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Załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu 
 
ZP.2500.1.2017 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w formie konkursu na podstawie art. 110 i następne ustawy Prawo zamówień 

publicznych w przedmiocie opracowania koncepcji architektonicznej budowy budynku Centrum Sąsiedzkiego 
w dzielnicy Gdyni Witomino – Radiostacja wraz z aranżacją wnętrz i zagospodarowaniem terenu będącego 
w granicach opracowania i przeniesienie prawa do pracy konkursowej 

 
WYTYCZNE W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI 

DLA KONCEPCJI CENTRUM SĄSIEDZKIEGO WITOMINO-RADIOSTACJA W GDYNI, UL.CHWARZNIEŃSKA/ROLNICZA 
 
 

1. W podstawie opracowania należy uwzględnić dokument jakimi są Standardy Dostępności m. Gdyni przyjęte 
Zarządzeniem Prezydenta Gdyni z dn. 17 maja 2013r. 

2. Opis koncepcji powinien wyjaśniać sposób zapewnienia dostępności dla osób starszych, z 
niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem różnych rodzajów niepełnosprawności i zastosowanych rozwiązań 
przestrzennych i technicznych. 

3. Projektowane elementy budynku i zagospodarowania terenu nie mogą stanowić barier, ani utrudnień w 
poruszaniu się i korzystaniu z obiektu przez osoby na wózkach inwalidzkich, osoby z wózkami dziecinnymi, 
starsze, niesłyszące, niedosłyszące, niedowidzące i niewidome. 

4. Należy zapewnić łatwy i niewymagający pomocy osób trzecich, instalacji przyzywowych etc. dostęp do 
wszystkich pomieszczeń, z których osoby niepełnosprawne mogą korzystać, uwzględniając także 
pracowników obiektu, którzy mogą poruszać się na wózkach inwalidzkich. W pierwszym rzędzie, tam gdzie to 
możliwe, należy stosować rozwiązania niewymagające urządzeń mechanicznych (np. jeden poziom posadzki, 
lub pochylnie zamiast wind i podnośników). 

5. Zlokalizować miejsca odpoczynku w postaci ławek przy głównych wejściach do budynku i kolejne wzdłuż 
ciągów pieszych, w odstępach nie większych, niż 50 m. Zaleca się ustawienie ławek, lub przysiadaków w 
sposób integracyjny (naprzeciw siebie, lub pod kątem prostym) zgodnie z zaleceniami Standardów 
Dostępności, pamiętając, że mają być łatwo dostępne dla osób z dysfunkcjami narządów ruchu. 

6. Na nawierzchnię chodników zaleca się zastosowanie płyt lub kostki niefazowanej, która ułatwia poruszanie 
się osobom z dysfunkcjami narządu ruchu. 

7. W obrębie ciągów pieszych wyznaczyć fakturami (np. z faktury C1 lub C3 zgodnie ze Standardami Dostępności) 
szerokość trasy wolnej od przeszkód, tj. bez żadnych przeszkód. Elementy wyposażenia ciągów pieszych 
powinny znaleźć się poza trasą wolną od przeszkód, np. czytelne wyznaczenie fakturą parkingu rowerowego, 
miejsc odpoczynku. Trasa wolna od przeszkód powinna mieć szerokość min. 2,0 m. 

8. Umożliwić dojście z miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami z zastosowaniem zaniżenia 
chodnika. 

9. Na placu zabaw, o ile będzie projektowany, zapewnić dostęp do urządzeń zabawowych osobom z 
niepełnosprawnościami. Zaleca się jednak, aby możliwość skorzystania z wszystkich atrakcji była jak 
największa, lecz niezaburzająca atrakcyjności dla dzieci sprawnych.  

10. Ławki zaprojektowane przy placu zabaw, polu do gry w bule i innych, podobnych atrakcjach powinny być 
osłonięte przed nadmierną operacją słońca. 

11. Na terenie zewnętrznym i wewnątrz obiektu należy wprowadzić oznaczenia kontrastowe pierwszego i 
ostatniego stopnia w biegach schodowych oraz poręcze wyposażone w nakładki z pismem braill’a z informacją 
o kondygnacji i kierunku ewakuacji. 

12. Na terenie zewnętrznym:  
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• przed schodami  prowadzącymi w dół zastosować zmianę faktury. Zastosować fakturę 
bezpieczeństwa (typ B) o szerokości 60 cm w odległości 50 cm od krawędzi najwyższego stopnia w 
biegu schodowym (zgodnie z Kartą Standardów nr 7).  

• Przed biegami schodowymi prowadzonymi do góry należy zastosować fakturę uwagi typ C1 (typu 
sztruks) lub C3 (np. kostka kamienna łamana) o szerokości 90-120 cm. 

13. W strefach wejściowych budynku należy wprowadzić system fakturowy (przeznaczony do wnętrz) 
prowadzący do tablicy informacyjnej, recepcji, windy, klatki schodowej lub innych ważnych miejsc w obiekcie. 
Tablica powinna zawierać informacje również dla osób słabowidzących.  

14. Lady recepcji powinny mieć obniżenie zapewniające dostęp dla osoby poruszającej się na wózku.  
15. Należy przewidzieć możliwość wyposażenia recepcji, punktów informacyjnych, konsultacyjnych pomocy 

społecznej itp. w pętlę induktofoniczną (możliwa do zastosowania pętla stanowiskowa) oraz w system 
informacji tłumacza migowego. 

16. W salach z nagłośnieniem, mogących pełnić funkcję sal wykładowych, oraz w sali fitness przewidzieć montaż 
pętli induktofonicznej w posadzce. 

17. W obiekcie należy przewidzieć czytelną informację wizualną dostosowaną do potrzeb osób słabowidzących. 
Umieścić informację dotykową dla niewidomych w postaci planów tyflograficznych przed każdą toaletą 
przedstawiającą plan z wyposażeniem oraz informacje w postaci wysuniętych tabliczek zlokalizowanych przy 
wszystkich drzwiach na wysokości 1,1 m do 1,4 m z numerem i nazwą pomieszczenia. 

18. Oprawy oświetleniowe zaprojektować w taki sposób aby tworzyły linię kierunkową wzdłuż głównych ciągów 
komunikacyjnych. Zaleca się dodatkowe punkty świetlne nad wejściami do pomieszczeń, jako element 
wspomagania informacji wizualnej.   

19. W całym obiekcie w sposób kontrastowy oznaczyć skrzydła drzwiowe w stosunku do otaczających ścian i 
posadzki. 

20. Wyposażenie pomieszczeń ogólnodostępnych należy dobrać w sposób zapewniający kontrast barwny z 
nawierzchnią posadzki. 

21. W strefie fitness należy przewidzieć toaletę wraz z prysznicem dla osób poruszających się na wózkach. 
22. Wszystkie toalety przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach powinny być tak zaprojektowane aby 

był dostęp do misy ustępowej z dwóch stron. Dodatkowo toaleta powinna posiadać pochwyty uchylne z obu 
stron misy ustępowej, pochwyty przy umywalce (można zastosować umywalki ze zintegrowanymi  
uchwytami), lustro, którego dolna krawędź nie będzie wyżej niż 90 cm, oraz instalację przyzywową. 

23. Przewidzieć montaż okien zapewniających możliwość  otwierania z poziomu wózka (80-100 cm od poziomu 
posadzki). 

24. W pomieszczeniach (w tym w kuchni warsztatowej) zapewnić przestrzenie manewrowe dla wózków 
inwalidzkich pomiędzy projektowanym wyposażeniem, oraz dostęp do wszystkich urządzeń.  

25. Koncepcja powinna zakładać możliwość zatrudnienia osób o różnej sprawności jako pracowników obiektu. 
26. Należy zaprojektować spoczniki piętrowe klatek schodowych w taki sposób, żeby zabezpieczyć na nich 

miejsce oczekiwania na ewakuację dla osób na wózkach inwalidzkich. Spoczniki wyposażyć w: interkom do 
porozumiewania się z ekipą ratowniczą, koc gaśniczy i wózek krzesełkowy do ewakuacji po schodach. 

27. Na etapie projektu budowlanego mogą się pojawić dodatkowe uwagi wynikające wprost z rozwiązań 
przestrzennych, funkcjonalnych, technologicznych, lub innych zastosowanych w koncepcji. 

28. Wykonawca będzie zobligowany do tego, aby w początkowej fazie projektowania przynajmniej raz 
skonsultować rozwiązania projektowe z Ekspertem ds. Dostępności miasta Gdyni, a następnie uzyskać 
uzgodnienie projektu w zakresie dostępności.  

 
 
 


