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OPIS TECHNOLOGICZNY 
DLA I KONCEPCJI ARAN ŻACJI  

 
  
I. DANE OGÓLNE 
 
1. Zakres działalno ści : Pawilon Ekspozycyjny  

  „Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”. 
 
2. Adres: 
 
   05 – 230 Ossów, ul. Makarewicza, gmina Wołomin, powiat wołomiński 
   dz. ew. nr 299/2, 301, 388/2, 389  obr. Ossów 02 
 
3. Łączna powierzchnia pomieszcze ń wchodzących w skład budynku –  

- 147,69 m². 
 
4. Przebywaj ące osoby  -1 osoba w recepcji.  

 
5. Usytuowanie funkcji budynku: 
 
Pawilon Ekspozycyjny „Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” –  
- budynek parterowy. 
 
a) część prezentacyjna składająca się z: 
- Sali wystawienniczej i Sali wystawienniczo – konferencyjnej, 
 
b) część pomocnicza  składająca się z: 
- szatni, strefy wejściowej, przestrzeni informacyjnej, komunikacji, WC 
damskie, przeznaczone również do użytku dla niepełnosprawnych. 
WC męskie składające się z umywalni, pomieszczenia pisuaru, oraz 
pomieszczenia z miską ustępową. 
Pomieszczenia socjalno - magazynowego, oraz pomieszczenia 
gospodarczego. 
 
6. Opis dost ępu do budynku pawilonu: 
 
a) wejście z parteru  - do strefy wejściowej, wraz z szatnią i przestrzenią 
informacyjną: 
- od strony zachodniej, frontowej – 1 wejście,  
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b) dojazd do posesji : istniejący zjazd na teren Zespołu Szkół z drogi 
dojazdowej do drogi powiatowej – ul. Makarewicza. 
 
 
 
 
I. WYKAZ POMIESZCZEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI USŁUG  

 
1. Sala wystawiennicza / pomieszczenie nr 1/  
powierzchnia – 35,22 m2 
wysokość – 3,35 m  
usytuowanie względem innych pomieszczeń – dostęp z Sali 
wystawienniczo – konferencyjnej (pomieszczenie nr 2), tam ze strefy 
wejściowej (pomieszczenie nr 4) przez komunikację (pomieszczenie nr 6), 
oświetlenie – sztuczne, 
wykończenie ścian – farba emulsyjna 
wykończenie sufitów – sufit systemowy mineralny 
wykończenie podłóg – płytki ceramiczne 
rodzaj wentylacji – mechaniczna 
wyposażenie – regały ekspozycyjne przyścienne oraz stanowisko 
odsłuchowe.  
 
2. Sala wystawienniczo - konferencyjna / pomieszczenie nr 2 / 
powierzchnia – 49,28 m2 
wysokość – 3,35 m 
usytuowanie względem innych pomieszczeń – dostęp ze strefy wejściowej 
(pomieszczenie nr 4) przez komunikację (pomieszczenie nr 6), 
oświetlenie – sztuczne 
wykończenie ścian – farba emulsyjna, oraz ekrany akustyczne 
wykończenie sufitów – sufit systemowy akustyczny 
wykończenie podłóg – płytki ceramiczne 
rodzaj wentylacji – mechaniczna 
wyposażenie – gabloty przyścienne, monitory multimedialne, ekran 
projekcyjny, miejsca siedzące do 50 osób, gaśnica. 
 
3. Szatnia / pomieszczenie nr 3 / 
powierzchnia – 12,28 m2 
wysokość – 3,35 m 
usytuowanie względem innych pomieszczeń – dostęp ze strefy wejściowej 
(pomieszczenie nr 4) 
oświetlenie – doświetlone witrynami okiennymi oraz oświetleniem 
sztucznym 
wykończenie ścian – farba emulsyjna 
wykończenie sufitów – sufit systemowy mineralny 
wykończenie podłóg – płytki ceramiczne antypoślizgowe 
rodzaj wentylacji – mechaniczna 
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wyposażenie –  siedzisko do zmiany obuwia oraz wieszaki na odzienie 
wierzchnie.  
 
 
 
4. Strefa wej ściowa / pomieszczenie nr 4 / 
powierzchnia – 16,16 m2 
wysokość – 3,35 m 
usytuowanie względem innych pomieszczeń – dostęp bezpośrednio z 
zewnątrz  
oświetlenie – doświetlone witrynami okiennymi oraz oświetleniem 
sztucznym 
wykończenie ścian – farba emulsyjna 
wykończenie sufitów – sufit systemowy mineralny 
wykończenie podłóg – płytki ceramiczne 
rodzaj wentylacji – mechaniczna 
wyposażenie –  tablica informacyjna z terminami wykładów, gaśnica. 
 
5. Przestrze ń informacyjna / pomieszczenie nr 5 / 
powierzchnia – 8,39 m2 
wysokość – 3,35 m 
usytuowanie względem innych pomieszczeń – dostęp ze strefy wejściowej 
(pomieszczenie nr 4),  
oświetlenie – doświetlone witrynami okiennymi oraz oświetleniem 
sztucznym 
wykończenie ścian – farba emulsyjna,  
wykończenie sufitów – sufit systemowy mineralny, 
wykończenie podłóg – płytki ceramiczne  
rodzaj wentylacji – mechaniczna 
wyposażenie –  kontuar, komputer 
 
6. Komunikacja / pomieszczenie nr 6 /  
powierzchnia – 7,61 m2 
wysokość – 3,35 m  
usytuowanie względem innych pomieszczeń – dostęp ze strefy wejściowej 
(pomieszczenie nr 4), 
oświetlenie – sztuczne, 
wykończenie ścian – farba emulsyjna,  
wykończenie sufitów – sufit systemowy mineralny 
wykończenie podłóg – płytki ceramiczne 
 
7. WC Niepełnosprawni / Damski / pomieszczenie nr 7 /  
powierzchnia – 4,94 m2 
wysokość – 3,35 m  
usytuowanie względem innych pomieszczeń – dostęp z komunikacji 
(pomieszczenie nr 6) 
oświetlenie – sztuczne 
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wykończenie ścian – do wysokości sufitu płytki ceramiczne  
wykończenie sufitów – sufit systemowy mineralny 
wykończenie podłóg – płytki ceramiczne 
wyposażenie – muszla klozetowa, podajnik na papier toaletowy, 
umywalka, suszarka do rąk oraz zlew techniczny z wylewką i szafka na 
środki czystości, kosz na nieczystości 
 
 
8. Umywalnia m ęska / pomieszczenie nr 8 /  
powierzchnia – 3,15 m2 
wysokość – 3,35 m  
usytuowanie względem innych pomieszczeń – dostęp z komunikacji 
(pomieszczenie nr 6) 
oświetlenie – sztuczne 
wykończenie ścian – do wysokości sufitu płytki ceramiczne 
wykończenie sufitów – sufit systemowy mineralny 
wykończenie podłóg – płytki ceramiczne antypoślizgowe 
wyposażenie – umywalka, suszarka do rąk, kosz na nieczystości 
 
 
9. WC męskie / pomieszczenie nr 9 /  
powierzchnia – 1,30 m2 
wysokość – 3,35 m, 
usytuowanie względem innych pomieszczeń – dostęp z umywalni męskiej 
(pomieszczenie nr 8) 
oświetlenie – sztuczne, 
wykończenie ścian – do wysokości sufitu płytki ceramiczne 
wykończenie sufitów – sufit systemowy mineralny 
wykończenie podłóg – płytki ceramiczne  
wyposażenie - muszla klozetowa, podajnik na papier toaletowy 
 
 
10. WC pisuar / pomieszczenie nr 10 /  
powierzchnia – 2,00 m2 
wysokość – 3,35 m, 
usytuowanie względem innych pomieszczeń – dostęp z umywalni męskiej 
(pomieszczenie nr 8) 
oświetlenie – sztuczne, 
wykończenie ścian – do wysokości sufitu płytki ceramiczne 
wykończenie sufitów – sufit systemowy mineralny 
wykończenie podłóg – płytki ceramiczne  
wyposażenie - pisuar, zawór czerpalny z wylewką 
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11. WC pisuar / pomieszczenie nr 11 /  
powierzchnia – 2,69 m2 
wysokość – 3,35 m, 
usytuowanie względem innych pomieszczeń – dostęp z umywalni męskiej 
(pomieszczenie nr 8) 
oświetlenie – sztuczne, 
wykończenie ścian –płytki ceramiczne do wys. 1,5m na ścianie przy 
zlewie technicznym, pozostałe farbą emulsyjną 
wykończenie sufitów – sufit systemowy mineralny 
wykończenie podłóg – płytki ceramiczne  
wyposażenie - zlew techniczny, szafka  
 
 
 
12. Pomieszczenie socjalne / magazyn / pomieszczenie nr 12 /  
powierzchnia –  4,87 m2 
wysokość – 3,35 m, 
usytuowanie względem innych pomieszczeń – dostęp za pomocą 
komunikacji (pomieszczenie nr 6),  
oświetlenie – sztuczne, 
wykończenie ścian – płytki ceramiczne do wys. 1,5m na ścianie przy 
zlewie technicznym 
wykończenie sufitów – farba emulsyjna, 
wykończenie podłóg – płytki ceramiczne  
wyposażenie – regały magazynowe, stolik, miejsca siedzące, lodówka, 
zlew umywalka 

 


