
Uniwersytecki Szpital Kliniczny  

im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu  

informuje, że poszukuje do wynajęcia pomieszczenie magazynowe 

o powierzchni 2000 m2. 

 

Wynajem powierzchni pod archiwum zakładowe 

Przewidywany okres zawarcia umowy, to 10 lat z możliwością przedłużenia. 

 
1. Pomieszczenie pod archiwum zakładowe powinny posiadać: 

a. magazyny służące do przechowywania akt 

b. pomieszczenie biurowe służące do pracy administracyjnej 

c. pomieszczenie na makulaturę  

d. węzeł sanitarny. 

2. Lokalizacja budynku: 

a. Lokalizacja nie może być usytuowana na terenach: 

zagrożonych tąpnięciami gruntu, powodzią, trzęsieniem ziemi, osunięciem gruntu, pożarem 

lub eksplozją na terenach przyległych. Położonych w pobliżu miejsca lub budynku 

przyciągającego gryzonie, owady i inne szkodniki, fabryki lub instalacji emitującej szkodliwe 

gazy, dym, pyły,  itp., obszarów szczególnie zanieczyszczonych. 

b. W piwnicach, barakach i innych pomieszczeniach, które nie gwarantują właściwych warunków 

do przechowywania dokumentacji, 

c. Jeżeli pomieszczenia znajdują się na piętrze należy wziąć pod uwagę, ze strop musi wytrzymać 

obciążenie co najmniej 1 200 kg/m² przy zastosowaniu regałów tradycyjnych, natomiast co 

najmniej 1 800 kg/m² przy zastosowaniu regałów przesuwnych / kompaktowych, 

d. Pomieszczenie powinno być suche, równomiernie ocieplone w ciągu całego roku, nie może 

być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zabezpieczony 

antywłamaniowo i przeciwpożarowo, 

e. Wymagana temperatura w pomieszczeniach archiwalnych powinna wynosić  14 – 18 °C, a 

wilgotność 30 – 55%. 

 

3. Konstrukcja budynku: 

a. magazyny powinny być zlokalizowane w specjalnie skonstruowanym budynku lub 

wydzielonej, niezależnej części budynku, 

b. zastosowanie materiałów wykończeniowych wewnątrz budynku, które w przypadku pożaru 

emitują jak najmniej szkodliwych substancji, dymu, sadzy itd., 

c. ściany, podłogi oraz stropy pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami lub strefami oraz 

pomiędzy magazynami a innymi oddziałami budynku powinny być tak skonstruowane, aby 

zapobiegać rozprzestrzenianiu się pożaru (zaleca się zapewnienie dwugodzinnej odporności 

ogniowej), 

d. w wielopiętrowych budynkach magazynowych stropy powinny być wodoszczelne,  

e. instalacja drzwi z samozamykaczami, aby były stale zamknięte. Tam gdzie konieczne jest 

trzymanie drzwi otwartych, zaleca się stosowanie magnetycznych urządzeń przytrzymujących, 

które powodują automatyczne zamknięcie drzwi w razie aktywacji systemu sygnalizacji 

pożarowej, 

f. wyjście awaryjne powinny być skonstruowane tak, aby z łatwością można było otworzyć 

drzwi od wewnętrznej części budynku oraz aby nie było możliwe ich otwarcie z zewnątrz, 

g. w celu zabezpieczenia stabilności warunków klimatycznych, zabezpieczenia materiałów, 

zaleca się, aby pomieszczenia magazynowe nie miały okien. Jeżeli są, powinny być zasłonięte, 

w sposób wykluczający bezpośredni dostęp do nich światła dziennego, poprzez zastosowanie 

w oknach zasłon, rolet, żaluzji, szyb lub folii chroniących przed promieniowaniem UV, 

h. zabezpieczenie przed kradzieżą, włamaniami, wandalizmem poprzez wzmocnione drzwi 

z minimum dwoma zamkami, w tym jednym o skomplikowanym systemie otwierania, 

plombowane po zakończeniu pracy w danym dniu. 

4. Instalacje:  

a. elektryczna, 

b. oświetlenie w magazynach archiwalnych powinno być inne niż w pomieszczeniach 

administracyjnych: 



 natężenie max. 200 luxów, na poziomie podłogi (świetlówki o obniżonej ilości 

promieni UV), 

 zaleca się ograniczenie światła dziennego, 

 okna powinny mieć możliwość zasłonięcia ich kotarami, żaluzjami, roletami bądź 

okiennicami lub wyposażone ich w szyby z filtrem UV, 

c. sanitarna (wodna i kanalizacyjna), 

d. przeciwpożarowa, 

e. antywłamaniowa, 

f. wentylacja / klimatyzacja. 

 

Oferty, zawierające szczegółowy opis wraz z proponowaną stawką czynszu za m2, należy składać w kancelarii 

Szpitala przy ul. Borowskiej 213 z dopiskiem: oferta wynajmu powierzchni pod archiwum zakładowe bądź 

mailowo na adres: dor@usk.wroc.pl 

 

Dodatkowe informacje w sprawie wynajmu można uzyskać po nr telefonu : 71/733 16 10 lub  733 11 26 
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