BETON ARCHITEKTONICZNY

Wykończenie lica ścian żelbetowych (oraz jako 

dodatkowa ścianka licowa przy ścianach szczelinowych) 

z użyciem uniwersalnych deskowań ramowych; 

podstawowy podział modularny 150x300cm; krawędzie 

poziome i pionowe poszczególnych pól odciśnięte listwą 

o przekroju trapezu o wymiarach 1,5x1,0cm i głęb. 

0,8cm.

Malowany farbą akrylową do betonu: FA-2

FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU 

kolor: półtransparentny karminowy 

(NCS S 1080-Y90R)
K-03 ŚCIANKI LEKKIE DZIAŁOWE

wykonane z płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji 

stalowej
SC-9 ŚCIANA SZKLANA STAŁA

system szklany z mocowaniem punktowym

akcesoria ze stali nierdzewnej szczotkowanej
SUFITY: SF-2 SUFIT  Z SIATKI PLECIONEJ

materiał: stal nierdzewna

mocowany na linkach ze stali nierdzewnej, osadzony w 

ruszcie z kątownika o przekroju L
DRZWI: ---

OŚWIETLENIE: GT8 OPRAWA DO OŚWIETLENIA TYPU LED NA PASKACH - 

GT8
długość: ok. 295cm

ilość: 7 szt.
EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: M1 ZABUDOWA MODUŁOWA

A – lada z nadbudową, 80/30 x 150cm, wys.=79/110cm

B – lada z nadbudową, 80/30 x 145cm, wys.=79/110cm

C – szafa ubraniowa, 57,5x50x200cm

D – szafa ubraniowa, 75x50x200cm

E – szafa aktowa, 75x50x200cm

F – szafa aktowa, 75x50x200cm

G – szafa aktowa, 75x50x200cm

H – szafa aktowa, 70x50x200cm

opis mebla zgodnie z zał. 6.1, 

szczegóły zgodnie z rysunkami 

aranżacji wnętrz A13, A14 i 

A15

szczegóły na rysunkach nr A22-

A25 projektu wnętrz

wszystie powierzchnie 

wykończone w technologii 

beton architektoniczny

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

szczegóły na rysunku A12 

projektu aranżacji wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

12

DOZÓR
-3.03

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



K3 KRZESŁO BIUROWE

ilość: 1 szt.
WYPOSAŻENIE: ---

-

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-2 WYKŁADZINA LINOLEUM

linoleum o podwyższonym współczynniku pochłaniania 

dźwięku, z podkładem redukującym dźwięki 

uderzeniowe

kolor i faktura: zbliżona do charakterystyki wnętrza 

(zbliżony do RAL 3003)
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: SC-1 BETON ARCHITEKTONICZNY

Wykończenie lica ścian żelbetowych (oraz jako 

dodatkowa ścianka licowa przy ścianach szczelinowych) 

z użyciem uniwersalnych deskowań ramowych; 

podstawowy podział modularny 150x300cm; krawędzie 

poziome i pionowe poszczególnych pól odciśnięte listwą 

o przekroju trapezu o wymiarach 1,5x1,0cm i głęb. 

0,8cm.

Malowany farbą akrylową do betonu: FA-2

FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU 

kolor: półtransparentny karminowy 

(NCS S 1080-Y90R)
SC-8 ŚCIANA SZKLANA PRZESUWNA

system szklany z mocowaniem punktowym

akcesoria ze stali nierdzewnej szczotkowanej
SC-9 ŚCIANA SZKLANA STAŁA

system szklany z mocowaniem punktowym

akcesoria ze stali nierdzewnej szczotkowanej
SUFITY: SF-2 SUFIT  Z SIATKI PLECIONEJ

materiał: stal nierdzewna

mocowany na linkach ze stali nierdzewnej, osadzony w 

ruszcie z kątownika o przekroju L
DRZWI: ---

OŚWIETLENIE: GT8 OPRAWA DO OŚWIETLENIA TYPU LED NA PASKACH - 

GT8
długość: ok. 295cm

ilość: 

-> pom. -3.04: 7 szt.

-> pom. -3.05: 16 szt.
EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość:

-> pom. -3.04: 1 szt.

-> pom. -3.05: 2 szt.
INST. SANITARNE: ---

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

szczegóły na rysunkach nr A22-

A25 projektu wnętrz

wszystie powierzchnie 

wykończone w technologii 

beton architektoniczny

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

szczegóły na rysunku A12 

projektu aranżacji wnętrz

13

KASY / SKLEP
-3.04 / -3.05

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



MEBLE: M2 ZABUDOWA MODUŁOWA

A – lada z nadbudową, 60/40 x 145cm wys.=79/110cm

B – lada z nadbudową, 60/40 x 150cm wys.=79/110cm

C – szafa ubraniowa, 70x50x200cm

D – szafa ubraniowa, 75x50x200cm

E – szafa aktowa, 75x50x200cm

F – szafa aktowa, 75x50x200cm

G – szafa aktowa, 75x50x200cm

H – szafa aktowa, 57,5x50x200cm

-> pom. -3.04

M3 ZABUDOWA MODUŁOWA

A – lada, 80 x 150cm wys.=100cm,  długość całkowita 

600 cm 

B – regały otwarte, w modułach 75x50x200cm – 16 szt.

-> pom. -3.05

K3 KRZESŁO BIUROWE

ilość:

-> pom. -3.04: 2 szt.

-> pom. -3.05: 1 szt.
WYPOSAŻENIE: WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.
-

opis mebla zgodnie z zał. 6.1, 

szczegóły zgodnie z rysunkami 

aranżacji wnętrz A13, A14 i 

A15

opis mebla zgodnie z zał. 6.1, 

szczegóły zgodnie z rysunkami 

aranżacji wnętrz A13, A14 i 

A15

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-2 WYKŁADZINA LINOLEUM

linoleum o podwyższonym współczynniku pochłaniania 

dźwięku, z podkładem redukującym dźwięki 

uderzeniowe

kolor i faktura: zbliżona do charakterystyki wnętrza 

(zbliżony do RAL 3003)
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: SC-1 BETON ARCHITEKTONICZNY

Wykończenie lica ścian żelbetowych (oraz jako 

dodatkowa ścianka licowa przy ścianach szczelinowych) 

z użyciem uniwersalnych deskowań ramowych; 

podstawowy podział modularny 150x300cm; krawędzie 

poziome i pionowe poszczególnych pól odciśnięte listwą 

o przekroju trapezu o wymiarach 1,5x1,0cm i głęb. 

0,8cm.

Malowany farbą akrylową do betonu: FA-2

FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU 

kolor: półtransparentny karminowy 

(NCS S 1080-Y90R)
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny karminowy (NCS S 1080-Y90R)

DRZWI: NB-D62 DRZWI DO OGRODU ZIMOWEGO

całoszklane ze szkłem naklejanym na konstrukcję 

aluminiową 

szkło bezpieczne
OŚWIETLENIE: SPOT 5+6 OPRAWA SPOT 71717 + 77766

oprawa zdwojona (góra - dół)

ściana nad sklepem i kasami (w poz. -8,90)

ilość: 8 szt.
SPOT 5 OPRAWA SPOT 71717

ściana nad szatniami (w poz. -8,90)

ilość: 13 szt.
SPOT 4 OPRAWA SPOT 71695

słupy konstrukcyjne wokół atrium (w poz. -8,90)

ilość: 20 szt.
EW2 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA

ilość: 2 szt.

EW3 OPRAWA AWARYJNA

w poziomie belek stropu kasetonowego

ilość: 10 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: WD-3 TABLICA INFORMACYJNA

łącznie: 1 szt.

WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 1 szt.

WD-20 KOSZ DO SEGREGACJI

łącznie: 2 szt.

14

FOYER - HOL WEJŚCIOWY
-3.06

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły na rysunkach nr A22-

A25 projektu wnętrz

wszystie powierzchnie 

wykończone w technologii 

beton architektoniczny

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



WD-2 TABLICA KIERUNKOWA

łącznie: 4 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-3 WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH

wymiary: 50x50cm

kolor: w odcieniu głębokiej czerwieni  (zbliżony do RAL 

3003)

układana na podkładzie akustycznym
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: SC-1 BETON ARCHITEKTONICZNY

Wykończenie lica ścian żelbetowych (oraz jako 

dodatkowa ścianka licowa przy ścianach szczelinowych) 

z użyciem uniwersalnych deskowań ramowych; 

podstawowy podział modularny 150x300cm; krawędzie 

poziome i pionowe poszczególnych pól odciśnięte listwą 

o przekroju trapezu o wymiarach 1,5x1,0cm i głęb. 

0,8cm.

Malowany farbą akrylową do betonu: FA-2

FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU 

kolor: półtransparentny karminowy 

(NCS S 1080-Y90R)
SC-6 ŚCIANA SZKLANA BEZPROFILOWA

szkło gięte, bez widocznych profili

izolacyjność akustyczna: R’A2 > 35dB

moduł podstawowy 185,5 x 300,0 cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny karminowy (NCS S 1080-Y90R)

DRZWI: ---
OŚWIETLENIE: SPOT 5+6 OPRAWA SPOT 71717 + 77766

oprawa zdwojona (góra - dół)

ściana w osi X15 (w poz. -8,90)

ilość: 9 szt.
SPOT 7 OPRAWA SPOT 83433

ściana nad toaletami (w poz. -8,90)

ilość: 12 szt.
SPOT 1 OPRAWA SPOT 40006

nad wejściami do sali głównej (w poz. -8,90)

ilość: 2 szt.
SPOT 2 OPRAWA SPOT 40532

-> strop pośredni między osiami X18 i X19 (w poz. -8,90)

ilość: 21 szt.

-> strop między osiami Y17 i Y18 (w poz. -5,50)

ilość: 23 szt.

SPOT 4 OPRAWA SPOT 71695

wzdłuż obejścia sali szekspirowskiej (w poz. -2,60)

ilość: 17 szt.
EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 6 szt.

EW2 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA

ilość: 8 szt.

15

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

FOYER
-3.07 / -2.01

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły na rysunkach nr A22-

A25 projektu wnętrz

wszystie powierzchnie 

wykończone w technologii 

beton architektoniczny

szczegóły na rys. A25 projektu 

aranżacji wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



EW3 OPRAWA AWARYJNA

-> w poziomie belek stropu kasetonowego

ilość: 26 szt.

-> w poziomie -8,90

ilość: 12 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 2 szt.

WD-3 TABLICA INFORMACYJNA

łącznie: 1 szt.

WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 1 szt.

WD-20 KOSZ DO SEGREGACJI

łącznie: 2 szt.

WD-2 TABLICA KIERUNKOWA

łącznie: 4 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-4 PARKIET Z DREWNA EGZOTYCZNEGO JATOBA

grubość: min. 20mm

układ na dużych powierzchniach: okrętowy

układ na stopniach: kierunkowany na scenę

parkiet układany na elastycznym podkładzie 

wytłumiającym

podesty podłogi podniesionej: drewniane legarowe, w 

pustce wełna mineralna (szklana) 10cm, o gęstości 

20kg/m3
COKOŁY: ---
ŚCIANY: AK-3 KOMPOZYCJA DREWNIANYCH USTROJÓW 

AKUSTYCZNYCH typ E-F
układ listwek ze sklejki z drewna liściastego

grubość 12mm z ryflowaniem podłużnym

rozłożone równomiernie w formie ostrosłupów 

trójkątnych

lakierowane w kolorze RAL 3003

w szczelinach pomiędzy płytami oświetlenie LED

montaż na łatach drewnianych, z wypełnieniem 

przestrzeni wełną mineralną z welonem szklanym
-> ściany boczne sali

AK-4 USTRÓJ AKUSTYCZNY typ G

dźwiękochłonny na bazie wełny mineralnej szklanej gr. 

10cm z czarnym welonem szklanym

wykończony siatką o przezroczystości powyżej 50%

-> ściana tylna sali

AK-2 USTRÓJ AKUSTYCZNY typ D

układ pionowych listw ze sklejki z drewna liściastego

listwy gr. 15mm o zróżnicowanych szerokości

montaż na łatach drewnianych, z wypełnieniem 

przestrzeni wełną mineralną z welonem szklanym

-> ściany boczne amfiteatru (wzdłuż przejść)
SUFITY: AK-16 KASETONY PRZESTRZENNE

rozpraszająco -pochłaniające, wypełniające pola 

żelbetowego kasetonu stropu

w tle wełna mineralna z welonem szklanym
AK-15 PANELE SZKLANE

przezroczyste, anty-refleksyjne panele szklane  z 

dopuszczalnym odbiciem światła do 1%, pełniące 

funkcję elementów akustycznych ukierunkowujących 

dźwięk na widownię

szkło mocowane punktowo na rotulach ze stali 

nierdzewnej 
FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny karminowy (NCS S 1080-Y90R)

-> belki stropu kasetonowego

16

WIDOWNIA SALI GŁÓWNEJ
-3.10

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły na rys. nr A4-A6 

projektu wnętrz

szczegóły techniczne wg 

projektu technologii teatralnej

kształt, wymiary i szczegóły w 

projekcie akustyki na rys. AKn-

12, AKn-13 oraz na rysunku nr 

A21 projektu wnętrz

zgodnie z projektem akustyki, 

szczegóły na rys. AKn-14

zgodnie z projektem akustyki, 

szczegóły na rys. AKn-11

zgodnie z projektem akustyki

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



DRZWI: NB-D43 DRZWI NA WIDOWNIE GŁÓWNIEJ SALI TEATRALNEJ

drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

fornirowane - mahoń

ewakuacyjne, zamek przeciwpaniczny

samozamykacz ukryty w stolarce z blokadą w pozycji 

otwartej 

izol. akustyczna: Rw > 42dB

malowanie na kolor RAL 3003
-> drzwi w poz. -12,00

NB-D33 DRZWI NA WIDOWNIE GŁÓWNEJ SALI TEATRALNEJ

drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

fornirowane - mahoń 

ewakuacyjne, zamek przeciwpaniczny

samozamykacz ukryty w stolarce z blokadą w pozycji 

otwartej 

izol. akustyczna: Rw > 42dB

odporn. ogniowa: EI60

malowanie na kolor RAL 3003
-> drzwi w poz. -8,50

OŚWIETLENIE: GT1 OPRAWA DO OŚWIETLENIA TYPU LED NA PASKACH - 

GT1
długość: ok. 475cm

ilość: 53 szt.
GT2 OPRAWA DO OŚWIETLENIA TYPU LED NA PASKACH - 

GT2
długość: ok. 590cm

ilość: 48 szt.
GT3 OPRAWA DO OŚWIETLENIA TYPU LED NA PASKACH - 

GT3
długość: ok. 590cm

ilość: 54 szt.
GT4 OPRAWA DO OŚWIETLENIA TYPU LED NA PASKACH - 

GT4
długość: ok. 590cm

ilość: 48 szt.
GT5 OPRAWA DO OŚWIETLENIA TYPU LED NA PASKACH - 

GT5
długość: ok. 570cm

ilość: 6 szt.
GT6 OPRAWA DO OŚWIETLENIA TYPU LED NA PASKACH - 

GT6
długość: ok. 570cm

ilość: 6 szt.
GT11 OPRAWA DO OŚWIETLENIA TYPU LED NA PASKACH - 

GT11
krawędzie stopni na widowni

długość: ok. 170cm

ilość: 56 szt.
EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 6 szt.

EW3 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 23 szt.

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



INST. SANITARNE: ---
MEBLE: F1 FOTEL AUDYTORYJNY

kolor tapicerki: czerwień rubinowa (zbliżony do RAL 

3003)

kolor konstrukcji: czerwień rubinowa (zbliżony do RAL 

3003) z widoczną fakturą drewna
ilość: 511 szt.

F1a FOTEL AUDYTORYJNY - DEMONTOWALNY

kolor tapicerki: czerwień rubinowa (zbliżony do RAL 

3003)

kolor konstrukcji: czerwień rubinowa (zbliżony do RAL 

3003) z widoczną fakturą drewna
ilość: 4 szt.

WYPOSAŻENIE: ---
-

opis mebla zgodnie z zał. 6.2

opis mebla zgodnie z zał. 6.2

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-3 WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH

wymiary: 50x50cm

kolor: w odcieniu głębokiej czerwieni  (zbliżony do RAL 

3003)

układana na podkładzie akustycznym
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: AK-2 USTRÓJ AKUSTYCZNY typ D

układ pionowych listw ze sklejki z drewna liściastego

listwy gr. 15mm o zróżnicowanych szerokości

montaż na łatach drewnianych, z wypełnieniem 

przestrzeni wełną mineralną z welonem szklanym

SUFITY: AK-4 USTRÓJ AKUSTYCZNY typ G

dźwiękochłonny na bazie wełny mineralnej szklanej z 

czarnym welonem szklanym

wykończony siatką o przezroczystości powyżej 50%

DRZWI: NB-D44 DRZWI AKUSTYCZNE DO PRZEDSIONKA SALI 

TEATRALNEJ
drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

fornirowane - mahoń

ewakuacyjne, zamek przeciwpaniczny

samozamykacz ukryty w stolarce z blokadą w pozycji 

otwartej 

izol. akustyczna: Rw > 42dB

malowanie na kolor RAL 3003
-> drzwi w poz. -12,00

NB-D34 DRZWI AKUSTYCZNE DO PRZEDSIONKA SALI 

TEATRALNEJ
piwotowe

drewniane, płycinowe

fornirowane - mahoń 

ewakuacyjne, zamek przeciwpaniczny

samozamykacz ukryty w stolarce z blokadą w pozycji 

otwartej 

izol. akustyczna: Rw > 42dB

malowanie na kolor RAL 3003
-> drzwi w poz. -8,50

OŚWIETLENIE: GT15 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - GT15

przedsionki w poz. -12,00

ilość: 4 szt. Łącznie
SPOT 1 OPRAWA SPOT 40006

przedsionki w poz. -8,50

ilość: 2 szt. Łącznie
M OPRAWA SCHODOWA LED - M

barwa światła: niebieski

ilość: 16 szt. łącznie

(po 4 szt./pom.)

17

PRZEDSIONEK AKUSTYCZNY SALI GŁÓWNEJ
-3.11 / -3.12 / -2.02 / -2.03

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

zgodnie z projektem akustyki, 

szczegóły na rys. AKn-11

zgodnie z projektem akustyki, 

szczegóły na rys. AKn-14

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 4 szt. łącznie

(po 1 szt./pom.)
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-5 PODŁOGA SCENICZNA

drewniana z bali drzewa iglastego

kolor: czarny mat (RAL 9005)

grubość bali: 5cm

parkiet układany na elastycznym podkładzie 

wytłumiającym

podesty podłogi podniesionej: drewniane legarowe, w 

pustce wełna mineralna (szklana) 10cm, o gęstości 

20kg/m3
COKOŁY: ---
ŚCIANY: AK-8 PANELE ZE SKLEJKI

sklejka o gęstości min. 700kg/m3

grubość: 30mm

montaż na stabilnej konstrukcji drewnianej
AK-8 PANELE ZE SKLEJKI

sklejka o gęstości min. 700kg/m3

grubość: 40mm

montaż na stabilnej konstrukcji drewnianej
barkierka od strony widowni

SUFITY: AK-16 KASETONY PRZESTRZENNE

rozpraszająco -pochłaniające, wypełniające pola 

żelbetowego kasetonu stropu

w tle wełna mineralna z welonem szklanym
AK-15 PANELE SZKLANE

przezroczyste, anty-refleksyjne panele szklane  z 

dopuszczalnym odbiciem światła do 1%, pełniące 

funkcję elementów akustycznych ukierunkowujących 

dźwięk na widownię

szkło mocowane punktowo na rotulach ze stali 

nierdzewnej 
FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny karminowy (NCS S 1080-Y90R)

-> belki stropu kasetonowego
DRZWI: ---

OŚWIETLENIE: M OPRAWA SCHODOWA LED - M

barwa światła: niebieski

stopnie na scenę

ilość: 8 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: F1a FOTEL AUDYTORYJNY - DEMONTOWALNY

kolor tapicerki: czerwień rubinowa (zbliżony do RAL 

3003)

kolor konstrukcji: czerwień rubinowa (zbliżony do RAL 

3003) z widoczną fakturą drewna
ilość: 57 szt.

WYPOSAŻENIE: ---
-

18

PROSCENIUM SALI GŁÓWNEJ
-3.13

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły rozkładu i 

kolorystyka na rys. nr A4-A6 

projektu wnętrz

szczegóły techniczne wg 

projektu technologii teatralnej

zgodnie z projektem akustyki

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

opis mebla zgodnie z zał. 6.2

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-5 PODŁOGA SCENICZNA

drewniana z bali drzewa iglastego

kolor: czarny mat (RAL 9005)

grubość bali: 5cm

parkiet układany na elastycznym podkładzie 

wytłumiającym

podesty podłogi podniesionej: drewniane legarowe, w 

pustce wełna mineralna (szklana) 10cm, o gęstości 

20kg/m3
PS-8 KRATY POMOSTOWE

wykonane w konstrukcji stalowej gr. 25mm

Wszystkie elementy konstrukcyjne stropów stalowych i 

pomostów zabezpieczone antykorozyjnie z lakierem 

wierzchnim w kolorze czarnym, RAL 9005 MAT

COKOŁY: ---
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny czarny (RAL 9005)

AK-8 PANELE ZE SKLEJKI

sklejka o gęstości min. 700kg/m3

grubość: 20mm

montaż na stabilnej konstrukcji drewnianej
-> elementy pionowe mobilnej quasi muszli koncertowej

SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny czarny (RAL 9005)

AK-8 PANELE ZE SKLEJKI

sklejka o gęstości min. 700kg/m3

grubość: 20mm

montaż na stabilnej konstrukcji drewnianej
-> elementy podwieszane mobilnej quasi muszli 

koncertowej
DRZWI: ---

OŚWIETLENIE: H1 PROJEKTOR LED - H1

ilość: 8 szt.

C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość: 31 szt., w tym:

-> pod pierwszą galerią techniczną - 10 szt.

-> nad schodami technicznymi - 3 szt.

-> na stropodachu komina scenicznego -18 szt.
C3 PLAFONIERA - C3

ilość: 50 szt. (po 10 szt. nad każdym poziomem galerii 

technicznej)
EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 24 szt., w tym:

-> nad schodami technicznymi - 2 szt.

-> nad galerią techniczną poz. 1 - 2 szt.

-> nad galerią techniczną poz. 2-5 - po 5 szt.
EW2 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA

ilość: 1 szt.

-> nad wyjściem do pom. -3.15

19

SCENA SALI GŁÓWNEJ
-3.14

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły rozkładu i 

kolorystyka na rys. nr A4-A6 

projektu wnętrz

szczegóły techniczne wg 

projektu technologii teatralnej

konstrukcja wsporcza zgodnie 

z projektem konstrukcyjnym

ściany żelbetowe i murowane

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



EW3 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 8 szt., w tym:

-> pod pierwszą galerią techniczną - 5 szt.

-> nad pierwszą galerią techniczną - 3 szt.

-> na stropodachu komina scenicznego -18 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-5 PODŁOGA SCENICZNA

drewniana z bali drzewa iglastego

kolor: czarny mat (RAL 9005)

grubość bali: 5cm

parkiet układany na elastycznym podkładzie 

wytłumiającym

podesty podłogi podniesionej: drewniane legarowe, w 

pustce wełna mineralna (szklana) 10cm, o gęstości 

20kg/m3
PS-8 KRATY POMOSTOWE

wykonane w konstrukcji stalowej gr. 25mm

Wszystkie elementy konstrukcyjne stropów stalowych i 

pomostów zabezpieczone antykorozyjnie z lakierem 

wierzchnim w kolorze czarnym, RAL 9005 MAT

COKOŁY: ---
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny czarny (RAL 9005)
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny czarny (RAL 9005)
DRZWI: NB-D4 DRZWI MAGAZYNOWE I DO POMIESZCZEŃ 

TECHNICZNYCH
stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły

izol. akustyczna: Rw > 40dB

lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9007
-> drzwi od strony sceny

NB-D64 DRZWI DO WARSZTATU STOLARSKIEGO I KIESZENI 

TYLNEJ
stalowe, płaszczowe

przesuwne

z wytłumieniem akustycznym Rw > 40dB

lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9007
-> drzwi od strony korytarza

NB-D46 DRZWI DO KIESZENI SCENICZNEJ

składane

stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły z blokadą pozycji otwartej

izol. akustyczna: Rw > 42dB

lakierowanie proszkowe od strony kieszeni scenicznej 

na kolor RAL 9005, od strony korytarza na kolor RAL 

9007
-> drzwi od strony poczekalni

20

KIESZEŃ TYLNA SCENY
-3.15

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły rozkładu i 

kolorystyka na rys. nr A4-A6 

projektu wnętrz

szczegóły techniczne wg 

projektu technologii teatralnej

konstrukcja wsporcza zgodnie 

z projektem konstrukcyjnym

ściany żelbetowe i murowane

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NB-D3 DRZWI MAGAZYNOWE I DO POMIESZCZEŃ 

TECHNICZNYCH
stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz

lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9007
-> drzwi od strony sceny w poziomie pomostów 

technicznych -3,70
NB-D4 DRZWI MAGAZYNOWE I DO POMIESZCZEŃ 

TECHNICZNYCH
stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły

izol. akustyczna: Rw > 40dB

lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9007
-> drzwi od strony napędu kiszeni w poziomie pomostów 

technicznych -4,30
OŚWIETLENIE: H1 PROJEKTOR LED - H1

ilość: 8 szt.

C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość: 10 szt.

-> pod pierwszą galerią techniczną
C3 PLAFONIERA - C3

ilość: 24 szt., w tym:

-> nad pierwszą galerią techniczną - 10 szt.

-> nad drugą galerią techniczną - 14 szt.
EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 4 szt., w tym:

-> nad galerią techniczną poz. 1-2 - po 2 szt.
EW2 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA

ilość: 1 szt.

-> nad wyjściem do pom. -3.28
EW3 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 11 szt., w tym:

-> pod pierwszą galerią techniczną - 5 szt.

-> nad galerią techniczną poz. 1-2 - po 3 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-2 PŁTYKI GRESOWE

wymiar: 30x30cm

kolor: beżowy / perłowy

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-4 TYNK CEMENTOWY

malowany lakierem do betonu: FA-2

FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
AK-6 IZOLACJA AKUSTYCZNA PRZEGRÓD

wykonana z płyt gipsowych 2x15mm

mocowanie na zawiesiach elastycznych

w pustce wełna mineralna 5cm i mata dźwiękoizolacyjna

łączna izolacyjność akustyczna właściwa (żelbet + 

okładziny) R’A2 <=  60dB
SUFITY: AK-7 PANELE AKUSTYCZNE Z WEŁNY MINERALNEJ

dźwiękochłonne na bazie wełny mineralnej szklanej gr. 

18 cm z czarnym welonem szklanym

wykończony siatką o przezroczystości powyżej 50%

FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D64 DRZWI DO WARSZTATU STOLARSKIEGO I KIESZENI 

TYLNEJ
stalowe, płaszczowe

przesuwne

z wytłumieniem akustycznym Rw > 40dB

lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9007
NB-D3 DRZWI MAGAZYNOWE I DO POMIESZCZEŃ 

TECHNICZNYCH
stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz

lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9007
OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość: 28 szt.

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 2 szt.

STOLARNIA
-3.16

BUDYNEK NOWY 21
MATERIAŁ

tylko jako wykończenie ścian 

szczelinowych

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

przed wykonaniem aplikacji 

podłoże betonowe 

zagruntować przeciw pyleniu

wg projektu akustyki

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



INST. SANITARNE: ZLEW JEDNOKOMOROWY

jednokomorowy z ociekaczem, prostokątny, montowany 

do ściany

materiał: stal nierdzewna szczotkowana

wymiary: 127x60cm (+/- 5%)

wyposażony w wysoką baterię gospodarczą 

chromowaną, z wyciąganą wylewką
ilość: 1 szt.

UMYWALKA

wisząca z przelewem

materiał: ceramiczna

wymiary: 50x42cm (+/- 10%)

wyposażony w baterię chromowaną, jednouchwytową

ilość: 1 szt.
MEBLE: ---

WYPOSAŻENIE: ---
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-2 PŁTYKI GRESOWE

wymiar: 30x30cm

kolor: beżowy / perłowy

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-4 TYNK CEMENTOWY

malowany lakierem do betonu: FA-2

FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
AK-6 IZOLACJA AKUSTYCZNA PRZEGRÓD

wykonana z płyt gipsowych 2x15mm

mocowanie na zawiesiach elastycznych

w pustce wełna mineralna 5cm i mata dźwiękoizolacyjna

łączna izolacyjność akustyczna właściwa (żelbet + 

okładziny) R’A2 <=  60dB
SUFITY: AK-7 PANELE AKUSTYCZNE Z WEŁNY MINERALNEJ

dźwiękochłonne na bazie wełny mineralnej szklanej gr. 

18 cm z czarnym welonem szklanym

wykończony siatką o przezroczystości powyżej 50%

FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D32 DRZWI DO MAGAZYNÓW I ŚLUSARNI 

stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły z blokadą pozycji otwartej

izol. akustyczna: Rw > 27dB

lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9007
NB-D3 DRZWI MAGAZYNOWE I DO POMIESZCZEŃ 

TECHNICZNYCH
stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz

lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9007
OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość: 12 szt.

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 2 szt.

22

ŚLUSARNIA
-3.17

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

tylko jako wykończenie ścian 

szczelinowych

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

przed wykonaniem aplikacji 

podłoże betonowe 

zagruntować przeciw pyleniu

wg projektu akustyki

drzwi do pom. ślusarni o 

podwyższonej izolacyjnośći 

akustycznej: Rw > 40dB

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



INST. SANITARNE: ZLEW JEDNOKOMOROWY

jednokomorowy z ociekaczem, prostokątny, montowany 

do ściany

materiał: stal nierdzewna szczotkowana

wymiary: 127x60cm (+/- 5%)

wyposażony w wysoką baterię gospodarczą 

chromowaną, z wyciąganą wylewką
ilość: 1 szt.

UMYWALKA

wisząca z przelewem

materiał: ceramiczna

wymiary: 50x42cm (+/- 10%)

wyposażony w baterię chromowaną, jednouchwytową

ilość: 1 szt.
MEBLE: ---

WYPOSAŻENIE: WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony NCS S 2502-Y
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D3 DRZWI MAGAZYNOWE I DO POMIESZCZEŃ 

TECHNICZNYCH
stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz

lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9007
OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość: 3 szt.

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ZLEWOZMYWAK KUCHENNY

dwukomorowy z ociekaczem, prostokątny, wpuszczany 

w blat

materiał: stal nierdzewna szczotkowana

wymiary: 210x70cm (+/- 5%)

wyposażony w wysoką baterię kuchenną stojącą, 

chromowaną, z ceramiczną głowicą i obrotową wylewką

ilość: 1 szt.

WP-5 UMYWALKA PODBLATOWA 3.1 / A

ilość: 2 szt.

WP-12 BATERIA JEDNOUCHWYTOWA 5.3 / L

ilość: 2 szt.
WYPOSAŻENIE: ---

-

23

ZAPLECZE SCENY
-3.19

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony do NCS S 3010-R90B
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-4 TYNK CEMENTOWY

malowany lakierem do betonu: FA-2

FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D3 DRZWI MAGAZYNOWE I DO POMIESZCZEŃ 

TECHNICZNYCH
stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz

lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9007
OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość:

-> pom. -3.20 - 3 szt.

-> pom. -1.37 - 2 szt.
EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość:

-> pom. -3.20 - 1 szt.
EW4 OPRAWA AWARYJNA

ilość:

-> pom. -1.37 - 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

24

AMPLIFIKATORNIA
-3.20 / -1.37

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

tylko jako wykończenie ścian 

szczelinowych

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE 

wymiar: 60x60cm

kolor: beżowy / perłowy

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ---
ŚCIANY: PŁ-3 PŁYTKI GRESOWE   

wymiary: 60x30cm

kolor: szary

układane do wysokości 210cm od posadzki

płytki należy rozmierzyć symetrycznie od osi układanej 

powierzchni, fugi z podłogi muszą się pokrywać z fugami 

na ścianie
FA-1 FARBA LATEKSOWA

kolor: biały (RAL 9002)

SC-3 PŁYTY WODOODPORNE HPL

kolor: biały (RAL 9002)

grubość płyt: 13mm

kolor profili: biały (RAL 9010)
ściany wydzielające pomieszczenia na pełną wysokość do 

poziomu stropu żelbetowego
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D6 DRZWI DO WC I ZAPLECZY

drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz

wykończone HPL w kolorze RAL 9007

DRZWI HPL ROZWIERANE

drzwi systemowe z płyt HPL

samozamykacz

w systemie wg karty mat. SC-03

OŚWIETLENIE: C4 OPRAWA TYPU SPOT - C4

w przedsionku i kabinie ustępowej

ilość: 4 szt. (po 2 szt./pom.)
C5 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C5

nad umywalkami

ilość: 4 szt. (po 2 szt./pom.)
EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 2 szt. (po 1 szt./pom.)

z funkcją świecenia ciągłego
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SANITARIATY PERSONEL
-3.25 / -3.26

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz, w tym na 

rys. nr A16-A18

wzór układania wg rysunku 

A16 projektu wnętrz

malowanie ścian powyżej 

płytek

wydzielenie łazienek i kabin 

wc / prysznic

skrzydła drzwiowe drzwi do 

wc na poziomie -12,00 

skrócone o 2,5cm (otwór 

wentylacyjny - nawiewny)

zabezpieczone przed 

negatywnym wpływem wody

drzwi do pomieszczenia 

socjalnego obsługi baru na 

poź. -8,50 wykończone od 

strony baru laminatem 

technicznym HPL w kolorze 

RAL 3003 

skrzydło drzwiowe skrócone o 

2,5 cm (otwór wentylacyjny -

nawiewny)

zabezpieczone przed 

negatywnym wpływem wody

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



EW3 OPRAWA AWARYJNA

w kabinach ustępowych

ilość: 2 szt. (po 1 szt./pom.)
INST. SANITARNE: WP-2 MISKA USTĘPOWA WISZĄCA 1.2 / F

z deską twardą

zawiasy metalowe
łącznie: 2 szt.

WP-5 UMYWALKA PODBLATOWA 3.1 / A

łącznie: 2 szt.

WP-12 BATERIA JEDNOUCHWYTOWA 5.3 / L

łącznie: 2 szt.

WP-6 PISUAR WISZĄCY 2.2

dopływ z góry, odpływ poziomy

łącznie: 1 szt.
MEBLE: BLAT ŁAZIENKOWY

materiał: laminat HPL

kolor: RAL 9010
ilość: 2 szt. (po 1 szt./pom.)

REGAŁ PORZĄDKOWY

materiał: MDF 

wymiary: 80x60x200 cm

kolor: RAL 9010
ilość: 2 szt. (w pom. -3.26)

WYPOSAŻENIE: WD-10 DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 2 szt.

WD-11 PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 2 szt.

WD-12 KOSZ NA ŚMIECI ŁAZIENKOWY 1

łącznie: 2 szt.

WD-13 KOSZ NA ŚMIECI ŁAZIENKOWY 2

łącznie: 1 szt.

WD-14 SZCZOTKA DO WC

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 2 szt.

WD-15 WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 2 szt.

WD-16 AUTOMATYCZNY DOZOWNIK DO ODŚWIEŻACZA 

POWIETRZA
wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 2 szt.

WD-17 LUSTRO KLEJONE

łącznie: 2 szt.
-

długość zgodnie z wymiarem 

pomieszczenia
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ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony do NCS S 3010-R90B
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-4 TYNK CEMENTOWY

malowany lakierem do betonu: FA-2

FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D29 DRZWI DO PRACOWNI KRAWIECKIEJ I MODELARNI

stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły z blokadą pozycji otwartej

izol. akustyczna: Rw > 27dB

lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9007
-> drzwi korytarza zaplecza warsztatowego

NB-D25 DRZWI KORTYARZOWE

stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9007

samozamykacz zwykły z blokadą w pozycji otwartej

izol. akustyczna: Rw > 40dB

-> drzwi korytarza wzdłuż budynku istniejącego
OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

nad dwukondygnacyjnymi częściami korytarzy

ilość: 38 szt.
C3 PLAFONIERA - C3

ilość: 8 szt. (po 4 szt. na każdym poziomie)

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 4 szt.

z funkcją świecenia ciągłego
EW2 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA

ilość: 5 szt.

z funkcją świecenia ciągłego
EW3 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 20 szt., w tym 14 szt. z funkcją świecenia ciągłego

INST. SANITARNE: ---
MEBLE: ---

26

KOMUNIKACJA
-3.27 / -2.19

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

tylko jako wykończenie ścian 

szczelinowych

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz
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WYPOSAŻENIE: WD-2 TABLICA KIERUNKOWA

łącznie: 4 szt.

WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 8 szt.
-
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony NCS S 2502-Y
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D60 DRZWI DO POCZEKALNI AKTORÓW

szklane 

składane
-> drzwi od strony korytarza technicznego

NB-D4 DRZWI MAGAZYNOWE I DO POMIESZCZEŃ 

TECHNICZNYCH
stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły

izol. akustyczna: Rw > 40dB

lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9007
-> drzwi od strony kieszeni bocznej

OŚWIETLENIE: C6 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C6

ilość: 10 szt.

EW2 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA

ilość: 1 szt.

z funkcją świecenia ciągłego
EW3 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 2 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

POCZEKALNIA
-3.28

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

27

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-5 PODŁOGA SCENICZNA

drewniana z bali drzewa iglastego

kolor: czarny mat (RAL 9005)

grubość bali: 5cm

parkiet układany na elastycznym podkładzie 

wytłumiającym

podesty podłogi podniesionej: drewniane legarowe, w 

pustce wełna mineralna (szklana) 10cm, o gęstości 

20kg/m3
COKOŁY: ---
ŚCIANY: AK-1 KOMPOZYCJA DREWNIANYCH USTROJÓW 

AKUSTYCZNYCH typ A-B-C
układ płyt ze sklejki z drewna liściastego

płyty pełne (gr. 12mm) i perforowane (gr. 15mm)

zabezpieczone przeciwpożarowo

montaż na łatach drewnianych, z wypełnieniem 

przestrzeni wełną mineralną z welonem szklanym
SC-5 ŚCIANA MOBILNA

pełniąca funkcję kurtyny ppoż. 

o izolacyjności akustycznej właściwej R'A2 = 60dB
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny czarny (RAL 9005)
DRZWI: NB-D37 DRZWI DO KIESZENI BOCZNEJ

stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły z blokadą pozycji otwartej

izol. akustyczna: Rw > 42dB

lakierowanie proszkowe od strony kieszeni bocznej na 

kolor RAL 9005, od strony korytarza na kolor RAL 9007

-> drzwi od strony korytarza technicznego

NB-D67 BRAMA POŻAROWA SCENY EKSPERYMENTALNEJ

stalowa, płaszczowa

przesuwna

z wytłumieniem akustycznym Rw > 40dB

lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9005
-> drzwi od strony sali eksperymentalnej

OŚWIETLENIE: C OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C

ilość: 20 szt.

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 5 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

szczegóły rozkładu i 

kolorystyka na rys. nr A4-A6 

projektu wnętrz

szczegóły techniczne wg 

projektu technologii teatralnej

KIESZEŃ BOCZNA SCENY
-3.29

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

28

zgodnie z projektem akustyki, 

szczegóły na rys. AKn-4, AKn-

8, AKn-9 i AKn-10

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-5 PODŁOGA SCENICZNA

drewniana z bali drzewa iglastego

kolor: czarny mat (RAL 9005)

grubość bali: 5cm

parkiet układany na elastycznym podkładzie 

wytłumiającym

podesty podłogi podniesionej: drewniane legarowe, w 

pustce wełna mineralna (szklana) 10cm, o gęstości 

20kg/m3
COKOŁY: ---
ŚCIANY: AK-6 IZOLACJA AKUSTYCZNA PRZEGRÓD

wykonana z płyt gipsowych 2x15mm

mocowanie na zawiesiach elastycznych

w pustce wełna mineralna 5cm i mata dźwiękoizolacyjna

łączna izolacyjność akustyczna właściwa (żelbet + 

okładziny) R’A2 <=  60dB
AK-1 KOMPOZYCJA DREWNIANYCH USTROJÓW 

AKUSTYCZNYCH typ A-B-C
układ płyt ze sklejki z drewna liściastego

płyty pełne (gr. 12mm) i perforowane (gr. 15mm)

zabezpieczone przeciwpożarowo

montaż na łatach drewnianych, z wypełnieniem 

przestrzeni wełną mineralną z welonem szklanym
AK-7 PANELE AKUSTYCZNE Z WEŁNY MINERALNEJ

dźwiękochłonne na bazie wełny mineralnej szklanej gr. 

18 cm z czarnym welonem szklanym

wykończony siatką o przezroczystości powyżej 50%

montaż powyżej 6,40m od poziomu posadzki

łączna izolacyjność akustyczna właściwa (żelbet + 

okładziny) R’A2 <=  60dB
SC-5 ŚCIANA MOBILNA

pełniąca funkcję kurtyny ppoż. 

o izolacyjności akustycznej właściwej R'A2 = 60dB
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny czarny (RAL 9005)

AK-7 PANELE AKUSTYCZNE Z WEŁNY MINERALNEJ

dźwiękochłonne na bazie wełny mineralnej szklanej gr. 

18 cm z czarnym welonem szklanym

wykończony siatką o przezroczystości powyżej 50%

29

WIDOWNIA SALI EKSPERYMENTALNEJ
-3.30

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły rozkładu i 

kolorystyka na rys. nr A4-A6 

projektu wnętrz

szczegóły techniczne wg 

projektu technologii teatralnej

przed wykonaniem aplikacji 

podłoże betonowe 

zagruntować przeciw pyleniu

zgodnie z projektem akustyki, 

szczegóły na rys. AKn-4, AKn-

8, AKn-9 i AKn-10

przed wykonaniem aplikacji 

podłoże betonowe 

zagruntować przeciw pyleniu

wg projektu akustyki
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DRZWI: NB-D42 DRZWI NA WIDOWNIE SALI EKSPERYMENTALNEJ

drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

fornirowane - mahoń

ewakuacyjne, zamek przeciwpaniczny

samozamykacz ukryty w stolarce z blokadą w pozycji 

otwartej 

izol. akustyczna: Rw > 42dB

malowanie od strony sali na kolor RAL 9005, od 

przedsionka akustycznego na kolor RAL 3003
-> drzwi od strony foyer

NB-D68 ŚCIANA AKUSTYCZNA SCENY EKSPERYMENTALNEJ

stalowa, płaszczowa

przesuwna

z wytłumieniem akustycznym Rw > 60dB

lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9005
-> drzwi od strony kieszeni bocznej

NB-D21 DRZWI DO SALI EKSPERYMENTALNEJ

drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

ewakuacyjne, zamek przeciwpaniczny

samozamykacz ukryty w stolarce z blokadą w pozycji 

otwartej 

izol. akustyczna: Rw > 42dB

fornirowane - mahoń
-> drzwi od strony korytarza technicznego

NB-D2 DRZWI MAGAZYNOWE I DO POMIESZCZEŃ 

TECHNICZNYCH
drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica blokowa

wykończone laminatem technicznym HPL w kolorze RAL 

9007

izol. akustyczna: Rw > 40dB

-> wyjście na strop techniczny w poz. -5,00
OŚWIETLENIE: GT14 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - GT14

w poziomie widowni

ilość: 44 szt.
C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

w poziomie stropu technicznego

ilość: 18 szt.
EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 10 szt., w tym:

-> w poziomie widowni - 7 szt.

-> w poziomie stropu technicznego - 3 szt.
EW3 OPRAWA AWARYJNA

w poziomie widowni

ilość: 3 szt.
INST. SANITARNE: ---

malowanie od strony sali na 

kolor RAL 9005, od strony 

korytarza na kolor RAL 9007

drzwi do przedsionka 

akustycznego głównej sali 

teatralnej na poz. -12,00 

wykończone okładziną 

akustyczną wg proj. akustyki

drzwi na strop tech. nad salą 

eksperymentalną na poz. -5,00 

malowane  od strony sali na 

kolor RAL 9005 mat

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz
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MEBLE: F3 PODUSZKI / KRZESŁA / FOTELE

– poduszki do układania na podestach - 100 szt.

– krzesła np. typ ISO czarne mat, sztywno łączone w 

grupy - 100 szt.

– fotele demontowalne F2a (z teatru szekspirowskiego)

WYPOSAŻENIE: ---
-

w zależności od aranżacji 

reżyserskiej

opis poduszek zgodnie z zał. 

6.2
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-5 PODŁOGA SCENICZNA

drewniana z bali drzewa iglastego

kolor: czerwony (zbliżony do RAL 3004)

grubość bali: 5cm

parkiet układany na elastycznym podkładzie 

wytłumiającym

podesty podłogi podniesionej: drewniane legarowe, w 

pustce wełna mineralna (szklana) 10cm, o gęstości 

20kg/m3
podkłoga w poziomie -9,70

PS-4 PARKIET Z DREWNA EGZOTYCZNEGO JATOBA

grubość: min. 20mm

układ na dużych powierzchniach: okrętowy

układ na stopniach: kierunkowany na scenę

parkiet układany na elastycznym podkładzie 

wytłumiającym

podesty podłogi podniesionej: drewniane legarowe, w 

pustce wełna mineralna (szklana) 10cm, o gęstości 

20kg/m3
balkony widowni

COKOŁY: ---
ŚCIANY: AK-5 KOMPOZYCJA DREWNIANYCH USTROJÓW 

AKUSTYCZNYCH typ H-I-J
układ płyt ze sklejki z drewna liściastego

płyty pełne (gr. 12mm) i perforowane (gr. 15mm)

zabezpieczone przeciwpożarowo

montaż na łatach drewnianych, z wypełnieniem 

przestrzeni wełną mineralną z welonem szklanym
SUFITY: AK-4* USTRÓJ AKUSTYCZNY typ G

Z PRZESŁONĄ RASTROWĄ DREWNIANĄ
dźwiękochłonny na bazie wełny mineralnej szklanej z 

czarnym welonem szklanym

wykończony siatką o przezroczystości powyżej 50%

przesłonięty rastrem drewnianym zbudowanym z desek 

20x100mm mocowanych w rozstawie co 30cm w 

układzie promienistym od środka stropu

AK-8* PANELE ZE SKLEJKI GIĘTE

panele ze sklejki z drewna liściastego

grubość min. 30mm odpowiednio wyprofilowane na 

konstrukcji z profili drewnianych

ekrany sufitowe muszą być odpowiednio dobrane i 

nachylone, kierując równomiernie odbite fale 

dźwiękowe ze sceny na widownię, zgodnie z 

wymaganiami akustyki - gięte w łuk w kierunku środka 

sali

na panelach ułożona wełna zabezpieczona welonem 

szklanym
FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny karminowy (NCS S 1080-Y90R)

-> belki stropu kasetonowego

30

WIDOWNIA TEATRU SZEKSPIROWSKIEGO
-3.32 / -2.12 / -1.01

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły rozkładu i 

kolorystyka na rys. nr A4-A6 

projektu wnętrz

szczegóły techniczne wg 

projektu technologii teatralnej

szczegóły na rys. nr A4-A6 

projektu wnętrz

szczegóły techniczne wg 

projektu technologii teatralnej

kształt, wymiary i szczegóły w 

projekcie akustyki na rys. AKn-

15, AKn-16 i Akn-17

zgodnie z projektem akustyki, 

szczegóły na rys. AKn-14

szczegóły parametrów 

akustycznych w projekcie 

akustyki
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DRZWI: NB-D35 DRZWI NA WIDOWNIE TEATRU SZEKSPIROWSKIEGO

drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

fornirowane - mahoń 

ewakuacyjne, zamek przeciwpaniczny

samozamykacz ukryty w stolarce z blokadą w pozycji 

otwartej 

izol. akustyczna: Rw > 42dB

malowanie na kolor RAL 3003
-> drzwi w poz. -8,50

NB-D17 DRZWI NA WIDOWNIE TEATRU SZEKSPIROWSKIEGO

drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

ewakuacyjne, zamek przeciwpaniczny

samozamykacz ukryty w stolarce z blokadą w pozycji 

otwartej

izol. akustyczna: Rw > 42dB

fornirowane - mahoń
-> drzwi w poz. -8,50

NB-D15 DRZWI NA WIDOWNIE TEATRU SZEKSPIROWSKIEGO

drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

ewakuacyjne, zamek przeciwpaniczny

samozamykacz ukryty w stolarce z blokadą w pozycji 

otwartej

izol. akustyczna: Rw > 42dB

fornirowane - mahoń
-> drzwi w poz. -5,00

NB-D16 DRZWI NA WIDOWNIE TEATRU SZEKSPIROWSKIEGO

drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

ewakuacyjne, zamek przeciwpaniczny

samozamykacz ukryty w stolarce z blokadą w pozycji 

otwartej

izol. akustyczna: Rw > 42dB

fornirowane - mahoń
-> drzwi w poz. -5,00

OŚWIETLENIE: GT10 OPRAWA TYPU REFLEKTOR - GT10

nad balkonami widowni

ilość: 33 szt.
GT7 OPRAWA TYPU REFLEKTOR - GT7

na krawędzi sufitu nad górnym balkonem

ilość: 35 szt.
M OPRAWA SCHODOWA LED - M

barwa światła: niebieski

na stopniach widowni

ilość: 26 szt.

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

nad wyjściami z widowni

ilość: 8 szt.
EW3 OPRAWA AWARYJNA

nad balkonami widowni

ilość: 25 szt., w tym:

-> nad balkonem poz. -8,50 - 8 szt.

-> nad balkonem poz. - 5,00 - 9 szt.

-> na krawędzi sufitu nad balkonami - 8 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: F2 FOTEL AUDYTORYJNY

kolor tapicerki: ciemny grafit (zbliżony do RAL 7021)

kolor konstrukcji: mahoń czerwony (zbliżony do RAL 

3004) z widoczną fakturą drewna

ilość: 258 szt. łącznie, w tym:

-> dolny balkon: 116 szt.

-> górny balkon: 142 szt.
F2a FOTEL AUDYTORYJNY - DEMONTOWALNY

kolor tapicerki: ciemny grafit (zbliżony do RAL 7021)

kolor konstrukcji: mahoń czerwony (zbliżony do RAL 

3004) z widoczną fakturą drewna

ilość: 295 szt.
WYPOSAŻENIE: ---

-

opis mebla zgodnie z zał. 6.2

opis mebla zgodnie z zał. 6.2

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE

wymiar: 60x60cm

kolor: czerwony

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU 

kolor: półtransparentny karminowy 

(NCS S 1080-Y90R)
SC-4 PŁYTY WODOODPORNE HPL

kolor: czerwony (RAL 3003)

grubość płyt: 13mm
ściany wydzielające pomieszczenia na pełną wysokość do 

poziomu stropu żelbetowego
SUFITY: SF-3 SUFIT Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ

materiał: aluminium anodowane

montaż na systemowych łącznikach wieszakowych 

mocowanych do listew zaciskowych
FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
zabezpieczenie betonu powyżej sufitu podwieszanego

DRZWI: NB-D7 DRZWI DO TOALET PUBLICZNYCH NA POZIOMIE -12.00

drzwi systemowe z HPL

wyposażone w samozamykacz

kolor: RAL 3003

w systemie wg karty mat. SC-4
OŚWIETLENIE: GT13 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - GT13

ilość: 30 szt., w tym 5 szt. w funkcji oświetlenia nocnego

ilość: 2 szt. z funkcją świecenia ciągłego

ilość: 3 szt.
INST. SANITARNE: WP-4 UMYWALKA PROSTOKĄTNA  3.2 / B

ilość: 6 szt.

WP-10 BATERIA UMYWALKOWA 5.1 / M

ilość: 6 szt.

WP-1 MISKA USTĘPOWA WISZĄCA 1.1 / E

z deską wolnoopadającą

ilość: 5 szt.

WP-7 PISUAR WISZĄCY 2.1 / I

z ceramicznym sitkiem zasilany z tyłu  

ilość: 4 szt.
MEBLE: ---

WYPOSAŻENIE: WD-10 DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 6 szt.

31

TOALETA MĘSKA
-3.33

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz, w tym na 

rys. nr A16-A18

wszystie powierzchnie 

wykończone w technologii 

beton architektoniczny

wydzielenie toalet, kabin wc i 

zabudowa stelaży 

podtynkowych

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

skrzydła drzwiowe skrócone o 

2,5 cm (otwór wentylacyjny -

nawiewny)

zabezpieczone przed 

negatywnym wpływem wody. 

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



WD-11 PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 2 szt.

WD-12 KOSZ NA ŚMIECI ŁAZIENKOWY 1

łącznie: 2 szt.

WD-14 SZCZOTKA DO WC

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 5 szt.

WD-15 WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 5 szt.

WD-16 AUTOMATYCZNY DOZOWNIK DO ODŚWIEŻACZA 

POWIETRZA
wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 2 szt.

WD-17 LUSTRO KLEJONE

łącznie: 6 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE

wymiar: 60x60cm

kolor: czerwony

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: SC-4 PŁYTY WODOODPORNE HPL

kolor: czerwony (RAL 3003)

grubość płyt: 13mm
ściany wydzielające pomieszczenia na pełną wysokość do 

poziomu stropu żelbetowego
SUFITY: SF-3 SUFIT Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ

materiał: aluminium anodowane

montaż na systemowych łącznikach wieszakowych 

mocowanych do listew zaciskowych
FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
zabezpieczenie betonu powyżej sufitu podwieszanego

DRZWI: NB-D61 DRZWI DO TOALETY PUBLICZNEJ DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POZIOMIE -12.00
drzwi systemowe z HPL

samozamykacz listwowy

kolor: RAL 3003

w systemie wg karty mat. SC-4
OŚWIETLENIE: GT13 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - GT13

ilość: 3 szt.

ilość: 1 szt. z funkcją świecenia ciągłego

ilość: 1 szt.

P OPRAWA METALOHALOGENKOWA

przesłona PC z piktogramem "POMOC" w kolorze 

czerwonym i z sygnalizatorem akustycznym
od strony foyer, nad wejściem do toalety

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: WP-19 UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3.3 / C

ilość: 1 szt.

WP-13 BATERIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5.4

ilość: 1 szt.

WP-16 MISKA USTĘPOWA WISZĄCA DLA 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1.3 / H
z deską dla niepełnosprawnych

ilość: 1 szt.
MEBLE: ---

WYPOSAŻENIE: WD-10 DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

32

TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
-3.34

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz, w tym na 

rys. nr A16-A18

wydzielenie toalet, kabin wc i 

zabudowa stelaży 

podtynkowych

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

skrzydło drzwiowe skrócone o 

2,5 cm (otwór wentylacyjny -

nawiewny)

zabezpieczone przed 

negatywnym wpływem wody

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



WD-11 PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

WD-12 KOSZ NA ŚMIECI ŁAZIENKOWY 1

łącznie: 1 szt.

WD-14 SZCZOTKA DO WC

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

WD-15 WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

WD-16 AUTOMATYCZNY DOZOWNIK DO ODŚWIEŻACZA 

POWIETRZA
wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

WD-18 LUSTRO UCHYLNE

łącznie: 1 szt.

WD-8 PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STAŁE

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 2 szt.

WD-9 PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOME

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 2 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE

wymiar: 60x60cm

kolor: czerwony

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU 

kolor: półtransparentny karminowy 

(NCS S 1080-Y90R)
SC-4 PŁYTY WODOODPORNE HPL

kolor: czerwony (RAL 3003)

grubość płyt: 13mm
ściany wydzielające pomieszczenia na pełną wysokość do 

poziomu stropu żelbetowego
SUFITY: SF-3 SUFIT Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ

materiał: aluminium anodowane

montaż na systemowych łącznikach wieszakowych 

mocowanych do listew zaciskowych
FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
zabezpieczenie betonu powyżej sufitu podwieszanego

DRZWI: NB-D7 DRZWI DO TOALET PUBLICZNYCH NA POZIOMIE -12.00

drzwi systemowe z HPL

wyposażone w samozamykacz

kolor: RAL 3003

w systemie wg karty mat. SC-4
OŚWIETLENIE: GT13 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - GT13

ilość: 36 szt., w tym 5 szt. w funkcji oświetlenia nocnego

ilość: 2 szt. z funkcją świecenia ciągłego

ilość: 3 szt.
INST. SANITARNE: WP-4 UMYWALKA PROSTOKĄTNA  3.2 / B

ilość: 7 szt.

WP-10 BATERIA UMYWALKOWA 5.1 / M

ilość: 7 szt.

WP-1 MISKA USTĘPOWA WISZĄCA 1.1 / E

z deską wolnoopadającą

ilość: 11 szt.
MEBLE: ---

WYPOSAŻENIE: WD-10 DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 7 szt.

WD-11 PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 2 szt.

33

TOALETA DAMSKA
-3.35

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz, w tym na 

rys. nr A16-A18

wszystie powierzchnie 

wykończone w technologii 

beton architektoniczny

wydzielenie toalet, kabin wc i 

zabudowa stelaży 

podtynkowych

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

skrzydła drzwiowe skrócone o 

2,5 cm (otwór wentylacyjny -

nawiewny)

zabezpieczone przed 

negatywnym wpływem wody. 

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



WD-12 KOSZ NA ŚMIECI ŁAZIENKOWY 1

łącznie: 2 szt.

WD-13 KOSZ NA ŚMIECI ŁAZIENKOWY 2

łącznie: 11 szt.

WD-14 SZCZOTKA DO WC

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 11 szt.

WD-15 WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 11 szt.

WD-16 AUTOMATYCZNY DOZOWNIK DO ODŚWIEŻACZA 

POWIETRZA
wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 2 szt.

łącznie: 7 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-2 WYKŁADZINA LINOLEUM

linoleum o podwyższonym współczynniku pochłaniania 

dźwięku, z podkładem redukującym dźwięki 

uderzeniowe

kolor i faktura: zbliżona do charakterystyki wnętrza 

(zbliżony do RAL 3003)
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: SC-1 BETON ARCHITEKTONICZNY

Wykończenie lica ścian żelbetowych (oraz jako 

dodatkowa ścianka licowa przy ścianach szczelinowych) 

z użyciem uniwersalnych deskowań ramowych; 

podstawowy podział modularny 150x300cm; krawędzie 

poziome i pionowe poszczególnych pól odciśnięte listwą 

o przekroju trapezu o wymiarach 1,5x1,0cm i głęb. 

0,8cm.

Malowany farbą akrylową do betonu: FA-2

FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU 

kolor: półtransparentny karminowy 

(NCS S 1080-Y90R)
SUFITY: SF-2 SUFIT  Z SIATKI PLECIONEJ

materiał: stal nierdzewna

mocowany na linkach ze stali nierdzewnej, osadzony w 

ruszcie z kątownika o przekroju L
zabezpieczenie betonu powyżej sufitu podwieszanego

DRZWI: ---
OŚWIETLENIE: GT13 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - GT13

ilość: 60 szt.

GT8 OPRAWA DO OŚWIETLENIA TYPU LED NA PASKACH - 

GT8
długość: ok. 325cm

ilość: 30 szt.
EW3 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 2 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: M4 ZABUDOWA MODUŁOWA

A – lada, 80 x 206cm wys.=90cm, 14 modułów, długość 

całkowita 2886 cm

W1 WIESZAKI SZATNIOWE

z elementów prętowych

ilość: 28 szt.
WYPOSAŻENIE: ---

-

34

SZATNIA
-3.36

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły na rysunkach nr A22-

A25 projektu wnętrz

wszystie powierzchnie 

wykończone w technologii 

beton architektoniczny

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

szczegóły na rysunku A12 

projektu aranżacji wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

opis mebla zgodnie z zał. 6.1, 

szczegóły zgodnie z rysunkami 

aranżacji wnętrz A11 i A15

zgodnie z rysunkiem projektu 

aranżacji wnętrz A12

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-2 WYKŁADZINA LINOLEUM

linoleum o podwyższonym współczynniku pochłaniania 

dźwięku, z podkładem redukującym dźwięki 

uderzeniowe

kolor i faktura: zbliżona do charakterystyki wnętrza 

(zbliżony do RAL 3003)
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: SC-1 BETON ARCHITEKTONICZNY

Wykończenie lica ścian żelbetowych (oraz jako 

dodatkowa ścianka licowa przy ścianach szczelinowych) 

z użyciem uniwersalnych deskowań ramowych; 

podstawowy podział modularny 150x300cm; krawędzie 

poziome i pionowe poszczególnych pól odciśnięte listwą 

o przekroju trapezu o wymiarach 1,5x1,0cm i głęb. 

0,8cm.

Malowany farbą akrylową do betonu: FA-2

FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: ---

OŚWIETLENIE: GT13 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - GT13

ilość:

-> pom. -3.37 - 12 szt.

-> pom. -3.38 - 6 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: Z1 ZESTAW MEBLOWY

– regał, 80x60x285cm

– stół okrągły, Ø70cm, h=75cm

– krzesło stalowe - 3 szt.
-> pom. -3.37

Z2 REGAŁ PORZĄDKOWY

wymiary: 80x60x600cm

-> pom. -3.38
WYPOSAŻENIE: ---

-

35

ZAPLECZE SZATNI
-3.37 / -3.38

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły na rysunkach nr A22-

A25 projektu wnętrz

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-3 WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH

wymiary: 50x50cm

kolor: w odcieniu głębokiej czerwieni  (zbliżony do RAL 

3003)

układana na podkładzie akustycznym
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: AK-2 USTRÓJ AKUSTYCZNY typ D

układ pionowych listw ze sklejki z drewna liściastego

listwy gr. 15mm o zróżnicowanych szerokości

montaż na łatach drewnianych, z wypełnieniem 

przestrzeni wełną mineralną z welonem szklanym

SUFITY: AK-4 USTRÓJ AKUSTYCZNY typ G

dźwiękochłonny na bazie wełny mineralnej szklanej z 

czarnym welonem szklanym

wykończony siatką o przezroczystości powyżej 50%

DRZWI: NB-D41 DRZWI DO PRZEDSIONKA AKUSTYCZNEGO SALI 

EKSPERYMENTALNEJ
drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

fornirowane - mahoń

ewakuacyjne, zamek przeciwpaniczny

samozamykacz ukryty w stolarce z blokadą w pozycji 

otwartej 

izol. akustyczna: Rw > 42dB

malowanie na kolor RAL 3003 
OŚWIETLENIE: GT15 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - GT15

ilość: 1 szt.

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 1 szt.

EW3 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

36

PRZEDSIONEK AKUSTYCZNY SALI 
EKSPERYMENTALNEJ

-3.39
BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

zgodnie z projektem akustyki, 

szczegóły na rys. AKn-11

zgodnie z projektem akustyki, 

szczegóły na rys. AKn-14

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony NCS S 2502-Y
PS-3 WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH

wymiary: 50x50cm

kolor: w odcieniu głębokiej czerwieni  (zbliżony do RAL 

3003)

układana na podkładzie akustycznym
tylko dolny strop (pom. -2.04)

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D10 DRZWI DO POM. MAGAZYNOWEGO

drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz listwowy

izol. akust.: Rw > 27dB

wykończone laminatem technicznym HPL w imitacji 

drewna jesionowego
OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość: 2 szt.

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 2 szt., w tym 1 szt. z funkcją świecenia ciągłego

INST. SANITARNE: ---
MEBLE: ---

WYPOSAŻENIE: ---
-
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KLATKA SCHODOWA WEWNĘTRZNA
-2.04 / -1.24

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-3 WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH

kolor: czarno-biały

wymiary płytek: 50x50cm

układana na podkładzie akustycznym
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny czarny (RAL 9005)

AK-2 USTRÓJ AKUSTYCZNY typ D

układ pionowych listw ze sklejki z drewna liściastego

listwy gr. 15mm o zróżnicowanych szerokości

montaż na łatach drewnianych, z wypełnieniem 

przestrzeni wełną mineralną z welonem szklanym

SC-10 PRZESZKLENIA AKUSTYCZNE

ściana kurtynowa semistrukturalna

przed oknami zespołu kabin od strony sali rozpięta 

siatka o przezroczystości > 50% tworząca ustrój 

rozpraszająco-dźwiękochłonny
SUFITY: AK-4 USTRÓJ AKUSTYCZNY typ G

dźwiękochłonny na bazie wełny mineralnej szklanej z 

czarnym welonem szklanym

wykończony siatką o przezroczystości powyżej 50%

DRZWI: NB-D5 DRZWI DO KABIN TECHNICZNYCH I OPERATORNI

drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz listwowy

izol. akustyczna: Rw > 40dB

wykończone laminatem technicznym HPL w kolorze RAL 

9007
OŚWIETLENIE: A5 OPRAWA ARCHITEKTONICZNA OKRĄGŁA - A5

ilość: 2 szt.

M OPRAWA SCHODOWA LED - M

barwa światła: niebieski

ilość: 2 szt.

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

WYPOSAŻENIE: ---
-
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OPERATORNIA SCENY EKSPERYMENTALNEJ
-2.05

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

ściany żelbetowe i murowane

zgodnie z projektem akustyki, 

szczegóły na rys. AKn-11

zgodnie z projektem akustyki, 

szczegóły na rys. AKn-14

dodatkowe wytłumienie na 

skrzydle od strony kabiny

drzwi do pom. operatorni na 

poź. -8,00 i -5,00 malowane od 

strony pom. operatorni na 

kolor RAL 9005 mat

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-3 WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH

wymiary: 50x50cm

kolor: w odcieniu głębokiej czerwieni  (zbliżony do RAL 

3003)

układana na podkładzie akustycznym
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: SC-1 BETON ARCHITEKTONICZNY

Wykończenie lica ścian żelbetowych (oraz jako 

dodatkowa ścianka licowa przy ścianach szczelinowych) 

z użyciem uniwersalnych deskowań ramowych; 

podstawowy podział modularny 150x300cm; krawędzie 

poziome i pionowe poszczególnych pól odciśnięte listwą 

o przekroju trapezu o wymiarach 1,5x1,0cm i głęb. 

0,8cm.

Malowany farbą akrylową do betonu: FA-2

FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU 

kolor: półtransparentny karminowy 

(NCS S 1080-Y90R)
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny karminowy (NCS S 1080-Y90R)

DRZWI: ---
OŚWIETLENIE: ---

OPRAWY WYSZCZEGÓLNIONE W KARCIE POM. FOYER

INST. SANITARNE: ---
MEBLE: M7 LADA BAROWA

długość całkowita: 905cm

wymiar modułu: 154,1x70/30cm

wysokość: 90/120cm
K1 KRZESŁO BAROWE

ilość: 14 szt.
WYPOSAŻENIE: WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

ilość: 1 szt.

WD-20 KOSZ DO SEGREGACJI

ilość: 2 szt.

WD-1 TABLICZKA INFO

ilość: 1 szt.
-
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CAFE BAR 1
-2.06/1

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły na rysunkach nr A22-

A25 projektu wnętrz

wszystie powierzchnie 

wykończone w technologii 

beton architektoniczny

opis mebla zgodnie z zał. 6.1, 

szczegóły zgodnie z rysunkiem 

aranżacji wnętrz A20

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-3 WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH

wymiary: 50x50cm

kolor: w odcieniu głębokiej czerwieni  (zbliżony do RAL 

3003)

układana na podkładzie akustycznym
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: SC-6 ŚCIANA SZKLANA BEZPROFILOWA

szkło gięte, bez widocznych profili

izolacyjność akustyczna: R’A2 > 35dB

moduł podstawowy 185,5 x 300,0 cm
AK-2 USTRÓJ AKUSTYCZNY typ D

układ pionowych listw ze sklejki z drewna liściastego

listwy gr. 15mm o zróżnicowanych szerokości

montaż na łatach drewnianych, z wypełnieniem 

przestrzeni wełną mineralną z welonem szklanym

SUFITY: SF-1 SUFIT PODWIESZANY GK AKUSTYCZNY

kolor: czerwony

płyty akustyczne gipsowo-kartonowe perferowane 

jednolicie na całej powierzchni

montaż na profilach stalowych krzyżowych z CD 60

płyty należy łączyć bezszprosowo (na styk), łączenia 

szpachlowane

malowane lakierem do betonu NCS S 1080-Y90R

DRZWI: NB-D51 DRZWI DO KORYTARZA AKUSTYCZNEGO SALI TEATRU 

SZEKSPIROWSKIEGO
całoszklane ze szkłem nalklejanym na konstrukcję 

aluminiową

szkło bezpieczne, satynowe

izolacyjność akustyczna: Rw > 42dB

ewakuacyjne, zamek przciwpaniczny

samozamykacz z blokadą pozycji otwartej
-> drzwi od strony foyer

NB-D19 DRZWI KORYTARZOWE

aluminiowe, przeszklone (szkło hartowane)

samozamykacz listwowy

izol. akustyczna: Rw > 35dB

anodowane
-> drzwi od strony klatek schodowych

OŚWIETLENIE: SPOT 7 OPRAWA SPOT 83433

ilość: 19 szt.

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 2 szt.

EW2 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA

ilość: 2 szt., 

z funkcją świecenia ciągłego
EW3 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 10 szt.

MATERIAŁ

OBEJŚCIE WIDOWNI (poz -2)
-2.07

40BUDYNEK NOWY

szczegóły na rys. A25 projektu 

aranżacji wnętrz

zgodnie z projektem akustyki, 

szczegóły na rys. AKn-11

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



INST. SANITARNE: ---
MEBLE: ---

WYPOSAŻENIE: ---
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony NCS S 2502-Y
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU 

kolor: półtransparentny karminowy 

(NCS S 1080-Y90R)
SC-6 ŚCIANA SZKLANA BEZPROFILOWA

szkło gięte, bez widocznych profili

izolacyjność akustyczna: R’A2 > 35dB

moduł podstawowy 185,5 x 300,0 cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny karminowy (NCS S 1080-Y90R)

DRZWI: NB-D1 DRZWI KORYTARZOWE

drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica blokowa

samozamykacz

izol. akustyczna: Rw > 27dB

wykończone laminatem technicznym HPL w kolorze RAL 

9007
-> drzwi od strony korytarza technicznego w poz. -8,50

NB-D50 DRZWI KORYTARZOWE

izol. akustyczna: Rw > 35dB

całoszklane ze szkłem nalklejanym na konstrukcję 

aluminiową

szkło hartowane, satynowe

samozamykacz listwowy

odporn. ogniowa: EI60
-> drzwi od strony foyer

NB-D53 DRZWI WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO

konstrukcja aluminiowa wypełnienie ze szkła 

hartowanego

zamek przeciwpaniczny

samozamykacz listwowy

odporn. ogniowa: EI60
-> drzwi od strony wyjścia ewakuacyjnego w poz. -5,00

OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość:

-> pom. -2.08 - 1 szt.
SPOT 4 OPRAWA SPOT 71695

ilość:

-> pom. -2.09/-1.33 - 6 szt. (po 2 szt. nad każdym 

spocznikiem)

w tym 1 szt. w funkcji świecenia nocnego (nad drzwiami 

ewakuacyjnymi w poz. -5,00)
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KLATKA SCHODOWA 2
-2.08 / -2.09 / -1.33

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

wszystie powierzchnie 

wykończone w technologii 

beton architektoniczny

szczegóły na rys. A25 projektu 

aranżacji wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



GT8 OPRAWA DO OŚWIETLENIA TYPU LED NA PASKACH - 

GT8
w pochwytach wewnętrznych schodów

długość: 350cm

ilość: 2 szt.
EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 4 szt., w tym 2 szt. z funkcją świecenia ciągłego

EW2 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA

ilość: 2 szt.

EW3 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-3 WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH

wymiary: 50x50cm

kolor: w odcieniu głębokiej czerwieni  (zbliżony do RAL 

3003)

układana na podkładzie akustycznym
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU 

kolor: półtransparentny karminowy 

(NCS S 1080-Y90R)
SC-6 ŚCIANA SZKLANA BEZPROFILOWA

szkło gięte, bez widocznych profili

izolacyjność akustyczna: R’A2 > 35dB

moduł podstawowy 185,5 x 300,0 cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny karminowy (NCS S 1080-Y90R)

DRZWI: NB-D49 DRZWI KORYTARZOWE

izol. akustyczna: Rw > 35dB

całoszklane ze szkłem nalklejanym na konstrukcję 

aluminiową

szkło hartowane, satynowe

samozamykacz listwowy
-> drzwi w poz. -8,50

NB-D18 DRZWI KORYTARZOWE

aluminiowe, przeszklone (szkło hartowane)

samozamykacz listwowy

izol. akustyczna: Rw > 35dB

anodowane
-> drzwi w poz. -5,00

OŚWIETLENIE: SPOT 4 OPRAWA SPOT 71695

ilość: 3 szt. (po 1 szt. nad każdym spocznikiem)

w tym 1 szt. w funkcji świecenia nocnego (przy drzwiach 

w poz. -5,00)
GT8 OPRAWA DO OŚWIETLENIA TYPU LED NA PASKACH - 

GT8
w pochwytach wewnętrznych schodów

długość: 350cm

ilość: 2 szt.
EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 4 szt., w tym 1 szt. z funkcją świecenia ciągłego

EW2 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA

ilość: 2 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-
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KLATKA SCHODOWA 3
-2.10 / -1.34

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

wszystie powierzchnie 

wykończone w technologii 

beton architektoniczny

szczegóły na rys. A25 projektu 

aranżacji wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-5 PODŁOGA SCENICZNA

drewniana z bali drzewa iglastego

kolor: czarny mat (RAL 9005)

grubość bali: 5cm

parkiet układany na elastycznym podkładzie 

wytłumiającym

podesty podłogi podniesionej: drewniane legarowe, w 

pustce wełna mineralna (szklana) 10cm, o gęstości 

20kg/m3
COKOŁY: ---
ŚCIANY: FA-4 TYNK CEMENTOWY

malowany lakierem do betonu: FA-2

FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D46 DRZWI DO KIESZENI SCENICZNEJ

składane

stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły z blokadą pozycji otwartej

izol. akustyczna: Rw > 42dB

lakierowanie proszkowe od strony kieszeni scenicznej 

na kolor RAL 9005, od strony korytarza na kolor RAL 

9007
OŚWIETLENIE: C OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C

ilość: 5 szt.

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 4 szt.

EW3 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-
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ZAPLECZE SCENY SZEKSPIROWSKIEJ
-2.11

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły rozkładu i 

kolorystyka na rys. nr A4-A6 

projektu wnętrz

szczegóły techniczne wg 

projektu technologii teatralnej

tylko jako wykończenie ścian 

szczelinowych

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-5 PODŁOGA SCENICZNA

drewniana z bali drzewa iglastego

kolor: czarny mat (RAL 9005)

grubość bali: 5cm

parkiet układany na elastycznym podkładzie 

wytłumiającym

podesty podłogi podniesionej: drewniane legarowe, w 

pustce wełna mineralna (szklana) 10cm, o gęstości 

20kg/m3
COKOŁY: ---
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny czarny (RAL 9005)
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny czarny (RAL 9005)
DRZWI: NB-D46 DRZWI DO KIESZENI SCENICZNEJ

składane

stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły z blokadą pozycji otwartej

izol. akustyczna: Rw > 42dB

lakierowanie proszkowe od strony kieszeni scenicznej 

na kolor RAL 9005, od strony korytarza na kolor RAL 

9007
-> drzwi od strony zaplecza sceny

OŚWIETLENIE: C OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C

ilość: 19 szt.

M OPRAWA SCHODOWA LED - M

barwa światła: niebieski

ilość: 12 szt.

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 5 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-
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SCENA TEATRU SZEKSPIROWSKIEGO
-2.13

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły rozkładu i 

kolorystyka na rys. nr A4-A6 

projektu wnętrz

szczegóły techniczne wg 

projektu technologii teatralnej

ściany żelbetowe i murowane

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-4 PARKIET Z DREWNA EGZOTYCZNEGO JATOBA

grubość: min. 20mm

układ na dużych powierzchniach: okrętowy

układ na stopniach: kierunkowany na scenę

parkiet układany na elastycznym podkładzie 

wytłumiającym

podesty podłogi podniesionej: drewniane legarowe, w 

pustce wełna mineralna (szklana) 10cm, o gęstości 

20kg/m3
COKOŁY: ---
ŚCIANY: AK-2 USTRÓJ AKUSTYCZNY typ D

układ pionowych listw ze sklejki z drewna liściastego

listwy gr. 15mm o zróżnicowanych szerokości

montaż na łatach drewnianych, z wypełnieniem 

przestrzeni wełną mineralną z welonem szklanym

AK-8 PANELE ZE SKLEJKI

sklejka o gęstości min. 700kg/m3

grubość: 30mm

montaż na stabilnej konstrukcji drewnianej
SUFITY: AK-4 USTRÓJ AKUSTYCZNY typ G

dźwiękochłonny na bazie wełny mineralnej szklanej z 

czarnym welonem szklanym

wykończony siatką o przezroczystości powyżej 50%

DRZWI: NB-D11 DRZWI DO KABIN TECHNICZNYCH I OPERATORNI

drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz listwowy

izol. akust.: Rw > 40dB

wykończone laminatem technicznym HPL w kolorze RAL 

3003
OŚWIETLENIE: GT10 OPRAWA TYPU REFLEKTOR - GT10

ilość: 1 szt.

M OPRAWA SCHODOWA LED - M

barwa światła: niebieski

ilość: 2 szt.

EW3 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

45

OPERATORNIA TEATRU SZEKSPIROWSKIEGO

-2.14
BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły na rys. nr A4-A6 

projektu wnętrz

szczegóły techniczne wg 

projektu technologii teatralnej

zgodnie z projektem akustyki, 

szczegóły na rys. AKn-11

zgodnie z projektem akustyki, 

szczegóły na rys. AKn-14

dodatkowe wytłumienie na 

skrzydle od strony kabiny

drzwi malowane od strony 

pom. operatorni na kolor RAL 

9005 mat

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-3 WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH

wymiary: 50x50cm

kolor: w odcieniu głębokiej czerwieni  (zbliżony do RAL 

3003)

układana na podkładzie akustycznym
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU 

kolor: półtransparentny karminowy 

(NCS S 1080-Y90R)
SC-6 ŚCIANA SZKLANA BEZPROFILOWA

szkło gięte, bez widocznych profili

izolacyjność akustyczna: R’A2 > 35dB

moduł podstawowy 185,5 x 300,0 cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny karminowy (NCS S 1080-Y90R)

DRZWI: NB-D49 DRZWI KORYTARZOWE

izol. akustyczna: Rw > 35dB

całoszklane ze szkłem nalklejanym na konstrukcję 

aluminiową

szkło hartowane, satynowe

samozamykacz listwowy
-> drzwi w poz. -8,50

NB-D18 DRZWI KORYTARZOWE

aluminiowe, przeszklone (szkło hartowane)

samozamykacz listwowy

izol. akustyczna: Rw > 35dB

anodowane
-> drzwi w poz. -5,00

OŚWIETLENIE: SPOT 4 OPRAWA SPOT 71695

ilość: 3 szt. (po 1 szt. nad każdym spocznikiem)

w tym 1 szt. w funkcji świecenia nocnego (przy drzwiach 

w poz. -5,00)
GT8 OPRAWA DO OŚWIETLENIA TYPU LED NA PASKACH - 

GT8
w pochwytach wewnętrznych schodów

długość: 350cm

ilość: 2 szt.
EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 3 szt., w tym 1 szt. z funkcją świecenia ciągłego

EW2 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA

ilość: 2 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-
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KLATKA SCHODOWA 4
-2.15 / -1.36

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

wszystie powierzchnie 

wykończone w technologii 

beton architektoniczny

szczegóły na rys. A25 projektu 

aranżacji wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-3 WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH

wymiary: 50x50cm

kolor: w odcieniu głębokiej czerwieni  (zbliżony do RAL 

3003)

układana na podkładzie akustycznym
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: SC-1 BETON ARCHITEKTONICZNY

Wykończenie lica ścian żelbetowych (oraz jako 

dodatkowa ścianka licowa przy ścianach szczelinowych) 

z użyciem uniwersalnych deskowań ramowych; 

podstawowy podział modularny 150x300cm; krawędzie 

poziome i pionowe poszczególnych pól odciśnięte listwą 

o przekroju trapezu o wymiarach 1,5x1,0cm i głęb. 

0,8cm.

Malowany farbą akrylową do betonu: FA-2

FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU 

kolor: półtransparentny karminowy 

(NCS S 1080-Y90R)
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny karminowy (NCS S 1080-Y90R)

DRZWI: ---
OŚWIETLENIE: ---

OPRAWY WYSZCZEGÓLNIONE W KARCIE POM. FOYER

INST. SANITARNE: WP-5 UMYWALKA PODBLATOWA 3.1 / A

ilość: 2 szt. (wbudowane w lady M6 i M8)

WP-12 BATERIA JEDNOUCHWYTOWA 5.3 / L

ilość: 2 szt.
MEBLE: M6 LADA BAROWA

długość całkowita: 700cm

wymiar modułu: 100x60cm

wysokość: 90cm
M8 SZAFA DZIAŁOWA

długość całkowita: 775cm

wymiar modułu: 100x60cm

wysokość: 90cm
ilość: 16 szt.

S1 STÓŁ SZKLANY

wymiary: Ø90cm

ilość: 16 szt.

K2 KRZESŁO Z PODŁOKIETNIKAMI

ilość: 64 szt.
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CAFE BAR 2
-2.16

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły na rysunkach nr A22-

A25 projektu wnętrz

wszystie powierzchnie 

wykończone w technologii 

beton architektoniczny

opis mebla zgodnie z zał. 6.1, 

szczegóły zgodnie z rysunkiem 

aranżacji wnętrz A19

opis mebla zgodnie z zał. 6.1, 

szczegóły zgodnie z rysunkiem 

aranżacji wnętrz A19

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



WYPOSAŻENIE: MŁYNEK DO MIELENIA KAWY

elektryczny, z dozownikiem kawy, licznikiem porcji, 

dźwignią dozowania: prawo / lewo

regulacja grubości mielenia: 5-12g

pojemność zasobnika kawy: min. 2 kg

pojemność zasobnika na zmieloną kawę: min. 600 g

napięcie: 230V
ilość: 1 szt.

EKSPRES DO KAWY

2 grupowy, kolbowy, elektrycznie sterowany, 

automatyczne napuszczanie wody, kran parowy ze stali 

nierdzewnej i kran do gorącej wody, wbudowany moduł 

cappucino

pojemność bojlera: min. 6L

maksymalna wysokość filiżanki: min. 70mm

napięcie: 230V
ilość: 1 szt.

SZAFKA PRZELOTOWA

drzwi suwane 

wymiary: 1000 x 600 x 800
-> część mebla M8

ilość: 1 szt.
KOSTKARKA DO LODU

chłodzona wodą

wydajność min. 20kg/dobę

zasobnik na lód min. 4kg

materiał: stal nierdzewna

napięcie: 230V
ilość: 1 szt.

WITRYNA CHŁODNICZA

-> część mebla M6

ilość: 1 szt.
WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

ilość: 1 szt.

WD-20 KOSZ DO SEGREGACJI

ilość: 2 szt.

WD-1 TABLICZKA INFO

ilość: 1 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE

wymiar: 60x60cm

kolor: czerwony

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU 

kolor: półtransparentny karminowy 

(NCS S 1080-Y90R)
SUFITY: SF-4 SUFIT PODWIESZANY HIGIENICZNY

sufit kasetonowy z płyt gipsowo-kartonowych o gładkiej 

powierzchni laminowanej folią PVC

kolor: malowany RAL 3003

montowany na profilach stalowych krzyżowych CD 60

DRZWI: ---
OŚWIETLENIE: GT13 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - GT13

ilość: 7 szt.

SPOT 4 OPRAWA SPOT 71695

ilość: 3 szt. (w poz. -5,40)

GT8 OPRAWA DO OŚWIETLENIA TYPU LED NA PASKACH - 

GT8
krawędź sufitu nad barem

długość: 975cm

ilość: 1 szt.
EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 2 szt.
INST. SANITARNE: ---

ilość: 1 szt.
MEBLE: REGAŁ MAGAZYNOWY

półki pełne

wymiary: 140x60x180cm
ilość: 1 szt.

STÓŁ Z 2 PÓŁKAMI

wymiary: 180x60x90cm

ilość: 1 szt.

REGAŁ AŻUROWY

wymiary: 140x60x170cm

ilość: 3 szt.

STÓŁ ZE ZLEWOZMYWAKIEM

zlewozmywak dwukomorowy

wyposażony w młynek na odpadki + bateria 

prysznicowa 

materiał: stal nierdzewna szczotkowana

wymiary: 120x60x 85cm (+/- 5%)

wyposażony w wysoką baterię kuchenną chromowaną, z 

wyciąganą wylewką
ilość: 1 szt.
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ZAPLECZE BARU 2
-2.17/1

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz, w tym na 

rys. nr A16-A18

wszystie powierzchnie 

wykończone w technologii 

beton architektoniczny

szczegóły na rys. A19 projektu 

wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



WYPOSAŻENIE: WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

ilość: 1 szt.

ZMYWARKA

wyposażona w dozownik płynu nabłyszczającego i 

myjącego i pompę zrzutową, 2 pary ramion myjąco - 

płuczących

do mycia talerzy, sztućcy i szkła

kosze: do talerzy, uniwersalny i na sztućce w standardzie

zużycie wody: maks. 2,5 l/cykl

materiał: stal nierdzewna

długość cyklu pracy: do 150 sek.

napięcie: 400 V

ilość: 1 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-2 PŁTYKI GRESOWE

wymiar: 30x30cm

kolor: beżowy / perłowy

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D32 DRZWI DO MAGAZYNÓW I ŚLUSARNI 

stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły z blokadą pozycji otwartej

izol. akustyczna: Rw > 27dB

lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9007
OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość: 8 szt.

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-
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MAGAZYN REKWIZYTÓW
-2.21

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

drzwi do pom. ślusarni o 

podwyższonej izolacyjnośći 

akustycznej: Rw > 40dB

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony NCS S 2502-Y
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D3 DRZWI MAGAZYNOWE I DO POMIESZCZEŃ 

TECHNICZNYCH
stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz

lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9007
OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość: 8 szt.

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.
-
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REKWIZYTOR
-2.22

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony NCS S 2502-Y
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D3 DRZWI MAGAZYNOWE I DO POMIESZCZEŃ 

TECHNICZNYCH
stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz

lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9007
OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość: 8 szt.

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ZLEW JEDNOKOMOROWY

jednokomorowy z ociekaczem, prostokątny, montowany 

do ściany

materiał: stal nierdzewna szczotkowana

wymiary: 127x60cm (+/- 5%)

wyposażony w wysoką baterię gospodarczą 

chromowaną, z wyciąganą wylewką
ilość: 1 szt.

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.
-
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TAPICERNIA
-2.23

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE

wymiar: 60x60cm

kolor: czerwony

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D6 DRZWI DO WC I ZAPLECZY

drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz

wykończone HPL w kolorze RAL 9007

OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość: 2 szt.

EW4 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ZLEWOZMYWAK KUCHENNY

jednokomorowy z ociekaczem, prostokątny, wpuszczany 

w blat

materiał: stal nierdzewna szczotkowana

wymiary: 80x60cm (+/- 10%)

wyposażony w wysoką baterię kuchenną stojącą, 

chromowaną, z ceramiczną głowicą i obrotową wylewką

ilość: 1 szt.
MEBLE: SZAFKI SZATNIOWE

wymiary: 27x40x200cm

ilość: 9 szt.

BIURKO

wymiary: 90x60x75cm
WYPOSAŻENIE: LODÓWKA

podblatowa, do zabudowy

wymiary: 60x60x85cm (+/- 5%)
ilość: 1 szt.
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POM. SOCJALNE 
(ZAPLECZE BARU 2)

-2.17/2
BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz, w tym na 

rys. nr A16-A18

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

skrzydła drzwiowe drzwi do 

wc na poziomie -12,00 

skrócone o 2,5cm (otwór 

wentylacyjny - nawiewny)

zabezpieczone przed 

negatywnym wpływem wody

drzwi do pomieszczenia 

socjalnego obsługi baru na 

poź. -8,50 wykończone od 

strony baru laminatem 

technicznym HPL w kolorze 

RAL 3003 

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



KUCHENKA ELEKTRYCZNA

dwupalnikowa z piekarnikiem

wymiary: 45x60x85cm (+/- 5%)
ilość: 1 szt.

WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE

wymiar: 60x60cm

kolor: czerwony

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SC-3 PŁYTY WODOODPORNE HPL

kolor: biały (RAL 9002)

grubość płyt: 13mm

kolor profili: biały (RAL 9010)
ściany wydzielające pomieszczenia na pełną wysokość do 

poziomu stropu żelbetowego
FA-1 FARBA LATEKSOWA

kolor: biały (RAL 9002)
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D6 DRZWI DO WC I ZAPLECZY

drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz

wykończone HPL w kolorze RAL 9007

-> drzwi od strony pom. socjalnego

NB-D1 DRZWI KORYTARZOWE

drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica blokowa

samozamykacz

izol. akustyczna: Rw > 27dB

wykończone laminatem technicznym HPL w kolorze RAL 

9007
-> drzwi od strony sceny szekspirowskiej

DRZWI HPL ROZWIERANE

drzwi systemowe z płyt HPL

samozamykacz

w systemie wg karty mat. SC-03

-> drzwi do toalety
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TOALETA 
(ZAPLECZE BARU 2)

-2.17/3
BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz, w tym na 

rys. nr A16-A18

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

wydzielenie łazienek i kabin 

wc / prysznic

malowanie ścian powyżej 

płytek

skrzydła drzwiowe drzwi do 

wc na poziomie -12,00 

skrócone o 2,5cm (otwór 

wentylacyjny - nawiewny)

zabezpieczone przed 

negatywnym wpływem wody

drzwi do pomieszczenia 

socjalnego obsługi baru na 

poź. -8,50 wykończone od 

strony baru laminatem 

technicznym HPL w kolorze 

RAL 3003 

skrzydło drzwiowe skrócone o 

2,5 cm (otwór wentylacyjny -

nawiewny)

zabezpieczone przed 

negatywnym wpływem wody

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



OŚWIETLENIE: C4 OPRAWA TYPU SPOT - C4

ilość: 3 szt.

EW4 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: WP-5 UMYWALKA PODBLATOWA 3.1 / A

ilość: 1 szt.

WP-12 BATERIA JEDNOUCHWYTOWA 5.3 / L

ilość: 2 szt.

WP-2 MISKA USTĘPOWA WISZĄCA 1.2 / F

z deską twardą

zawiasy metalowe
ilość: 1 szt.

WP-18 UMYWALKA NAROŻNA 19

ilość: 1 szt.
MEBLE: BLAT ŁAZIENKOWY

materiał: laminat HPL

kolor: RAL 9010
SZAFA ŁAZIENKOWA

wymiary: 90x60x85cm
WYPOSAŻENIE: WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.
-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

długość zgodnie z wymiarem 

pomieszczenia

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-3 WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH

wymiary: 50x50cm

kolor: w odcieniu głębokiej czerwieni  (zbliżony do RAL 

3003)

układana na podkładzie akustycznym
PS-9 SZKŁO HARTOWANE I KLEJONE

półtransparentne zbliżone kolorem do RAL3003

na powierzchni nadruk antypoślizgowy
COKOŁY: ---
ŚCIANY: FA-3 FARBA PRZECIWPOŻAROWA

zabezpieczenie do odporności R60

warstwy wierzchnie wykonane lakierami: [1] w kolorze 

metalicznej szarości (RAL 9006), [2] bezbarwny

SUFITY: ---
DRZWI: NB-D57 DRZWI WEWNĘTRZNE, ŁĄCZĄCE PROJEKTOWANY 

BUDYNEK Z ISTNIEJĄCYM NA POZIOMIE ±0,00

całoszklane, szkło bezpieczne, nalklejane na konstrukcję 

aluminiową

samozamykacz z blokadą pozycji otwartej
NB-D56 DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO Z 

POZIOMU ±0,00
całoszklane, szkło bezpieczne, nalklejane na konstrukcję 

aluminiową

samozamykacz z blokadą pozycji otwartej

parametry optyczno-energetyczne:

LT = 55-60%; g = 35-40%; LR = 13-15%; U ≤ 0,5 W/m2K

OŚWIETLENIE: GT8 OPRAWA DO OŚWIETLENIA TYPU LED NA PASKACH - 

GT8
w pochwytach schodów obustronnie

długość poręczy L: 3220cm

długość poręczy P: 2620cm
POZOSTAŁE OPRAWY WYSZCZEGÓLNIONE W KARCIE 

POM. FOYER
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

54

KOMUNIKACJA - SCHODY W FOYER
część pom.: -3.07 / -2.01 / BZ.1.20

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

konstrukcje stalowe (słupy i 

schody)

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE

wymiar: 60x60cm

kolor: czerwony

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU 

kolor: półtransparentny karminowy 

(NCS S 1080-Y90R)
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU 

kolor: półtransparentny karminowy 

(NCS S 1080-Y90R)
DRZWI: ---

OŚWIETLENIE: EW4 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 3 szt.

POZOSTAŁE OPRAWY WYSZCZEGÓLNIONE W KARCIE 

POM. FOYER
INST. SANITARNE: WP-5 UMYWALKA PODBLATOWA 3.1 / A

ilość: 1 szt. (wbudowana w ladę M5)

WP-12 BATERIA JEDNOUCHWYTOWA 5.3 / L

ilość: 1 szt.

ZLEWOZMYWAK KUCHENNY

jednokomorowy z ociekaczem, prostokątny, wpuszczany 

w blat

materiał: stal nierdzewna szczotkowana

wymiary: 80x60cm (+/- 10%)

wyposażony w wysoką baterię kuchenną stojącą, 

chromowaną, z ceramiczną głowicą i obrotową wylewką

ilość: 1 szt. (wbudowany w ladę M5)
MEBLE: M5 LADA BAROWA

długość całkowita: 460cm

wymiar modułu: 100x60cm

wysokość: 90cm
wbudowana umywalka i zlew

WYPOSAŻENIE: KOSTKARKA DO LODU

chłodzona wodą

wydajność min. 20kg/dobę

zasobnik na lód min. 4kg

materiał: stal nierdzewna

napięcie: 230V
ilość: 1 szt.

MŁYNEK DO MIELENIA KAWY

elektryczny, z dozownikiem kawy, licznikiem porcji, 

dźwignią dozowania: prawo / lewo

regulacja grubości mielenia: 5-12g

pojemność zasobnika kawy: min. 2 kg

pojemność zasobnika na zmieloną kawę: min. 600 g

napięcie: 230V
ilość: 1 szt.

opis mebla zgodnie z zał. 6.1, 

szczegóły zgodnie z rysunkiem 

aranżacji wnętrz A20

wszystie powierzchnie 

wykończone w technologii 

beton architektoniczny

55

ZAPLECZE BARU 1
-2.06/2

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz, w tym na 

rys. nr A16-A18

wszystie powierzchnie 

wykończone w technologii 

beton architektoniczny

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



EKSPRES DO KAWY

2 grupowy, kolbowy, elektrycznie sterowany, 

automatyczne napuszczanie wody, kran parowy ze stali 

nierdzewnej i kran do gorącej wody, wbudowany moduł 

cappucino

pojemność bojlera: min. 6L

maksymalna wysokość filiżanki: min. 70mm

napięcie: 230V
ilość: 1 szt.

WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-3 WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH

wymiary: 50x50cm

kolor: w odcieniu głębokiej czerwieni  (zbliżony do RAL 

3003)

układana na podkładzie akustycznym
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: SC-6 ŚCIANA SZKLANA BEZPROFILOWA

szkło gięte, bez widocznych profili

izolacyjność akustyczna: R’A2 > 35dB

moduł podstawowy 185,5 x 300,0 cm
AK-2 USTRÓJ AKUSTYCZNY typ D

układ pionowych listw ze sklejki z drewna liściastego

listwy gr. 15mm o zróżnicowanych szerokości

montaż na łatach drewnianych, z wypełnieniem 

przestrzeni wełną mineralną z welonem szklanym

SUFITY: AK-4 USTRÓJ AKUSTYCZNY typ G

dźwiękochłonny na bazie wełny mineralnej szklanej z 

czarnym welonem szklanym

wykończony siatką o przezroczystości powyżej 50%

SF-3 SUFIT Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ

materiał: aluminium anodowane

montaż na systemowych łącznikach wieszakowych 

mocowanych do listew zaciskowych
DRZWI: NB-D18 DRZWI KORYTARZOWE

aluminiowe, przeszklone (szkło hartowane)

samozamykacz listwowy

izol. akustyczna: Rw > 35dB

anodowane
-> drzwi od strony klatek schodowych

OŚWIETLENIE: SPOT 3 OPRAWA SPOT 71623

ilość: 17 szt.

SPOT 7 OPRAWA SPOT 83433

ilość: 2 szt.

EW2 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA

ilość: 4 szt.

EW3 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 10 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

szczegóły na rys. A25 projektu 

aranżacji wnętrz

zgodnie z projektem akustyki, 

szczegóły na rys. AKn-11

zgodnie z projektem akustyki, 

szczegóły na rys. AKn-14

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz
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OBEJŚCIE WIDOWNI (poz -1)
-1.02

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-3 WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH

kolor: czarno-biały

wymiary płytek: 50x50cm

układana na podkładzie akustycznym
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny czarny (RAL 9005)

AK-2 USTRÓJ AKUSTYCZNY typ D

układ pionowych listw ze sklejki z drewna liściastego

listwy gr. 15mm o zróżnicowanych szerokości

montaż na łatach drewnianych, z wypełnieniem 

przestrzeni wełną mineralną z welonem szklanym

SC-10 PRZESZKLENIA AKUSTYCZNE

ściana kurtynowa semistrukturalna

przed oknami zespołu kabin od strony sali rozpięta 

siatka o przezroczystości > 50% tworząca ustrój 

rozpraszająco-dźwiękochłonny
SUFITY: AK-4 USTRÓJ AKUSTYCZNY typ G

dźwiękochłonny na bazie wełny mineralnej szklanej z 

czarnym welonem szklanym

wykończony siatką o przezroczystości powyżej 50%

DRZWI: NB-D5 DRZWI DO KABIN TECHNICZNYCH I OPERATORNI

drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz listwowy

izol. akustyczna: Rw > 40dB

wykończone laminatem technicznym HPL w kolorze RAL 

9007
OŚWIETLENIE: A5 OPRAWA ARCHITEKTONICZNA OKRĄGŁA - A5

ilość: 16 szt.

M OPRAWA SCHODOWA LED - M

barwa światła: niebieski

ilość: 15 szt.

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 1 szt.

EW3 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 5 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ściany żelbetowe i murowane

zgodnie z projektem akustyki, 

szczegóły na rys. AKn-11

zgodnie z projektem akustyki, 

szczegóły na rys. AKn-14

dodatkowe wytłumienie na 

skrzydle od strony kabiny

drzwi do pom. operatorni na 

poź. -8,00 i -5,00 malowane od 

strony pom. operatorni na 

kolor RAL 9005 mat

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz
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OPERATORNIA SCENY GŁÓWNEJ
-1.03

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony NCS S 2502-Y
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: AK-6 IZOLACJA AKUSTYCZNA PRZEGRÓD

wykonana z płyt gipsowych 2x15mm

mocowanie na zawiesiach elastycznych

w pustce wełna mineralna 5cm i mata dźwiękoizolacyjna

FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: AK-7 PANELE AKUSTYCZNE Z WEŁNY MINERALNEJ

dźwiękochłonne na bazie wełny mineralnej szklanej gr. 

18 cm z czarnym welonem szklanym

wykończony siatką o przezroczystości powyżej 50%

DRZWI: NB-D29 DRZWI DO PRACOWNI KRAWIECKIEJ I MODELARNI

stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły z blokadą pozycji otwartej

izol. akustyczna: Rw > 27dB

lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9007
OŚWIETLENIE: C2 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C2

ilość: 25 szt.

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ZLEW DWUKOMOROWY

dwukomorowy z ociekaczem, prostokątny, montowany 

do ściany

materiał: stal nierdzewna szczotkowana

wymiary: 210x60cm (+/- 5%)

wyposażony w wysoką baterię gospodarczą 

chromowaną, z wyciąganą wylewką
ilość: 1 szt.

UMYWALKA

wisząca z przelewem

materiał: ceramiczna

wymiary: 50x42cm (+/- 10%)

wyposażony w baterię chromowaną, jednouchwytową

ilość: 1 szt.
MEBLE: ---

wg projektu akustyki

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz
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PRACOWNIA KRAWIECKA
-1.04

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

przed wykonaniem aplikacji 

podłoże betonowe 

zagruntować przeciw pyleniu

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



WYPOSAŻENIE: WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.

WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 1 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-2 PŁTYKI GRESOWE

wymiar: 30x30cm

kolor: beżowy / perłowy

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D9 DRZWI DO POM. TECHNICZNYCH

drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz listwowy

izol. akustyczna: Rw > 40dB

wykończone laminatem technicznym HPL w imitacji 

drewna jesionowego
OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość: 10 szt.
INST. SANITARNE: ZLEW DWUKOMOROWY

dwukomorowy z ociekaczem, prostokątny, montowany 

do ściany

materiał: stal nierdzewna szczotkowana

wymiary: 210x60cm (+/- 5%)

wyposażony w wysoką baterię gospodarczą 

chromowaną, z wyciąganą wylewką
ilość: 1 szt.

UMYWALKA

wisząca z przelewem

materiał: ceramiczna

wymiary: 50x42cm (+/- 10%)

wyposażony w baterię chromowaną, jednouchwytową

ilość: 1 szt.

WANNA PRALNICZA

ilość: 2 szt.
MEBLE: ---

WYPOSAŻENIE: WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 1 szt.
-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane
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PRALNIA / FARBIARNIA
-1.05

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony NCS S 2502-Y
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D8 DRZWI DO POM. ADMINISTRACYJNYCH, GARDERÓB I 

POM. BIUROWYCH
drewniane, przeszklone bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz listwowy

izol. akustyczna: Rw > 27dB

wykończone laminatem technicznym HPL w imitacji 

drewna jesionowego
OŚWIETLENIE: C7 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C7

ilość: 6 szt.
INST. SANITARNE: ZLEW JEDNOKOMOROWY

jednokomorowy z ociekaczem, prostokątny, montowany 

do ściany

materiał: stal nierdzewna szczotkowana

wymiary: 127x60cm (+/- 5%)

wyposażony w wysoką baterię gospodarczą 

chromowaną, z wyciąganą wylewką
ilość: 1 szt.

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 1 szt.

WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.

WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 1 szt.

WD-6 TELEWIZOR 1

łącznie: 1 szt.
-

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz
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KIEROWNIK ZAPLECZA
-1.06

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony NCS S 2502-Y
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
AK-6 IZOLACJA AKUSTYCZNA PRZEGRÓD

wykonana z płyt gipsowych 2x15mm

mocowanie na zawiesiach elastycznych

w pustce wełna mineralna 5cm i mata dźwiękoizolacyjna

łączna izolacyjność akustyczna właściwa (żelbet + 

okładziny) R’A2 <=  60dB
SUFITY: AK-7 PANELE AKUSTYCZNE Z WEŁNY MINERALNEJ

dźwiękochłonne na bazie wełny mineralnej szklanej gr. 

18 cm z czarnym welonem szklanym

wykończony siatką o przezroczystości powyżej 50%

DRZWI: NB-D9 DRZWI DO POM. TECHNICZNYCH

drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz listwowy

izol. akustyczna: Rw > 40dB

wykończone laminatem technicznym HPL w imitacji 

drewna jesionowego
OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość: 4 szt.

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 1 szt.

EW4 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

wg projektu akustyki

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz
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NAPĘD KIESZENI
-1.07

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

przed wykonaniem aplikacji 

podłoże betonowe 

zagruntować przeciw pyleniu

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-2 PŁTYKI GRESOWE

wymiar: 30x30cm

kolor: beżowy / perłowy

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D9 DRZWI DO POM. TECHNICZNYCH

drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz listwowy

izol. akustyczna: Rw > 40dB

wykończone laminatem technicznym HPL w imitacji 

drewna jesionowego
OŚWIETLENIE: C3 PLAFONIERA - C3

ilość: 4 szt.

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane
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MAGAZYN
-1.08

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony NCS S 2502-Y
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D8 DRZWI DO POM. ADMINISTRACYJNYCH, GARDERÓB I 

POM. BIUROWYCH
drewniane, przeszklone bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz listwowy

izol. akustyczna: Rw > 27dB

wykończone laminatem technicznym HPL w imitacji 

drewna jesionowego
OŚWIETLENIE: C7 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C7

ilość: 6 szt.
INST. SANITARNE: ZLEW JEDNOKOMOROWY

jednokomorowy z ociekaczem, prostokątny, montowany 

do ściany

materiał: stal nierdzewna szczotkowana

wymiary: 127x60cm (+/- 5%)

wyposażony w wysoką baterię gospodarczą 

chromowaną, z wyciąganą wylewką
ilość: 1 szt.

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 1 szt.

WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.

WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 1 szt.

WD-6 TELEWIZOR 1

łącznie: 1 szt.
-

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz
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KIEROWNIK PRODUKCJI
-1.09

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony NCS S 2502-Y
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SC-3 PŁYTY WODOODPORNE HPL

kolor: biały (RAL 9002)

grubość płyt: 13mm

kolor profili: biały (RAL 9010)
ściany wydzielające pomieszczenia na pełną wysokość do 

poziomu stropu żelbetowego
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D9 DRZWI DO POM. TECHNICZNYCH

drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz listwowy

izol. akustyczna: Rw > 40dB

wykończone laminatem technicznym HPL w imitacji 

drewna jesionowego
ilość: 11 szt. łącznie

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 2 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ŁAWKA WOLNOSTOJĄCA Z WIESZAKAMI

wymiary: 150 x 170 x 43,5 cm

kolor: RAL 7035, malowanie proszkowe
ilość: 1 szt.

ŁAWKA WOLNOSTOJĄCA Z WIESZAKAMI

wymiary: 100 x 170 x 43,5 cm

kolor: RAL 7035, malowanie proszkowe
ilość: 2 szt.

BLAT ŁAZIENKOWY

materiał: laminat HPL

kolor: RAL 9010
SZAFA UBRANIOWA

wymiary: 40/339,5x120x77 cm 

z ławką 120cm 

kolor: RAL 7035, malowanie proszkowe
ilość: 3 szt.

WYPOSAŻENIE: WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 1 szt.

WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.
-

długość zgodnie z wymiarem 

pomieszczenia
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BRYGADA SCENY / POM. SOCJALNE
-1.11 / -1.12

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

wydzielenie łazienek i kabin 

wc / prysznic

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony NCS S 2502-Y
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SC-7 ŚCIANA SZKLANA EI 60

system aluminiowo-szklany o odporności pożarowej 

EI60

kolor profili: RAL 9006
SUFITY: SF-1 SUFIT PODWIESZANY GK AKUSTYCZNY

kolor: biały

płyty akustyczne gipsowo-kartonowe perferowane 

jednolicie na całej powierzchni

montaż na profilach stalowych krzyżowych CD 60

płyty należy łączyć bezszprosowo (na styk), łączenia 

szpachlowane

malowane lakierem do betonu NCS - 0500 N
DRZWI: NB-D29 DRZWI DO PRACOWNI KRAWIECKIEJ I MODELARNI

stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz zwykły z blokadą pozycji otwartej

izol. akustyczna: Rw > 27dB

lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9007
-> drzwi korytarza zaplecza warsztatowego

NB-D24 DRZWI KORTYARZOWE

aluminiowe, przeszklone (szkło hartowane)

anodowane

samozamykacz listwowy

izol. akustyczna: Rw > 35dB

dymoszczelność
-> drzwi korytarza wzdłuż budynku istniejącego

OŚWIETLENIE: C3 PLAFONIERA - C3

ilość:

-> pom. -1.13 - 16 szt.
C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość:

-> pom. -1.39 - 17 szt.
EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 2 szt.

z funkcją świecenia ciągłego
EW2 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA

ilość: 6 szt., w tym 2 szt. z funkcją świecenia ciągłego

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz
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KOMUNIKACJA 
(przy garderobach)

-1.13 / -1.39
BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



EW3 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 17 szt., w tym 15 szt. z funkcją świecenia ciągłego

INST. SANITARNE: ---
MEBLE: ---

WYPOSAŻENIE: ---
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony NCS S 2502-Y
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SC-3 PŁYTY WODOODPORNE HPL

kolor: biały (RAL 9002)

grubość płyt: 13mm

kolor profili: biały (RAL 9010)
ściany wydzielające pomieszczenia na pełną wysokość do 

poziomu stropu żelbetowego
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D8 DRZWI DO POM. ADMINISTRACYJNYCH, GARDERÓB I 

POM. BIUROWYCH
drewniane, przeszklone bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz listwowy

izol. akustyczna: Rw > 27dB

wykończone laminatem technicznym HPL w imitacji 

drewna jesionowego
OŚWIETLENIE: C7 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C7

ilość: 3 szt.

G3 OPRAWA ŚCIENNA KINKIET - G3

ilość: 2 szt.

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: G2 SZAFKA SZATNIOWE

wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, 

obustronnie melaminowana, drewnopodobna brzoza

wymiary: 55x40x190 cm 

ilość: 4 szt.

G3 ŁÓŻKO

wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, 

obustronnie melaminowanej, drewnopodobne brzoza

wymiary: 200x80cm, wys.= 45 cm

ilość: 1 szt.

wydzielenie łazienek i kabin 

wc / prysznic

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz
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INSPICJENT
-1.14

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



G5 KRZESŁO ZE SKLEJKI

siedzisko i oparcie wykonane jako jeden element z 

profilowanej sklejki brzozowej, lakierowanej 

bezbarwnie, od strony wierzchniej tapicerowane tkaniną 

poliestrową 100%, w kolorze ciemno popielatym, 

regulacja wysokości, podstawa obrotowa na stopkach, 

podłokietniki z nakładkami z drewna

ilość: 4 szt.

G6 STÓŁ GARDEROBIANY

wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, 

obustronnie melaminowanej, drewnopodobnej  brzoza, z 

dwoma szufladami 

wymiary: 80x50cm, wys.= 79 cm
ilość: 4 szt.

WYPOSAŻENIE: WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 1 szt.

WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.

WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 1 szt.

WD-6 TELEWIZOR 1

łącznie: 1 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE  

wymiar: 60x60cm

kolor: biały

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ---
ŚCIANY: PŁ-3 PŁYTKI GRESOWE  

wymiary: 60x30cm

kolor: biały

układane do wysokości 210cm od posadzki na ścianach 

żelbetowych

płytki należy rozmierzyć symetrycznie od osi układanej 

powierzchni, fugi z podłogi muszą się pokrywać z fugami 

na ścianie
SC-3 PŁYTY WODOODPORNE HPL

kolor: biały (RAL 9002)

grubość płyt: 13mm

kolor profili: biały (RAL 9010)
ściany wydzielające pomieszczenia na pełną wysokość do 

poziomu stropu żelbetowego
FA-1 FARBA LATEKSOWA

kolor: biały (RAL 9002)
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: DRZWI HPL PRZESUWNE

drzwi systemowe z płyt HPL

samozamykacz listwowy

w systemie wg karty mat. SC-03

-> po 2 szt. / pom.
OŚWIETLENIE: G3 OPRAWA ŚCIENNA KINKIET - G3

ilość: po 1 szt./pomieszczenie

L1 OPRAWA SUFITOWA OKRĄGŁA - L1

zwis: 150cm

ilość: po 2 szt./pomieszczenie

L2 OPRAWA SUFITOWA OKRĄGŁA - L2

zwis: 150cm

ilość: po 2 szt./pomieszczenie

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: po 1 szt./pomieszczenie
INST. SANITARNE: WP-1 MISKA USTĘPOWA WISZĄCA 1.1 / E

z deską wolnoopadającą

ilość: po 1 szt./pomieszczenie

WP-4 UMYWALKA PROSTOKĄTNA  3.2 / B

ilość: po 3 szt./pomieszczenie

WP-12 BATERIA JEDNOUCHWYTOWA 5.3 / L

ilość: po 3 szt./pomieszczenie

SN-15 BATERIA Z ZESTAWEM PRYSZNICOWYM 6.2

ilość: po 1 szt./pomieszczenie

skrzydło drzwiowe skrócone o 

2,5 cm (otwór wentylacyjny -

nawiewny)

zabezpieczone przed 

negatywnym wpływem wody

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz
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ŁAZIENKA GARDEROBY
-1.15 / -1.18 / -1.22 / -1.26 / -1.30

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz, w tym na 

rys. nr A16-A18

wzór układania wg rysunku 

A17 projektu wnętrz

wydzielenie łazienek i kabin 

wc / prysznic

malowanie ścian powyżej 

płytek

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: WD-10 DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE

wykończenie: stal nierdzewna

ilość: po 3 szt./pomieszczenie

WD-11 PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH

wykończenie: stal nierdzewna

ilość: po 2 szt./pomieszczenie

WD-12 KOSZ NA ŚMIECI ŁAZIENKOWY 1

ilość: po 1 szt./pomieszczenie

WD-13 KOSZ NA ŚMIECI ŁAZIENKOWY 2

ilość: po 2 szt./pomieszczenie

WD-14 SZCZOTKA DO WC

wykończenie: stal nierdzewna

ilość: po 1 szt./pomieszczenie

WD-15 WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY

wykończenie: stal nierdzewna

ilość: po 1 szt./pomieszczenie

WD-16 AUTOMATYCZNY DOZOWNIK DO ODŚWIEŻACZA 

POWIETRZA
wykończenie: stal nierdzewna

ilość: po 1 szt./pomieszczenie

WD-17 LUSTRO KLEJONE

łącznie: 15 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony NCS S 2502-Y
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SC-3 PŁYTY WODOODPORNE HPL

kolor: biały (RAL 9002)

grubość płyt: 13mm

kolor profili: biały (RAL 9010)
ściany wydzielające pomieszczenia na pełną wysokość do 

poziomu stropu żelbetowego
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D8 DRZWI DO POM. ADMINISTRACYJNYCH, GARDERÓB I 

POM. BIUROWYCH
drewniane, przeszklone bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz listwowy

izol. akustyczna: Rw > 27dB

wykończone laminatem technicznym HPL w imitacji 

drewna jesionowego
OŚWIETLENIE: G3 OPRAWA ŚCIENNA KINKIET - G3

ilość: po 1 szt./pomieszczenie

L2 OPRAWA SUFITOWA OKRĄGŁA - L2

zwis: 150cm

ilość: po 2 szt./pomieszczenie

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: po 1 szt./pomieszczenie
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: G1 WIESZAK GARDEROBIANY

ilość: po 1 szt./pomieszczenie

G2 SZAFKA SZATNIOWE

wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, 

obustronnie melaminowana, drewnopodobna brzoza

wymiary: 55x40x190 cm 

ilość: po 5 szt./pomieszczenie

G3 ŁÓŻKO

wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, 

obustronnie melaminowanej, drewnopodobne brzoza

wymiary: 200x80cm, wys.= 45 cm

ilość: po 1 szt./pomieszczenie

zgodnie z technologią 

sceniczną

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

wydzielenie łazienek i kabin 

wc / prysznic
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GARDEROBA
-1.16 / -1.17 / -1.19 / -1.21 / -1.23 / -1.25 / -1.29 / -1.31

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



G4 LUSTRO Z PODŚWIETLENIEM

wymiary: 100x70cm

bez ramy z podświetleniem LED

w komplecie z małym lustrem do makijażu z 

podświetleniem LED (powiększające, ruchome, chrom)

ilość: po 5 szt./pomieszczenie

G5 KRZESŁO ZE SKLEJKI

siedzisko i oparcie wykonane jako jeden element z 

profilowanej sklejki brzozowej, lakierowanej 

bezbarwnie, od strony wierzchniej tapicerowane tkaniną 

poliestrową 100%, w kolorze ciemno popielatym, 

regulacja wysokości, podstawa obrotowa na stopkach, 

podłokietniki z nakładkami z drewna

ilość: po 5 szt./pomieszczenie

G6 STÓŁ GARDEROBIANY

wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, 

obustronnie melaminowanej, drewnopodobnej  brzoza, z 

dwoma szufladami 

wymiary: 80x50cm, wys.= 79 cm
ilość: po 7 szt./pomieszczenie

WYPOSAŻENIE: WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

ilość: po 1 szt./pomieszczenie

WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

ilość: po 1 szt./pomieszczenie

WD-1 TABLICZKA INFO

ilość: po 1 szt./pomieszczenie

G7 MONITOR PODGLĄDU SCENY

ilość: po 1 szt./pomieszczenie
-

zgodnie z technologią 

sceniczną

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony NCS S 2502-Y
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D24 DRZWI KORTYARZOWE

aluminiowe, przeszklone (szkło hartowane)

anodowane

samozamykacz listwowy

izol. akustyczna: Rw > 35dB

dymoszczelność
OŚWIETLENIE: K2 OPRAWA TYPU LINI ŚWIETLNEJ - K2

ilość: 3 szt., w tym 1 szt. z funkcją świecenia nocnego

K4 OPRAWA TYPU LINI ŚWIETLNEJ - K4

ilość: 3 szt., w tym 1 szt. z funkcją świecenia nocnego

EW2 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA

ilość: 1 szt., z funkcją świecenia ciągłego

EW3 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 2 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

69

KLATKA EWAKUACYJNA
-1.20

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony NCS S 2502-Y
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D1 DRZWI KORYTARZOWE

drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica blokowa

samozamykacz

izol. akustyczna: Rw > 27dB

wykończone laminatem technicznym HPL w kolorze RAL 

9007
OŚWIETLENIE: C OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C

ilość: 1 szt.

C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość: 1 szt.

C3 PLAFONIERA - C3

ilość: 1 szt.

M OPRAWA SCHODOWA LED - M

barwa światła: niebieski

ilość: 1 szt.

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 2 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

70

KOMUNIKACJA 
DO OPERATORNI

-1.27 / -1.27/1
BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony NCS S 2502-Y
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D8 DRZWI DO POM. ADMINISTRACYJNYCH, GARDERÓB I 

POM. BIUROWYCH
drewniane, przeszklone bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz listwowy

izol. akustyczna: Rw > 27dB

wykończone laminatem technicznym HPL w imitacji 

drewna jesionowego
OŚWIETLENIE: G3 OPRAWA ŚCIENNA KINKIET - G3

ilość: 6 szt.

L2 OPRAWA SUFITOWA OKRĄGŁA - L2

zwis: 150cm

ilość: 4 szt.

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 2 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: G2 SZAFKA SZATNIOWE

wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, 

obustronnie melaminowana, drewnopodobna brzoza

wymiary: 55x40x190 cm 

ilość: 6 szt.

G4 LUSTRO Z PODŚWIETLENIEM

wymiary: 100x70cm

bez ramy z podświetleniem LED

w komplecie z małym lustrem do makijażu z 

podświetleniem LED (powiększające, ruchome, chrom)

ilość: 7 szt.

G5 KRZESŁO ZE SKLEJKI

siedzisko i oparcie wykonane jako jeden element z 

profilowanej sklejki brzozowej, lakierowanej 

bezbarwnie, od strony wierzchniej tapicerowane tkaniną 

poliestrową 100%, w kolorze ciemno popielatym, 

regulacja wysokości, podstawa obrotowa na stopkach, 

podłokietniki z nakładkami z drewna

ilość: 9 szt.

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

71

CHARAKTERYZATORNIA
-1.28

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



G6 STÓŁ GARDEROBIANY

wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, 

obustronnie melaminowanej, drewnopodobnej  brzoza, z 

dwoma szufladami 

wymiary: 80x50cm, wys.= 79 cm
ilość: 14 szt.

WYPOSAŻENIE: WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 1 szt.

WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.

WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 1 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-1 BETON UTWARDZANY POWIERZCHNIOWO

szlifowany i utwardzany powierzchniowo o odporności 

na ścieranie i pylenie
COKOŁY: ---
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: ---

OŚWIETLENIE: ---
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

72

SZYB WINDOWY 2
-1.32

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-3 WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH

wymiary: 50x50cm

kolor: w odcieniu głębokiej czerwieni  (zbliżony do RAL 

3003)

układana na podkładzie akustycznym
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU 

kolor: półtransparentny karminowy 

(NCS S 1080-Y90R)
SC-6 ŚCIANA SZKLANA BEZPROFILOWA

szkło gięte, bez widocznych profili

izolacyjność akustyczna: R’A2 > 35dB

moduł podstawowy 185,5 x 300,0 cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny karminowy (NCS S 1080-Y90R)

DRZWI: NB-D22 DRZWI ZEWNĘTRZNE, EWAKUACYJNE

konstrukcja stalowa

samozamykacz ukryty

ewakuacyjne, zamek przeciwpaniczny

okładzina zew: płyty betonowe (podział zgodny z 

modułem na elewacji)

okładzina wew: płyty drewniane  fornirowane - machoń

OŚWIETLENIE: SPOT 4 OPRAWA SPOT 71695

ilość: 3 szt.

EW3 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 2 szt.

EW4 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 2 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

wszystie powierzchnie 

wykończone w technologii 

beton architektoniczny

szczegóły na rys. A25 projektu 

aranżacji wnętrz

73

KORYTARZ
-1.35

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony do NCS S 3010-R90B
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D3 DRZWI MAGAZYNOWE I DO POMIESZCZEŃ 

TECHNICZNYCH
stalowe, płaszczowe bezprzylgowe

ościeżnica narożna

samozamykacz

lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9007
OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość: 2 szt.

EW4 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz
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TYRYSTORNIA 2
-1.38

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE 

wymiar: 60x60cm

kolor: beżowy / perłowy

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ---
ŚCIANY: PŁ-3 PŁYTKI GRESOWE   

wymiary: 60x30cm

kolor: szary

układane do wysokości 210cm od posadzki

płytki należy rozmierzyć symetrycznie od osi układanej 

powierzchni, fugi z podłogi muszą się pokrywać z fugami 

na ścianie
FA-1 FARBA LATEKSOWA

kolor: biały (RAL 9002)

SC-3 PŁYTY WODOODPORNE HPL

kolor: biały (RAL 9002)

grubość płyt: 13mm

kolor profili: biały (RAL 9010)
ściany wydzielające pomieszczenia na pełną wysokość do 

poziomu stropu żelbetowego
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: DRZWI HPL PRZESUWNE

drzwi systemowe z płyt HPL

samozamykacz listwowy

w systemie wg karty mat. SC-03

OŚWIETLENIE: C4 OPRAWA TYPU SPOT - C4

ilość: 4 szt.
INST. SANITARNE: WP-2 MISKA USTĘPOWA WISZĄCA 1.2 / F

z deską twardą

zawiasy metalowe
ilość: 1 szt.

WP-5 UMYWALKA PODBLATOWA 3.1 / A

ilość: 2 szt.

WP-12 BATERIA JEDNOUCHWYTOWA 5.3 / L

ilość: 2 szt.

WP-14 BATERIA Z ZESTAWEM PRYSZNICOWYM 6.1 / N

ilość: 1 szt.
MEBLE: ---

-

wydzielenie łazienek i kabin 

wc / prysznic

skrzydło drzwiowe skrócone o 

2,5 cm (otwór wentylacyjny -

nawiewny)

zabezpieczone przed 

negatywnym wpływem wody

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz
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ŁAZIENKA BRYGADY 
-1.12a

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz, w tym na 

rys. nr A16-A18

wzór układania wg rysunku 

A16 projektu wnętrz

malowanie ścian powyżej 

płytek

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony do NCS S 3010-R90B
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: NB-D2 DRZWI MAGAZYNOWE I DO POMIESZCZEŃ 

TECHNICZNYCH
drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica blokowa

wykończone laminatem technicznym HPL w kolorze RAL 

9007

izol. akustyczna: Rw > 40dB

OŚWIETLENIE: C OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C

ilość: 1 szt.

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

drzwi do przedsionka 

akustycznego głównej sali 

teatralnej na poz. -12,00 

wykończone okładziną 

akustyczną wg proj. akustyki

drzwi na strop tech. nad salą 

eksperymentalną na poz. -5,00 

malowane  od strony sali na 

kolor RAL 9005 mat

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

76

TYRYSTORNIA 3
-1.27/2

BUDYNEK NOWY

MATERIAŁ

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony NCS S 2502-Y
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SC-7 ŚCIANA SZKLANA EI 60

system aluminiowo-szklany o odporności pożarowej 

EI60

kolor profili: RAL 9006
SUFITY: SF-1 SUFIT PODWIESZANY GK AKUSTYCZNY

kolor: biały

płyty akustyczne gipsowo-kartonowe perferowane 

jednolicie na całej powierzchni

montaż na profilach stalowych krzyżowych CD 60

płyty należy łączyć bezszprosowo (na styk), łączenia 

szpachlowane

malowane lakierem do betonu NCS - 0500 N
DRZWI: NB-D52 DRZWI WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO

konstrukcja aluminiowa wypełnienie ze szkła 

hartowanego

zamek przeciwpaniczny

samozamykacz listwowy

dymoszczelność
-> drzwi wyjścia na zewnątrz przy stacji 

transformatorowej
OŚWIETLENIE: K1 OPRAWA TYPU LINI ŚWIETLNEJ - K1

ilość: 3 szt., w tym 1 szt. w funkcji świecenia nocnego

ilość: 1 szt.

EW3 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 1 szt.

z funkcją świecenia ciągłego
EW4 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 1 szt.

z funkcją świecenia ciągłego
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

PRZEDSIONEK
(przy stacji trafo)

BUDYNEK NOWY

-1.40
77

MATERIAŁ

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-1 BETON UTWARDZANY POWIERZCHNIOWO

szlifowany i utwardzany powierzchniowo o odporności 

na ścieranie i pylenie
COKOŁY: ---
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)
DRZWI: Dz3 DRZWI ENERGETYCZNE DO ROZDZIELNI SN

ościeżnica i skrzydła drzwiowe stalowe, żaluzjowe, 

malowane antykorozyjnie
-> drzwi do pom. BT.-1.08

Dz2 DRZWI ENERGETYCZNE W ROZDZIELNI GŁÓWNIEJ

ościeżnica i skrzydła drzwiowe stalowe, żaluzjowe, 

malowane antykorozyjnie
-> drzwi do pom. BT.-1.04, BT.-1.05

BZ-D18 DRZWI ENERGETYCZNE W ROZDZIELNI GŁÓWNIEJ

ościeżnica i skrzydła drzwiowe stalowe, żaluzjowe, 

malowane antykorozyjnie

drzwi w stacji trafo na pozionie -5,00
-> drzwi do pom. BT.-1.03, BT.-1.06, BT.-1.07

OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość:

-> pom. BT.-1.01 - 2 szt.

-> pom. BT.-1.03 - 1 szt.

-> pom. BT.-1.06 - 1 szt.

-> pom. BT.-1.07 - 1 szt.

-> pom. BT.-1.08 - 6 szt.
C3 PLAFONIERA - C3

ilość:

-> pom. BT.-1.08 - 1 szt.
C8 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C8

ilość:

-> pom. BT.-1.04 - 4 szt.

-> pom. BT.-1.05 - 4 szt.
EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość:

-> pom. BT.-1.06 - 1 szt.

-> pom. BT.-1.07 - 1 szt.

-> pom. BT.-1.08 - 3 szt.
EW4 OPRAWA AWARYJNA

ilość:

-> pom. BT.-1.01 - 1 szt.

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

78

TECHNICZNE
BT.-1.01 / BT.-1.03 / BT.-1.04 / BT.-1.05 / BT.-1.06 / BT.-1.07 / 

BT.-1.08 / BT.-2.01
STACJA TRANSFORMATOROWA

MATERIAŁ

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



INST. SANITARNE: ---
MEBLE: ---

WYPOSAŻENIE: ---
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-1 BETON UTWARDZANY POWIERZCHNIOWO

szlifowany i utwardzany powierzchniowo o odporności 

na ścieranie i pylenie
COKOŁY: ---
ŚCIANY: FA-2 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU

kolor: półtransparentny biały z cieniem szarości (NCS-

0500N)

spoiny ścian murowanych wykończyć zaprawą 

cementową, jako wklęsłe, o głębokości 1cm
SUFITY: ---

pomieszczenie przekryte dachem ażurowym, zgodnie z 

rysunkami PW 
DRZWI: BZ-D18 DRZWI ENERGETYCZNE W ROZDZIELNI GŁÓWNIEJ

ościeżnica i skrzydła drzwiowe stalowe, żaluzjowe, 

malowane antykorozyjnie

drzwi w stacji trafo na pozionie -5,00
izolacyjność akustyczna właściwa RW >35dB

OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość: 6 szt.

EW4 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

wszystkie powierzchnie 

żelbetowe i murowane
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AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
BT.-1.09

STACJA TRANSFORMATOROWA

MATERIAŁ

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-2 PŁTYKI GRESOWE

wymiar: 30x30cm

kolor: beżowy / perłowy

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: Dz1 DRZWI DO POM. TECHNICZNYCH

stalowe

-> drzwi do pom. BZ.-1.04

BZ-D33 DRZWI KORYTARZOWE

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

samozamykacz

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi między pom. BZ.-1.04 i BZ.-1.11

BZ-D31 DRZWI KORYTARZOWE

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

samozamykacz

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi między pom. BZ.-1.07 i BZ.-1.11

BZ-D36 DRZWI KORYTARZOWE

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 35dB

samozamykacz

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi między pom. BZ.-1.12 i BZ.-1.13

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01
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KOMUNIKACJA TECHNICZNA
BZ.-1.01 / BZ.-1.04 / BZ.-1.07 / BZ.-1.11 / BZ.-1.12 / BZ.-1.13 / 

BZ.-1.13a
BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



BZ-D37 DRZWI KORYTARZOWE

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 35dB

samozamykacz

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi między pom. BZ.-1.13 i BZ.-1.13a

OŚWIETLENIE: C5 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C5

ilość:

-> pom. BZ.-1.01 - 2 szt.
C3 PLAFONIERA - C3

ilość:

-> pom. BZ.-1.04 - 1 szt.

-> pom. BZ.-1.11 - 4 szt.

-> pom. BZ.-1.12 - 1 szt.
C8 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C8

ilość:

-> pom. BZ.-1.04 - 1 szt.

-> pom. BZ.-1.07 - 1 szt.

-> pom. BZ.-1.11 - 1 szt.

-> pom. BZ.-1.13 - 1 szt.

-> pom. BZ.-1.13a - 6 szt.
EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość:

-> pom. BZ.-1.01 - 1 szt.

EW4 OPRAWA AWARYJNA

ilość:

-> pom. BZ.-1.04 - 1 szt.

-> pom. BZ.-1.07 - 1 szt.

-> pom. BZ.-1.11 - 3 szt.

-> pom. BZ.-1.12 - 1 szt.

-> pom. BZ.-1.13 - 1 szt.

-> pom. BZ.-1.13a - 2 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-2 PŁTYKI GRESOWE

wymiar: 30x30cm

kolor: beżowy / perłowy

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D2 DRZWI ARCHIWUM

wbudowane w wewnętrzną ściane szklaną o konstrukcji 

aluminiowej

izol. akustyczna: Rw > 35dB

wypełnienie ze szkła hartowanego

samozamykacz
-> drzwi do pom. BZ.-1.02

OŚWIETLENIE: C3 PLAFONIERA - C3

ilość: 15 szt.

EW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA EXIT

ilość: 3 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz
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ARCHIWUM
BZ.-1.02

BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-2 PŁTYKI GRESOWE

wymiar: 30x30cm

kolor: beżowy / perłowy

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: NB-D1 DRZWI KORYTARZOWE

drewniane, płycinowe bezprzylgowe

ościeżnica blokowa

samozamykacz

izol. akustyczna: Rw > 27dB

wykończone laminatem technicznym HPL w kolorze RAL 

9007
-> drzwi od klatki schodowej -1.20

OŚWIETLENIE: C3 PLAFONIERA - C3

ilość: 2 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

PORZĄDKOWE (podziemie)
BZ.-1.03

82BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-2 PŁTYKI GRESOWE

wymiar: 30x30cm

kolor: beżowy / perłowy

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D30 DRZWI DO KONSERWATORNI

stalowe

izolacyjność akustyczna: Rw > 40dB
-> drzwi z pom. BZ.-1.11

OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość: 4 szt.

C3 PLAFONIERA - C3

ilość: 1 szt.

EW4 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.
-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

KONSERWATOR
BZ.-1.05

83BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-2 PŁTYKI GRESOWE

wymiar: 30x30cm

kolor: beżowy / perłowy

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D29 DRZWI DO MAGAZYNU

stalowe 

-> drzwi do pom. BZ.-1.06

BZ-D40 DRZWI DO MAGAZYNU

stalowe

-> drzwi do pom. BZ.-1.16

BZ-D41 DRZWI DO MAGAZYNU

stalowe

-> drzwi do pom. BZ.-1.17

BZ-D42 DRZWI DO MAGAZYNU

stalowe

-> drzwi do pom. BZ.-1.18

BZ-D43 DRZWI DO MAGAZYNU

stalowe

-> drzwi do pom. BZ.-1.19
OŚWIETLENIE: C3 PLAFONIERA - C3

ilość:

-> pom. BZ.-1.06 - 1 szt.

-> pom. BZ.-1.16 - 1 szt.

-> pom. BZ.-1.17 - 1 szt.

-> pom. BZ.-1.18 - 1 szt.

-> pom. BZ.-1.19 - 1 szt.
C8 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C8

ilość:

-> pom. BZ.-1.22 - 3 szt.
EW4 OPRAWA AWARYJNA

ilość:

-> pom. BZ.-1.16 - 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

MAGAZYN
BZ.-1.06 / BZ.-1.16 / BZ.-1.17 / BZ.-1.18 / BZ.-1.19 / BZ.-1.22
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MATERIAŁ
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-2 PŁTYKI GRESOWE

wymiar: 30x30cm

kolor: beżowy / perłowy

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: PŁ-3 PŁYTKI GRESOWE   

wymiary: 60x30cm

kolor: szary

układane do wysokości 210cm od posadzki

płytki należy rozmierzyć symetrycznie od osi układanej 

powierzchni, fugi z podłogi muszą się pokrywać z fugami 

na ścianie
FA-1 FARBA LATEKSOWA

kolor: biały (RAL 9002)

FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D48 DRZWI KORYTARZOWE

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

skrzydła z otw. wentylacyjno - nawiewnymi

zabezpieczone przed negatywnym wpływem wody. 

samozamykacz

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)

-> drzwi od strony komunikacji BZ.-1.07
OŚWIETLENIE: C8 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C8

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: WP-2 MISKA USTĘPOWA WISZĄCA 1.2 / F

z deską twardą

zawiasy metalowe
ilość: 1 szt.

WP-17 UMYWALKA PROSTOKĄTNA - D

ilość: 1 szt.

WP-11 BATERIA JEDNOUCHWYTOWA 5.2 / K

ilość: 1 szt.

WP-8 BRODZIK Z KABINĄ PRYSZNICOWĄ - Z

ilość: 1 szt.

WP-14 BATERIA Z ZESTAWEM PRYSZNICOWYM 6.1 / N

ilość: 1 szt.
MEBLE: ---

MATERIAŁ

wzór układania wg rysunku 

A16 projektu wnętrz

malowanie ścian powyżej 

płytek

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

TOALETA (podziemie)
BZ.-1.08

85BUDYNEK ZABYTKOWY
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WYPOSAŻENIE: WD-10 DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

WD-11 PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

WD-12 KOSZ NA ŚMIECI ŁAZIENKOWY 1

łącznie: 1 szt.

WD-14 SZCZOTKA DO WC

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

WD-15 WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

WD-16 AUTOMATYCZNY DOZOWNIK DO ODŚWIEŻACZA 

POWIETRZA
wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

WD-17 LUSTRO KLEJONE

łącznie: 1 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-2 PŁTYKI GRESOWE

wymiar: 30x30cm

kolor: beżowy / perłowy

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D48 DRZWI KORYTARZOWE

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

skrzydła z otw. wentylacyjno - nawiewnymi

zabezpieczone przed negatywnym wpływem wody. 

samozamykacz

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)

-> drzwi od strony komunikacji BZ.-1.07

BZ-D35 DRZWI DO KOTŁOWNI

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

samozamykacz

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi od strony ślusarni

OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość: 6 szt.

EW4 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

KOTŁOWNIA
BZ.-1.09
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-2 PŁTYKI GRESOWE

wymiar: 30x30cm

kolor: beżowy / perłowy

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: AK-13 PANELE AKUSTYCZNE Z WEŁNY MINERALNEJ αw≥0.9

panele dźwiękochłonne na bazie sprasowanej wełny 

mineralnej

współczynnik pochłaniania αw≥0.9
DRZWI: BZ-D32 DRZWI KORYTARZOWE

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

samozamykacz

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi od strony komunikacji BZ.-1.07

BZ-D34 DRZWI KORYTARZOWE

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

samozamykacz

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi od strony komunikacji BZ.-1.04

OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość: 4 szt.

C8 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C8

ilość: 1 szt.

EW4 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

BZ.-1.10
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drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ŚLUSARNIA

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-2 PŁTYKI GRESOWE

wymiar: 30x30cm

kolor: beżowy / perłowy

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D27 DRZWI DO WENTYLATORNI

stalowe

izolacyjność akustyczna: Rw > 40dB
-> drzwi do pom. BZ-1.14

BZ-D28 DRZWI DO WENTYLATORNI

stalowe

izolacyjność akustyczna: Rw > 40dB
-> drzwi do pom. BZ-1.15

BZ-D38 DRZWI DO SERWEROWNI

stalowe 

izolacyjność akustyczna: Rw > 35dB
-> drzwi do pom. BZ-1.20

BZ-D39 DRZWI DO MASZYNOWNI

stalowe 

izolacyjność akustyczna: Rw > 35dB
-> drzwi do pom. BZ-1.21

BZ-D26 DRZWI DO DSO

stalowe

izolacyjność akustyczna: Rw > 40dB
-> drzwi do pom. BZ-1.23

OŚWIETLENIE: C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

ilość:

-> pom. BZ.-1.14 - 6 szt.

-> pom. BZ.-1.15 - 3 szt.

-> pom. BZ.-1.20 - 3 szt.

-> pom. BZ.-1.21 - 2 szt.

-> pom. BZ.-1.23 - 3 szt.

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

TECHNICZNE
BZ.-1.14 / BZ.-1.15 / BZ.-1.20 / BZ.-1.21 / BZ.-1.23
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EW4 OPRAWA AWARYJNA

ilość:

-> pom. BZ.-1.14 - 1 szt.

-> pom. BZ.-1.15 - 1 szt.

-> pom. BZ.-1.20 - 1 szt.

-> pom. BZ.-1.21 - 1 szt.

-> pom. BZ.-1.23 - 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-12 PŁYTY KAMIENNE

wielkość, materiał i sposób ułożenia nowych płyt musi 

powtarzać istniejące posadzki kamienne w budynku

COKOŁY: COKÓŁ DREWNIANY

wysokość: 18cm

drewno klejone warstwowe dębowe, zabezpieczony 

potrójną powłoką malarską

wzór i wykończenie zgodnie z istniejącymi cokołami w 

budynku
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: Dz8 DRZWI DREWNIANE ISTNIEJĄCE

drzwi drewniane, skrzydło szklone szkłem 

przeźroczystym

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)
OŚWIETLENIE: G1 OPRAWA ARCHITEKTORNICZNA PROSTOKĄTNA - G1

ilość: 1 szt.

OP1 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA JEDNOSTRONNA

ilość: 2 szt.

AW3 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 2 szt.

VDN OPRAWA AWARYJNA

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

HOL WEJŚCIOWY
BZ.1.01
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drzwi należy poddać renowcji 

lub odtworzyć zgodnie z 

wytycznymi konserwatorskimi
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-12 PŁYTY KAMIENNE

wielkość, materiał i sposób ułożenia nowych płyt musi 

powtarzać istniejące posadzki kamienne w budynku

COKOŁY: COKÓŁ DREWNIANY

wysokość: 18cm

drewno klejone warstwowe dębowe, zabezpieczony 

potrójną powłoką malarską

wzór i wykończenie zgodnie z istniejącymi cokołami w 

budynku
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D6 DRZWI NA ZAPLECZE

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi od foyer BZ.1.04

OŚWIETLENIE: G6 OPRAWA TYPU PANEL LED - G6

ilość: 3 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAPLECZE
BZ.1.02
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-12 PŁYTY KAMIENNE

wielkość, materiał i sposób ułożenia nowych płyt musi 

powtarzać istniejące posadzki kamienne w budynku

COKOŁY: COKÓŁ DREWNIANY

wysokość: 18cm

drewno klejone warstwowe dębowe, zabezpieczony 

potrójną powłoką malarską

wzór i wykończenie zgodnie z istniejącymi cokołami w 

budynku
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
ŚCIANA SZKLANA PRZESUWNA

system całoszklany

system przesuwny równolegle

panele szklane na pełną wysokość otworu

szkło bezpieczne kuloodporne

drzwi do pomieszczenia rozwierane

akcesoria ze stali nierdzewnej szczotkowanej
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D45 DRZWI DO KASY

całoszklane

szkło hartowane, kuloodporne

samozamykacz  

izol. akustyczna: Rw > 27dB

samozamykacz
-> drzwi od foyer BZ.1.04

OŚWIETLENIE: G6 OPRAWA TYPU PANEL LED - G6

ilość: 3 szt.

AW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA 

ilość: 1 szt.

C5 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C5

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: M03 FOTEL OBROTOWY

ilość: 2 szt.

M010 LADA

dostosowana do wymiarów pomieszczeń

ilość: 1 szt.

M021 ZABUDOWA REGAŁOWA

moduły o wym. 160 x 45cm, wys.=197cm, z nadstawką 

wys.=100cm

dostosowana do wymiarów pomieszczeń
ilość: 1 szt.

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

KASY
BZ.1.03
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części ścianki powinny 

przesuwać się równolegle, 

chowane wzdłuż istniejącej 

ściany murowanej (od strony 

wnętrza pomieszczenia)

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ
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WYPOSAŻENIE: WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 1 szt.

WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.

WD-4 WIESZAK NA UBRANIA

łącznie: 1 szt.

WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 1 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-12 PŁYTY KAMIENNE (ISTNIEJĄCE)

naprawa istniejącej posadzki, zgodnie z wytycznymi 

prac konserwatorskich 

wielkość, materiał i sposób ułożenia uzupełnianych 

nowych płyt muszą powtarzać istniejące posadzki 

kamienne
COKOŁY: COKÓŁ DREWNIANY

wysokość: 18cm

drewno klejone warstwowe dębowe, zabezpieczony 

potrójną powłoką malarską

wzór i wykończenie zgodnie z istniejącymi cokołami w 

budynku
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SC-9 ŚCIANA SZKLANA STAŁA

system szklany z mocowaniem punktowym

akcesoria ze stali nierdzewnej szczotkowanej
-> ściany do pom. BZ.1.05 i BZ.1.33

SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D8* DRZWI DO FOYER

odtworzenie istniejących drzwi

drewnianych z przeszkleniem w formie prostokątnej 

(powielające przeszklenia drzwi istniejących w foyer)

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

szkło bezpieczne

samozamykacz z blokadą pozycji otwartej

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)

-> drzwi między holem BZ.1.01 a foyer BZ.1.04

BZ-D7* DRZWI W FOYER

drzwi drewniane z przeszkleniem w formie owalnej 

-> drzwi między foyer BZ.1.04 a komunikacją BZ.1.07 i 

BZ-D4 DRZWI WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO

całoszklane, szkło bezpieczne 

-> drzwi między foyer BZ.1.04 a komunikacją BZ.1.07 i 
OŚWIETLENIE: G1 OPRAWA ARCHITEKTORNICZNA PROSTOKĄTNA - G1

ilość:

-> parter - 11 szt.

-> 1. piętro - 9 szt.

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

FOYER
BZ.1.04 / BZ.2.04
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G ŻYRANDOL STYLIZOWANY

WYKONANIE INDYWIDUALNE WG WZORU 

ISTNIEJĄCEGO
ilość:

-> 1. piętro - 2 szt.
OP1 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA JEDNOSTRONNA

ilość:

-> parter - 2 szt.

-> 1. piętro - 1 szt.
DS1 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA

ilość:

-> parter - 2 szt.

-> 1. piętro - 2 szt.
VDN OPRAWA AWARYJNA

ilość:

-> parter - 5 szt.

-> 1. piętro - 4 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: M08a STOLIK KAWOWY

wymiary: Ø60cm, wys.=55cm

ilość: 4 szt.

-> poziom 1
M07 FOTEL

ilość: 8 szt.

-> poziom 1
M025 SIEDZISKA MODUŁOWE

moduły 2-,3-,4-,5-miejscowe

ilość: 20 miejsc

-> poziom 2
GABLOTY EKSPOZYCYJNE

wg indywidualnych rozwiązań

-> poziom 2
WYPOSAŻENIE: WD-20 KOSZ DO SEGREGACJI

łącznie: 4 szt.

WD-4 WIESZAK NA UBRANIA

łącznie: 4 szt.

WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 2 szt.

WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 2 szt.

WD-3 TABLICA INFORMACYJNA

łącznie: 2 szt.

WD-2 TABLICA KIERUNKOWA

łącznie: 4 szt.

PROJEKTOR LASEROWY

 

-> pom: BZ.2.04

WP-23 SYSTEM DO ZWIESZANIA OBRAZÓW

kolor: naturalne aluminium

długość: 2x 16m
-> pom: BZ.2.04

-

zgodnie z zał. 14 Multimedia

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

proponowany układ wg 

rysunku B2 projektu aranżacji 

wnętrz 

do akceptacji z głównym 

projektantem

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-3 WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH

kolor: zgodny z przyjętą gamą kolorystyczną ścian 

pomieszczeń

wymiary płytek: 50x50cm

układana na podkładzie akustycznym
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
ŚCIANY PROJEKTOWANE

wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym FA-5

FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SC-9 ŚCIANA SZKLANA STAŁA

system szklany z mocowaniem punktowym

akcesoria ze stali nierdzewnej szczotkowanej
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D46 DRZWI CAŁOSZKLANE DO DOZORU I BIURA 

ORGANIZACJI WIDOWNI
szkło naklejane na konstrukcję aluminiową 

szkło bezpieczne
-> drzwi od foyer BZ.1.04

BZ-D1** DRZWI DO POM. OGÓLNODOSTĘPNYCH

drzwi całoszklane

-> drzwi od komunikacji BZ.1.07
OŚWIETLENIE: G6 OPRAWA TYPU PANEL LED - G6

ilość: 6 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: M03 FOTEL OBROTOWY

ilość: 8 szt.

M010 LADA

dostosowana do wymiarów pomieszczeń

ilość: 1 szt.

M021 ZABUDOWA REGAŁOWA

moduły o wym. 160 x 45cm, wys.=197cm, z nadstawką 

wys.=100cm

dostosowana do wymiarów pomieszczeń
ilość: 1 szt.

M01 STOLIK KAWIARNIANY

wymiary: Ø90cm, wys.=79cm

ilość: 1 szt.
WYPOSAŻENIE: WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 1 szt.

WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI
BZ.1.05
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WD-4 WIESZAK NA UBRANIA

łącznie: 1 szt.

WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 1 szt.
-
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-3 WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH

kolor: zgodny z przyjętą gamą kolorystyczną ścian 

pomieszczeń

wymiary płytek: 50x50cm

układana na podkładzie akustycznym
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
ŚCIANY PROJEKTOWANE

wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym FA-5

FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D1** DRZWI DO POM. OGÓLNODOSTĘPNYCH

drzwi całoszklane

szkło bezpieczne 

izol. akustyczna: Rw > 27dB
-> drzwi do pom. BZ.1.06

BZ-D1* DRZWI DO POM. OGÓLNODOSTĘPNYCH

drzwi drewniane z przeszkleniem w formie owalnej 

(powielające przeszklenia drzwi istniejących w foyer)

szkło bezpieczne

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)

-> drzwi do pom. BZ.1.06A
OŚWIETLENIE: G6 OPRAWA TYPU PANEL LED - G6

ilość: 

-> pom. BZ.1.06 - 4 szt.
G3 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - G3

ilość: 

-> pom. BZ.1.06a - 3 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: M06 FOTEL OBROTOWY

ilość: 8 szt.

-> pom. BZ.1.06A
M021 ZABUDOWA REGAŁOWA

moduły o wym. 160 x 45cm, wys.=197cm, z nadstawką 

wys.=100cm

dostosowana do wymiarów pomieszczeń
ilość: 1 szt.

-> pom. BZ.1.06A

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

BIURO 1
BZ.1.06 / BZ.1.06A
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1a STÓŁ OKRĄGŁY

wymiary: Ø140cm, wys.=79cm

ilość: 1 szt.

-> pom. BZ.1.06A
WYPOSAŻENIE: WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 2 szt.

WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 2 szt.

WD-4 WIESZAK NA UBRANIA

łącznie: 2 szt.

WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 2 szt.
-

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-12 PŁYTY KAMIENNE

wielkość, materiał i sposób ułożenia nowych płyt musi 

powtarzać istniejące posadzki kamienne w budynku

COKOŁY: COKÓŁ DREWNIANY

wysokość: 18cm

drewno klejone warstwowe dębowe, zabezpieczony 

potrójną powłoką malarską

wzór i wykończenie zgodnie z istniejącymi cokołami w 

budynku
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
ŚCIANY PROJEKTOWANE

wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym FA-5

FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: SF-1 SUFIT PODWIESZANY GK AKUSTYCZNY

kolor: biały

płyty akustyczne gipsowo-kartonowe perferowane 

jednolicie na całej powierzchni

montaż na profilach stalowych krzyżowych CD 60

płyty należy łączyć bezszprosowo (na styk), łączenia 

szpachlowane

malowane lakierem do betonu NCS - 0500 N
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D5 DRZWI KORYTARZOWE

całoszklane, szkło bezpieczne 

izol. akustyczna: Rw > 27dB

samozamykacz
-> drzwi do wiatrołapu

BZ-D3 DRZWI KORYTARZOWE 

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

samozamykacz

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> dodatkowe drzwi w osi Z02 (między Y20 i Y21 - nie 

pokazane na rysunku)
Dz7 DRZWI DREWNIANE ISTNIEJĄCE

drzwi drewniane, skrzydło szklone szkłem 

przeźroczystym

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)
-> drzwi zewnętrzne z poziomu parteru

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

drzwi należy poddać renowcji 

lub odtworzyć zgodnie z 

wytycznymi konserwatorskimi

KOMUNIKACJA
BZ.1.07 / BZ.1.28 / BZ.2.09
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poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz
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BZ-D49 DRZWI WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO

całoszklane, szkło bezpieczne

-> drzwi do korytarza BZ.2.09
OŚWIETLENIE: G9 OPRAWA TYPU SPOT - G9

ilość: 

-> pom. BZ.1.07 - 24 szt.

-> pom. BZ.1.28 - 11 szt.
G3 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - G3

ilość:

-> pom. BZ.1.28 - 3 szt.

-> pom. BZ.2.09 - 8 szt.
EW6 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA 

ilość: 

-> pom. BZ.1.07 - 4 szt.

-> pom. BZ.1.28 - 3 szt.

W tym 2 szt. z funkcją świecenia ciągłego
OP1 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA JEDNOSTRONNA

ilość: 

-> pom. BZ.1.07 - 2 szt.

-> pom. BZ.2.09 - 1 szt.
AW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA 

ilość: 

-> pom. BZ.1.28 - 1 szt.

-> pom. BZ.2.09 - 3 szt.

z funkcją świecenia ciągłego
AW2 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA

ilość: 

-> pom. BZ.1.07 - 1 szt.

-> pom. BZ.1.28 - 1 szt.
AW3 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 

-> pom. BZ.1.28 - 1 szt.
DS1 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA

ilość: 

-> pom. BZ.1.28 - 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: WD-20 KOSZ DO SEGREGACJI

łącznie: 2 szt.
-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE 

wymiar: 60x60cm

kolor: np. beżowy (do uzgodnienia z Zamawiającym)

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
ŚCIANY PROJEKTOWANE

wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym FA-5

FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D3* DRZWI KORYTARZOWE 

drzwi drewniane z przeszkleniem w formie owalnej 

(powielające przeszklenia drzwi istniejących w foyer)

szkło bezpieczne

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

samozamykacz

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)

-> drzwi do klatki schodowej BZ.1.08

Dz9 DRZWI DREWNIANE ISTNIEJĄCE

drzwi drewniane, skrzydło szklone szkłem 

przeźroczystym

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)
-> drzwi zewnętrzne do klatki schodowej BZ.1.22

BZ-D11 DRZWI DO GALERII W PODCIENIU

szkło bezpieczne, nalklejane na konstrukcję aluminiową

samozamykacz z blokadą pozycji otwartej

-> drzwi do klatki schodowej BZ.1.22

BZ-D1 DRZWI DO POM. OGÓLNODOSTĘPNYCH

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi do klatki schodowej BZ.1.26

MATERIAŁ

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

drzwi należy poddać renowcji 

lub odtworzyć zgodnie z 

wytycznymi konserwatorskimi

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

KLATKI SCHODOWE
BZ.1.08 / BZ.1.22 / BZ.1.26 / BZ.2.13
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BZ-D20 DRZWI WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO

konstrukcja aluminiowa wypełnienie ze szkła 

-> drzwi do klatki schodowej BZ.2.13
OŚWIETLENIE: C8 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C8

ilość: 

-> pom. BZ.1.08 - 3 szt.
G4 OPRAWA ARCHITEKTORNICZNA PROSTOKĄTNA - G4

ilość: 

-> pom. BZ.1.22 - 1 szt.
G9 OPRAWA TYPU SPOT - G9

ilość: 

-> pom. BZ.1.22 - 18 szt.
G12 OPRAWA TYPU PANEL LED - G12

ilość: 

-> pom. BZ.1.22 - 4 szt.

-> pom. BZ.2.13 - 6 szt.
AW1 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA 

ilość: 

-> pom. BZ.1.08 - 2 szt.
EW6 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA 

ilość: 

-> pom. BZ.1.22 - 6 szt.

z funkcją świecenia ciągłego
VDN OPRAWA AWARYJNA

ilość: 

-> pom. BZ.1.22 - 2 szt.

z funkcją świecenia ciągłego

-> pom. BZ.1.26 - 1 szt.

-> pom. BZ.2.13 - 2 szt.
OP1 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA JEDNOSTRONNA

ilość: 

-> pom. BZ.1.22 - 3 szt.

-> pom. BZ.2.13 - 1 szt.
DS1 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA

ilość: 

-> pom. BZ.1.22 - 2 szt.

-> pom. BZ.2.13 - 2 szt.
C5 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C5

ilość: 

-> pom. BZ.1.26 - 2 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE 

wymiar: 60x60cm

kolor: np. beżowy (do uzgodnienia z Zamawiającym)

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY PROJEKTOWANE

wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym FA-5

FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D47 DRZWI DO POMIESZCZENIA PORZĄDKOWEGO

drzwi drewniane z przeszkleniem w formie owalnej 

(powielające przeszklenia drzwi istniejących w 

budynku)

szkło bezpieczne

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi od zaplecza kabaretu BZ.1.10

OŚWIETLENIE: C4 OPRAWA TYPU SPOT - C4

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.
-

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

PORZĄDKOWE (parter)
BZ.1.09
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MATERIAŁ

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-12 PŁYTY KAMIENNE

wielkość, materiał i sposób ułożenia nowych płyt musi 

powtarzać istniejące posadzki kamienne w budynku

COKOŁY: COKÓŁ DREWNIANY

wysokość: 18cm

drewno klejone warstwowe dębowe, zabezpieczony 

potrójną powłoką malarską

wzór i wykończenie zgodnie z istniejącymi cokołami w 

budynku
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
ŚCIANY PROJEKTOWANE

wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym FA-5

FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: SF-1 SUFIT PODWIESZANY GK AKUSTYCZNY

kolor: biały

płyty akustyczne gipsowo-kartonowe perferowane 

jednolicie na całej powierzchni

montaż na profilach stalowych krzyżowych CD 60

płyty należy łączyć bezszprosowo (na styk), łączenia 

szpachlowane

malowane lakierem do betonu NCS - 0500 N
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: Dz6 DRZWI DREWNIANE ISTNIEJĄCE

drzwi drewniane, skrzydło szklone szkłem 

przeźroczystym

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)
OŚWIETLENIE: G3 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - G3

ilość: 4 szt.

EW6 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA 

ilość: 1 szt.

DS1 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: WD-20 KOSZ DO SEGREGACJI

łącznie: 1 szt.
-

BZ.1.10
98BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

drzwi należy poddać renowcji 

lub odtworzyć zgodnie z 

wytycznymi konserwatorskimi

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAPLECZE SALI KABARETU
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE

wymiar: 60x60cm

kolor: zielony butelkowy

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ---
ŚCIANY: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE

wymiar: 60x60cm

kolor: zielony butelkowy

układane do wysokości 200cm od posadzki

płytki należy rozmierzyć symetrycznie od osi układanej 

powierzchni, fugi z podłogi muszą się pokrywać z fugami 

na ścianie
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
FA-1 FARBA LATEKSOWA

kolor: biały (RAL 9002)
SUFITY: SF-3 SUFIT Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ

materiał: aluminium anodowane

montaż na systemowych łącznikach wieszakowych 

mocowanych do listew zaciskowych
DRZWI: BZ-D1* DRZWI DO POM. OGÓLNODOSTĘPNYCH

drzwi drewniane z przeszkleniem w formie owalnej 

(powielające przeszklenia drzwi istniejących w foyer)

szkło bezpieczne

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)

-> drzwi od komunikacji BZ.1.07
OŚWIETLENIE: G5 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - G5

ilość: 3 szt.

EW6 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA 

ilość: 1 szt.

z funkcją świecenia ciągłego
INST. SANITARNE: WP-16 MISKA USTĘPOWA WISZĄCA DLA 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1.3 / H
z deską dla niepełnosprawnych

ilość: 1 szt.

WP-19 UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3.3 / C

ilość: 1 szt.

WP-13 BATERIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5.4

ilość: 1 szt.
MEBLE: ---

WYPOSAŻENIE: WD-10 DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

malowanie ścian powyżej 

płytek

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
BZ.1.11
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MATERIAŁ

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz, w tym na 

rys. nr B10

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz, w tym na 

rys. nr B10
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WD-11 PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

WD-12 KOSZ NA ŚMIECI ŁAZIENKOWY 1

łącznie: 1 szt.

WD-14 SZCZOTKA DO WC

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

WD-15 WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

WD-16 AUTOMATYCZNY DOZOWNIK DO ODŚWIEŻACZA 

POWIETRZA
wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

WD-18 LUSTRO UCHYLNE

łącznie: 1 szt.

WD-8 PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STAŁE

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 2 szt.

WD-9 PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOME

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 2 szt.
-
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE

wymiar: 60x60cm

kolor: zielony butelkowy

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ---
ŚCIANY: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE

wymiar: 60x60cm

kolor: zielony butelkowy

układane do wysokości 200cm od posadzki

płytki należy rozmierzyć symetrycznie od osi układanej 

powierzchni, fugi z podłogi muszą się pokrywać z fugami 

na ścianie
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
FA-1 FARBA LATEKSOWA

kolor: biały (RAL 9002)
SUFITY: SF-3 SUFIT Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ

materiał: aluminium anodowane

montaż na systemowych łącznikach wieszakowych 

mocowanych do listew zaciskowych
DRZWI: BZ-D1* DRZWI DO POM. OGÓLNODOSTĘPNYCH

drzwi drewniane z przeszkleniem w formie owalnej 

(powielające przeszklenia drzwi istniejących w foyer)

szkło bezpieczne

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)

-> drzwi od komunikacji BZ.1.07
OŚWIETLENIE: G5 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - G5

ilość: 7 szt.

EW6 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA 

ilość: 2 szt.

z funkcją świecenia ciągłego
INST. SANITARNE: WP-1 MISKA USTĘPOWA WISZĄCA 1.1 / E

z deską wolnoopadającą

ilość: 1 szt.

WP-7 PISUAR WISZĄCY 2.1 / I

z ceramicznym sitkiem zasilany z tyłu  

ilość: 2 szt.

WP-4 UMYWALKA PROSTOKĄTNA  3.2 / B

ilość: 2 szt.

WP-10 BATERIA UMYWALKOWA 5.1 / M

ilość: 2 szt.
MEBLE: ---

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

TOALETA MĘSKA (parter)
BZ.1.12

100BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz, w tym na 

rys. nr B10

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz, w tym na 

rys. nr B10

malowanie ścian powyżej 

płytek

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



WYPOSAŻENIE: WD-10 DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 3 szt.

WD-11 PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 2 szt.

WD-12 KOSZ NA ŚMIECI ŁAZIENKOWY 1

łącznie: 2 szt.

WD-13 KOSZ NA ŚMIECI ŁAZIENKOWY 2

łącznie: 1 szt.

WD-14 SZCZOTKA DO WC

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 2 szt.

WD-15 WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 2 szt.

WD-16 AUTOMATYCZNY DOZOWNIK DO ODŚWIEŻACZA 

POWIETRZA
wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 2 szt.

WD-17 LUSTRO KLEJONE

łącznie: 4 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE 

wymiar: 60x60cm

kolor: np. beżowy (do uzgodnienia z Zamawiającym)

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ---
ŚCIANY: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE

wymiar: 60x60cm

kolor: np. beżowy (do uzgodnienia z Zamawiającym)

układane do wysokości 200cm od posadzki

płytki należy rozmierzyć symetrycznie od osi układanej 

powierzchni, fugi z podłogi muszą się pokrywać z fugami 

na ścianie

FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
FA-1 FARBA LATEKSOWA

kolor: biały (RAL 9002)
SUFITY: SF-3 SUFIT Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ

materiał: aluminium anodowane

montaż na systemowych łącznikach wieszakowych 

mocowanych do listew zaciskowych
DRZWI: BZ-D1* DRZWI DO POM. OGÓLNODOSTĘPNYCH

drzwi drewniane z przeszkleniem w formie owalnej 

(powielające przeszklenia drzwi istniejących w foyer)

szkło bezpieczne

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)

-> drzwi od komunikacji BZ.1.07
OŚWIETLENIE: G5 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - G5

ilość: 2 szt.

EW6 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA 

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: WP-2 MISKA USTĘPOWA WISZĄCA 1.2 / F

z deską twardą

zawiasy metalowe
ilość: 1 szt.

WP-17 UMYWALKA PROSTOKĄTNA - D

ilość: 1 szt.

WP-11 BATERIA JEDNOUCHWYTOWA 5.2 / K

ilość: 1 szt.
MEBLE: ---

WYPOSAŻENIE: WD-10 DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz

malowanie ścian powyżej 

płytek

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

TOALETA OBSŁUGI
BZ.1.13

101BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz
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WD-11 PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

WD-12 KOSZ NA ŚMIECI ŁAZIENKOWY 1

łącznie: 1 szt.

WD-14 SZCZOTKA DO WC

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 2 szt.

WD-15 WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

WD-16 AUTOMATYCZNY DOZOWNIK DO ODŚWIEŻACZA 

POWIETRZA
wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

WD-17 LUSTRO KLEJONE

łącznie: 1 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE 

wymiar: 60x60cm

kolor: np. beżowy (do uzgodnienia z Zamawiającym)

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
ŚCIANY PROJEKTOWANE

wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym FA-5

FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: SF-1 SUFIT PODWIESZANY GK AKUSTYCZNY

kolor: biały

płyty akustyczne gipsowo-kartonowe perferowane 

jednolicie na całej powierzchni

montaż na profilach stalowych krzyżowych CD 60

płyty należy łączyć bezszprosowo (na styk), łączenia 

szpachlowane

malowane lakierem do betonu NCS - 0500 N
DRZWI: BZ-D3* DRZWI KORYTARZOWE 

drzwi drewniane z przeszkleniem w formie owalnej 

(powielające przeszklenia drzwi istniejących w foyer)

szkło bezpieczne

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

samozamykacz

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)

-> drzwi od strony zaplecza kabaretu BZ.1.10

BZ-D3 DRZWI KORYTARZOWE 

drzwi drewniane przylgowe

-> drzwi od strony bufetu BZ.1.15
OŚWIETLENIE: G7 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - G7

ilość: 2 szt.
INST. SANITARNE: wyposażenie zgodnie z aranżacją najemcy

MEBLE: wyposażenie zgodnie z aranżacją najemcy
WYPOSAŻENIE: WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 1 szt.

WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.
-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAPLECZE BUFETU
BZ.1.14
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szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-12 PŁYTY KAMIENNE

wielkość, materiał i sposób ułożenia nowych płyt musi 

powtarzać istniejące posadzki kamienne w budynku

COKOŁY: COKÓŁ DREWNIANY

wysokość: 18cm

drewno klejone warstwowe dębowe, zabezpieczony 

potrójną powłoką malarską

wzór i wykończenie zgodnie z istniejącymi cokołami w 

budynku
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
ŚCIANY PROJEKTOWANE

wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym FA-5

FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: SF-1 SUFIT PODWIESZANY GK AKUSTYCZNY

kolor: biały

płyty akustyczne gipsowo-kartonowe perferowane 

jednolicie na całej powierzchni

montaż na profilach stalowych krzyżowych CD 60

płyty należy łączyć bezszprosowo (na styk), łączenia 

szpachlowane

malowane lakierem do betonu NCS - 0500 N
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: Dz5 DRZWI DREWNIANE ISTNIEJĄCE

drzwi drewniane, skrzydło szklone szkłem 

przeźroczystym

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)
-> ilość: 2 szt.

OŚWIETLENIE: G3 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - G3

ilość: 19 szt.

EW6 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA 

ilość: 5 szt.

OP1 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA JEDNOSTRONNA

ilość: 1 szt.

AW3 OPRAWA AWARYJNA

ilość: 2 szt.
INST. SANITARNE: wyposażenie zgodnie z aranżacją najemcy

MEBLE: M028 LADA BAROWA

długość całkowita: 660cm

wymiar modułu: 100x70/30cm

wysokość: 80/110cm
wyposażenie zgodnie z aranżacją najemcy

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

drzwi należy poddać renowcji 

lub odtworzyć zgodnie z 

wytycznymi konserwatorskimi

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

BUFET (parter)
BZ.1.15
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M024 KRZESŁO BAROWE

ilość: 7 szt.

M01 STOLIK KAWIARNIANY

wymiary: Ø90cm, wys.=79cm

ilość: 7 szt.

M02 KRZESŁO ZE SKLEJKI PROFILOWANEJ

ilość: 28 szt.
WYPOSAŻENIE: WD-20 KOSZ DO SEGREGACJI

łącznie: 1 szt.

WD-4 WIESZAK NA UBRANIA

łącznie: 2 szt.

WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 1 szt.

WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 1 szt.
-

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: POSADZKI ISTNIEJĄCE

renowacja istniejącego wykończenia posadzki poprzez 

oczyszczenie płytek, wymianę fug pomiędzy nimi i 

wymianą zniszczonych płytek na nowe

COKOŁY: COKÓŁ ISTNIEJĄCY

renowacja istniejącego cokołu poprzez oczyszczenie 

płytek, wymianę fug pomiędzy nimi i wymianą 

zniszczonych płytek na nowe
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

renowacja istniejącego wykończenia ścian poprzez 

oczyszczenie, ewentualną naprawę tynku i malowanie 

wraz z oczyszczeniem i renowacją grafitti.

SUFITY: AK-14 PANELE AKUSTYCZNE Z WEŁNY MINERALNEJ αw≥0.9 + 

αw=0.5
panele dźwiękochłonne w układzie szachownicowym na 

bazie sprasowanej wełny mineralnej

współczynnik pochłaniania αw≥0.9 + αw=0.5

montowane na ruszcie technologicznym

DRZWI: BZ-D10 DRZWI DO GALERII W PODCIENIU

szkło bezpieczne, nalklejane na konstrukcję aluminiową

samozamykacz z blokadą pozycji otwartej

-> drzwi od strony galerii BZ.1.19 (ilość 3 szt.)
OŚWIETLENIE: ---

INST. SANITARNE: ---
WYPOSAŻENIE: WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 1 szt.

WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 3 szt.
-

SALA KABARETU
BZ.1.16
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zgodnie z porojektem 

akustyki, szczegóły na rys. AKs-

3 i AKs-4
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-12 PŁYTY KAMIENNE

wielkość, materiał i sposób ułożenia nowych płyt musi 

powtarzać istniejące posadzki kamienne w budynku

COKOŁY: COKÓŁ DREWNIANY

wysokość: 18cm

drewno klejone warstwowe dębowe, zabezpieczony 

potrójną powłoką malarską

wzór i wykończenie zgodnie z istniejącymi cokołami w 

budynku
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D8 DRZWI WEJŚCIA GŁÓWNEGO

całoszklane, szkło bezpieczne, naklejane na konstrukcję 

aluminiową

samozamykacz z blokadą pozycji otwartej
-> drzwi od foyer BZ.1.04 (2 szt.)

BZ-D9 DRZWI WEJŚCIA GŁÓWNEGO

całoszklane, szkło bezpieczne, naklejane na konstrukcję 

aluminiową

samozamykacz z blokadą pozycji otwartej
-> drzwi od foyer BZ.1.04 (2 szt.)

OŚWIETLENIE: G10 OPRAWA DO OŚWIETLENIA TYPU LED NA PASKACH - 

G10
długość: 310cm

ilość: 16 szt. łącznie
G3 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - G3

ilość: 9 szt. łącznie

OP1 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA JEDNOSTRONNA

ilość: 2 szt. łącznie

VDN OPRAWA AWARYJNA

ilość: 2 szt. łącznie
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: M4 ZABUDOWA MODUŁOWA

A – lada, 80 x 206cm wys.=90cm, 14 modułów, długość 

całkowita 2886 cm

wymiary dostosować do podanych na rysunku B1 projektu 

aranżacji wnętrz

opis mebla zgodnie z zał. 6.1, 

szczegóły zgodnie z rysunkami 

aranżacji wnętrz A11 i A15

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

SZATNIA
BZ.1.17 / BZ.1.18
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W1 WIESZAKI SZATNIOWE

z elementów prętowych

ilość: 18 szt.

wymiary dostosować do podanych na rysunku B1 projektu 

aranżacji wnętrz
WYPOSAŻENIE: WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 2 szt.

WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 2 szt.
-

zgodnie z rysunkiem projektu 

aranżacji wnętrz A12
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-12 PŁYTY KAMIENNE

wielkość, materiał i sposób ułożenia nowych płyt musi 

powtarzać istniejące posadzki kamienne w budynku

COKOŁY: COKÓŁ DREWNIANY

wysokość: 18cm

drewno klejone warstwowe dębowe, zabezpieczony 

potrójną powłoką malarską

wzór i wykończenie zgodnie z istniejącymi cokołami w 

budynku
ŚCIANY: ---

naprawa istniejącej ściany elewacyjnej z cegły zgodnie z 

wytycznymi konserwatorskimi 

witryna strukturalna SO-4 - zgodnie z kartą mat. O-05

SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D11a DRZWI DO GALERII W PODCIENIU

szkło bezpieczne, nalklejane na konstrukcję aluminiową

samozamykacz z blokadą pozycji otwartej

-> drzwi od strony klatki schodowej BZ.1.22

BZ-D11b DRZWI DO GALERII W PODCIENIU

szkło bezpieczne, nalklejane na konstrukcję aluminiową

samozamykacz z blokadą pozycji otwartej

-> drzwi od strony bufetu BZ.1.15

BZ-D8 DRZWI WEJŚCIA GŁÓWNEGO

całoszklane, szkło bezpieczne, naklejane na konstrukcję 

-> drzwi od strony budynku nowego
OŚWIETLENIE: G5 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - G5

ilość: 38 szt.

DS1 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA

ilość: 1 szt.

AW2 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA

ilość: 5 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: M01 STOLIK KAWIARNIANY

wymiary: Ø90cm, wys.=79cm

ilość: 4 szt.

M02 KRZESŁO ZE SKLEJKI PROFILOWANEJ

ilość: 16 szt.
WYPOSAŻENIE: ---

-

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

KOMUNIKACJA - GALERIA
BZ.1.19
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-5 PODŁOGA SCENICZNA

drewniana z bali drzewa iglastego

kolor: czarny mat (RAL 9005)

grubość bali: 5cm

parkiet układany na elastycznym podkładzie 

wytłumiającym

podesty podłogi podniesionej: drewniane legarowe, w 

pustce wełna mineralna (szklana) 10cm, o gęstości 

20kg/m3
COKOŁY: ---
ŚCIANY: AK-6 IZOLACJA AKUSTYCZNA PRZEGRÓD

wykonana z płyt gipsowych 2x15mm

mocowanie na zawiesiach elastycznych

w pustce wełna mineralna 5cm i mata dźwiękoizolacyjna

AK-12 USTRÓJ AKUSTYCZNY typ 4

układ pionowych listw ze sklejki z drewna liściastego

listwy gr. 15mm o zmiennej szerokości

montaż na łatach drewnianych, z wypełnieniem 

przestrzeni wełną mineralną z welonem szklanym

montowony do wysokości  ok. 2,16m (poziom górnej 

krawędzi otworów okiennych i drzwi)

FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
powyżej okładzin akustycznych

SUFITY: AK-14 PANELE AKUSTYCZNE Z WEŁNY MINERALNEJ αw≥0.9 + 

αw=0.5
panele dźwiękochłonne w układzie szachownicowym na 

bazie sprasowanej wełny mineralnej

współczynnik pochłaniania αw≥0.9 + αw=0.5

montowane na ruszcie technologicznym

DRZWI: BZ-D10 DRZWI DO GALERII W PODCIENIU

szkło bezpieczne, nalklejane na konstrukcję aluminiową

samozamykacz z blokadą pozycji otwartej

-> drzwi od strony galerii BZ.1.19 (ilość 3 szt.)
OŚWIETLENIE: G11 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - G11

ilość: 18 szt.

EW6 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA 

ilość: 4 szt.

OP1 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA JEDNOSTRONNA

ilość: 3 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---

MATERIAŁ

szczegóły rozkładu i 

kolorystyka na rys. nr A4-A6 

projektu wnętrz

szczegóły techniczne wg 

projektu technologii teatralnej

przed wykonaniem aplikacji 

podłoże betonowe 

zagruntować przeciw pyleniu

kształt, wymiary i szczegóły w 

projekcie akustyki na rys. AKs-

5 i Aks-11

zgodnie z porojektem 

akustyki, szczegóły na rys. AKs-

3 i AKs-4

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

SALA PRÓB CZYTANYCH
BZ.1.21

107BUDYNEK ZABYTKOWY

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



WYPOSAŻENIE: WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 1 szt.

WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.

WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 4 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-3 WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH

kolor: zgodny z przyjętą gamą kolorystyczną ścian 

pomieszczeń

wymiary płytek: 50x50cm

układana na podkładzie akustycznym
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D1 DRZWI DO POM. OGÓLNODOSTĘPNYCH

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi od strony sekretariatu BZ.1.24 i komunikacji 

OŚWIETLENIE: G6 OPRAWA TYPU PANEL LED - G6

ilość: po 6 szt./pomieszczenie
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: M04 BIURKO GABINETOWE

wymiary: 180x100cm, wys.=79cm

ilość: po 1 szt./pomieszczenie

M06 FOTEL OBROTOWY

ilość: po 2 szt./pomieszczenie

M07 FOTEL

ilość: po 2 szt./pomieszczenie

M08 KOMODA MODUŁOWA

dostosowana do wymiarów pomieszczeń

ilość: po 1 szt./pomieszczenie

M08a STOLIK KAWOWY

wymiary: Ø60cm, wys.=55cm

ilość: po 1 szt./pomieszczenie

M018 STOLIK KAWOWY

wymiary: 50x70cm, wys.=55cm

ilość: po 1 szt./pomieszczenie
WYPOSAŻENIE: WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 2 szt.

WD-4 WIESZAK NA UBRANIA

łącznie: 2 szt.

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

GABINET DYREKTORA
BZ.1.23 / BZ.1.25
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WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 2 szt.

WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 2 szt.

WD-7 TELEWIZOR 2

łącznie: 2 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-3 WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH

kolor: zgodny z przyjętą gamą kolorystyczną ścian 

pomieszczeń

wymiary płytek: 50x50cm

układana na podkładzie akustycznym
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: ---

OŚWIETLENIE: G6 OPRAWA TYPU PANEL LED - G6

ilość: 6 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: M05 BIURKO PRACOWNICZE

wymiary: 120x80cm, wys.=79cm

ilość: 2 szt.

M03 FOTEL OBROTOWY

ilość: 2 szt.

M08 KOMODA MODUŁOWA

dostosowana do wymiarów pomieszczeń

ilość: 1 szt.

M08a STOLIK KAWOWY

wymiary: Ø60cm, wys.=55cm

ilość: 1 szt.

M09 SOFA 2-OSOBOWA

ilość: 1 szt.
WYPOSAŻENIE: WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.

WD-4 WIESZAK NA UBRANIA

łącznie: 1 szt.

WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 1 szt.

WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 1 szt.
-

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

BZ.1.24
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rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

SEKRETARIAT
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE

wymiar: 60x60cm

kolor: zielony butelkowy

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ---
ŚCIANY: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE

wymiar: 60x60cm

kolor: zielony butelkowy

układane do wysokości 200cm od posadzki

płytki należy rozmierzyć symetrycznie od osi układanej 

powierzchni, fugi z podłogi muszą się pokrywać z fugami 

na ścianie
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
FA-1 FARBA LATEKSOWA

kolor: biały (RAL 9002)
SUFITY: SF-3 SUFIT Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ

materiał: aluminium anodowane

montaż na systemowych łącznikach wieszakowych 

mocowanych do listew zaciskowych
DRZWI: BZ-D1* DRZWI DO POM. OGÓLNODOSTĘPNYCH

drzwi drewniane z przeszkleniem w formie owalnej 

(powielające przeszklenia drzwi istniejących w foyer)

szkło bezpieczne

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)

-> drzwi od strony komunikacji BZ.1.28
OŚWIETLENIE: G5 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - G5

ilość: 8 szt.

EW6 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA 

ilość: 2 szt.

z funkcją świecenia ciągłego
INST. SANITARNE: WP-1 MISKA USTĘPOWA WISZĄCA 1.1 / E

z deską wolnoopadającą

ilość: 3 szt.

WP-4 UMYWALKA PROSTOKĄTNA  3.2 / B

ilość: 3 szt.

WP-10 BATERIA UMYWALKOWA 5.1 / M

ilość: 3 szt.
MEBLE: ---

WYPOSAŻENIE: WD-10 DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 6 szt.

malowanie ścian powyżej 

płytek

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

TOALET DAMSKA (parter)
BZ.1.27
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szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz, w tym na 

rys. nr B10

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz, w tym na 

rys. nr B10

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



WD-11 PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 2 szt.

WD-12 KOSZ NA ŚMIECI ŁAZIENKOWY 1

łącznie: 2 szt.

WD-13 KOSZ NA ŚMIECI ŁAZIENKOWY 2

łącznie: 7 szt.

WD-14 SZCZOTKA DO WC

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 7 szt.

WD-15 WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 7 szt.

WD-16 AUTOMATYCZNY DOZOWNIK DO ODŚWIEŻACZA 

POWIETRZA
wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 2 szt.

WD-17 LUSTRO KLEJONE

łącznie: 6 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-3 WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH

kolor: zgodny z przyjętą gamą kolorystyczną ścian 

pomieszczeń

wymiary płytek: 50x50cm

układana na podkładzie akustycznym
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
ŚCIANY PROJEKTOWANE

wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym FA-5

FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D1 DRZWI DO POM. OGÓLNODOSTĘPNYCH

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi od strony komunikacji BZ.1.28

OŚWIETLENIE: G6 OPRAWA TYPU PANEL LED - G6

ilość:

-> pom. BZ.1.29, BZ.1.30, BZ.1.31 - po 4 szt.

-> pom. BZ.1.32 - 6 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 4 szt.

WD-4 WIESZAK NA UBRANIA

łącznie: 4 szt.

WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 4 szt.

WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 4 szt.
-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

BIURO 2
BZ.1.29 / BZ.1.30 / BZ.1.31 / BZ.1.32
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drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-3 WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH

kolor: zgodny z przyjętą gamą kolorystyczną ścian 

pomieszczeń

wymiary płytek: 50x50cm

układana na podkładzie akustycznym
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SC-9 ŚCIANA SZKLANA STAŁA

system szklany z mocowaniem punktowym

akcesoria ze stali nierdzewnej szczotkowanej
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D46 DRZWI CAŁOSZKLANE DO DOZORU I BIURA 

ORGANIZACJI WIDOWNI
szkło naklejane na konstrukcję aluminiową 

szkło bezpieczne
-> drzwi od foyer BZ.1.04

OŚWIETLENIE: G6 OPRAWA TYPU PANEL LED - G6

ilość: 4 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: M010 LADA

dostosowana do wymiarów pomieszczeń

ilość: 1 szt.

M03 FOTEL OBROTOWY

ilość: 2 szt.

M021 ZABUDOWA REGAŁOWA

moduły o wym. 160 x 45cm, wys.=197cm, z nadstawką 

wys.=100cm

dostosowana do wymiarów pomieszczeń
ilość: 1 szt.

WYPOSAŻENIE: WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.

WD-4 WIESZAK NA UBRANIA

łącznie: 1 szt.

WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 1 szt.

WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 2 szt.
-

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

DOZÓR
BZ.1.33
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-15 WYKŁADZINA DYWANOWA W ROLCE

kolor: zieleń butelkowa

pokrywa całą powierzchnię pomieszczenia

układana na podkładzie akustycznym
układana na stopnicach, podstopnicach oraz spocznikach

COKOŁY: COKÓŁ ISTNIEJĄCY

odtworzenie istniejącego cokołu z tynku o wysokości 

10cm i grubości 2,5cm, malowany farbą olejną, 

zabezpieczony od góry katownikiem aluminiowym

ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: ---

OŚWIETLENIE: G4 OPRAWA ARCHITEKTORNICZNA PROSTOKĄTNA - G4

ilość: 6 szt. łącznie

VDN OPRAWA AWARYJNA

ilość: 3 szt. łącznie
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA
BZ.2.01 / BZ.2.03 / BZ.3.01
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ostateczny dobór koloru do 

ustalenia z Zamawiającym na 

etapie projektu 

wykonawczego
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-12 PŁYTY KAMIENNE

wielkość, materiał i sposób ułożenia nowych płyt musi 

powtarzać istniejące posadzki kamienne w budynku

COKOŁY: COKÓŁ DREWNIANY

wysokość: 18cm

drewno klejone warstwowe dębowe, zabezpieczony 

potrójną powłoką malarską

wzór i wykończenie zgodnie z istniejącymi cokołami w 

budynku
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D6 DRZWI NA ZAPLECZE

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi od foyer BZ.2.04

OŚWIETLENIE: C4 OPRAWA TYPU SPOT - C4

ilość: 2 szt.

INST. SANITARNE: ---
MEBLE: ---

WYPOSAŻENIE: ---
-

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

PORZĄDKOWE (pod schodami głównymi)
BZ.2.02
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-6 PARKIET DĘBOWY

układ: okrętowy

parkiet należy zabezpieczyć bezbarwnym lakierem 

matowym PS-7
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D12 DRZWI DO BUFETU

całoszklane, szkło bezpieczne

-> drzwi od foyer BZ.2.04

BZ-D17 DRZWI DO POMIESZCZEŃ ZAPLECZA

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

wachadłowe
-> przejście w zapleczu

Dz13 DRZWI DREWNIANE ISTNIEJĄCE

drzwi drewniane, skrzydło szklone szkłem 

przeźroczystym

kolor: biały (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)
-> drzwi wyjścia na balkon

OŚWIETLENIE: G8 OPRAWA TYPU LINI ŚWIETLNEJ - G8

ilość: 18 szt.

VDN OPRAWA AWARYJNA

ilość: 3 szt.

OP1 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA JEDNOSTRONNA

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: wyposażenie zgodnie z aranżacją najemcy

MEBLE: M026 LADA BAROWA

długość całkowita: 660cm

wymiar modułu: 100x60/30cm

wysokość: 80/110cm
M027 LADA BAROWA

długość całkowita: 538cm

wymiar modułu: 100x60/30cm

wysokość: 80/110cm
wyposażenie zgodnie z aranżacją najemcy

M024 KRZESŁO BAROWE

ilość: 12 szt.

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

drzwi należy poddać renowcji 

lub odtworzyć zgodnie z 

wytycznymi konserwatorskimi

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

BUFET (PIĘTRO)
BZ.2.05
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M01 STOLIK KAWIARNIANY

wymiary: Ø90cm, wys.=79cm

ilość: 8 szt.

M02 KRZESŁO ZE SKLEJKI PROFILOWANEJ

ilość: 32 szt.
WYPOSAŻENIE: WD-20 KOSZ DO SEGREGACJI

łącznie: 1 szt.

WD-4 WIESZAK NA UBRANIA

łącznie: 2 szt.

WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 1 szt.

WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 1 szt.
-

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE

wymiar: 60x60cm

kolor: zielony butelkowy

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ---
ŚCIANY: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE

wymiar: 60x60cm

kolor: zielony butelkowy

układane do wysokości 200cm od posadzki

płytki należy rozmierzyć symetrycznie od osi układanej 

powierzchni, fugi z podłogi muszą się pokrywać z fugami 

na ścianie
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
FA-1 FARBA LATEKSOWA

kolor: biały (RAL 9002)
SUFITY: SF-3 SUFIT Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ

materiał: aluminium anodowane

montaż na systemowych łącznikach wieszakowych 

mocowanych do listew zaciskowych
DRZWI: BZ-D3 DRZWI KORYTARZOWE 

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

samozamykacz

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi od komunikacji BZ.2.09

BZ-D1 DRZWI DO POM. OGÓLNODOSTĘPNYCH

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi między przedsionkiem a toaletami

OŚWIETLENIE: G5 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - G5

ilość: 10 szt.

EW6 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA 

ilość: 1 szt.

z funkcją świecenia ciągłego
OP1 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA JEDNOSTRONNA

ilość: 1 szt.

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz, w tym na 

rys. nr B10

malowanie ścian powyżej 

płytek

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

TOALET DAMSKA (1. piętro)
BZ.2.06
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szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz, w tym na 

rys. nr B10

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



INST. SANITARNE: WP-1 MISKA USTĘPOWA WISZĄCA 1.1 / E

z deską wolnoopadającą

ilość: 4 szt.

WP-4 UMYWALKA PROSTOKĄTNA  3.2 / B

ilość: 2 szt.

WP-10 BATERIA UMYWALKOWA 5.1 / M

ilość: 2 szt.
MEBLE: ---

WYPOSAŻENIE: ---
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE

wymiar: 60x60cm

kolor: zielony butelkowy

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ---
ŚCIANY: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE

wymiar: 60x60cm

kolor: zielony butelkowy

układane do wysokości 200cm od posadzki

płytki należy rozmierzyć symetrycznie od osi układanej 

powierzchni, fugi z podłogi muszą się pokrywać z fugami 

na ścianie
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
FA-1 FARBA LATEKSOWA

kolor: biały (RAL 9002)
SUFITY: SF-3 SUFIT Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ

materiał: aluminium anodowane

montaż na systemowych łącznikach wieszakowych 

mocowanych do listew zaciskowych
DRZWI: BZ-D3 DRZWI KORYTARZOWE 

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

samozamykacz

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi od komunikacji BZ.2.09

BZ-D1 DRZWI DO POM. OGÓLNODOSTĘPNYCH

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi między przedsionkiem a toaletami

OŚWIETLENIE: G5 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - G5

ilość: 7 szt.

EW6 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA 

ilość: 1 szt.

z funkcją świecenia ciągłego
OP1 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA JEDNOSTRONNA

ilość: 1 szt.

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

TOALETA MĘSKA (1. piętro)
BZ.2.07
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szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz, w tym na 

rys. nr B10

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz, w tym na 

rys. nr B10

malowanie ścian powyżej 

płytek

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



INST. SANITARNE: WP-1 MISKA USTĘPOWA WISZĄCA 1.1 / E

z deską wolnoopadającą

ilość: 1 szt.

WP-7 PISUAR WISZĄCY 2.1 / I

z ceramicznym sitkiem zasilany z tyłu  

ilość: 3 szt.

WP-4 UMYWALKA PROSTOKĄTNA  3.2 / B

ilość: 2 szt.

WP-10 BATERIA UMYWALKOWA 5.1 / M

ilość: 2 szt.
MEBLE: ---

WYPOSAŻENIE: ---
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony NCS S 2502-Y
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
ŚCIANY PROJEKTOWANE

wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym FA-5

FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D3 DRZWI KORYTARZOWE 

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

samozamykacz

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi od komunikacji BZ.2.09

OŚWIETLENIE: OP1 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA JEDNOSTRONNA

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

MATERIAŁ

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

SCHODY NA ANTRESOLĘ
BZ.2.08
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony NCS S 2502-Y
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
ŚCIANY PROJEKTOWANE

wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym FA-5

FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D3 DRZWI KORYTARZOWE 

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

samozamykacz

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi od komunikacji BZ.2.09

OŚWIETLENIE: C2 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C2

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.
-

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

PORZĄDKOWE (1. piętro)
BZ.2.10
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NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-5 PODŁOGA SCENICZNA

drewniana z bali drzewa iglastego

kolor: czarny mat (RAL 9005)

grubość bali: 5cm

parkiet układany na elastycznym podkładzie 

wytłumiającym

podesty podłogi podniesionej: drewniane legarowe, w 

pustce wełna mineralna (szklana) 10cm, o gęstości 

20kg/m3
COKOŁY: ---
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: Dz10 DRZWI DREWNIANE ISTNIEJĄCE

drzwi drewniane, skrzydło szklone szkłem 

przeźroczystym

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)
OŚWIETLENIE: C6 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C6

ilość: 6 szt.

AW2 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA

ilość: 1 szt.

OP1 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA JEDNOSTRONNA

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

BZ.2.11
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MATERIAŁ

szczegóły rozkładu i 

kolorystyka na rys. nr A4-A6 

projektu wnętrz

szczegóły techniczne wg 

projektu technologii teatralnej

drzwi należy poddać renowcji 

lub odtworzyć zgodnie z 

wytycznymi konserwatorskimi

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

PRZEDSIONEK AKUSTYCZNY

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-5 PODŁOGA SCENICZNA

drewniana z bali drzewa iglastego

kolor: ciemny brąz

grubość bali: 5cm

parkiet układany na elastycznym podkładzie 

wytłumiającym

podesty podłogi podniesionej: drewniane legarowe, w 

pustce wełna mineralna (szklana) 10cm, o gęstości 

20kg/m3
PS-8 KRATY POMOSTOWE

wykonane w konstrukcji stalowej gr. 25mm

Wszystkie elementy konstrukcyjne stropów stalowych i 

pomostów zabezpieczone antykorozyjnie z lakierem 

wierzchnim w kolorze czarnym, RAL 9005 MAT

COKOŁY: ---
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
modernizacja istniejących ścian musi zachować 

dotychczasowy charakter pomieszczenia, malowana w 

kolorze zieleni butelkowej
AK-6 IZOLACJA AKUSTYCZNA PRZEGRÓD

wykonana z płyt gipsowych 2x15mm

mocowanie na zawiesiach elastycznych

w pustce wełna mineralna 5cm i mata dźwiękoizolacyjna

AK-9 USTRÓJ AKUSTYCZNY typ 1

ustrój akustyczny ze sklejki z drewna liściastego o 

zmiennej grubości formowany w układy przestrzenne 

płyty pełne (gr. 15mm) zabezpieczone przeciwpożarowo

montaż na łatach drewnianych, z wypełnieniem 

przestrzeni wełną mineralną z welonem szklanym

kolor: zieleń butelkowa

AK-10 USTRÓJ AKUSTYCZNY typ 2

układ pionowych listw ze sklejki z drewna liściastego

listwy gr. 20mm

montaż na łatach drewnianych, z wypełnieniem 

przestrzeni wełną mineralną z welonem szklanym

kolor: zieleń butelkowa

AK-11 USTRÓJ AKUSTYCZNY typ 3

układ pionowych listw ze sklejki z drewna liściastego

listwy gr. 20mm

montaż na łatach drewnianych, z wypełnieniem 

przestrzeni wełną mineralną z welonem szklanym

kolor: zieleń butelkowa

ISTNIEJĄCA GŁÓWNA SALA TEATRALNA
BZ.2.12
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szczegóły techniczne wg 

projektu technologii teatralnej

konstrukcja wsporcza zgodnie 

z projektem konstrukcyjnym

przed wykonaniem aplikacji 

podłoże betonowe 

zagruntować przeciw pyleniu

kształt, wymiary i szczegóły w 

projekcie akustyki na rys. AKs-

2 i Aks-8

kształt, wymiary i szczegóły w 

projekcie akustyki na rys. AKs-

2 i Aks-9

kształt, wymiary i szczegóły w 

projekcie akustyki na rys. AKs-

2 i Aks-10

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



SUFITY: ISTNIEJĄCE ELEMENTY PODWIESZANE

układ istniejących elementów bez zmian

AK-6 IZOLACJA AKUSTYCZNA PRZEGRÓD

wykonana z płyt gipsowych 2x15mm

mocowanie na zawiesiach elastycznych

w pustce wełna mineralna 5cm i mata dźwiękoizolacyjna

kolor: czarny
DRZWI: BZ-D15 DRZWI DO PRZEDSIONKA AKUSTYCZNEGO 

WIELOFUNKCYJNEJ SALI PRÓB
drewniane z profilem brzegowym powielającym 

istniejące skrzydła drzwiowe

wytłumienie akustyczne

izolacyjność akustyczna Rw > 40dB

ewakuacyjne, zamek przeciwpaniczny

samozamykacz ukryty w stolarce z blokadą pozycji 

otwartej

fornir naturalny, typ, kolor: ciemny brąz (ostateczna 

dobór koloru w ramach uzgodnienia z Konserwatorem 

Zabytków)

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi od strony przedsionka akustycznego BZ.2.11

BZ-D14 DRZWI DO WIELOFUNKCYJNEJ SALI PRÓB

drewniane z profilem brzegowym powielającym 

istniejące skrzydła drzwiowe

wytłumienie akustyczne

izolacyjność akustyczna Rw > 42dB

ewakuacyjne, zamek przeciwpaniczny

samozamykacz ukryty w stolarce z blokadą pozycji 

otwartej

fornir naturalny, typ, kolor: ciemny brąz (ostateczna 

dobór koloru w ramach uzgodnienia z Konserwatorem 

Zabytków)

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi od strony foyer BZ.2.04

Dz12 DRZWI DREWNIANE ISTNIEJĄCE

drzwi drewniane, skrzydło szklone szkłem 

przeźroczystym

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)
-> drzwi wyjścia na taras zewnętrzny

BZ-D21 DRZWI KORYTARZOWE

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

samozamykacz

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi od strony klatki schodowej BZ.2.13

przed wykonaniem aplikacji 

podłoże betonowe 

zagruntować przeciw pyleniu

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

drzwi należy poddać renowcji 

lub odtworzyć zgodnie z 

wytycznymi konserwatorskimi

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



OŚWIETLENIE: G11 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - G11

ilość: 35 szt.

EW6 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA 

ilość: 15 szt.

OP1 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA JEDNOSTRONNA

ilość: 7 szt.

C1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C1

komin sceniczny

ilość: 16 szt.
VDN OPRAWA AWARYJNA

komin sceniczny

ilość: 3 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: F4 FOTEL AUDYTORYJNY

kolor tapicerki: do ustalenia z Zamawiającym

kolor konstrukcji: lite drewno bukowe bejcowane do 

ustalenia z Zamawiającym
ilość: 236 szt.

WYPOSAŻENIE: WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 2 szt.

WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 2 szt.

WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 5 szt.
-

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

opis mebla zgodnie z zał. 6.2

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-6 PARKIET DĘBOWY

układ: okrętowy

parkiet należy zabezpieczyć bezbarwnym lakierem 

matowym PS-7
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D16 DRZWI KORYTARZOWE

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

samozamykacz

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi od strony galerii wystawowej BZ.2.17

BZ-D20 DRZWI WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO

konstrukcja aluminiowa wypełnienie ze szkła 

hartowanego

zamek przeciwpaniczny

samozamykacz listwowy
-> drzwi od strony klatki schodowej BZ.2.13

OŚWIETLENIE: G7 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - G7

ilość: 7 szt.

VDN OPRAWA AWARYJNA

ilość: 3 szt.

OP1 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA JEDNOSTRONNA

ilość: 2 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

KOMUNIKACJA ZAPLECZA SCENY
BZ.2.14

122BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony do NCS S 3010-R90B
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D19 DRZWI DO POM. TECHNICZNYCH

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi od komunikacji BZ.2.14

OŚWIETLENIE: G7 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - G7

ilość: 2 szt.

VDN OPRAWA AWARYJNA

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

TYRYSTORNIA
BZ.2.15

123BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony do NCS S 3010-R90B
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D19 DRZWI DO POM. TECHNICZNYCH

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi od komunikacji BZ.2.14

OŚWIETLENIE: G7 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - G7

ilość: 2 szt.

VDN OPRAWA AWARYJNA

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

AMPLIFIKATORNIA
BZ.2.16

124BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-12 PŁYTY KAMIENNE

wielkość, materiał i sposób ułożenia nowych płyt musi 

powtarzać istniejące posadzki kamienne w budynku

COKOŁY: COKÓŁ DREWNIANY

wysokość: 18cm

drewno klejone warstwowe dębowe, zabezpieczony 

potrójną powłoką malarską

wzór i wykończenie zgodnie z istniejącymi cokołami w 

budynku
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: ---

OŚWIETLENIE: G1 OPRAWA ARCHITEKTORNICZNA PROSTOKĄTNA - G1

ilość: 4 szt.

VDN OPRAWA AWARYJNA

ilość: 2 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: M025 SIEDZISKA MODUŁOWE

moduły 2-,3-,4-,5-miejscowe

ilość: 25 miejsc

GABLOTY EKSPOZYCYJNE

wg indywidualnych rozwiązań

WYPOSAŻENIE: WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 1 szt.

WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 1 szt.

WP-23 SYSTEM DO ZWIESZANIA OBRAZÓW

kolor: naturalne aluminium

długość: 2x 16m
-

GALERIA WYSTAWOWA
BZ.2.17

125BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

proponowany układ wg 

rysunku B2 projektu aranżacji 

wnętrz 

do akceptacji z głównym 

projektantem

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony NCS S 2502-Y
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
ŚCIANY PROJEKTOWANE

wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym FA-5

FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D23 DRZWI DO KABIN TECHNICZNYCH I OPERATORNI

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

z montowanym na skrzydle dodatkowym wytłumieniem 

od strony kabiny Rw > 40dB

samozamykacz

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
OŚWIETLENIE: C4 OPRAWA TYPU SPOT - C4

ilość: 3 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: M021 ZABUDOWA REGAŁOWA

moduły o wym. 160 x 45cm, wys.=197cm, z nadstawką 

wys.=100cm

dostosowana do wymiarów pomieszczeń
WYPOSAŻENIE: WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.

WD-10 DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

WD-11 PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.
-

SOCJALNE
BZ.2A.01

126BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-3 WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH

kolor: zgodny z przyjętą gamą kolorystyczną ścian 

pomieszczeń

wymiary płytek: 50x50cm

układana na podkładzie akustycznym
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
ŚCIANY PROJEKTOWANE

wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym FA-5

FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
AK-13 PANELE AKUSTYCZNE Z WEŁNY MINERALNEJ αw≥0.9

panele dźwiękochłonne na bazie sprasowanej wełny 

mineralnej

ramowane w obwodowe profile aluminiowe
tylko ściana tylna

SUFITY: AK-13 PANELE AKUSTYCZNE Z WEŁNY MINERALNEJ αw≥0.9

panele dźwiękochłonne na bazie sprasowanej wełny 

mineralnej

współczynnik pochłaniania αw≥0.9
DRZWI: BZ-D23 DRZWI DO KABIN TECHNICZNYCH I OPERATORNI

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

z montowanym na skrzydle dodatkowym wytłumieniem 

od strony kabiny Rw > 40dB

samozamykacz

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
OŚWIETLENIE: A5 OPRAWA ARCHITEKTONICZNA OKRĄGŁA - A5

ilość: po 4 szt./pomieszczenie

M OPRAWA SCHODOWA LED - M

barwa światła: niebieski

ilość: po 1 szt./pomieszczenie
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: M010 LADA

dostosowana do wymiarów pomieszczeń

ilość: po 1 szt./pomieszczenie

M03 FOTEL OBROTOWY

ilość: po 2 szt./pomieszczenie

KABINY OPERATORÓW
BZ.2A.02 / BZ.2A.03

127BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ

rozmieszczenie zgodnie z rys. 

AKs-7 projektu akustyki

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



M021 ZABUDOWA REGAŁOWA

moduły o wym. 160 x 45cm, wys.=197cm, z nadstawką 

wys.=100cm

dostosowana do wymiarów pomieszczeń
ilość: po 1 szt./pomieszczenie

WYPOSAŻENIE: WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 2 szt.

WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 2 szt.

WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 2 szt.
-

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-7 WYKŁADZINA PVC

homogeniczna z poliureatnową warstwą ochronną

kolor: zbliżony NCS S 2502-Y
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
ŚCIANY PROJEKTOWANE

wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym FA-5

FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D23 DRZWI DO KABIN TECHNICZNYCH I OPERATORNI

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

z montowanym na skrzydle dodatkowym wytłumieniem 

od strony kabiny Rw > 40dB

samozamykacz

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
OŚWIETLENIE: C2 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - C2

ilość:

-> pom.BZ.2A.04 - 1 szt.

-> pom.BZ.2A.05 - 1 szt.

-> pom.BZ.2A.06 - 7 szt.
VDN OPRAWA AWARYJNA

ilość:

-> pom.BZ.2A.06 - 2 szt.

z funkcją świecenia ciągłego
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: M022 ZABUDOWA REGAŁOWA

moduły o wym. 80 x 45cm, wys.=197cm

dostosowana do wymiarów pomieszczeń
ilość: po 1 szt./pomieszczenie

WYPOSAŻENIE: ---
-

MAGAZYN 2
BZ.2A.04 / BZ.2A.05 / BZ.2A.06

128BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-15 WYKŁADZINA DYWANOWA W ROLCE

kolor: zieleń butelkowa

pokrywa całą powierzchnię pomieszczenia

układana na podkładzie akustycznym
COKOŁY: COKÓŁ DREWNIANY

wysokość: 18cm

drewno klejone warstwowe dębowe, zabezpieczony 

potrójną powłoką malarską

wzór i wykończenie zgodnie z istniejącymi cokołami w 

budynku
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: ---

OŚWIETLENIE: G1 OPRAWA ARCHITEKTORNICZNA PROSTOKĄTNA - G1

ilość: 2 szt.

VDN OPRAWA AWARYJNA

ilość: 2 szt.

DS1 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA

ilość: 1 szt.

z funkcją świecenia ciągłego
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: ---

-

KOMUNIKACJA GŁÓWNA
BZ.3.02

129BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ

ostateczny dobór koloru do 

ustalenia z Zamawiającym na 

etapie projektu 

wykonawczego

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-5 PODŁOGA SCENICZNA

drewniana z bali drzewa iglastego

kolor: czarny mat (RAL 9005)

grubość bali: 5cm

parkiet układany na elastycznym podkładzie 

wytłumiającym

podesty podłogi podniesionej: drewniane legarowe, w 

pustce wełna mineralna (szklana) 10cm, o gęstości 

20kg/m3
COKOŁY: ---
ŚCIANY: AK-13 PANELE AKUSTYCZNE Z WEŁNY MINERALNEJ αw≥0.9

panele dźwiękochłonne na bazie sprasowanej wełny 

mineralnej

ramowane w obwodowe profile aluminiowe
SC-2 ŚCIANA Z LUSTRAMI

tafle mocowane od poziomu +0,15 do +3,00

przed lustrami należy zamontować kotarę bawełnianą 

umożliwiającą je zasłonięcie ze zmarszczeniem w min. 

100%
AK-17 OBUDOWA GRZEJNIKÓW

układ poziomych listw ze sklejki z drewna liściastego

listwy gr. 15mm i wysokości 5cm 

od strony grzejnika wyklejane wykładziną

montaż na konstrukcji z drewna klejonego

SUFITY: AK-13 PANELE AKUSTYCZNE Z WEŁNY MINERALNEJ αw≥0.9

panele dźwiękochłonne na bazie sprasowanej wełny 

mineralnej

współczynnik pochłaniania αw≥0.9
DRZWI: BZ-D24 DRZWI DO POKOI GOŚCINNYCH

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
drzwi montowane podwójnie

OŚWIETLENIE: G12 OPRAWA TYPU PANEL LED - G12

ilość: 15 szt.

VDN OPRAWA AWARYJNA

ilość: 2 szt.

OP1 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA JEDNOSTRONNA

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---

SALA PRÓB
BZ.3.03

130BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ

szczegóły rozkładu i 

kolorystyka na rys. nr A4-A6 

projektu wnętrz

szczegóły techniczne wg 

projektu technologii teatralnej

rozmieszczenie zgodnie z rys. 

AKs-7 projektu akustyki

kształt, wymiary i szczegóły w 

projekcie akustyki na rys. AKs-

7 i Aks-12

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



WYPOSAŻENIE: WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 1 szt.

WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.

WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 1 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-6 PARKIET DĘBOWY

układ: okrętowy

parkiet należy zabezpieczyć bezbarwnym lakierem 

matowym PS-7
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D24 DRZWI DO POKOI GOŚCINNYCH

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi od komunikacji BZ.3.02

OŚWIETLENIE: G6 OPRAWA TYPU PANEL LED - G6

ilość: 15 szt.

VDN OPRAWA AWARYJNA

ilość: 2 szt.

OP1 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA JEDNOSTRONNA

ilość: 1 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: M023r REGAŁY MAGAZYNOWE PRZESUWNE

metalowe, na szynach jezdynych

długość: 370cm

głębokość: 60cm
ilość: 5 szt.

połączone w 1 system jezdny
M021 ZABUDOWA REGAŁOWA

moduły o wym. 160 x 45cm, wys.=197cm, z nadstawką 

wys.=100cm

dostosowana do wymiarów pomieszczeń
ilość: 1 szt.

M010 LADA

dostosowana do wymiarów pomieszczeń

ilość: 1 szt.

M03 FOTEL OBROTOWY

ilość: 1 szt.

M011 KRZESŁO ZE SKLEJKI PROFILOWANEJ

ilość: 5 szt.

DZIAŁ LITERACKI / ARCHIWUM
BZ.3.04 / BZ.3.05

131BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



WYPOSAŻENIE: WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 1 szt.

WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.

WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 1 szt.

WD-4 WIESZAK NA UBRANIA

łącznie: 1 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-12 PŁYTY KAMIENNE

wielkość, materiał i sposób ułożenia nowych płyt musi 

powtarzać istniejące posadzki kamienne w budynku

COKOŁY: COKÓŁ DREWNIANY

wysokość: 18cm

drewno klejone warstwowe dębowe, zabezpieczony 

potrójną powłoką malarską

wzór i wykończenie zgodnie z istniejącymi cokołami w 

budynku
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
ŚCIANY PROJEKTOWANE

wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym FA-5

FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D25 DRZWI KORYTARZOWE

całoszklane, szkło hartowane

samozamykacz  listwowy

izol. akustyczna: Rw > 27dB

samozamykacz
-> drzwi od komunikacji BZ.3.02

OŚWIETLENIE: G1 OPRAWA ARCHITEKTORNICZNA PROSTOKĄTNA - G1

ilość: 4 szt.

DS1 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA DWUSTRONNA

ilość: 2 szt.

z funkcją świecenia ciągłego
OP1 OPRAWA AWARYJNA ZWIESZANA JEDNOSTRONNA

ilość: 2 szt.

z funkcją świecenia ciągłego
EW6 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA 

ilość: 3 szt., w tym 2 szt.

z funkcją świecenia ciągłego
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 1 szt.

WD-20 KOSZ DO SEGREGACJI

łącznie: 2 szt.

WD-2 TABLICA KIERUNKOWA

łącznie: 2 szt.

WD-4 WIESZAK NA UBRANIA

łącznie: 2 szt.
-

HALL
BZ.3.06

132BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-12 PŁYTY KAMIENNE

wielkość, materiał i sposób ułożenia nowych płyt musi 

powtarzać istniejące posadzki kamienne w budynku

COKOŁY: COKÓŁ DREWNIANY

wysokość: 18cm

drewno klejone warstwowe dębowe, zabezpieczony 

potrójną powłoką malarską

wzór i wykończenie zgodnie z istniejącymi cokołami w 

budynku
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
ŚCIANY PROJEKTOWANE

wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym FA-5

FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: SF-1 SUFIT PODWIESZANY GK AKUSTYCZNY

kolor: biały

płyty akustyczne gipsowo-kartonowe perferowane 

jednolicie na całej powierzchni

montaż na profilach stalowych krzyżowych CD 60

płyty należy łączyć bezszprosowo (na styk), łączenia 

szpachlowane

malowane lakierem do betonu NCS - 0500 N
DRZWI: ---

OŚWIETLENIE: G2.1 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - G2

ilość: 6 szt.

EW6 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA 

ilość: 2 szt.
INST. SANITARNE: ZLEWOZMYWAK KUCHENNY

dwukomorowy z ociekaczem, prostokątny, wpuszczany 

w blat

materiał: stal nierdzewna szczotkowana

wymiary: 210x70cm (+/- 5%)

wyposażony w wysoką baterię kuchenną stojącą, 

chromowaną, z ceramiczną głowicą i obrotową wylewką

ilość: 1 szt.

KUCHNIA
BZ.3.07

133BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



MEBLE: M014 ZABUDOWA ŚCIENNA - SOCJALNA

– szafka kuchenna stojąca (wbudowany zlewozmywak), 

60 x 180cm, wys=86cm zlewozmywak stalowy 2 

komorowy z ociekaczem  

- bateria zlewozmywakowa. stojąca, jednouchwytowa, 

chrom. 

– szafka kuchenna stojąca, 60 x 60cm, wys=86cm

– szafka kuchenna stojąca, 60 x 60cm wys=86cm

– szafka kuchenna stojąca, 60 x 120cm, wys=86cm

–  szafka kuchenna stojąca,60 x 60cm, wys=86cm

– szafka kuchenna stojąca  otwarta, 60 x 30cm, 

wys=86cm

– szafka kuchenna wisząca, 40 x 180cm, wys=70cm
M020 LADA SOCJALNA

wymiary: 320 x 60cm, wys.=85cm

M024 KRZESŁO BAROWE

ilość: 4 szt.
WYPOSAŻENIE: WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.
-

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-3 WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH

kolor: zgodny z przyjętą gamą kolorystyczną ścian 

pomieszczeń

wymiary płytek: 50x50cm

układana na podkładzie akustycznym
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY PROJEKTOWANE

wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym FA-5

FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: SF-1 SUFIT PODWIESZANY GK AKUSTYCZNY

kolor: biały

płyty akustyczne gipsowo-kartonowe perferowane 

jednolicie na całej powierzchni

montaż na profilach stalowych krzyżowych CD 60

płyty należy łączyć bezszprosowo (na styk), łączenia 

szpachlowane

malowane lakierem do betonu NCS - 0500 N
DRZWI: ---

OŚWIETLENIE: G9 OPRAWA TYPU SPOT - G9

ilość: 18 szt., w tym. 6 szt. z funkcją świecenia nocnego

EW6 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA 

ilość: 6 szt. 

z funkcją świecenia nocnego
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: ---
WYPOSAŻENIE: WD-20 KOSZ DO SEGREGACJI

łącznie: 2 szt.
-

KOMUNIKACJA CZĘŚCI NOCLEGOWEJ
BZ.3.08
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MATERIAŁ

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-6 PARKIET DĘBOWY

układ: okrętowy

parkiet należy zabezpieczyć bezbarwnym lakierem 

matowym PS-7
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
ŚCIANY PROJEKTOWANE

wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym FA-5

FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: SF-1 SUFIT PODWIESZANY GK AKUSTYCZNY

kolor: biały

płyty akustyczne gipsowo-kartonowe perferowane 

jednolicie na całej powierzchni

montaż na profilach stalowych krzyżowych CD 60

płyty należy łączyć bezszprosowo (na styk), łączenia 

szpachlowane

malowane lakierem do betonu NCS - 0500 N
DRZWI: BZ-D24 DRZWI DO POKOI GOŚCINNYCH

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi od komunikacji BZ.3.08

OŚWIETLENIE: G2 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - G2

ilość: po 5 szt./pokój
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: M012 ZABUDOWA ŚCIENNA

 – szafka pod telewizor, 60 x 90cm, wys.=79cm

 – biurko, 60 x 110cm, wys.=79cm

 – komoda, 60 x 90cm, wys.=79cm

 – zabudowa lodówki (wraz z lodówką do zabudowy),  

60 x 60cm, wys.=79cm

 – blenda naścienna h=120cm

 – szafa garderobiana, 160 x 60cm, wys=197cm z 

nadstawką wys.=100cm
ilość: po 1 szt./pokój

M03 FOTEL OBROTOWY

ilość: po 1 szt./pokój

M017 ŁÓŻKO PODWÓJNE

wymiary: 200x140cm, wys.=40cm

rama + materac + mata higieniczna
ilość: po 1 szt./pokój

POKÓJ GOŚCINNY
BZ.3.09 / BZ.3.10 / BZ.3.11 / BZ.3.13 / BZ.3.14 / BZ.3.15 / 

BZ.3.16 / BZ.3.18 / BZ.3.19 / BZ.3.20 135
BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



M016 SZAFKA NOCNA

wymiary: 40 x 45cm, wys.=46cm

ilość: po 2 szt./pokój
WYPOSAŻENIE: WD-6 TELEWIZOR 1

łącznie: 10 szt.

WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 10 szt.

WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 10 szt.
-

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE 

wymiar: 60x60cm

kolor: np. beżowy (do uzgodnienia z Zamawiającym)

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ---
ŚCIANY: K-03 ŚCIANKI LEKKIE DZIAŁOWE

wykonane z płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji 

stalowej

wykończone płytkami gresowymi PŁ-1
PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE

wymiar: 60x60cm

kolor: np. beżowy (do uzgodnienia z Zamawiającym)

układane do wysokości 200cm od posadzki

płytki należy rozmierzyć symetrycznie od osi układanej 

powierzchni, fugi z podłogi muszą się pokrywać z fugami 

na ścianie

SUFITY: SF-1 SUFIT PODWIESZANY GK AKUSTYCZNY

kolor: biały

płyty akustyczne gipsowo-kartonowe perferowane 

jednolicie na całej powierzchni

montaż na profilach stalowych krzyżowych CD 60

płyty należy łączyć bezszprosowo (na styk), łączenia 

szpachlowane

malowane lakierem do betonu NCS - 0500 N
DRZWI: BZ-D50 DRZWI DO ŁAZIENEK

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

przesuwne

skrzydła drzwiowe skrócone o 2,5 cm (otwór 

wentylacyjny -nawiewny)

zabezpieczone przed negatywnym wpływem wody

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi z pokoju

OŚWIETLENIE: G2.1 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - G2

ilość: po 2 szt./łazienkę
INST. SANITARNE: WP-17 UMYWALKA PROSTOKĄTNA - D

ilość: po 1 szt./pomieszczenie

WP-12 BATERIA JEDNOUCHWYTOWA 5.3 / L

ilość: po 1 szt./pomieszczenie

WP-20 MISKA USTĘPOWA WISZĄCA - G

ilość: po 1 szt./pomieszczenie

WP-8 BRODZIK Z KABINĄ PRYSZNICOWĄ - Z

ilość: po 1 szt. w pomieszczeniach:

BZ.3.09A / BZ.3.10A / BZ.3.11A / BZ.3.13A / BZ.3.14A / 

BZ.3.15A / BZ.3.16A / BZ.3.18A

POKÓJ GOŚCINNY - ŁAZIENKA
BZ.3.09A / BZ.3.10A / BZ.3.11A / BZ.3.13A / BZ.3.14A / BZ.3.15A 

/ BZ.3.16A / BZ.3.18A / BZ.3.19A / BZ.3.20A 136
BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



WP-9 WANNA - X

ilość: po 1 szt. w pomieszczeniach:

BZ.3.19A / BZ.3.20A
WP-14 BATERIA Z ZESTAWEM PRYSZNICOWYM 6.1 / N

ilość: po 1 szt./pomieszczenie
MEBLE: ---

WYPOSAŻENIE: WD-10 DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 10 szt.

WD-13 KOSZ NA ŚMIECI ŁAZIENKOWY 2

łącznie: 10 szt.

WD-14 SZCZOTKA DO WC

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 10 szt.

WD-15 WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 10 szt.

WD-17 LUSTRO KLEJONE

łącznie: 10 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-6 PARKIET DĘBOWY

układ: okrętowy

parkiet należy zabezpieczyć bezbarwnym lakierem 

matowym PS-7
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
DRZWI: BZ-D44 DRZWI DO SALI KLUBOWEJ

całoszklane

szkło hartowane

samozamykacz  

izol. akustyczna: Rw > 27dB

samozamykacz
-> drzwi od komunikacji BZ.3.08

OŚWIETLENIE: G9.1 OPRAWA ZWIESZANA - G9.1

ilość: 35 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: M08a STOLIK KAWOWY

wymiary: Ø60cm, wys.=55cm

ilość: 3 szt.

M07 FOTEL

ilość: 6 szt.

M021 ZABUDOWA REGAŁOWA

moduły o wym. 160 x 45cm, wys.=197cm, z nadstawką 

wys.=100cm

dostosowana do wymiarów pomieszczeń
ilość: 2 szt.

WYPOSAŻENIE: WD-5 ZEGAR ŚCIENNY

łącznie: 1 szt.

WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.

WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 1 szt.
-

SALKA KLUBOWA
BZ.3.12

137BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PS-6 PARKIET DĘBOWY

układ: okrętowy

parkiet należy zabezpieczyć bezbarwnym lakierem 

matowym PS-7
COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: ŚCIANY ISTNIEJĄCE

skucie istniejących tynków i oczyszczenie ścian oraz 

wykończenie nowym tynkiem cementowo-wapiennym  

FA-5
ŚCIANY PROJEKTOWANE

wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym FA-5

FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: SF-1 SUFIT PODWIESZANY GK AKUSTYCZNY

kolor: biały

płyty akustyczne gipsowo-kartonowe perferowane 

jednolicie na całej powierzchni

montaż na profilach stalowych krzyżowych CD 60

płyty należy łączyć bezszprosowo (na styk), łączenia 

szpachlowane

malowane lakierem do betonu NCS - 0500 N
DRZWI: BZ-D24 DRZWI DO POKOI GOŚCINNYCH

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi od komunikacji BZ.3.08

Dz14 DRZWI DREWNIANE ISTNIEJĄCE

drzwi drewniane, skrzydło szklone szkłem 

przeźroczystym

kolor: biały (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)
-> drzwi wyjścia na balkon

OŚWIETLENIE: G2 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - G2

ilość: 6 szt.
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: M013 ZABUDOWA ŚCIENNA

– szafka pod telewizor, 60 x 90cm, wys.=79cm

– komoda, 60 x 90cm, wys.=79cm

– zabudowa lodówki (wraz z lodówką do zabudowy), 60 

x 60cm, wys.=79cm

– blenda naścienna h=120cm
ilość: 2 szt.

M015 SZAFA GARDEROBIANA

wymiary: 160 x 60cm, wys.=197cm z nadstawką 

wys.=100cm
ilość: 1 szt.

APARTAMENT
BZ.3.17

138BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

drzwi należy poddać renowcji 

lub odtworzyć zgodnie z 

wytycznymi konserwatorskimi

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



M017 ŁÓŻKO PODWÓJNE

wymiary: 200x140cm, wys.=40cm

rama + materac + mata higieniczna
ilość: 1 szt.

M016 SZAFKA NOCNA

wymiary: 40 x 45cm, wys.=46cm

ilość: 2 szt.

M018 STOLIK KAWOWY

wymiary: 50x70cm, wys.=55cm

ilość: 1 szt.

M023s SOFA 3-OSOBOWA

ilość: 1 szt.

M019 BIURKO Z KOMODĄ

biurko z szufladami i wzmocnieniem tylnym z płyty

wymiary: 60x110cm, wys.=79cm

komoda z 3 szufladami, 60x90cm, wys.=79cm

ilość: 1 szt.

M03 FOTEL OBROTOWY

ilość: 1 szt.

M07 FOTEL

ilość: 1 szt.
WYPOSAŻENIE: WD-6 TELEWIZOR 1

łącznie: 1 szt.

WD-19 KOSZ NA ŚMIECI

łącznie: 1 szt.

WD-1 TABLICZKA INFO

łącznie: 1 szt.
-

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

opis mebla zgodnie z zał. 6.3

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE 

wymiar: 60x60cm

kolor: np. beżowy (do uzgodnienia z Zamawiającym)

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ---
ŚCIANY: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE

wymiar: 60x60cm

kolor: np. beżowy (do uzgodnienia z Zamawiającym)

układane do wysokości 200cm od posadzki

płytki należy rozmierzyć symetrycznie od osi układanej 

powierzchni, fugi z podłogi muszą się pokrywać z fugami 

na ścianie

K-03 ŚCIANKI LEKKIE DZIAŁOWE

wykonane z płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji 

stalowej

wykończone płytkami gresowymi PŁ-1
SUFITY: SF-1 SUFIT PODWIESZANY GK AKUSTYCZNY

kolor: biały

płyty akustyczne gipsowo-kartonowe perferowane 

jednolicie na całej powierzchni

montaż na profilach stalowych krzyżowych CD 60

płyty należy łączyć bezszprosowo (na styk), łączenia 

szpachlowane

malowane lakierem do betonu NCS - 0500 N
DRZWI: BZ-D50 DRZWI DO ŁAZIENEK

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

przesuwne

skrzydła drzwiowe skrócone o 2,5 cm (otwór 

wentylacyjny -nawiewny)

zabezpieczone przed negatywnym wpływem wody

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi z pokoju

OŚWIETLENIE: G2.1 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - G2

ilość: 4 szt.
INST. SANITARNE: WP-17 UMYWALKA PROSTOKĄTNA - D

ilość: 1 szt.

WP-5 UMYWALKA PODBLATOWA 3.1 / A

ilość: 1 szt.

WP-12 BATERIA JEDNOUCHWYTOWA 5.3 / L

ilość: 2 szt.

WP-20 MISKA USTĘPOWA WISZĄCA - G

ilość: 1 szt.

WP-8 BRODZIK Z KABINĄ PRYSZNICOWĄ - Z

ilość: 1 szt.

APARTAMENT - ŁAZIENKA
BZ.3.17A

139BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



WP-9 WANNA - X

ilość: 1 szt.

WP-14 BATERIA Z ZESTAWEM PRYSZNICOWYM 6.1 / N

ilość: 2 szt.
MEBLE: ---

WYPOSAŻENIE: WD-10 DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

WD-13 KOSZ NA ŚMIECI ŁAZIENKOWY 2

łącznie: 1 szt.

WD-14 SZCZOTKA DO WC

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

WD-15 WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

WD-17 LUSTRO KLEJONE

łącznie: 1 szt.
-

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE 

wymiar: 60x60cm

kolor: np. beżowy (do uzgodnienia z Zamawiającym)

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ZGODNIE Z MATERIAŁEM POSADZKI

wysokość min. 10 cm
ŚCIANY: FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
SUFITY: SF-1 SUFIT PODWIESZANY GK AKUSTYCZNY

kolor: biały

płyty akustyczne gipsowo-kartonowe perferowane 

jednolicie na całej powierzchni

montaż na profilach stalowych krzyżowych CD 60

płyty należy łączyć bezszprosowo (na styk), łączenia 

szpachlowane

malowane lakierem do betonu NCS - 0500 N
DRZWI: BZ-D24 DRZWI DO POKOI GOŚCINNYCH

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi od hallu BZ.3.05

OŚWIETLENIE: G7 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA - G7

ilość: po 1 szt./pomieszczenie
INST. SANITARNE: ---

MEBLE: M022 ZABUDOWA REGAŁOWA

moduły o wym. 80 x 45cm, wys.=197cm

dostosowana do wymiarów pomieszczeń
ilość: po 2 szt./pomieszczenie

WYPOSAŻENIE: ---
-

MAGAZYN POŚCIELI
BZ.3.21 / BZ.3.22

140BUDYNEK ZABYTKOWY

MATERIAŁ

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

opis mebla zgodnie z zał. 6.1

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



NAZWA POM.: KARTA NR:

NR POM.:

BUDYNEK:

ELEMENT UWAGI

POSADZKI: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE 

wymiar: 60x60cm

kolor: np. beżowy (do uzgodnienia z Zamawiającym)

układ pod kątem prostym do ścian, płytki należy 

rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni

COKOŁY: ---
ŚCIANY: PŁ-1 PŁYTKI GRESOWE

wymiar: 60x60cm

kolor: np. beżowy (do uzgodnienia z Zamawiającym)

układane do wysokości 200cm od posadzki

płytki należy rozmierzyć symetrycznie od osi układanej 

powierzchni, fugi z podłogi muszą się pokrywać z fugami 

na ścianie

FA-5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

malowany w kolorze zgodnym z wytycznymi 

konserwatorskimi
FA-1 FARBA LATEKSOWA

kolor: biały (RAL 9002)
SUFITY: SF-1 SUFIT PODWIESZANY GK AKUSTYCZNY

kolor: biały

płyty akustyczne gipsowo-kartonowe perferowane 

jednolicie na całej powierzchni

montaż na profilach stalowych krzyżowych CD 60

płyty należy łączyć bezszprosowo (na styk), łączenia 

szpachlowane

malowane lakierem do betonu NCS - 0500 N
DRZWI: BZ-D24 DRZWI DO POKOI GOŚCINNYCH

drzwi drewniane przylgowe

kolor: ciemny brąz (ostateczna dobór koloru w ramach 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków)

izol. akustyczna: Rw > 27dB

ościeżnica regulowana z opaskami (powielająca 

istniejące wykończenie ościeżnic)
-> drzwi od komunikacji BZ.3.08

OŚWIETLENIE: G5 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - G5

ilość: 2 szt.
INST. SANITARNE: WP-20 MISKA USTĘPOWA WISZĄCA - G

ilość: 1 szt.

WP-17 UMYWALKA PROSTOKĄTNA - D

ilość: 1 szt.

WP-12 BATERIA JEDNOUCHWYTOWA 5.3 / L

ilość: 1 szt.
MEBLE: ---

WYPOSAŻENIE: WD-10 DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

WD-12 KOSZ NA ŚMIECI ŁAZIENKOWY 1

łącznie: 1 szt.

malowanie ścian powyżej 

płytek

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz

szczegóły w projekcie 

aranżacji wnętrz

MATERIAŁ

141BUDYNEK ZABYTKOWY

BZ.3.23

TOALETA PRZY CZĘŚCI NOCLEGOWEJ

rozmieszczenie zgodnie z 

rysunkami projektu wnętrz

drzwi zmienione względem 

zestawienia drzwi B14-PW-BZ

wytyczne zgodnie z kartą 

materiałową DR-01

poziom sufitu zgodnie z 

projektem aranżacji wnętrz

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ



WD-14 SZCZOTKA DO WC

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

WD-15 WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

WD-17 LUSTRO KLEJONE

łącznie: 1 szt.

WD-11 PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH

wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

WD-16 AUTOMATYCZNY DOZOWNIK DO ODŚWIEŻACZA 

POWIETRZA
wykończenie: stal nierdzewna

łącznie: 1 szt.

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTY POMIESZCZEŃ


