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1. Podstawa opracowania opinii. 

 

Opinię opracowano na podstawie umowy zawartej pomiędzy Muzeum 

Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Ośrodkiem Rzeczoznawstwa i 

Techniki Budowlanej Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku 

Inżynierów i Techników Budownictwa w Warszawie. 

 

2. Opis przedmiotu opracowania i celu, jakiemu ma służyć. 

 

Przedmiotem opinii jest ocena stanu technicznego elementów 

konstrukcyjnych drewnianych hali o wymiarach zewnętrznych 56,25 m x 

20,00 m. Głównymi elementami konstrukcyjnymi są panele z ram 

drewnianych z drewna klejonego, wypełnione wewnątrz izolacją 

termiczną z wełny mineralnej, obłożone płytami gipsowo – kartonowymi 

od strony wewnętrznej i płytami cementowo – gipsowymi zbrojonymi 

mikrowłóknami szklanymi „Fermacell”. Elementy złożono na 

platformach na terenie bazy magazynowej w miejscowości Grundheide 

we wschodnich Niemczech.     

Zleceniodawca udostępnił do opracowania dokumentację projektową 

architektoniczną i rysunki robocze konstrukcji.  

Opinia ma na celu ustalenie aktualnego stanu technicznego elementów 

dla wyliczenia  przybliżonych kosztów montażu hali w Polsce wraz z 

kosztami naprawy uszkodzeń elementów konstrukcyjnych oraz 

wyposażenia (drzwi, okna, wyłazy, naświetla).  

 

3. Uzgodniony umową zakres opracowania. 

 

W punkcie 1 umowy zapisano: „Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy 

wykonywanie ekspertyzy technicznej konstrukcji oraz wydania ogólnej 

opinii technicznej elementów pawilonu, który obecnie jest 

zdemontowany i składowany pod niżej wskazanym adresem”. 

Punkt 2a: 

„Ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych ścian w postaci 

ekspertyzy technicznej. Ekspertyza powinna zostać sporządzona oraz 

podpisana przez uprawnionego rzeczoznawcę budowlanego” 
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Punkt2b: 

„Ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych dachu w postaci 

ekspertyzy technicznej. Ekspertyza powinna zostać sporządzona oraz 

podpisana przez uprawnionego rzeczoznawcę budowlanego” 

Punkt 2c: 

„Ogólna opinia odnośnie stanu technicznego pozostałych urządzeń 

instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, drzwi, okien które będą 

się znajdowały na placu składowania. Opinia powinna zawierać 

określenie ilości poszczególnych elementów, które będą poddane 

oględzinom tj drzwi, okna, urządzenia sanitarne itd. oraz ogólny opis ich 

stanu technicznego oraz możliwości wykorzystania w nowo wznoszonym 

pawilonie. Opisy ww elementów ograniczą się do oceny wizualnej. 

Przedmiotowa opinii ma pomóc Inwestorowi w określeniu przybliżonych 

kosztów, jakie będzie musiał ponieść w celu wybudowania 

pełnowartościowego pawilonu. 

Punkt 3: 

„Ekspertyza techniczna, o której mowa w pkt.2a oraz 2b w niniejszym 

paragrafie powinna zawierać: 

4. opis przedmiotu opracowania i celu, jakiemu ma służyć, 

5. podstawy sporządzenia ekspertyzy, 

6. opis stanu istniejącego wszystkich elementów konstrukcyjnych, 

sporządzony zgodnie z numeracją tych elementów wprowadzoną w 

projekcie wykonawczym, 

7. opis stanu technicznego elementów oraz opis uszkodzeń wszystkich 

poszczególnych elementów konstrukcyjnych, sporządzony zgodnie z 

numeracją tych elementów wprowadzoną w projekcie wykonawczym, 

8. opis badanych elementów, rozwiązań konstrukcyjnych, wymiary i 

materiały z jakich są wykonane poszczególne elementy konstrukcyjne, 

sporządzony zgodnie z numeracją tych elementów wprowadzoną w 

projekcie wykonawczym,   

9. opis sposobu łączenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych, 

g)  opis dokonanych odkrywek i badań, 

h) dokumentację rysunkową i fotograficzną wszystkich elementów, 

sporządzony zgodnie z numeracją tych elementów wprowadzoną w 

projekcie wykonawczym, 

i) wnioski z oględzin i badań obejmujące: ocenę stanu elementów 

pawilonu i przydatności do dalszego użytkowania, opis uszkodzeń 
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powstałych w badanych elementach (zniszczenia, rysy, pęknięcia, 

zawilgocenia i zagrzybienia) możliwość dostosowania elementów 

konstrukcyjnych do polskich przepisów i norm, 

j) zalecenia dotyczące koniecznych napraw wszystkich elementów, 

sporządzony zgodnie z numeracją tych elementów wprowadzoną w 

projekcie wykonawczym 

k) określenie terminu ważności ekspertyzy”.     

 

3.Akty prawne, Polskie Normy dotyczące przedmiotu opinii, 

wykorzystane przyrządy i literatura. 

AKTY PRAWNE 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku 

Nr 156 poz. 1118 z  późn. zm.) 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku nr 75 poz.690 z późn. 

zm) 

 

              POLSKIE NORMY 

a) PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

b) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

c) PrPN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe  

d) PN-EN 13183-2:2004 Wilgotność tarcicy- część 2; Oznaczanie 

wilgotności za pomocą elektrycznego wilgotnościomierza oporowego. 

LITERATURA  

a) Poradnik techniczny kierownika budowy. Arkady 

b) Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. E.Masłowski, D.Spiżewska 

Arkady 2000 

c) Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie. J.Hoła, 
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P.Pietraszek, K.Schabowicz . D.W.E. 2006  

d) Poradnik. Hydroizolacje w budownictwie. M. Rokiel.  Dom 

wydawniczy „Medium” 2006 

e) Ustroje budowlane. J.Sieczkowski, T. Nejman 

f) Budownictwo Ogólne. Tomy I-V, wyd. Arkady. 2006-2010  

PRZYRZĄDY 

a) Dalmierz laserowy Leica Disto nr fabr. 40702174 

b) Wilgotnościomierz drewna WIM – 90 nr fabr. 841 

c) Wilgotnościomierz typ Hydromete Compact B nr fabr. 16-27091 

d) Wykrywacz metali Bosch typ Pro Multi nr fabr. 781000943 

e) Kątomierz cyfrowy Nedo Winkeltronic „Easy” 400 mm o zakresie 

0-200
o
 . 

f) Pirometr Termo Ray 

4) ZESTAWIENIA ELEMENTÓW 

Opis zawartości platform: 

 

Platforma 1  element Lokalizacja  

Oś/Oś 

 

5 x dachlager BS 

14  16x54 

 

 Belka dachowa 

BS 14 wymiar 

16x54 cm  5 szt. 

Dach osie 01-

07/C-F 

 

GAW 9 

 
 Ściana 

wewnętrzna w osi 

25 

B/25  

GAW 5 

 

 Ściana 

wewnętrzna w osi 

25 

 E-D/25  

GAW 1 

 

 Ściana 

wewnętrzna w osi 

25 

 G/25  

AW 10 

 

 Ściana zewn.  H/19-24  

AW 7 

 

 Ściana zewn.  H/19-24  

AW 11 

 

 Ściana zewn.  H/19-24  

AW 7 

 

 Ściana zewn.  H/19-24  

AW 12 

 

 Ściana zewn.  H/19-24  
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Platforma 2 

 

    

GAW – 8  b = 3,0 

m 

 

 Ściana 

zewnętrzna 

 D-C  

GAW – 4  b = 3,0 

 

 Ściana 

zewnętrzna 

D-E/7  

GAW – 7 

 

 Ściana 

zewnętrzna 

 25/C  

GAW -  6 

 

 Ściana 

zewnętrzna 

 25/D  

GAW – 3  

 

 Ściana 

zewnętrzna 

 25/E  

GAW -  2 

 

 Ściana 

zewnętrzna 

 25/F  

Platforma 2 (są 

dwie platformy z 

tym samym 

numerem, o innej 

zawartości) 

 

    

Balkenlage nr 3 

und  nr 4 und 

Dachtrager 16/30, 

BS 14 10x  

Belki dachowe o 

przekroju 16x30 

cm 10 szt. 

 Dach A-C/1-7 i 

F-H/1-7 

Konieczność 

wykonania 8 

szt. nowych 

belek 

Platforma 3 

 

    

CIW – 21 

 

 Ściana wewn. Oś 

C 

 C/19-24 

 

 

CIW – 22 

 

 Ściana wewn. Oś 

C 

 C/19-24 

 

 

CIW – 23 

 

 Ściana wewn. Oś 

C 

 C/19-24 

 

 

CIW – 24 

 

 Ściana wewn. Oś 

C Ściana wewn. 

Oś C 

 C/19-24 

 

 

CIW – 25  b= 

2,825 
 Ściana wewn. Oś 

C 

 C/19-24 

 

 

FIW – 21 

 

 Ściana wewn. Oś 

F 

 F/19-24 

 

 

FIW – 22 

 
 Ściana wewn. Oś 

F 

 F/19-24 

 

 

FIW – 23 

 
 Ściana wewn. Oś 

F Ściana wewn. 

Oś F 

 F/19-24 

 

 

FIW – 24 

 
 Ściana wewn. Oś 

F 

 F/19-24 

 

 

FIW – 25    b= 

2,825 

 

 Ściana wewn. Oś 

F 

 F/19-24 
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Platforma 4 

 

    

IW -19-5 

 

 Ściana wewn. Oś 

19 

 19/DE  

IW -19-7 

 

 Ściana wewn. Oś 

19 

 19/E-F  

AW - 19 Achse A 

 

 Ściana zewn. Oś 

A 

A/19-20  

AW- 7    Achse A 

 

 Ściana zewn. Oś 

A 

A/20-21  

AW – 20 Achse A 

 

 Ściana zewn. Oś 

A 

A/21-22 

 

 

AW – 7   Achse A  Ściana zewn. Oś 

A 

A/22-23 

 

 

AW – 8  Achse A 

 

 Ściana zewn. Oś 

A 

A/23-24  

IW -19 – 8 

 

 Ściana wewn. Oś 

19 

19/F-G  

IW – 19 -9  

 

 Ściana wewn. Oś 

19 

19/G-H  

Platforma 6 

 

    

IW – 19-4 und -

19-6 

 

 Ściana wewn. Oś 

19 

19/D i 19/E  

EAW – 3  und 

EAW – 4 

 

 Narożnik ścian 

zewn. 

Osie A/25 i H/25  

IW -19-3 

 

 Ściana wewn. Oś 

19 

19/C-D  

AW – 1    Achse H 

 

 Ściana wewn. Oś 

19 

H/14-15  

AW – 2    Achse H 

 

 Ściana zewn. Oś 

H 

H/15-16  

AW – 1a  Achse H 

 

 Ściana zewn. Oś 

H 

H/16-17  

AW -2     Achse H 

 

 Ściana zewn. Oś 

H 

H/17-18  

IW – 19-2 

 

 Ściana wewn. Oś 

19 

19/B-C  

AW -9     Achse H 

 

 Ściana zewn. Oś 

H 

H/18-19  

Platforma 7 

 

    

AW-2       Achse A 

 

 Ściana zewn. Oś 

A 

A/18-19  

AW – 1b  Achse A 

 
 Ściana zewn. Oś 

A 

A/17-18  

AW -2      Achse A 

 
 Ściana zewn. Oś 

A Ściana zewn. 

A/16-17  
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Oś A 

AW -18    Achse A 

 

 Ściana zewn. Oś 

A 

A/15-16  

IW -19 – 1 

 

 Ściana wewn. Oś 

19 

19/A-B  

AW – 1    Achse A 

 

 Ściana zewn. Oś 

A 

A/14-15  

AW – 2a  Achse A 

 

 Ściana zewn. Oś 

A  

A/13-14  

AW -1     Achse A 

 

 Ściana zewn. Oś 

A 

A/12-13  

AW – 2   Achse A 

 

 Ściana zewn. Oś 

A 

A/11-12  

Platforma 8 

 

    

AW – 7a  Achse H 

 

 Ściana zewn. Oś 

H 

H/7-8  

AW -6      Achse H 

 

 Ściana zewn. Oś 

H 

H/6-7  

AW -1      Achse A 

 

 Ściana zewn. Oś 

A 

A/10-11  

AW – 2b  Achse A 

 

 Ściana zewn. Oś 

A 

A/9-10  

AW- 1      Achse A 

 

 Ściana zewn. Oś 

A Ściana zewn. 

Oś A 

A/8-9  

AW -2      Achse A 

 

 Ściana zewn. Oś 

A 

A/11-12  

AW-1       Achse A 

 

 Ściana zewn. Oś 

A 

A/8-9  

AW -2      Achse A 

 

 Ściana zewn. Oś 

A 

A/15-16  

AW -1      Achse A 

 

 Ściana zewn. Oś 

A 

A-14-15  

Platforma 9 

 

    

GAW – 9 

 

 Ściana zewn. Oś 1 25/B  

IW – 7 -  5 

 

 Ściana wewn. Oś 

7 

7/D-E  

IW – 7 – 7 

 

 Ściana wewn. Oś 

7 

7/C  

IW – 7 -  8 

 

 Ściana wewn. Oś 

7 

7/B-C  

IW -  7-  9 

 

 Ściana wewn. Oś 

7 

7/A-B  

AW – 7 

 

 Ściana zewn. Oś 

H 

H/02-06 

 

 

AW – 8 

 

 Ściana zewn. Oś 

H 

H/02-06 
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AW – 7   Achse H 

 

 Ściana zewn. Oś 

H 

H/02-06 

 

 

AW – 8   Achse H 

 

 Ściana zewn. Oś 

H 

H/02-06 

 

 

Platforma 10 

 

    

GAW 2 

 

 Ściana zewn. Oś 

25 

25/F Element 

uszkodzony 

do naprawy 

GAW 3 

 

 Ściana zewn. Oś 

25 

25/E Element 

uszkodzony 

do naprawy 

GAW 6 

 

 Ściana zewn. Oś 

25 

25/D Element 

uszkodzony 

do naprawy 

GAW 7 

 

 Ściana zewn. Oś 

25 

25/C Element 

uszkodzony 

do naprawy 

AW 5 B=2,85 

 

 Ściana zewn. Oś 

H 

H/13-14 

 

 

AW 4 Achse H 

 

 Ściana zewn. Oś 

H 

H/12-13  

AW 3 Achse H 

 

 Ściana zewn. Oś 

H 

H/13-14  

Platforma 10 (są 

dwie platformy z 

numerem 10)  

 

    

Balkenlage nr 1 

ineinander 

verschacheln 

Balkenlage nr 1          

und Dachtrager 

16/30 

 

Belki dachowe 

16x30 cm  

10 szt. 

Belki 16/30 

montowane 

naprzemiennie z 

belkami BS 14 

 Osie 19-25/A-C i 

19-25/F-H 

 

Balkenlage nr 1          

BS 14 5x 

 

  Dach  

Balkenlage nr 2  

ineinander 

verschacheln  

 

  Dach  

Balkenlage nr 2      

und Dachtrager 

16/30 

 

  Dach  
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Balkenlage nr 2     

BS 14 5x 

 

  Dach  

GAW – 4 b= 3,0 m 

 

    

GAW – 8 b= 3,0 m 

Nicht Gurten 

Gurte unter Olane  

 

    

Licht kuppe 

 

    

Platforma 11 

 

    

CIW -  1    b = 

2,825  

 

 Ściana wewn. Oś 

F 

F-2-3  

GAW – 1 

 

 Ściana zewn. Oś 1 1/G  

FIW –  1   b = 

2,825 

 

 Ściana wewn. Oś 

C 

2-3/C  

FIW – 2 

 

 Ściana wewn. Oś 

C 

3-4/C  

FIW – 3 

 

 Ściana wewn. Oś 

C 

4-5/C  

FIW – 4 

 

 Ściana wewn. Oś 

C 

5-6/C  

FIW – 5 

 
 Ściana wewn. Oś 

C 

6-7/C  

IW   – 7 -4 und 7-6 

 
 Ściana wewn. Oś 

7 

7/D, 7/E  

GAW – 5 

 
 Ściana zewn. Oś 1 1/E-D  

IW – 7 -3   

 

 

 Ściana wewn. Oś 

7 

7/C-D Element 

uszkodzony 

do naprawy 

Platforma 12 

 

    

AW -15               1 

 
 Ściana zewn. Oś 

A 

A/5-6  

AW -16               2 

 
 Ściana zewn. Oś 

A 

A/6-7 

 

 

AW – 17             3   

 
 Ściana zewn. Oś 

A 

A/7-8  

IW 7-1                4  

 
 Ściana wewn. Oś 

7 

7/A-B  

IW -7-2              5 

 
 Ściana wewn. Oś 

7 

C-F/6-7  

CIW – 5             1 

 
 Ściana wewn. Oś 

C 

c/5-6  
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CIW – 4             2 

 
 Ściana wewn. Oś 

C 

C/6-5  

CIW – 3             3   

 
 Ściana wewn. Oś 

C 

C/4-5  

CIW – 2             4 

 
 Ściana wewn. Oś 

C 

C/3-4  

Platforma 13     

 

    

EAW – 1  und 

EAW – 2 

 

 Narożnik ścian 

zewn. Oś 1 

A/1  i H/1  

AW – 13 

 
 Ściana zewn. Oś 

A 

A/2-3  

AW -   8 

 
 Ściana zewn. Oś 

A 

A/3-4  

AW - 14 

 
 Ściana zewn. Oś 

A 

A/4-5  

Plac składowy     

Dźwigary L= 12 m 

11 szt 
Rys.WP-GR-

AN-TR  

 Osie  0-18/A-H  

     

 

Wykaz elementów opracowano według rysunku WP-GR-AN-TR. 

 Elementy spisano kolejno od narożnika górnego lewego (oś A/1) w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

Ściany zewnętrzne 

Ściana w osi H 

EAW- 2, AW – 7, AW – 8, AW – 7, AW – 8, AW – 7A, AW – 6, AW – 1, AW 

– 2a, AW – 1, AW – 2, AW – 4, AW – 3, AW – 1, AW – 2, AW – 1A, AW – 2, 

AW – 9, AW – 10, AW – 7, AW – 11, AW – 7, AW – 12, EAW- 4. 

Ściana w osi 25 

EAW-4, GAW-1, GAW-2, GAW-3,  GAW-5,  GAW-6,  GAW-7,  GAW-9, 

EAW-3. 

Ściana w osi A 

EAW-3, AW-8,  AW-7,  AW-20,  AW-7,  AW-19,  AW-18,  AW-2, AW-1B, 

AW-2, AW-1, AW-2, AW-1, AW-2, AW-1, AW-2b, AW-1, AW-17, AW-16, 

AW-15, AW-14, AW-8, AW-13,EAW-1. 
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Ściana w osi 1 

EAW-1, GAW – 1, GAW – 2, GAW – 3, GAW – 5, GAW – 6, GAW – 7, GAW 

– 9, EAW – 2. 

Ściany wewnętrzne  

Oś 07/ A-H 

IW-7-1, IW-7-2, IW-7-3, IW-7-4, IW-7-5, IW-7-6, IW-7-7, IW-7-8, IW-7-9, 

Oś F/01-07 

CIW – 1, CIW – 2, CIW – 3, CIW – 4, CIW – 5. 

Oś C/01-07 

FIW – 1, FIW – 2, FIW – 3, FIW – 4, FIW – 5, 

Oś 19/A-H 

IW-19-1, FIW – 19-2, FIW – 19-3, FIW – 19-4, FIW – 19-5, FIW – 19-6, FIW – 

19-7, FIW – 19-8, FIW – 19-9. 

Oś F/19-25 

CIW – 21,  CIW – 22,  CIW – 23,  CIW – 24,  CIW – 25. 

FIW – 21,   FIW – 22,   FIW – 23,  FIW – 24,   FIW – 25.    

Zestawienie ilościowe według symboli  paneli. 

Symbol      ilość                     numer platformy na której złożono element 

EAW – 1 = 1 szt.                            13 

EAW- 2  = 1 szt.                            13 

EAW -3   = 1 szt.                             6 

EAW – 4 = 1 szt.                             6 

AW – 1 = 7 szt.                                6- 1 szt, 7-2 szt, 8-4 szt. 

AW –1A =  1szt.                              6  

AW –1B =  1szt.                              7 

AW – 2 = 7 szt.                                6-2szt, 7-3 szt, 8 -2 szt 

AW – 2A = 1 szt.                             7 

AW – 2B = 1 szt.                              8 

AW – 3 = 1 szt.                               10 

AW – 4 = 1szt.                                10 
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AW – 6 = 1 szt.                                 8 

AW – 7 = 6 szt.                                 4 – 2 szt, 9- 2 szt, 1 – 2 szt 

AW – 7A = 1 szt.                              8 

AW -  8 = 4 szt.                                 4 – 1 szt, 9 – 2 szt, 13 -1szt. 

AW – 9 = 1 szt.                                 6  

AW –10 = 1 szt.                                1 

AW –11 = 1 szt.                                1 

AW –12  = 1 szt.                               1 

AW –13  = 1 szt.                             13 

AW –14 = 1 szt.                              13 

AW – 15 = 1 szt.                             12 

AW – 16 = 1 szt.                             12 

AW – 17 = 1 szt.                             12 

AW – 18 = 1 szt.                               7 

AW – 19 = 1 szt.                               4 

AW -19-2 = 1 szt.                             6   

AW – 20 = 1 szt.                               4 

GAW – 1 = 2 szt.                            11-1 szt.  1 -1szt. 

GAW – 2 = 2 szt.                            10- 1 szt, 2 – 1 szt. 

GAW – 3 = 2 szt.                            10- 1 szt,  2 -1szt 

GAW – 5 = 2 szt.                            11 – 1 szt, 1-1 szt. 

GAW – 6 = 2 szt.                            10 – 1 szt, 2 -1 szt. 

GAW – 7 = 2 szt.                            10 -1 szt, 2 – 1 szt. 

GAW – 9 = 2 szt.                              1 – 1 szt, 9- 1 szt. 

IW – 7  1 do 9 = 9 szt.                      9 - 4 szt, 11- 3 szt, 12 – 2 szt,  

CIW -  1 do 5 = 5 szt.                     11- 1 szt, 12 – 4 szt. 

FIW –  1 do 5 = 5szt.                      11 – 5 szt. 

IW – 19  1 do 9 = 9 szt.                    4 - 5 szt, 6 – 4 szt. 

CIW – 21 do 25 = 5 szt.                    3 – 5 szt. 

FIW – 21 do 25 = 5 szt.                     3 – 5 szt 

Dźwigary kratownicowe o rozpiętości 12 m = 11 szt. 

Belki stropowe 16xm54 cm  = 10 szt. 

Belki stropowe 13x30 cm = 20 szt. 

Poszycie dachu – nie ustalono miejsca złożenia 

 

5. Opis stanu elementów 

Stan techniczny elementów konstrukcyjnych ścian. 

Konstrukcją ścian są panele podstawowe o wymiarach zewnętrznych 250 

x 1100 cm z ram drewnianych z drewna klejonego. Elementy 

konstrukcyjne wykonano jako profile drewniane klejone z ramą 

drewnianą  ze słupów o przekroju 6x28 cm długości 10,98 m, progu, 

nadproża zewnętrznych oraz poprzeczek wewnętrznych. Rysunki 
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szczegółowe elementów składowych paneli są w dokumentacji 

posiadanej przez Zleceniodawcę niniejszej opinii w części „Stolarstwo”. 

Panele wewnątrz wypełniono wełną mineralną i obłożono z jednej strony 

(od strony wewnętrznej) płytami gipsowo-kartonowymi, od strony 

zewnętrznej płytami cementowo-gipsowymi zbrojonymi mikrowłóknami 

szklanymi  „Fermacell”. Część paneli obłożono płytami wiórowymi.  

Panele przeważnie są w dobrym stanie technicznym, wymagają 

dosuszenia miejscowych zawilgoceń spowodowanych przeciekami przy 

łącznikach mechanicznych mocujących zabezpieczenie przed wpływami 

atmosferycznymi. Około 50 % paneli posiada miejscowe zawilgocenia 

osiągające poziom 27,5 – 29,7% w miejscach wkręcenia łączników 

mechanicznych mocujących plandeki zabezpieczające przed opadami 

atmosferycznymi. Zawilgocenia te występują na długości około 30-40 cm 

nie w pełnej głębokości profilu drewnianego. W stanie jak w dniu 

badania elementów wystarczającym dla zmontowania konstrukcji jest 

dosuszenie do 20-25 % wilgotności, pozostała wilgoć zostanie usunięta 

samoistnie w trakcie  eksploatacji obiektu. Wyjątkiem są panele, gdzie 

zawilgocenie jest wysokie, spowodowane uszkodzeniem plandek 

zabezpieczających przed wpływami atmosferycznymi. Uszkodzone 

panele wymagają naprawy lub wykonania nowych. Z uzyskanych 

informacji wynika konieczność naprawy paneli w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcyjnym stosującym technologię klejenia drewna. Nie 

jest możliwe wymienienie uszkodzonych zawilgoceniem elementów 

paneli na budowie. Uszkodzenia wymagające naprawy – przebudowy 

dotyczą paneli o symbolach GAW -2, GAW -3, GAW – 6, GAW – 7, IW 

– 7 -3, 8 belek stropowych BS 14 

Panele pomiędzy sobą mocowane były długimi wkrętami wkręcanymi 

pod kątem około 45
o
 do lica elementów, łączącymi ramy sąsiednich 

elementów (szczegóły połączeń widoczne są w dokumentacji 

projektowej). Łby łączników po wkręceniu były szpachlowane, nie 

widoczne w eksploatacji budynku.  Przy demontażu niewidoczne w 

połączeniach łączniki przecięto, nie były odzyskane. Powtórny montaż 

wymaga zastosowania nowych łączników, jak przy pierwotnym montażu.    

Stan techniczny elementów konstrukcyjnych dachu. 

W skład elementów konstrukcyjnych dachu wchodzą; 

11 sztuk dźwigarów kratowych drewnianych. 
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Elementy pierwotnie montowane uległy uszkodzeniu. Na placu 

składowym złożono 11 sztuk nowo wykonanych dźwigarów w bardzo 

dobrym stanie technicznym, zabezpieczonych przed wpływami 

atmosferycznymi,  o wilgotności nie przekraczającej 17%, przy 

właściwej wymaganej eksploatacyjnej wilgotności do 18%. 

10 sztuk belek drewnianych z drewna klejonego o wymiarach 16 x 54 cm  

Stan tych elementów w dniu badania był dobry, po przedłużającym się 

składowaniu może zajść konieczność wymiany (wykonania nowych) 

dwóch belek do których przymocowano zabezpieczenie przed wpływami 

atmosferycznymi, 

20 sztuk belek 16 x 30 cm.  

W dniu badania na skutek uszkodzenia plandeki zabezpieczającej przed 

opadami atmosferycznymi osiem z dwudziestu belek zostało 

zawilgoconych w stopniu powodującym powstanie gniazd grzybni i 

zapleśnienie. Konieczne jest wykonanie co najmniej (według stanu w 

dniu 19 stycznia 2016 roku) ośmiu nowych belek o stropowych z drewna 

klejonego o symbolu BS 14 i przekroju 16x 30 cm.    

 Opinie o  stanie technicznym elementów instalacji sanitarnych  i 

elektrycznych opracowano  w odrębnych częściach niniejszego 

opracowania przez specjalistów branżowych.  

Drzwi i okna. 

Zdemontowane skrzydła i ościeżnice drzwiowe złożono w odrębnym 

kontenerze oznaczone na schematycznym rysunku literą B. Elementy 

drzwi zabezpieczono folią bąbelkową (dokumentacja fotograficzna). 

Losowo wybrane 4 szt. skrzydeł i 4 szt. ościeżnic odbezpieczono i 

poddano oględzinom. Elementy stolarki są w dobrym stanie, nie 

uszkodzone, noszą ślady zwykłego użytkowania, są prawidłowo 

zabezpieczono przed uszkodzeniem w czasie składowania i transportu. 

Okna również zabezpieczono folią bąbelkową. Według uzyskanych 

informacji konieczne będzie wymienienie szklenia okien, co przy małej 

powierzchni okien nie powinno być problemem technicznym i 

finansowym. Pozostałe elementy – schody składane i naświetla dachowe 

są nie uszkodzone i prawidłowo zabezpieczone.  

 

Stan istniejący wszystkich elementów konstrukcyjnych, sporządzony 

zgodnie z numeracją tych elementów wprowadzoną w projekcie 

wykonawczym. 
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Stan elementów konstrukcyjnych należy ocenić jako dobry. Część 

elementów konstrukcyjnych wymaga dosuszenia. Zawilgocenie 

występuje w miejscach wkręcenia wkrętów mocujących zabezpieczenie 

przed opadami do elementów konstrukcyjnych. Robotnicy niemieccy po 

dokonanych badaniach i oględzinach ponownie zabezpieczyli elementy 

mocując zabezpieczenia w innych miejscach niż pierwotnie, w związku z 

czym stan zawilgocenia będzie inny niż w dniu oględzin. 

Konieczne jest wykonanie nowych elementów o symbolach według 

projektu wykonawczego (dokumentacja fotograficzna): 

GAW 2 jeden słup jest uszkodzony owadami, drugi bok zawilgocony z 

gniazdami zagrzybienia. Prawdopodobnie zawilgocony próg elementu 

(oparcie na  fundamencie). 

GAW 3 jeden bok na długości 2,0 m zawilgocony z gniazdami 

zagrzybienia. Prawdopodobnie zawilgocony próg elementu (oparcie na  

fundamencie). 

GAW 6 jeden bok na długości 1,5 m zawilgocony z gniazdami 

zagrzybienia. Prawdopodobnie zawilgocony próg elementu (oparcie na  

fundamencie). 

GAW 7 jeden bok na długości 1,0 m zawilgocony z gniazdami 

zagrzybienia. Prawdopodobnie zawilgocony próg elementu (oparcie na  

fundamencie). 

IW 7-3 jeden bok zawilgocony z gniazdami zagrzybienia. 

 

8 sztuk belek dachowych o symbolu BS 14 i przekroju 16 x 30 cm z 

drewna sosnowego klejonego zagrzybionych. 

 

     Opis sposobu łączenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych. 

     Elementy konstrukcyjne połączono długimi wkrętami wkręcanymi pod 

kątem 45
o
 do lica paneli przez słupy dwóch sąsiednich elementów co 30 cm 

naprzemiennie raz od prawego elementu, raz od lewego. W połączeniach 

elementów wmontowano izolację przeciwwilgociową z grubej folii EPDM. 

Folia pierwotnie wmontowana jest uszkodzona, wymaga pełnego demontażu 

resztek i zainstalowania nowych uszczelek. Otwory łbów wkrętów były 

zaszpachlowane, nie widoczne.  



Ośrodek Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej Oddziału Warszawskiego 

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych 

Warszawa ul. Nowolipie 9/11 

16 
 

Przy ewentualnym montażu na terenie Polski konieczne jest wykonanie 

sprawdzających obliczeń konstrukcyjnych średnicy, długości i rozstawu 

łączników.  

Opis dokonanych odkrywek i badań. 

 

Ekipa niemiecka (dwóch pracowników – operator dźwigu i pomocnik) 

udostępniła do oględzin część elementów. Na załączonym do niniejszej 

opinii rysunku schematycznym zaznaczono pogrubioną linią boki 

platform udostępnione do oględzin i badań. Udostępnione elementy 

sprawdzono w różnych, losowo wybranych miejscach 

wilgotnościomierzem specjalistycznym do sprawdzania wilgotności 

drewna. Wilgotnościomierz przed wyjazdem kalibrowano dla 

zapewnienia dokładności badań. Badanie polega na przepływie prądu 

pomiędzy wbitymi w drewno na głębokość 1 centymetra dwoma 

elektrodami, po ustawieniu rodzaju drewna oraz temperatury drewna w 

czasie pomiaru (dokumentacja fotograficzna). Temperaturę sprawdzano 

pirometrem RAY TEMP produkcji angielskiej i dokładności 0,1
o
C. 

Ponadto wilgotnościomierzem bezinwazyjnym produkcji niemieckiej 

Hydromete sprawdzono wilgotność płyt gipsowo kartonowych i 

cementowo- gipsowych. Pomiar dokonywany jest pomiarem 

rozchodzenia się promieniowania w badanym materiale.  Wyrywkowo 

dalmierzem laserowym i kątomierzem cyfrowym sprawdzono wymiary 

elementów i kąty w narożach paneli.  

Wymiary paneli są zgodne z udostępnioną do opracowania opinii 

dokumentacją projektową, Wyniki badań wilgotności drewna, 

szczególnie w miejscach o zbyt dużej wilgotności udokumentowano 

fotograficznie i załączono do niniejszej opinii. 

  

Wnioski z oględzin i badań: 

Ocena stanu elementów pawilonu i przydatności do dalszego 

użytkowania 

5 uszkodzonych w stopniu uniemożliwiającym ponowny montaż paneli 

należy wykonać ponownie. Są to elementy o symbolach GAW-2, GAW-

3, GAW – 6, GAW -7, IW – 7-3. Konieczne jest wykonanie również 8 

szt belek dachowych o symbolu BS14. Pozostałe elementy są w dobrym 

stanie, po wysuszeniu kilkunastu miejsc zawilgoconych maksymalnie do 

29,7% nadają się do wbudowania. Płaszczyzny wewnętrzne ścian pokryte 
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w panelach płytą gipsowo – kartonową na całej powierzchni należy 

szpachlować masami gipsowymi, zewnętrzną powierzchnię pokrytą 

płytami „Fermacell” również należy szpachlować i pokryć powłokami 

malarskimi.  

Elementy po wysuszeniu należy ponownie zabezpieczyć środkami 

ochrony przed pożarem i szkodnikami biologicznymi. 

Przed podjęciem decyzji o sprowadzeniu do Polski i montażu na terenie 

kraju należy skonsultować,  z związku z bardziej rygorystycznymi 

przepisami pożarowymi, dopuszczenia konstrukcji do eksploatacji przez 

służby pożarnicze.  

Opis uszkodzeń powstałych w badanych elementach. 

Nie ma widocznych uszkodzeń elementów (pęknięcia, rysy, wyłamania) 

spowodowanych eksploatacją, demontażem, transportem i 

składowaniem. Zawilgocenia udokumentowano fotograficznie. 

 

Zalecenia dotyczące koniecznych napraw elementów. 

Konieczne jest wykonanie nowych, lub remont (przebudowa) paneli o 

symbolach GAW-2, GAW -3, GAW-6, GAW – 7, IW – 7 -3, 8 belek 

dachowych o symbolu BS 14. 

Określenie terminu ważności ekspertyzy. 

Opinię opracowano na podstawie oględzin i badań przeprowadzonych w 

dniach 18-20 stycznia 2016 roku. Zabezpieczenie elementów plandekami 

nie w pełni zabezpieczają skutecznie elementów, uszkodzenia w miarę 

upływu czasu będą postępowały. Nie można wykluczyć powstania ognisk 

zagrzybienia miejsc zawilgoconych w okresie wiosennym, po wzroście 

temperatury i wilgotności powietrza.      

Polska Norma PN-B-03150. 2000 Konstrukcje,  wymaga aby drewno w 

konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem miało wilgotność nie 

większą od 18%, w konstrukcjach na otwartym powietrzu wilgotność nie 

powinna przekraczać 23%. 

 

10. Zastrzeżenia. 

 

Opracowanie dostarczono Zamawiającemu w trzech egzemplarzach na 

prawach oryginału. 

Niniejsze opracowanie może być wykorzystane jedynie w zakresie i w 

celu określonym w punkcie 1. 
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Opracowanie wykonano z założeniem, że udzielone mi informacje są 

prawdziwe i nie zatajono przede mną żadnych informacji mogących w 

istotny sposób wpłynąć na treść niniejszej opinii /ekspertyzy technicznej. 

Ze swej strony dochowam poufności wszelkich informacji oraz 

udostępnionych mi dokumentów. 

Nie żywię uprzedzeń i nie reprezentuję żadnej z zainteresowanych 

opinią/ ekspertyzą stron. 

Roboty renowacyjne, remontowe, modernizacyjne powinny być 

prowadzone pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane przy zachowaniu warunków BHP, P-poż 

Niniejsza ekspertyza stanowi podstawę do opracowania projektu 

technicznego (uszczegółowienie inwentaryzacji przewodów 

wentylacyjnych ze wspólnymi podłączeniami i sąsiednich kanałów w 

kominach, wykonanie projektu przełączenia kanałów)  

11 . Załączniki: 

- dokumentacja fotograficzna, 

- wydruk istotnych dla opracowania rysunków z projektu udostępnionego przez 

Zleceniodawcę dla celów opracowania.  
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. 

 

Opis ładunku platformy nr 13- złożone elementy narożne ścian EAW 1 i EAW 2, elementy wewnętrzne 

(kolejne) ściany zewnętrznej AW 13, AW 8, AW 14. 

 

Młotek z elektrodami do pomiaru wilgotności drewna. Pomiar wilgotności odbywa się pomiarem 

przepływu prądu pomiędzy elektrodami wbitymi w drewno prostopadle do włókien drewna. Widoczny 

pomiar elementu narożnego EAW – 1. 

 

Odczyt wyniku pomiaru w drewnie sosnowym w temperaturze -5
o
C. Wilgotność do 18% jest wilgotnością 

prawidłową według Polskiej Normy dla drewna w konstrukcji chronionej przed wpływami atmosferycznymi. 

Element EAW-1  
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Pomiar wilgotności kolejnego elementu (AW-13). Wynik 15,4% 

 

Element AW – 8.  Wynik kolejnego pomiaru – drewno o wilgotności pozwalającej na montaż. 
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Pomiar elementu AW-13 (drugi koniec) przy dolnym narożniku, drewno w dobrym stanie. 

 

Stan drzwi w elemencie AW-13. Wymagane malowanie po zmontowaniu konstrukcji. 
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Wilgotność elementu AW-14 – wynik prawidłowy. 

 

Pomiar wilgotności wewnątrz elementu AW-13.Czarna strzałka wskazuje płytę gipsowo – 

kartonową, wypełnienie wewnętrznej strony paneli, strzałka niebieska wskazuje płytę 

gipsowo-cementową „Fermacell” obicie zewnętrznej strony paneli. Wilgotność płyt wahała 

się w granicach 3,5-5 %, przy właściwej eksploatacyjnej wilgotności do 3%. Po zmontowaniu 

płyty zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego wypełnienia samoistnie  uzyskają wymaganą 

wilgotność.  
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Element AW -14. Zwiększone zawilgocenie wokół miejsca wkręcenia wkrętu 

 mocującego zabezpieczenie elementów plandeką. To miejsce  wymaga dosuszenia przed 

montażem konstrukcji. 

 

Widok stosu elementów na platformie z numerem 13. Dolny panel dodatkowo zabezpieczony 

folią (niebieską) cienką. W miejscach wkrętów mocujących plandekę zabezpieczającą stos 

napłynęły opady atmosferyczne, folia ogranicza możliwości wysychania wilgoci.       
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Widok jednej z platform. Strzałką wskazano ślad po listwie zabezpieczającej plandekę. Listwę 

przykręcono wkrętami przez plandekę do drewna konstrukcji paneli. Przez otwory wkrętów napływają 

opady atmosferyczne powodując miejscowe zawilgocenie drewna. 

 

 
 

Zawartość platformy z numerem 11 
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Drewno o wilgotności właściwej, widoczne ślady (otwory) po śrubach montażowych 

 

 
 

                         Jak wyżej. Widoczne połączenie narożne słupka z progiem panelu 
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Pomiar wilgotności elementu GAW 5 (drugiego od dołu ) na platformie numer 11. Wynik prawidłowy. 

 

 
Pomiar wilgotności narożnika elementu IW-7-3 (dolnego) po oderwaniu dodatkowej, cienkiej folii 

zabezpieczającej na platformie numer 11. Poziom zawilgocenia zwiększony, element wymaga suszenia 

przed zmontowaniem. 
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Wilgotność elementu FIW – 4. Wymagane nie kłopotliwe dosuszenie do 18-19%. 

 

 
 

Zawartość platformy o numerze 9. 
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Mocno zawilgocone drewno w miejscu wkręconego łącznika. Element AW-7  oś H 

 

 
 

Zawilgocone drewno wraz z okładzinami z płyt gipsowo – kartonowych i gipsowo – cementowych. 

Płyty okładzinowe do naprawy szpachlowaniem po wysuszeniu. Drewno w obecnym stanie można 

wysuszyć. Wkrótce, w okresie wiosennym, po wzroście temperatury zewnętrznej  zaczną się procesy 

gnilne, wymiany będzie wymagał fragment elementu drewnianego.  
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Elementy IW -7. Zawilgocone miejsca ( w stopniu wymagającym wysuszenia) w śladach wkrętów 

mocujących plandekę. Płyty okładzinowe gipsowo-kartonowe i gipsowo-cementowe o wilgotności nie 

przekraczającej 4% (prawidłowy poziom). 

  

 
 

Zwilgocenie drewna w miejscu uszkodzonej plandeki. Zakres uszkodzeń będzie z czasem wzrastał. 
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Druga strona zestawu – drewno nie uszkodzone, wilgotność nie przekracza 19%. 

 

  
 

Wykaz elementów na platformie numer 10. 



Ośrodek Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej Oddziału Warszawskiego 

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych 

Warszawa ul. Nowolipie 9/11 

   - 13 - 

 

  
 

Elementy zawilgocone z gniazdami grzybni, nie do wykorzystania, konieczne wykonanie nowych 

elementów (belki dachowe 16x30 cm). 

 

  
 

Elementy jak na fotografii powyżej. 4 belki leżące z tyłu dotychczas nie uległy uszkodzeniu.  
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Kolejna fotografia belek stropowych . Cztery belki nie uszkodzone, pozostałe z rozwiniętą grzybnią. 

 

  
 

Uszkodzenie plandeki listwą mocującą spowodowało zawilgocenie narożnika. Wymagana wymiana 

drewna konstrukcyjnego i obłożenia płytą OSB 3. Platforma nr 10/2.  
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Pozostała powierzchnia, poza narożem dolnego elementu nie uszkodzona. Blaszana burta (strzałka) 

platformy nie pozwalała no oględziny górnych (prostopadłych do słupów) krawędzi elementów. 

 

 
Zawilgocony dolny element na poziomie listwy mocującej plandekę. Wymagane suszenie przed 

montażem. 
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Element uszkodzony owadami wymaga wymiany całości słupa panelu. Uszkodzony jest element 

oznaczony symbolem GAW -2 na platformie nr 2. 

  

 
 

Zawartość platformy numer 2 
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Zawilgocenie w stopniu dyskwalifikującym element. Konieczne wykonanie nowego elementu, lub 

montaż obiektu pomniejszonego o uszkodzone, nie kwalifikujące się do montażu elementy. Platforma 

nr 10/1 naroże elementu GAW 2. 

 

   
 

Uszkodzone elementy. Trzy dolne elementy zdyskwalifikowane, do przebudowy w znacznym zakresie. 

Drugi i trzeci od dołu do wymiany elementy o długości po 200 cm, elementy drewniane konstrukcyjne 

oraz okładzina z płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-cementowych zbrojonych włóknem szklanym, 

ocieplenie wełną mineralną również kwalifikują się do wymiany. Elementy GAW 3, GAW 6  i GAW 7.   
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Brak możliwości sprawdzenia stanu krawędzi prostopadłych, zasłoniętych metalową burtą platformy. 

Element GAW 2. 

 

 
 

Platforma nr 2 widok elementów  
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Element IW – 7-3 platforma numer 11. Uszkodzenie spowodowane zabezpieczeniem elementu 

dodatkową warstwą folii utrudniającej usunięcie wilgoci. 

 

 
 

Brak możliwości przeprowadzenia badań. Pomiędzy platformami 3 i 6, 12 i 10,  8,9 i 12, 7,8 i 11 

ustawione w odległościach uniemożliwiających dostęp. Widoczne zabezpieczenia plandekami 

mocowanymi listwami przykręconymi wkrętami do konstrukcji złożonej na platformie. 
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Brak przejścia pomiędzy platformami  3 i 6. 

 

 
 

Ustawienie platform. Widok od strony ulicy. 
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Ustawienie platform. Widok od strony placu składowego. Platforma z czarną plandeką bez numeru 

(dolna lewa na schematycznym rysunku ustawienia platform oznaczona literą A), za nią platforma 10, 

13,11,9,10. 

 

  
Platforma numer 3 – ładunek nie uszkodzony. Wilgotność drewna nie przekracza 18%, wilgotność 

okładzin z płyty GKP i cementowo- gipsowych poniżej 3%. Elementy kwalifikują się do 

bezpośredniego montażu. 
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Platforma 4. Elementy nie uszkodzone. 

 

 
Dwa dolne elementy na platformie nr 1 zawilgocone, wymagają suszenia.  

Na fotografii element AW – 12. 



Ośrodek Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej Oddziału Warszawskiego 

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych 

Warszawa ul. Nowolipie 9/11 

   - 23 - 

 

  
 

Drugi od dołu element zwiększone zawilgocenie. Platforma numer 1 element AW-7. 

 
Dolne lewe narożniki nowych dźwigarów dachowych. Stan bardzo dobry, wilgotność nie przekracza 

16%. 
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Dolny pas w środku rozpiętości dźwigarów dachowych. 

 
Wilgotność drewna w dźwigarze. 
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Połączenie mechaniczne w węźle dźwigara. W nacięcia w drewnie wmontowane łączniki mechaniczne 

metalowe, następnie wbite gwoździowanie przez drewno i otwory w łącznikach. 

 
Podwyższona wilgotność elementu  dolnego na  platformie oznaczonej numerem 1. 
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Dźwigary dachowe (11 szt.) zmagazynowane bezpośrednio na placu. 

 

    
 

Trzy platformy. W środkowej i prawej sprawdzono zawartość – skrzydła i ościeżnice drzwi, meble, 

wyposażenie. Platforma po lewej stronie pomimo kilku prób udało się uchylić drzwi pomiędzy lewą i 

środkową platformą, zbyt mała odległość nie pozwoliła na wgląd do wnętrza. Plandeka nie do 

otwarcia. 

Po lewej stronie platforma oznaczona na schematycznym rysunku ustawień literą D, po prawej stronie 

lewej fotografii i po lewej stronie prawej fotografii kontener oznaczony literą C, po prawej stronie 

prawej fotografii kontener oznaczony literą B. W kontenerach B i C odsłonięto plandeki od strony 

widocznej na fotografiach powyżej. W prawym kontenerze (litera B) składowane są okna, drzwi, 

naświetla dachowe. W środkowym kontenerze ( litera C)  złożono meble.   
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Zawartość środkowej platformy – meble i wyposażenie budynku. 
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Ościeżnice i skrzydła drzwi zabezpieczone dokładnie folią „bąbelkową”, nie uszkodzone, widoczne 

ślady normalnej eksploatacji. Okna według uzyskanych informacji wymagają wymiany szklenia.  
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Zawartość  

 

Widok Widok  

 

 

 
 

 

Zawa 

Zawartość platfo rmuy z numere m 11  

 

 

Widok Wido  

 

 

W 
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                                                                                                      Egz. ... 

 

 

OPINIA TECHNICZNA 

Część sanitarna 

 
 

 

 

 

         Dotyczy: 

 

Ustalenia stanu technicznego elementów instalacji sanitarnych 

stanowiących wyposażenie techniczne zdemontowanego pawilonu                                                                                                        
 

 

 

 

         Adres budynku: 

Schokemöhle logistics gmbh,  
Kiefernstraße 4, D-15537 Grünheide OT Freienbrink 

 
          

 

Opracowano na zlecenie: 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

 

 

 
 

 

OPRACOWAŁ: mgr inż. Piotr Grzesiuk 

 

Uprawnienia budowlane Nr 436/U/02 z dnia 10.12.2002 r. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. 

Numer ewidencyjny w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa – MAZ/IS/6481/03. 

 

 

 

 



Ośrodek Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej Oddziału Warszawskiego 

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych 

Warszawa ul. Nowolipie 9/11 

 

str. 2A 
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1. Podstawa opracowania 

 Podstawą opracowania jest zlecenie z dnia nr 2/2016 z 7.01.2016 roku.  

2. Podstawowe akty prawne, polskie normy dotyczące przedmiotu opinii, 

wykorzystana literatura i materiały 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U z 2013 roku poz. 1409,  

z póź. zm.) 

b) Ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 roku poz. 

1059, z póź. zm.) 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z póź, zm.) 

d) PN-EN ISO 6946:2008. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  

i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa. 

e) PN-EN-1717:2003. Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 

zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny 

f) PN-EN 1886:2008. Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Właściwości mechaniczne. 

g) PN-EN 13180:2004. Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary  

i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych.  

h) PN-EN 12599:2013-04. Wentylacja budynków. Procedury badan i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.    

i) Przedstawione rysunki i opis z projektu wykonanego w 2008 r.  

j) Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów. 

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2007r. 

k) Oględziny  

l) Udzielone informacje i wyjaśnienia. 

3. Opis przedmiotu opinii 

Zakres opracowania dotyczy ogólnej oceny elementów instalacji sanitarnych, które 

znajdowały się na placu składowania. Opracowanie ogranicza się do oceny wizualnej, 

ponieważ wszystkie urządzenia zostały zdemontowane. Nie było więc możliwości 

sprawdzenia poprawności ich działania.  



Ośrodek Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej Oddziału Warszawskiego 

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych 

Warszawa ul. Nowolipie 9/11 

 

str. 4A 

 

4. Opis ogólny   

4.1 Opis ogólne na podstawie okazanej dokumentacji 

Z przekazanej dokumentacji projektowej wynika, że budynek wyposażony był w instalacje 

zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji  

i klimatyzacji. Budynek zasilany był w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Ścieki 

odprowadzane były do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, przy czym ścieki z części 

kuchennej odprowadzane poprzez separator tłuszczu. Wody deszczowe z dachu odprowadzane 

do miejskiej sieci kanalizacji. 

4.2 Charakterystyka poszczególnych instalacji na podstawie okazanej dokumentacji  

4.2.1 Instalacja zimnej wody 

Instalacją zimnej wody zgonie z definicją zawartą w pkt 3.11 normy PN-EN 1717:2003 

Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 

wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

nazywamy systemem wodociągowym zlokalizowanym na odpływie za punktem dostawcy 

wody określonym przez służby wodociągowe lub przepisy. Instalacja powinna być 

zaprojektowana i wykonana w sposób, który zapewni doprowadzenie odpowiedniej ilości 

wody do danego urządzenia do niej podłączonego oraz odpowiednie ciśnienie, np.: dla 

punktów czerpalnych nie mniejsze niż 0,5 bara i nie większe niż 6 barów (§ 114 pkt. 1 i 2 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku). 

Zimna woda doprowadzona była punktów czerpalnych w kuchni (osie 1-2, A-C), 

pomieszczeń sanitarnych ogólnodostępnych (osie 1-7, G-H), zaplecza socjalnego (osie 19-22, 

A-C).  Zaplanowana instalacja prowadzona była w warstwach posadzkowych.  

4.2.2 Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 

Instalacją ciepłej wody użytkowej nazywamy część instalacji wodociągowej służącej do 

przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej 

temperaturze, uznawanej jako użytkowej. Temperatura wody nie może być niższa niż 55°C  

i nie wyższa niż 60°C, przy czym instalacja ta powinna umożliwiać przeprowadzanie jej 

okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C (§ 120 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku Dz. U. z 2002 roku Nr 

75 poz. 690 z póź. zm.). Przewody powinny posiadać izolację cieplną w celu zapobiegania 

niepotrzebnym stratom energii. Natomiast zgodnie z § 120 pkt 1 ww. rozporządzenia  

w budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,  

w instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg wody, także na odcinkach 
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przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3 dm
3
 prowadzących od punktów 

czerpalnych. Zgodnie z opisem projektowym przewody wody ciepłej i cyrkulacji miały być 

izolowane cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej.  

Ciepła woda użytkowa wytwarzana była lokalnie w elektrycznych przepływowych 

podgrzewaczach ciepłej wody użytkowej o mocy 5 kW lub 8 kW, skąd doprowadzana była 

bezpośrednio do punktów poboru.  

4.2.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Zgodnie z § 122 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, 

przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki 

od strony budynku. 

Ścieki sanitarne odprowadzane z przyborów sanitarnych w kuchni (osie 1-2, A-C), 

pomieszczeń sanitarnych ogólnodostępnych (osie 1-7, G-H), zaplecza socjalnego (osie 19-22, 

A-C). Ścieki z kuchni odoprowadzone do kanalizacji sanitarnej poprzez separator tłuszczu. 

Zaplanowana instalacja prowadzona była w warstwach posadzkowych lub podposadzkowych. 

Wody deszczowe z dachu odprowadzane rurami spustowymi prowadzonymi wewnątrz 

ścian działowych. Następnie poziomami do studzienki kanalizacyjnej przy budynku i do 

miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

4.2.5 Armatura i wyposażenie 

Z projektu wynika, że pomieszczenia wyposażone były: 

1) kuchnia (osie 1-2, A-C): 

– elektryczny przepływowy podgrzewacz wody o mocy 5 kW – 3 szt., 

– elektryczny przepływowy podgrzewacz wody o mocy 8 kW – 1 szt., 

– zlewozmywak jednokomowowy – 6 szt., 

– bateria stojąca zlewozmywakowa wraz z zaworami kątowymi i wężykami w oplocie – 

6 szt., 

– wpusty podłogowe – 3 szt., 

– zawór ze złączką do węża – 1 szt.; 

2) pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne (WC damskie z kabiną dla osób niepełnosprawnych 

i WC męskie z kabiną dla osób niepełnosprawnych) i pomieszczenie pomocnicze (osie 1-7, 

G-H): 

– elektryczny przepływowy podgrzewacz wody o mocy 8 kW – 1 szt., 

– umywalka pojedyncza porcelanowa szerokości 60 cm z syfonem – 5 szt.,  
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– bateria stojąca do umywalki wraz z zaworami kątowymi i wężykami w oplocie – 5 szt., 

– umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepełnosprawnych – 2 szt., 

– bateria stojąca do umywalki dla niepełnosprawnych wraz z zaworami kątowymi  

i wężykami w oplocie – 2 szt., 

– muszla klozetowa podwieszana z deską – 4 szt., 

– zestaw podtynkowy dla muszli klozetowej – 4 szt., 

– muszla klozetowa dla niepełnosprawnych z deską – 2 szt., 

– zestaw podtynkowy dla muszli klozetowej dla niepełnosprawnych – 2 szt., 

– akcesoria dla niepełnosprawnych do wc – 2 kpl.;   

– pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym – 4 szt., 

– wpusty podłogowe – 2 szt.; 

3) zaplecze socjalne (osie 19-22, A-C): 

– elektryczny przepływowy podgrzewacz wody o mocy 5 kW – 2 szt., 

– umywalka pojedyncza porcelanowa szerokości 60 cm z syfonem – 2 szt.,  

– bateria stojąca do umywalki wraz z zaworami kątowymi i wężykami w oplocie – 2 szt., 

– muszla klozetowa podwieszana z deską – 2 szt., 

– zestaw podtynkowy dla muszli klozetowej – 2 szt., 

– pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym – 4 szt. 

– zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem – 1 szt., 

– bateria stojąca zlewozmywakowa wraz z zaworami kątowymi i wężykami w oplocie – 

1 szt. 

4.2.6 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  

Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewną. Wentylacją 

mechaniczną objęte zostały wszystkie pomieszczenia oprócz: pomieszczenia na odpadki 

(zaplecze kuchenne – osie 1-3, A-B), kuchnia zaplecza socjalnego dla pracowników (osie 22-

23, A-C), pomieszczenia biurowe (osie 1-25, G-H). W pomieszczeniach tych przewidziano 

wentylację grawitacyjną.   

Wentylacja kuchni (osie 1-2, A-C) została zaprojektowana indywidualnie. Do montażu 

przewidziano m.in. okapy i odciągi miejscowe.  

Zespół nawiewno-wywiewny dla sali konsumpcyjnej, ogólnodostępnych pomieszczeń 

sanitarnych, sali wystawowej (tylko wywiew). Zespół nawiewny o łącznej wydajności 1900 m
3
/h. 

Zespół wywiewny dwustopniowy o łącznej wydajności 9400 m
3
/h. Pozostała część 

pomieszczeń przewidzianych do wentylacji mechanicznej obsługiwana przez zespół 
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nawiewno-wywiewny o wydajności: wywiew 1000 m
3
/h i nawiew 8300 m

3
/h. Powietrze 

nawiewane ogrzewane nagrzewnicą elektryczną i filtrowane. 

W sali konsumpcyjnej, sali wystawowej, pomieszczenia wejściowego przewidziano 

wymianę powietrza zakładając ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego – 40 m
3
/h na osobę.  

Na dachu budynku przewidziano montaż zewnętrznych jednostek klimatyzacji typu split: 

2 jednostki o mocy 10 kW i 3 jednostka o mocy 6 kW. 

5. Oględziny 

W trakcie oględzin udało się ustalić, że instalacje wentylacji zostały zabezpieczone na 

dwóch naczepach. Część kanałów wentylacyjnych jednostki zewnętrzne klimatyzatorów są 

składowane w koszach przy hali magazynowej (budynki firmy spedycyjnej).  

Z uwagi na sposób ustawienia kontenerów i stan techniczny zamknięć nie można było 

sprawdzić zawartości naczepy oznaczonej nr 46b, w którym prawdopodobnie znajduje się 

jedna z central wentylacyjnych obsługująca pomieszczenia w osiach 19-25 A-H (biuro, część 

wejściowa, zaplecze socjalne dla pracowników, nawiew dla sali wystawowej) oraz jednostki 

wewnętrzne klimatyzatorów typu kanałowego. 

W naczepie oznaczonej numerem 47b znajduje się centrala wentylacyjna dla sali 

konsumpcyjnej, ogólnodostępnych pomieszczeń sanitarnych, sali wystawowej (tylko 

wywiew). Brak możliwości otwarcia centrali wentylacyjnej. W naczepie znajdowała się 

również: szafa sterownicza, tłumik akustyczny, filtry, kolana 900x900 – 3 szt., rury żeliwne 

śr. 100 mm – 3 szt., listwy maskujące PVC, konstrukcje wsporcze pod kanały wentylacyjne 

montowane na dachu, fragment kanału prostokątnego z podłączeniami do kanałów okrągłych. 

W koszach metalowych za halą znajdują się 4 jednostki zewnętrzne klimatyzatorów oraz 

fragmenty kanałów wentylacyjnych o trudnej do przyporządkowania funkcji. Z uwagi na brak 

specyfikacji trudno jest przyporządkować poszczególne elementy do któregoś z ciągów 

wentylacyjnych. 

W naczepie, za naczepą nr 46b, znajduje się 8 szt. stelaży do podtynkowych muszli 

klozetowych.  

6. Podsumowanie 

Jak ustalono na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz oględzin na terenie 

Schokemöhle logistics gmbh, Kiefernstraße 4, D-15537 Grünheide OT Freienbrink  

w naczepie oznaczonej numerem 47b znajduje się centrala wentylacyjna, która według 

projektu nawiewa i wywiewa powietrze do sali konsumpcyjnej, ogólnodostępnych 

pomieszczeń sanitarnych, sali wystawowej (tylko wywiew). Z uwagi na brak możliwości 

otwarcia centrali nie można było sprawdzić jej kompletności. Z widocznych elementów 

możliwych do wykorzystania w naczepie znajdował się tłumik akustyczny i kolana  
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z kierownicą (3 szt.), konstrukcje wsporcze do kanałów wentylacyjnych, fragment kanału 

prostokątnego z podłączeniami do kanałów okrągłych śr. 100 mm i 125 mm. Do ponownego 

wykorzystania nie nadają się filtry. Wszystkie elementy wymagają czyszczenia i dezynfekcji. 

Nie można było sprawdzić zawartości naczepy 46b, z uwagi na jej ustawienie względem 

pozostałych naczep oraz brak możliwości zdjęcia plandeki naczepy, z uwagi na stan 

techniczny zamknięć. Jedynie przez uchylone drzwi udało się wykonać kilka fotografii na 

podstawie których można przypuszczać, że znajduje się tu druga z central wentylacyjnych. 

Ponadto znajdują się tam, co najmniej dwie jednostki wewnętrzne klimatyzatorów typu split. 

Nie można się wypowiedzieć na temat stanu technicznego tej centrali wentylacyjnej. Nie jest 

również możliwa ocena jednostek wewnętrznych klimatyzatorów, ale z uwagi na sposób ich 

zabezpieczenia (pozostawienie otwartych końcówek przyłączeniowych dla instalacji 

freonowej) parowniki najprawdopodobniej nadają się jedynie do wymiany. Ponadto brak jest 

infroamcji o sposobie ich użytkowania (czasie pracy). Możliwe do wykorzystania byłaby 

centrala wentylacyjna (bez filtrów) po wcześniejszym wyczyszczeniu i zdezynfekowaniu. 

Również elementy kanałów wentylacyjnych będą możliwe do ponownego wykorzystania po 

wcześniejszym czyszczeniu i dezynfekcji. Natomiast składowane za halą magazynową 

jednostki zewnętrzne również najprawdopodobniej nie nadają się do użytkowania. Do 

wykorzystania byłyby fragmenty kanałów wentylacyjnych, które z uwagi na brak specyfikacji 

trudno jest przyporządkować do któregoś z ciągów wentylacyjnych.  

Za naczepą nr 46b znajduje się naczepa, w której przechowywanych jest 8 szt. stelaży do 

podtynkowych muszli klozetowych. Stelaże oraz rury przyłączeniowe były czyste  

i zabezpieczone folia bąbelkową. Jednakże mając na uwadze przeznaczenie tego urządzenia  

i wcześniejszy sposób użytkowania nie zaleca się ze względów higienicznych ich ponownego 

montażu. Decyzję w tym zakresie pozostawia się inwestorowi. 

Nie stwierdzono, by zabezpieczono takie elementy jak umywalki, zlewozmywaki, baterie 

umywalkowe, baterie zlewozmywakowe, elementy odwodnienia (poza trzema rurami), 

instalację zimnej i ciepłej wody, podgrzewacze przepływowe ciepłej wody użytkowej itp.  

Dokładne określenie kosztów budowy nowych instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, 

instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wody i kanalizacji do 

budynku będzie możliwe po ustaleniu lokalizacji obiektu i sprawdzeniu możliwości jego 

podłączenia do odpowiedniej sieci miejskiej. Weryfikacji powinien podlegać również projekt 

pod względem wymagań zarówno od strony formalnej jak i technicznych możliwości 

zapewnienia przez zaprojektowane urządzenia spełnienia wymagań podstawowych 

(wymagania prawa jak i inwestora).     
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7. Dokumentacja fotograficzna 

Poniżej zamieszczono kilka przykładowych zdjęć  

 

Fot 1. Naczepa 47b 

 

  

 

Fot 2. Z lewej strony 

widoczna centrala 

wentylacyjna; u dołu 

zdjęcia rury żeliwne 

  



Ośrodek Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej Oddziału Warszawskiego 

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych 

Warszawa ul. Nowolipie 9/11 

 

str. 10A 

 

 

Fot 3. Tłumik 

akustyczny 

  

 

Fot 4. Kolana 

wentylacyjne  

  

 

Fot 5. Szafa 

zasilająco-sterująca 

centrali wentylacyjnej 
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Fot 6. Naczepa 46b 

  

 

Fot 7. Naczepa 46b  - 

ustawienie drzwiami 

w stosunku do 

kolejnej naczepy   

  

 

Fot 8. Widok kanałów 

wentylacyjnych przez 

uchylone drzwi – brak 

możliwości dokonania 

ocen i pomiarów 
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Fot 9. Widoczna 

jednostka wewnętrzna 

klimatyzatora 

  

 

Fot 10. Sposób 

przechowywania 

jednostek 

zewnętrznych 

klimatyzatorów 

  

 

Fot 11. Elementy 

kanałów 

wentylacyjnych 
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Fot 12. Widoczne 

stelaże podtynkowe 

dla misek ustępowych  

 

8. Klauzule i zastrzeżenia 

1. Opinię wykonano na zlecenie w dobrej wierze, wykorzystując wszystkie dostępne 

czynności i materiały, w tym złożone wyjaśnienia, zakładając że nie zostałem celowo 

wprowadzony w błąd skutkujący wadliwą oceną. 

2. Oświadczam, że ze swej strony dochowam poufności wszelkich informacji oraz 

udostępnionych mi dokumentów. 

3. Nie żywię uprzedzeń i nie reprezentuję żadnej z zainteresowanych opinią/ ekspertyzą stron. 

4. Zastrzega się prawa autorskie niniejszej opinii, bez pisemnej zgody autora nie wolno 

kopiować fragmentów opracowania. 

5. Opinia dotyczy wyłącznie przedmiotu określonego niniejszą opinią. 

6. Opinia ujmuje stan przedmiotowy na dzień wykonywanych badań. 

7. Opinię wykonano zgodnie z umową z dnia 25.07.2012 r. Niniejsze opracowanie może być 

wykorzystane jedynie w zakresie i w celu określonym umową. Wykorzystywanie opinii  

w innych celach jest możliwe tylko za zgodą autora. 

8. Opinia jest podstawą do sporządzenia projektu przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

9. Nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku uzyskania wymaganej Prawem budowlanym 

odpowiedniej zgody administracyjnej na wykonanie robót, w przypadku gdy zakres robót 

tego wymaga. 

10. Wszystkie roboty należy wykonać pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane z zachowaniem zasad BHP i p.poż. 



Ośrodek Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej Oddziału Warszawskiego 

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych 

Warszawa ul. Nowolipie 9/11 

 

str. 14A 

 

11. Wykonana wycena jest kosztorysem szacunkowym, z uwzględnieniem wszystkich zmian  

w poszczególnych instalacjach opisanych w opinii i w przypadku przyjęcia cen 

odbiegających od średnich cen ogólnopolskich powyższe koszty mogą znacznie się różnić. 

12. Opracowanie dostarczono Zamawiającemu w przewidzianej w umowie liczbie 

egzemplarzy.  Wszystkie egzemplarze są na prawach oryginału. 
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                                                                                                      Egz. ... 
 

 

OPINIA TECHNICZNA 
Część elektryczna 

 
 

 

 

Dotyczy : 
  

 

Ustalenia stanu technicznego elementów instalacji i 
urządzeń elektrycznych i teletechnicznych stanowiących 

wyposażenie techniczne zdemontowanego pawilonu                                                                                                        
 

 

 

 

         Adres budynku: 

Schokemöhle logistics GMBH, 
Kiefernstraße 4,  
D-15537 Grünheide OT Freienbrink 

 
          

 

Opracowano na zlecenie: 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 
 
 
 

 
 

OPRACOWAŁ: mgr inż. Leszek Król 

 

Uprawnienia budowlane: WBP-II-K-8386/121/80 
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1. Podstawa opracowania 

 Podstawą opracowania jest zlecenie z dnia nr 2/2016 z 7.01.2016 roku i umowa    

 zawarta pomiędzy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie a Ośrodkiem 

Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej Oddziału Warszawskiego Polskiego 

Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Warszawie.  

 

2. Podstawowe akty prawne, polskie normy dotyczące przedmiotu opinii, 

wykorzystana literatura i materiały 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U z 2013 roku poz. 

1409, z późniejszymi zmianami.) 

b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 roku 

poz. 1059, z późniejszymi zmianami) 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) 

d) PN-EN 12464-1:2000 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy . 

e) PN-IEC 364-4-481:1994. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności 

od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w 

zależności od wpływów zewnętrznych. 

f) PN-IEC 60364-1,3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk. 

g) PN-IEC 60364-441,482:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Ochrona przeciwpożarowa. 

h) PN-IEC 60364-5-51,52,53,54,534,559:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia 

ogólne. Oprzewodowanie. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Uziemienia i 

przewody ochronne. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. Oprawy i 

instalacje oświetleniowe. 

i) Opis i przedstawione rysunki z projektu wykonanego w 2008 r.  

j) Oględziny  
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k) Udzielone informacje i wyjaśnienia. 

 

3. Opis przedmiotu opinii 

Zakres opracowania dotyczy ogólnej oceny elementów instalacji elektrycznych , 

które znajdowały się na placu składowania. Opracowanie ogranicza się do oceny 

wizualnej, ponieważ wszystkie urządzenia zostały zdemontowane. Nie było więc 

możliwości sprawdzenia poprawności ich działania.   

4. Opis ogólny   

4.1 Opis ogólny na podstawie okazanej dokumentacji 

Z przekazanej dokumentacji projektowej wynika, że budynek wyposażony był w 

instalacje elektryczne - głównego zasilania obiektu z najbliżej położonej stacji 

transformatorowej czy złącza kablowego (wg lokalnych warunków); rozdzielnic 

elektrycznych głównej oraz dla zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji ; 

wewnętrznych linii zasilających poszczególne odbiory siłowe 400V np. do 

przepływowych ogrzewaczy wody lub urządzeń w kuchni ; instalacje gniazdowe użytku 

ogólnego oraz dedykowane obwody m.in. do zasilania grzejników elektrycznych lub do 

„floorbox-ów” (wraz z instalacją strukturalną sieci logicznej z szafą Rack 19” i 

telefoniczną)  rozmieszczonych w przepustach (rurach typu arot)  w płycie 

fundamentowej przygotowanej przed montażem budynku; instalacje oświetlenia 

ogólnego wraz z czujkami ruchu i oprawami z inwerterem dla bezpiecznego 

opuszczenia obiektu w przypadku braku zasilania ; instalacje oświetlenia 

dekoracyjnego wewnętrznego i zewnętrznego do oświetlenia elewacji budynku; 

instalacja SSP; instalacja oświetlenia ewakuacyjnego; instalacja uziemiająca, połączeń 

wyrównawczych; instalacja odgromowa z przewodami odprowadzającymi, zwodami 

niskimi i masztami chroniącymi urządzenia na dachu.  

  

 

4.2 Charakterystyka poszczególnych instalacji na podstawie okazanej 

dokumentacji  

4.2.1 Instalacja elektryczna gniazd użytku ogólnego 230 V  

Instalacja elektryczna gniazd 230 V montować w wykonaniu pojedynczym  i 

podwójnym w zestawie z wyłącznikiem klawiszowym zgodnie z rozmieszczeniem 

według opisu na planszach instalacyjnych zgodnie z zaadaptowanym projektem do 
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wymagań Inwestora oraz zgodnie z PN-IEC 60364. Instalacja powinna być 

zaprojektowana i wykonana w sposób, który zapewni odpowiednią pracę  urządzenia 

do niej podłączonego. Chodzi o odpowiedni dobór przewodów 

(YDYżo3x2,5mm2/750V min.); obciążalność długotrwałą przewodów i spadki napięć . 

W pomieszczeniach  kuchni, WC i pomieszczeniach technicznych muszą być  

zamontowane gniazda szczelne o stopniu ochrony IP 44 . Instalacja elektryczna dla 

potrzeb urządzeń technicznych obejmuje wykonanie zgodnie z wytycznymi branży 

sanitarnej  i architektonicznej oraz dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń. 

 

4.2.2 Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 

Instalacją ciepłej wody użytkowej nazywamy część instalacji wodociągowej 

służącej do przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o 

podwyższonej temperaturze, uznawanej jako użytkowej. Temperatura wody nie może 

być niższa niż 55°C  

i nie wyższa niż 60°C, przy czym instalacja ta powinna umożliwiać przeprowadzanie 

jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C (§ 

120 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku Dz. U. 

z 2002 roku Nr 75 poz. 690 z póź. zm.). Przewody powinny posiadać izolację cieplną 

w celu zapobiegania niepotrzebnym stratom energii. Natomiast zgodnie z § 120 pkt 1 

ww. rozporządzenia  

w budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,  

w instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg wody, także na 

odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3 dm3 prowadzących 

od punktów czerpalnych. Zgodnie z opisem projektowym przewody wody ciepłej i 

cyrkulacji miały być izolowane cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej.  

Ciepła woda użytkowa wytwarzana była lokalnie w elektrycznych przepływowych 

podgrzewaczach ciepłej wody użytkowej o mocy 5 kW lub 8 kW, skąd doprowadzana 

była bezpośrednio do punktów poboru.  

4.2.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Zgodnie z § 122 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z 
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urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do 

pierwszej studzienki od strony budynku. 

Ścieki sanitarne odprowadzane z przyborów sanitarnych w kuchni (osie 1-2, A-C), 

pomieszczeń sanitarnych ogólnodostępnych (osie 1-7, G-H), zaplecza socjalnego 

(osie 19-22, A-C). Ścieki z kuchni odoprowadzone do kanalizacji sanitarnej poprzez 

separator tłuszczu. Zaplanowana instalacja prowadzona była w warstwach 

posadzkowych lub podposadzkowych. 

Wody deszczowe z dachu odprowadzane rurami spustowymi prowadzonymi 

wewnątrz ścian działowych. Następnie poziomami do studzienki kanalizacyjnej przy 

budynku i do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

4.2.5 Armatura i wyposażenie 

Z projektu wynika, że pomieszczenia wyposażone były: 

1) kuchnia (osie 1-2, A-C): 

– elektryczny przepływowy podgrzewacz wody o mocy 5 kW – 3 szt., 

– elektryczny przepływowy podgrzewacz wody o mocy 8 kW – 1 szt., 

– zlewozmywak jednokomowowy – 6 szt., 

– bateria stojąca zlewozmywakowa wraz z zaworami kątowymi i wężykami w 

oplocie – 6 szt., 

– wpusty podłogowe – 3 szt., 

– zawór ze złączką do węża – 1 szt.; 

2) pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne (WC damskie z kabiną dla osób 

niepełnosprawnych i WC męskie z kabiną dla osób niepełnosprawnych) i 

pomieszczenie pomocnicze (osie 1-7, G-H): 

– elektryczny przepływowy podgrzewacz wody o mocy 8 kW – 1 szt., 

– umywalka pojedyncza porcelanowa szerokości 60 cm z syfonem – 5 szt.,  

– bateria stojąca do umywalki wraz z zaworami kątowymi i wężykami w oplocie – 5 

szt., 

– umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepełnosprawnych – 2 szt., 

– bateria stojąca do umywalki dla niepełnosprawnych wraz z zaworami kątowymi  

i wężykami w oplocie – 2 szt., 

– muszla klozetowa podwieszana z deską – 4 szt., 

– zestaw podtynkowy dla muszli klozetowej – 4 szt., 

– muszla klozetowa dla niepełnosprawnych z deską – 2 szt., 

– zestaw podtynkowy dla muszli klozetowej dla niepełnosprawnych – 2 szt., 
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– akcesoria dla niepełnosprawnych do wc – 2 kpl.;   

– pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym – 4 szt., 

– wpusty podłogowe – 2 szt.; 

3) zaplecze socjalne (osie 19-22, A-C): 

– elektryczny przepływowy podgrzewacz wody o mocy 5 kW – 2 szt., 

– umywalka pojedyncza porcelanowa szerokości 60 cm z syfonem – 2 szt.,  

– bateria stojąca do umywalki wraz z zaworami kątowymi i wężykami w oplocie – 2 

szt., 

– muszla klozetowa podwieszana z deską – 2 szt., 

– zestaw podtynkowy dla muszli klozetowej – 2 szt., 

– pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym – 4 szt. 

– zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem – 1 szt., 

– bateria stojąca zlewozmywakowa wraz z zaworami kątowymi i wężykami w 

oplocie – 1 szt. 

4.2.6 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  

Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewną. 

Wentylacją mechaniczną objęte zostały wszystkie pomieszczenia oprócz: 

pomieszczenia na odpadki (zaplecze kuchenne – osie 1-3, A-B), kuchnia zaplecza 

socjalnego dla pracowników (osie 22-23, A-C), pomieszczenia biurowe (osie 1-25, G-

H). W pomieszczeniach tych przewidziano wentylację grawitacyjną.   

Wentylacja kuchni (osie 1-2, A-C) została zaprojektowana indywidualnie. Do 

montażu przewidziano m.in. okapy i odciągi miejscowe.  

Zespół nawiewno-wywiewny dla sali konsumpcyjnej, ogólnodostępnych 

pomieszczeń sanitarnych, sali wystawowej (tylko wywiew). Zespół nawiewny o łącznej 

wydajności 1900 m3/h. Zespół wywiewny dwustopniowy o łącznej wydajności 9400 

m3/h. Pozostała część pomieszczeń przewidzianych do wentylacji mechanicznej 

obsługiwana przez zespół nawiewno-wywiewny o wydajności: wywiew 1000 m3/h i 

nawiew 8300 m3/h. Powietrze nawiewane ogrzewane nagrzewnicą elektryczną i 

filtrowane. 

W sali konsumpcyjnej, sali wystawowej, pomieszczenia wejściowego przewidziano 

wymianę powietrza zakładając ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego – 40 m3/h 

na osobę.  

Na dachu budynku przewidziano montaż zewnętrznych jednostek klimatyzacji 

typu split: 2 jednostki o mocy 10 kW i 3 jednostka o mocy 6 kW. 
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5. Oględziny 

W trakcie oględzin udało się ustalić, co zostało potwierdzone przez 3 pracowników 

oddelegowanych przez stronę niemiecką że elementy  instalacji elektrycznych i 

teletechnicznych zostały zabezpieczone na dwóch naczepach. Części związane z 

instalacją odgromową zdemontowaną z dachu hali wystawowej a mającej chronić 

obiekt i urządzenia na dachu  przed wyładowaniami atmosferycznymi są złożone w 

koszach przy hali magazynowej (budynki firmy spedycyjnej).  

Z uwagi na sposób ustawienia kontenerów i stan techniczny zamknięć 

(zardzewiałe zamki) nie można było sprawdzić zawartości naczepy oznaczonej nr 

46b, w której wg pracowników miejscowych znajdują się wszystkie zabezpieczone 

folią bąbelkową elementy wyżej wymienionych instalacji elektrycznych i 

teletechnicznych całego obiektu. W naczepie oznaczonej numerem 47b znajdują się 

pozostałe elementy instalacji elektrycznych i teletechnicznych. W naczepie 

znajdowała się również  szafa zasilająco-sterownicza. Stan jej można ocenić na 

dobry. W naczepach nie stwierdzono zdemontowanych  żadnych kabli zasilających 

czy kabli zdemontowanych z instalacji gniazdowych , oświetleniowych czy 

teletechnicznych oraz drutu z instalacji odgromowej. Przy demontażu odcinano kable 

przy listwach zaciskowych typu ZUG nie odkręcając ich z zacisków. Należy 

domniemywać, że kable od wszystkich urządzenia były podobnie „odłączane” 

W koszach metalowych za halą znajdują się elementy instalacji odgromowej wraz 

z masztami-iglicami do ochrony hali wystawowej jak również  jednostek 

zewnętrznych klimatyzatorów   

W naczepie, za naczepą nr 46b, znajdują się zabezpieczone kartonami i folią 

bąbelkową oprawy oświetleniowe . 

  

6. Podsumowanie 

Jak ustalono na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz oględzin na terenie 

Schokemöhle logistics gmbh, Kiefernstraße 4, D-15537 Grünheide OT Freienbrink  

w naczepie oznaczonej numerem 47b znajdują się pozostałe  elementy instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych, których stanu i działania nie można było sprawdzić . 

Dokładne określenie kosztów budowy nowych przyłączy elektroenergetycznego, 

teletechnicznego, pozostałych instalacji elektrycznych - wewnętrznych linii 

zasilających, instalacji gniazd i oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego będzie 

możliwe po ustaleniu lokalizacji obiektu i sprawdzeniu możliwości jego podłączenia 
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do odpowiedniej infrastruktury miejskiej. Weryfikacji powinien podlegać również 

projekt instalacji wewnętrznych pod względem wymagań zarówno od strony 

formalnej jak i technicznych możliwości zapewnienia przez zaprojektowane 

urządzenia spełnienia wymagań podstawowych ( wymagania prawa jak i inwestora ).   

   

7. Dokumentacja fotograficzna 
 

Poniżej zamieszczono kilka przykładowych zdjęć : 

 

Rys. 1 Elementy instalacji odgromowej na dachu hali  

wystawowej ; maszty-iglice służące do ochrony urządzeń na  

dachu np. wentylacji. 

 

 

 

Rys. 2 W boksie widoczne elementy podstaw betonowych  

do montażu zwodów niskich drutu masztów-iglic ochrony odgromowej.  
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Rys. 3 Klocki betonowe z podstawą z plastiku do 

mocowania drutu FeZn fi 8mm. 

 

Rys. 4 Metalowy boks z elementami uchwytów betonowych  

do zwodów niskich instalacji odgromowej na dachu i masztem – iglicą. 

 

Rys. 5 Rozdzielnica zasilająco-sterująca urządzeniami klimatyzacji 
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Rys. 6 Wnętrze rozdzielnicy zasilająco-sterującej j.w. - stan dobry 

 
Rys. 7 Oprawa oświetleniowa zapakowana w podłużne  

pudło z tektury  oraz inne elementy instalacji elektrycznych  

zapakowane w folię 

 
Rys. 8 Nieudana próba dostania się do wnętrza naczepy  

z elementami instalacji elektrycznych i sanitarnych 
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8. Klauzule i zastrzeżenia 

1. Opinię wykonano na zlecenie w dobrej wierze, wykorzystując wszystkie dostępne 

czynności i materiały, w tym złożone wyjaśnienia, zakładając że nie zostałem 

celowo wprowadzony w błąd skutkujący wadliwą oceną. 

2. Oświadczam, że ze swej strony dochowam poufności wszelkich informacji oraz 

udostępnionych mi dokumentów. 

3. Nie żywię uprzedzeń i nie reprezentuję żadnej z zainteresowanych opinią/ 

ekspertyzą stron. 

4. Zastrzega się prawa autorskie niniejszej opinii, bez pisemnej zgody autora nie 

wolno kopiować fragmentów opracowania. 

5. Opinia dotyczy wyłącznie przedmiotu określonego niniejszą opinią. 

6. Opinia ujmuje stan przedmiotowy na dzień wykonywanych badań. 

7. Opinię wykonano zgodnie z umową z dnia 7.01.2016 r. Niniejsze opracowanie 

może być wykorzystane jedynie w zakresie i w celu określonym umową. 

Wykorzystywanie opinii w innych celach jest możliwe tylko za zgodą autora. 

8. Opinia jest podstawą do sporządzenia projektu elektrycznego przez osobę 

posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. 

9. Nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku uzyskania wymaganej Prawem 

budowlanym odpowiedniej zgody administracyjnej na wykonanie robót, w 

przypadku gdy zakres robót tego wymaga. 

10. Wszystkie roboty należy wykonać pod kierunkiem osoby posiadającej 

odpowiednie uprawnienia budowlane z zachowaniem zasad BHP i p.poż. 

11. Wykonana wycena jest kosztorysem szacunkowym, z uwzględnieniem wszystkich 

zmian  

w poszczególnych instalacjach opisanych w opinii i w przypadku przyjęcia cen 

odbiegających od średnich cen ogólnopolskich powyższe koszty mogą znacznie 

się różnić. 

12. Opracowanie dostarczono Zamawiającemu w przewidzianej w umowie liczbie 3 

egzemplarzy.  Wszystkie egzemplarze są na prawach oryginału. 
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