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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia opisanego w programie funkcjonalno – uŜytkowym jest 
zaprojektowanie i zrealizowanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie przebudowy, 
rozbudowy i zmiany sposobu uŜytkowania budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu 
połoŜonego przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni na Centrum Aktywnego Mieszkańca wraz 
z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą. 
Inwestorem przedsięwzięcia jest Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostka budŜetowa 
Gminy Miasta Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81 - 451 Gdynia. 
Planowane miejsce realizacji inwestycji znajduje się w Gdyni w dzielnicy Oksywie. Działka na 
której planuje się realizację inwestycji o numerze 1302 jest własnością Gminy Miasta Gdynia. 
Sąsiadująca od południa działka  o numerze 1303 - ulica Śmidowicza - jest we władaniu Zarządu 
Dróg i Zieleni Miasta Gdyni. Sąsiadująca od zachodu działka o numerze 1301 - droga 
wewnętrzna - jest we władaniu Gminy Miasta Gdynia. 
 
1.1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych. 
Powierzchnia zagospodarowywanego terenu:  
− w granicach działki: ok. 5 500 m2 (całość dz. ew. nr 1302) 
− w pasie ul. Śmidowicza: ok. 420 m2 (fragment dz. ew. nr 1303) 
− na działce drogi wewnętrznej: ok. 35 m2 (fragment dz. ew. nr 1301) 
Powierzchnia netto istniejącego budynku: ok. 3 130 m2 
Powierzchnia netto budynku po przebudowie i rozbudowie: ok. 3 200 m2 
Powierzchnia uŜytkowa budynku: ok. 1 707 m2 

Kubatura istniejąca budynku: ok. 13 300 m3 
Kubatura budynku po przebudowie i rozbudowie: ok. 15 100 m3 
Liczba miejsc parkingowych dla samochodów wg stanu istniejącego: 16, w tym 8 w zatoce jezdni 
w ul. Śmidowicza  
Projektowana liczba miejsc parkingowych dla samochodów: 25, w tym 8 w zatoce jezdni w pasie 
ul. Śmidowicza i 6 częściowo w pasie drogowym ul. Śmidowicza  
Powierzchnia zabudowana na działce 1302: 
− budynkiem Centrum Aktywnego Mieszkańca ok. 1 520 m2 
− projektowaną wiatą śmietnika ok. 15 m2 
− projektowaną pergolą (w części obudowanej ścianami i dachem) ok. 40 m2 
Pozostałe powierzchnie zagospodarowywanych terenów naleŜy zaprojektować i zrealizować jako 
powierzchnie utwardzone o funkcjach, powierzchniach i lokalizacjach zgodnych z dyspozycjami 
ustalonymi na rysunku nr 9 zawartym w części informacyjnej PFU oraz jako biologicznie czynne 
powierzchnie urządzonej zieleni o funkcjach, powierzchniach i lokalizacjach zgodnych 
z dyspozycjami ustalonymi na tym rysunku. 
Na sumę powierzchni uŜytkowej budynku składają się pomieszczenia: 001, 112, 113, 117, 119, 
122, 123, 127, 143, 202, 210, 211, 212, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 228, 307, 308, 
309, 310, 314, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 326, 328. 
 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
NaleŜy stosować ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. z późniejszymi zmianami o warunkach technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 
02.03.1999r. z późniejszymi zmianami o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi, Ustawę z dnia 21.03.1985r. o ruchu drogowym z późniejszymi zmianami, standardy 
dostępności dla osób niepełnosprawnych ustanowione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni 
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z dnia 17.05.2013r., Normy Europejskie i Polskie Normy. Wszystkie przywołane przepisy naleŜy 
stosować ze zmianami w brzmieniu aktualnym.  
NaleŜy sprawdzić aktualność przepisów przywołanych w programie funkcjonalno-uŜytkowym ze 
stanem faktycznym na dzień wykonywania dokumentacji projektowej. Niniejszy program jest 
opracowany w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 10.06.2017 roku. 
Na terenie objętym opracowaniem nie ma obowiązującego Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego i Plan nie jest w trakcie opracowywania. Dla przedsięwzięcia 
stanowiącego przedmiot Zamówienia Inwestor pozyskuje decyzje o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. NaleŜy zaprojektować i wykonać przedmiot Zamówienia zgodnie z ustalonymi w tej 
decyzji warunkami. 
Dla zrealizowania zagospodarowania fragmentu pasa drogowego ul. Śmidowicza zgodnego 
z dyspozycjami zawartymi na rysunku nr 9 w części informacyjnej programu naleŜy uzyskać 
szczegółowe wytyczne Zarządu Dróg i Zieleni Miasta Gdyni. Do zaprojektowania zieleni na całym 
terenie objętym opracowaniem naleŜy uzyskać wytyczne Biura Ogrodnika Miasta Gdyni. 
 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-uŜytkowe. 
Centrum Aktywnego Mieszkańca wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, 
które zaprojektuje i wykona Wykonawca, będzie ogólnodostępnym obiektem uŜyteczności 
publicznej zarządzanym przez Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostkę budŜetową 
Gminy Miasta Gdyni. Celem działania Centrum Aktywnego Mieszkańca jest takie wykorzystanie 
istniejącego potencjału tego obiektu, które przyczyni się do realizacji szerokiej oferty usług 
publicznych kierowanych zarówno do mieszkańców Oksywia Dolnego, jak i Oksywia Górnego. 
Potencjał obiektu wynikający z jego osadzenia w świadomości mieszkańców dzielnicy oraz 
istniejących warunków lokalowych ma szansę wpłynąć na zainteresowanie mieszkańców całego 
podobszaru rewitalizacji szeroką ofertą usług publicznych, w tym usług społecznych 
o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, animacyjnym i integracyjnym realizowanych w jego 
obrębie. Przedmiot projektu dotyczy adaptacji części istniejącego budynku dla potrzeb powiązanej 
wzajemnie działalności interesariuszy procesu rewitalizacji kierujących swą ofertę do 
mieszkańców dzielnicy, których zaangaŜowanie zostało uznane za niezbędne dla powodzenia 
tego procesu. W budynku będą znajdować się między innymi: Centrum Aktywnego Seniora, 
Placówka Wsparcia Rodziny i Dziecka „Światłowcy”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
MłodzieŜowy Port Gdynia (funkcja opieki zdrowotnej), miejsce na spotkania, warsztaty 
 (w tym ogrodnicze, fotograficzne, kulinarne, stolarsko-meblowe), miejsca dla aktywności 
sportowej (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz) oraz inne funkcje słuŜące lokalnej społeczności. 
 
Objęte niniejszym programem funkcjonalno – uŜytkowym obiekty budowlane i elementy 
zagospodarowania terenu zaprojektowane i wykonane (w tym takŜe przebudowane 
i rozbudowane) na zlecenie Zamawiającego winny zapewniać: 
- W zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji i uŜytkowania, 

odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska. 
- Warunki uŜytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów i ustaleniami niniejszego programu. 
- Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 
- Trwałość w dobrym stanie technicznym: budynku w zakresie konstrukcji i przegród 

zewnętrznych: 50 lat od zakończenia przebudowy i rozbudowy, dla instalacji, przegród 
wewnętrznych niekonstrukcyjnych i wewnętrznych powłok wykończeniowych w budynku oraz 
dla pozostałych obiektów, instalacji, nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i dla ruchu 
pieszego: 25 lat od zakończenia przebudowy i rozbudowy. 
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1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-uŜytkowe 
Budynek i zagospodarowanie terenu naleŜy zaprojektować, przebudować i rozbudować zgodnie 
z dyspozycjami zawartymi w treści niniejszego PFU i na rysunkach zawartych w części 
informacyjnej programu funkcjonalno – uŜytkowego o nr od 9 do 15. 
Budynek i teren objęty zagospodarowaniem będą uŜytkowane całorocznie. 
 
Przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu uŜytkowania budynku naleŜy zaprojektować 
i wykonać tak, aby wydatek energii potrzebnej do uŜytkowania budynku zgodnie z jego 
przeznaczeniem był utrzymany na racjonalnie niskim poziomie.  
Współczynniki przenikania ciepła dla zaprojektowanych przegród nie mogą przekraczać wartości 
obowiązujących dla budynków nowych i przebudowywanych ustalonych w obowiązujących 
aktualnie Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki. Wykonawca jest 
zobowiązany sporządzić na etapie projektu budowlanego charakterystykę energetyczną budynku 
w oparciu o rozwiązania techniczne zaprojektowane przez Wykonawcę. Wartość wskaźnika EP 
musi być mniejsza od wartości granicznej wyliczonej zgodnie z Ustawą o charakterystyce 
energetycznej budynków. NiezaleŜnie od tego Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania 
i wykonania przegród zewnętrznych budynku, w tym jego okien i drzwi o wartościach oporu 
cieplnego zgodnych z wymaganiami ustalonymi w warunkach technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki oraz do uzyskania szczelności budynku h50 nie większej niŜ 1,5 h-1. 
W związku z tym wszystkie styki zewnętrznych okien i drzwi ze ścianami masywnymi naleŜy 
uszczelnić przed pokryciem budynku izolacją termiczną pasami membran uszczelniających 
o odpowiednich właściwościach. Wszystkie przejścia instalacji, w tym równieŜ wentylacyjnych 
przez ściany zewnętrzne i stropodach naleŜy niezaleŜnie od uszczelnień przeciwpoŜarowych 
i wypełnień z piany montaŜowej Wykonawca jest zobowiązany uszczelnić obustronnie 
na obwodach pasami nieprzepuszczalnych dla powietrza membran uszczelniających.   
 
Określenie maksymalnej liczby uŜytkowników: 
 
JEDNOCZEŚNIE: w Ŝadnym z pomieszczeń budynku wliczając w to pomieszczenia 
komunikacyjne nie będzie przebywać więcej niŜ 45 uŜytkowników nie będących jego stałymi 
uŜytkownikami, w tym więcej niŜ 20 osób o ograniczonej zdolności poruszania się jednocześnie w 
pomieszczeniu. W budynku jako całości jednocześnie nie będzie przebywać więcej niŜ 50% sumy 
osób wskazanych jako maksymalna liczba uŜytkowników jednocześnie w poszczególnych 
pomieszczeniach, tj. nie więcej niŜ 233 osoby. 
 
GODZINOWO: naleŜy szacować, Ŝe w ciągu godziny z kaŜdego z poszczególnych pomieszczeń 
moŜe skorzystać (niejednocześnie) 150% liczby osób wskazanych jako maksymalna liczba osób 
jaka moŜe przebywać w tych pomieszczeniach jednocześnie.  
 
DOBOWO: w ciągu doby z budynku nie będzie łącznie (jednocześnie) korzystać więcej niŜ 250% 
sumy uŜytkowników wskazanych jako maksymalna liczba uŜytkowników jednocześnie 
w poszczególnych pomieszczeniach., tj. 1165 osób. 
 
Sposób uŜytkowania 
Określenie maksymalnej liczby uŜytkowników (jednocześnie, godzinowo, dobowo) podaje się 
w niniejszym programie w powiązaniu z informacjami o całorocznym cyklu uŜytkowania 
i wymaganym okresie trwałości w celu dobrania przez Wykonawcę prac projektowych 
i budowlanych odpowiedniej klasy, wytrzymałości i gatunku stosowanych rozwiązań 
technicznych, urządzeń i materiałów. Budynek naleŜy traktować w zakresie sposobu uŜytkowania 
jako intensywnie uŜytkowany budynek uŜyteczności publicznej. 
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Zatrudnienie 
Stałe zatrudnienie w budynku uzyska ok. 50 osób. Liczba osób pracujących jednocześnie 
w budynku moŜe być większa niŜ zakładane zatrudnienie, co uwzględniono w szczegółowych 
wymaganiach zawartych w punkcie 2 niniejszego programu. Do bilansów i uzgodnień naleŜy 
przyjąć, Ŝe liczba osób zatrudnionych w budynku przebywających w nim jednocześnie nie 
przekroczy 60. 
  
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
2.1. Zalecenia podstawowe 
Projektując przedmiot zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zastosowania się do 
obowiązujących norm i przepisów oraz w szczególności do: 
- Zaprojektowania przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uŜytkowania budynku 

i zagospodarowania terenu zgodnie z dyspozycjami zawartymi w treści niniejszego 
programu funkcjonalno – uŜytkowego i na rysunkach 9 – 15 

- Uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowych rozwiązań funkcjonalnych dotyczących 
poszczególnych pomieszczeń, w tym scenariusza ich uŜytkowania, sposobu uŜytkowania, 
umeblowania we wszystkich pomieszczeniach uŜytkowych, w których dyspozycje 
niniejszego programu funkcjonalno – uŜytkowego nie określają sposobu wykorzystania 
i urządzenia pomieszczeń w sposób wystarczający do właściwego zaprojektowania budynku 
w stadium projektu budowlanego i projektu wykonawczego 

- Sporządzenia projektu technologicznego uŜytkowania pomieszczeń w zakresie niezbędnym 
do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego 

- Uzyskania opinii sanitarnej a w razie potrzeby opinii miejscowej stacji sanitarno – 
epidemiologicznej lub odstępstwa od obowiązujących przepisów 

- Zaprojektowania całości inwestycji zgodnie z ustaleniami decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego 

- uzyskania warunków technicznych Zarządu Dróg  i Zieleni w Gdyni w zakresie obsługi 
komunikacyjnej z ul. Śmidowicza i przebudów projektowanych w pasie drogowym tej ulicy, 
zastosowania się do nich i uzyskania od tej instytucji pozytywnego uzgodnienia projektu 
budowlanego. W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do uzyskania 
warunków technicznych przebudowy kolizji od instytucji władających infrastrukturą 
podziemną i naziemną w pasie drogowym, zaprojektowania, uzgodnienia i wykonania robót 
związanych z przebudową tych kolizji. W ramach projektu budowlanego naleŜy 
przeprowadzić indywidualne studia, w których naleŜy określić maksymalne zapotrzebowanie 
na miejsca parkingowe uwzględniając róŜne okresy szczytów parkowania dla 
poszczególnych funkcji, warunki ruchu, politykę transportową, podział zadań przewozowych. 
Na tej podstawie naleŜy uzyskać odstępstwo od wskaźników parkingów dla II strefy 
wyznaczonych na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 11.12.2014r. 
doprowadzając do zgodności z ustaleniami niniejszego programu funkcjonalno – 
uŜytkowego. W razie braku moŜliwości uzyskania odstępstwa doprowadzającego wymaganą 
liczbę miejsc postojowych do zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno – uŜytkowego, 
w uzgodnieniu z Zamawiającym zaprojektować odpowiednie zmiany w projekcie 
zagospodarowania terenu 

- Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni w zakresie 
dostępności dla osób niepełnosprawnych; w początkowej fazie projektowania naleŜy 
przynajmniej raz skonsultować rozwiązania z Ekspertem ds. Dostępności miasta Gdyni 
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- Uzyskania wytycznych Biura Ogrodnika Miasta, wykonania projektu zgodnie z nimi 
i uzgodnienie z Ogrodnikiem Miasta 

- Uzyskania wytycznych Biura Plastyka Miasta, wykonanie projektu zgodnie z nimi 
i uzgodnienia z Plastykiem Miasta 

- Uzyskania warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych do miejskiej kanalizacji 
deszczowej od Zarządu Dróg i Zieleni i zaprojektowania odpowiednich zmian 
w zagospodarowaniu wód opadowych w stosunku do stanu istniejącego wynikających z tych 
warunków i ustaleń niniejszego programu. 

- Zaprojektowania przebudowy fragmentu działki ew. 1301 w uzgodnieniu z Zarządcą tego 
terenu – Gminą Miasta Gdyni. 

- wykonania projektu budowlanego inwestycji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dn. 10.07.2003r.(Dz.U.120 poz. 1133) w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów technicznych i norm, w tym w szczególności wymienionych w części 
informacyjnej programu funkcjonalno – uŜytkowego, uzyskanie jego akceptacji przez 
Zamawiającego i uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji wymaganych do 
skutecznego złoŜenia wniosku o pozwolenie na budowę, zatwierdzenia projektu 
budowlanego przedsięwzięcia opisanego niniejszym programem i na jego podstawie 
uzyskania na rzecz Laboratorium Innowacji Społecznych pozwolenia na budowę. 

- Wykonania projektów wykonawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dn. 02.09.2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego. Zamawiający nie wymaga przy tym opracowania 
przez Wykonawcę specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów 
i kosztorysów inwestorskich o ile dokumenty te nie będą niezbędne Wykonawcy 
do wykonania robót. 

- Uzgodnienia projektu budowlanego pod względem higieniczno – sanitarnym, Ochrony 
przeciwpoŜarowej, z właściwymi gestorami sieci uzbrojenia terenu, z Zarządem Dróg 
i Zieleni w Gdyni, z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji (ZUDP) 
i z Zespołem wsparcia Teleinformatycznego 

- przestrzegania przepisów prawa obowiązujących Projektanta  
 
Wykonując przedmiot Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 
wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych. Będzie przestrzegać praw autorskich i praw patentowych, i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego lub – 
w sprawach realizacji - Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odpowiednie dokumenty. 
 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia prac.  
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie i są właściwie oznaczone zgodnie z ustawą o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 881 z 30.04.2004) znakiem CE 
z deklaracją zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa B, zgodność z Polską Normą, aprobatę 
techniczną. 
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Realizując przebudowę i rozbudowę budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu 
połoŜonego przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni na Centrum Aktywnego Mieszkańca według 
zaprojektowanej przez siebie dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do 
wypełnienia wszystkich warunków szczegółowych nałoŜonych przez właściwe instytucje 
i obowiązujące przepisy. 

 
Wymagania w stosunku do istniejącego budynku: 
Zamawiający wymaga, by Wykonawca usunął z budynku wszystkie kolidujące z realizacją 
zamierzenia przegrody, instalacje i elementy wykończenia i wyposaŜenia itp. (za wyjątkiem 
elementów wskazanych przez Zamawiającego do zachowania i bezpiecznego przechowania) 
i dokonał własnym kosztem i staraniem utylizacji wszystkich materiałów i odpadów pochodzących 
z rozbiórki. Po dokonaniu przebudowy i rozbudowy budynku powinien on zapewnić uzyskanie 
własności funkcjonalno – uŜytkowych określonych w p. 1.3. i 1.4. niniejszego Programu 
z zastosowaniem rozwiązań zapewniających uzyskanie rezultatów szczegółowych określonych 
w p. 2.3. niniejszego Programu. Wykonawca moŜe pozostawić na miejscu wszystkie te elementy 
budynku, które zachowują dobry stan techniczny i estetyczny a ich pozostawienie nie stoi 
w sprzeczności z ogólnymi i szczegółowymi właściwościami funkcjonalno – uŜytkowymi 
ustalonymi w p. 1.3 i 1.4 niniejszego programu. Dyspozycja ta obejmuje równieŜ elementy 
budynku, które wymagają naprawy i zobowiązuje się Wykonawcę do dokonania stosownych 
napraw w pozostawionych istniejących elementach budynku mających ubytki lub uszkodzenia. 
 
Wymagania w stosunku do istniejącej zieleni 
Na terenie przeznaczonym na przebudowę i rozbudowę budynku dawnego Zespołu Szkół 
Rzemiosła i Handlu połoŜonego przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni na Centrum Aktywnego 
Mieszkańca i na terenie przylegającego do działki pasa drogowego ul. Śmidowicza znajduje się 
obecnie ok. 60 egzemplarzy drzew i krzewów. Dołączony do niniejszego programu rysunek 
inwentaryzacyjny zieleni ma charakter poglądowy i nie stanowi szczegółowej inwentaryzacji. Na 
stan zieleni istniejącej i moŜliwość jej przekształcenia poza zabudową i utwardzeniami terenu 
oddziaływają równieŜ istniejące grupy wysokich drzew na terenach przyległych (kasztanowce 
po stronie wschodniej, klony i lipy po północnej). Kierunki poŜądanych przekształceń istniejącej 
zieleni, zgodnie z którymi naleŜy zaprojektować, uzyskać wymagane zgody i przebudować zieleń 
na zagospodarowywanym terenie wskazuje rysunek nr 4 w części informacyjnej niniejszego 
Programu. 
Wykonawca jest zobowiązany na etapie projektowania dokonać szczegółowej inwentaryzacji 
zieleni istniejącej z uwzględnieniem jej stanu zdrowotnego i prowadzić prace projektowe tak, by 
uwzględniając wytyczne niniejszego programu, przy moŜliwie najbardziej ograniczonej wycince 
zieleni, w zakresie niezbędnym ze względu na jej stan zdrowotny i niezbędnym dla 
przeprowadzenia inwestycji zrealizować zamierzenie opisane w niniejszym programie 
funkcjonalno – uŜytkowym, przy czym powinien dokonać przebudowy układu zieleni zgodnie 
z wymogami zapisanymi w punkcie 2.3.4. 
Projekt zieleni naleŜy wykonać w oparciu o wytyczne Biura Ogrodnika Miasta Gdyni i uzgodnić 
z Ogrodnikiem Miasta. 
Koszty inwentaryzacji i gospodarki istniejącą zielenią, koszty wycinki zieleni ze względu na jej 
stan zdrowotny i ze względu na kolizję z projektowaną inwestycją poniesie Wykonawca. 
Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować, uzgodnić i wykonać, w zamian za usuwane 
drzewa, nasadzenia zastępcze. Nasadzenia te podlegać będą gwarancji i rękojmi Wykonawcy. 
 
 
 
Wymagania w stosunku do istniejących ulic: 
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Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaprojektował i zrealizował nowe zagospodarowanie 
terenu pasa drogowego po stronie północnej, krawęŜnika jezdni ulicy Śmidowicza i jego 
integrację z terenem działki 1302 oraz zmiany w zagospodarowaniu części działki 1301 
w związku z jej integracją z terenem działki 1302. Wykonawca powinien zinwentaryzować 
przebieg jezdni i krawęŜników i dokonać oceny technicznej istniejącej jezdni i podbudów pod 
kątem przydatności do adaptacji w rozwiązaniu docelowym. Wszystkie elementy ulicy, które 
okaŜą się nieprzydatne dla rozwiązania docelowego, zilustrowanego na rys. 3 w Zeszycie 2 
Programu Funkcjonalno – UŜytkowego Wykonawca powinien rozebrać i zutylizować. NaleŜy 
zachować wszystkie powiązania komunikacyjne z działkami przylegającymi. Rozwiązania 
projektowe powiązań pieszych i rowerowych terenu budynku z tą ulicą naleŜy wykonać w 
uzgodnieniu z zarządcą drogi. Powiązanie z ul. Śmidowicza i jej niezbędne 
przekształcenie stanowić będą niezbędny ze względu na zapewnienie warunków bezpieczeństwa 
element realizacji inwestycji. 
   
Wymagania w stosunku do istniejących urządzeń zagospodarowania terenu 
Wykonawca powinien rozebrać częściowo istniejące nawierzchnie i umocnienia skarp w zakresie 
niezbędnym do zrealizowania dyspozycji w zakresie zagospodarowania terenu zawartych na 
rysunku nr 4 w części informacyjnej. Powinien rozebrać przybudówkę do północnej ściany 
szczytowej Sali gimnastycznej. Powinien równieŜ rozebrać mury oporowe osłaniające 
doświetlenia piwnic i schody wejściowe do budynku przed jego obecnym wejściem głównym 
z ul. Śmidowicza i przed wyjściem na teren wewnętrzny przy klatce schodowej nr 2. Wykonawca 
powinien równieŜ zaprojektować przeniesienie śruby okrętowej w nowe miejsce wskazane 
na rysunku nr 4 (śrubę naleŜy zamontować w sposób trwały). Kwalifikujące się materiały 
z rozbiórki – beton nie zawierający zanieczyszczeń i kamienie – po rozdrobnieniu Wykonawca 
powinien wykorzystać do wykonania podbudów pod nawierzchnie. Elementy stalowe naleŜy 
wywieźć po oczyszczeniu do utylizacji. Rozebranie większych elementów nawierzchni powinno 
polegać na odspojeniu od podłoŜa gruntowego prefabrykowanych płyt Ŝelbetowych i ich 
rozkruszeniu. Destrukt betonowy naleŜy wykorzystać na miejscu do podbudów pod nawierzchnie. 
Wykonawca powinien zbadać stan techniczny murów oporowych otaczających działkę od strony 
północnej oraz częściowo zachodniej i wschodniej i stosownie do rezultatów badania dokonać 
napraw tych murów. 
Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia i wyremontowania masztu. O ile zajdzie taka 
potrzeba, ze względu na nowe zagospodarowanie terenu moŜna zmienić połoŜenie odciągów. 
Wykonawca powinien rozebrać i zutylizować ogrodzenie frontowe. 
 
2.2.  Przygotowanie budowy. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca niezwłocznie przygotował i uzgodnił z Inspektorem 
Nadzoru i Zamawiającym harmonogramy ramowy a następnie rzeczowo finansowy zgodnie 
z warunkami określonymi w umowie i swoje działania realizował systematycznie zgodnie z tymi 
harmonogrami. Postęp prac i ich zgodność z harmonogramem będzie weryfikowana 
na systematycznie organizowanych raz w tygodniu w ustalonym dniu i godzinie naradach 
koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca niezwłocznie przystąpił do wszystkich prac i robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę i zgłoszenia zamiaru wykonywania. Prace te naleŜy 
określić w harmonogramie.  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca niezwłocznie przystąpił do prac projektowych 
i w moŜliwie najkrótszym czasie dokonywał zgłoszenia robót wymagających tej procedur, 
a po skutecznym dokonaniu tych formalności przystępował do wykonania robót objętych 
zgłoszeniami. 
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Zamawiający wymaga aby rozpoczęcie przez Wykonawcę robót budowlanych wymagających 
pozwolenia było podjęte po uzyskaniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pozwolenia 
na budowę. Przed złoŜeniem wniosku o  zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie 
pozwolenia na budowę niezbędne jest uzyskanie od Zamawiającego akceptacji rozwiązań 
projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający upowaŜni Wykonawcę do 
uzyskania pozwolenia na budowę po zaakceptowaniu całkowicie zakończonego, kompletnego, 
oprawionego projektu budowlanego, który naleŜy przedłoŜyć Zamawiającemu z kompletem 
wymaganych uzgodnień, w tym wynikających z obowiązujących przepisów prawa, zaleceń 
zawartych w p. 2.1 niniejszego programu na 7 dni przed datą zamierzonego wystąpienia 
z wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę. Jeśli 
Zamawiający nie zaakceptuje przedłoŜonych opracowań z uwagi na ich niezgodność 
z zamówieniem lub niekompletność – Wykonawca niezwłocznie poprawi zakwestionowane 
opracowania i przedłoŜy je ponownie do akceptacji. Wynikające z tego przesunięcie w czasie 
rozpoczęcia prac budowlanych nie upowaŜnia Wykonawcy do wnioskowania o przesunięcie 
terminu końcowego realizacji prac objętych umową.   
 
Wykonanie projektu budowlanego Wykonawca poprzedzi szczegółowym rozpoznaniem 
ukształtowania terenu, budynku, dróg, zieleni, elementów zagospodarowania terenu i istniejącej 
infrastruktury podziemnej i naziemnej pod kątem spełnienia załoŜeń uŜytkowych, szczegółowym 
rozpoznaniem geotechnicznym i w razie potrzeby wykonaniem dokumentacji geologiczno – 
inŜynierskiej, badaniem stanu technicznego muru oporowego, szczegółową inwentaryzacją 
i waloryzacją zieleni i pozyskaniem materiałów wyjściowych do projektowania, o których mowa 
w p. 4.3. Zeszytu 2 Programu Funkcjonalno - UŜytkowego. Wykonawca w razie potrzeby 
zaprojektuje i zrealizuje odpowiednie prace polegające na wyburzeniach, rozbiórkach 
i wycinkach. Na etapie opracowania niniejszego programu rozpoznanie potwierdziło moŜliwość 
jego realizacji przy istniejących uwarunkowaniach, jednak stan poszczególnych elementów 
budynku i obiektów zagospodarowania terenu moŜe ulec zmianie. Wykonawca po szczegółowym 
rozpoznaniu moŜe proponować korekty usytuowania programu w stosunku do określonego 
w niniejszym opracowaniu w celu optymalizacji technicznej prac lub poprawienia własności 
uŜytkowych budynku i jego otoczenia. Zamawiający rozpatrzy propozycje Wykonawcy w tym 
zakresie ale nie jest zobowiązany ich zaakceptować.  
 
Zamawiający przewiduje ustanowienie dla realizowanej przez siebie inwestycji osoby 
upowaŜnionej do zarządzania realizacją umowy oraz specjalistów pełniących funkcje inspektorów 
nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane. Kompetencje Inspektora Nadzoru 
określono w p. 2.4 części opisowej PFU. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu ramowy 
harmonogram budowy przedstawiający w etapach tygodniowych proponowany postęp Robót. 
Harmonogram dla całości przedsięwzięcia opisanego niniejszym Programem musi być jednolity 
i skoordynowany. 
Roboty budowlane będą odbierane przez  Inspektora Nadzoru. 
W razie powstania takiej potrzeby po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca w ramach 
swojej ceny kontaktowej wykona zamienne projekty architektoniczno – budowlane i zamienne 
projekty zagospodarowania terenu dla uzyskania zmian decyzji o pozwoleniu na budowę. 
KaŜdorazowo przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zamienne projekty budowlane na 7 dni 
przed zamierzonym terminem wystąpienia o decyzje zmieniające wcześniejsze pozwolenia. 
Zamawiający kaŜdorazowo upowaŜni Wykonawcę do wystąpienia o te decyzje po sprawdzeniu 
i zaakceptowaniu przygotowanych przez Wykonawcę opracowań i dokumentów. 
W ramach swoich obowiązków realizacji przedmiotu Zamówienia opisanego w niniejszym 
programie funkcjonalno – uŜytkowym Wykonawca uzyska pozwolenie na uŜytkowanie, spełniając 
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wymagania ustawy Prawo Budowlane i spełni inne uwarunkowania wydane przez organ 
administracyjny w decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 
powykonawczą. 
Wymagane jest utrzymanie czystości całego terenu robót w czasie wykonywania Robót. W razie 
zanieczyszczenia terenu w wyniku prowadzonych robót Wykonawca będzie odpowiadać 
za to zgodnie z przepisami prawa a ponadto zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem 
niezwłocznie usunąć zanieczyszczenia. 
Wymagane jest równieŜ bieŜące usuwanie z jezdni ul. Śmidowicza zanieczyszczeń ziemnych 
powodowanych ruchem samochodów budowy. 

 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca będzie odpowiadał przed władającym terenem 
za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Zamawiający w terminie ustalonym w umowie z Wykonawcą przekaŜe prawo dostępu 
do wszystkich części Placu Budowy i uŜytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Zagospodarowania terenu Placu Budowy naleŜy dokonać przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. 
NaleŜy w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejącą infrastrukturę szczególnie w zakresie 
istniejących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, kabli  elektrycznych i sieci cieplnych 
zasilających zabudowę na terenach przylegających do objętych inwestycją.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 
w okresie trwania realizacji aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót a w szczególności: 
- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową, a takŜe zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych; 
- ogrodzenia i oznakowania terenu zaplecza budowy i oznaczenia terenu robót;  
- zabezpieczenia dróg prowadzących do Placu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym 

środkami transportu;  
- wyznaczenia miejsca do postoju sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów 

do wbudowania;  
- doprowadzenia mediów do placu budowy zgodnie z określonym przez siebie 

zapotrzebowaniem; 
- wykonania niwelacji terenu; 
- przywrócenia terenu, na którym nie dokonywał projektowanych ingerencji lecz nim władał 

do stanu poprzedniego nie później niŜ przeddzień zakończenia budowy 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, jak równieŜ będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpoŜarowej. 
 
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia dostępu do zakładu fryzjerskiego w czasie, w którym 
prowadzone roboty nie będą wymagały jego zamknięcia, w tym zapewni media w okresie pracy 
zakładu w wypadku gdyby na skutek robót budowlanych nie były dostępne media z obecnych 
źródeł. Ma teŜ obowiązek zabezpieczenia dojścia dla klientów i pracowników. NaleŜy uzgodnić 
z Zamawiającym sposób zapewnienia dostępu do istniejącego zakładu fryzjerskiego, oraz okres 
czasu gdy zakład nie będzie mógł funkcjonować ze względu na prowadzone roboty budowlane 
(okres ten powinien być jak najkrótszy).   
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2.3. Cechy obiektów projektowanych 
 
2.3.1.   Wykaz pomieszczeń i ich istotnych właściwości w budynku  
Budynek musi zostać zaprojektowany i wykonany zgodnie  z wymaganiami niniejszego 
Programu. Budynek musi być przystosowany do obsługi 233 osób jednocześnie, w tym 
ok. połowy kobiet i ok. połowy męŜczyzn. NaleŜy uwzględnić, Ŝe w obiekcie będzie równieŜ w tym 
czasie pracowało do 60 osób jednocześnie. Ze względu na nierównomierne chwilowe rozkłady 
liczby uŜytkowników urządzenia sanitarne w budynku naleŜy zaprojektować i zrealizować wg 
wskaźników jak dla zakładu pracy w którym zatrudnionych jest 293 osób, w tym 50% kobiet i 50% 
męŜczyzn, przy czym toalety przy szatniach pomieszczeń sportowych i toalety dla małych dzieci 
dostępne bezpośrednio z sal uŜytkowych powinny być zaprojektowane dodatkowo, poza 
bilansem wynikającym z tej liczby. 
Obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem 
na rzecz Zamawiającego odstępstw od obowiązujących przepisów w zakresie, na który 
Zamawiający wyrazi zgodę. Na obecnym etapie Zamawiający nie określa potrzeb w tym zakresie 
jednak jeśli takie potrzeby powstaną, Wykonawca moŜe zaproponować Zamawiającemu 
uzyskanie stosownych odstępstw a Zamawiający rozpatrzy propozycję Wykonawcy, jednak nie 
jest zobowiązany ich zaakceptować. 
 
Wykończenie pomieszczeń 
 
Tabela 1: programowane numery i nazwy pomieszczeń, ich wymagane powierzchni, wysokości, 
okładziny ścienne i posadzki oraz szczególne wymagania w zakresie przystosowania 
do wyposaŜenia ruchomego i stałego. W zakresie przystosowania do wyposaŜenia Wykonawca 
zobowiązany jest zaprojektować kompletne wyposaŜenie i uzgodnić je z Zamawiającym, 
a następnie zrealizować pomieszczenia o odpowiednim kształcie i wymiarach wraz z kompletem 
wypustów instalacyjnych, z zastrzeŜeniem, Ŝe wszystkie elementy wyposaŜenia stanowiące biały 
montaŜ dla instalacji wod-kan oraz komplet wyposaŜenia łazienek Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć i wbudować. 
 
Piwnica  

Nr 
pomiesz
czenia 

Nazwa i funkcja pomieszczenia  
pow.  
m2 

Rodzaj 
posadzki 

Okładziny 
ścienne 

Wymagana  
Wysokość 

pomieszczenia 
w świetle od 
wykończonej 
posadzki do 
spodu sufitu, 
wymagania 

szczegółowe 
dla sufitu 

UWAGI 

001 
Sala warsztatów meblarsko – 
stolarskich 

199,4 P 

farba lateksowa 
G – na ścianie za 

zlewem do 
wysokości 150 

cm.  

3,0 

NaleŜy wykonać 
okładzinę sufitu z 
nieabsorbującej 
pyłu wykładziny 

głuszącej, 
izolacyjność 

akustyczna okien i 
drzwi 32 Db 

002 Wc 5,6 C G 2,5  
003 Korytarz 15,4 G  2,7 na 80%  
004 Archiwum 38,5 G  3,0  
005 Magazyn 6,9 G    
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006 Pom. do wypalania ceramiki 17,3 G  3,0 
Odprowadzenie 
zysków ciepła z 

pieca  

007 Klatka schodowa nr 1 11,9 
Lastrico 

istniejące 
L 2,2  

008 Schowek gospodarczy 4,3 G farba lateksowa 2,2  

009 Wymiennikownia  45,0 

bez 
ingerencji 

w 
istniejącą 
posadzkę 

L 2,2  

010 Rozdzielnia główna 5,7 G L 2,2  
RAZEM: 350,0 - - - -  
 
Parter 

Nr 
pomiesz
czenia 

Nazwa i funkcja pomieszczenia 
pow.  
m2 

Rodzaj 
posadzki 

Okładziny 
ścienne (jeśli 
nie podano % 

to cała 
powierzchnia) 

Wymagana  
wysokość 

pomieszczenia w 
świetle od 

wykończonej 
posadzki do spodu 
sufitu, wymagania 
szczegółowe dla 

sufitu 

UWAGI 

101 Przedsionek 7,0 WW L 2,7  

102 Korytarz 105,3 C L 3,0 na 80% pow. 

12 m2 okładzin 
do pisania 

kredą; 
DuŜe wymiary 

płytek (min. 
60x60 cm) 

103 Przedsionek 5,9 WW L 2,7  

104 Przestrzeń recepcyjna 157,2 C L 2,7 na 80% pow. 
DuŜe wymiary 

płytek (min. 
60x60 cm) 

105 
Pomieszczenie spotkań 
indywidualnych 

8,9 D L 3,0  

106 
Toaleta dla osób 
niepełnosprawnych + przewijak 

7,3 C G 2,5  

107 Toaleta damska 3,3 C G 2,5  
108 Toaleta męska 5,4 C G 2,5  
109 Wnęka porządkowa 0,4 C G 2,2  
110 Korytarz 45,9 G L 2,7 na 80% pow.  
111 Aneks kadry 6,2 G L 2,5  
112 Biuro 8,0 D L 2,5  
113 Sala zajęć indywidualnych 8,3 D L 2,7 na 80% pow.  

114 Klatka schodowa nr 1 14,6 
Lastrico 

istniejące 
L 2,2  

115 Schowek  3,3 G  2,2  
116 Szatnia 13,0 C L 2,5  

117 Sala zajęć grupowych 50,4 A L 3,0 
4 m2 okładzin do 

pisania kredą 

118 Jadalnia 33,5 A 
 G – zgodnie 
z uwagami 

3,0 na 80% pow. 

Ściana za 
umywalką i 

zlewem od drzwi 
do naroŜnika, 
oraz ściana za 

ciągiem 
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kuchennym, do 
wys. ok. 150 cm 

od podłogi 
wykończona 
płytkami - od 
naroŜnika do 
drzwi do pom. 

119 

119 Sala zajęć grupowych  33,5 A L 3,0 
4 m2 okładzin do 

pisania kredą 
120 Toaleta dla małych dzieci 5,7 C G 2,7 na 80% pow.  
121 Aneks socjalny  8,8 C L   
122 Klub aktywnego seniora 69,0 G  3,0  

123 Świetlica 155,2 G L 3,0 
DuŜe wymiary 

płytek (min. 
60x60 cm) 

124 Magazyn mebli 9,3 G  2,5  
125 Pokój instruktorów 17,6 A  2,5 na 80% pow.  
126 Pokój ochrony 14,3 A  2,5 na 80% pow.  
127 Zakład fryzjerski 17,4 wnętrze poza zakresem opracowania 

128 Kuchnia 35,4 C G 3,0 

Płytki na 
ścianach za 

ciągiem 
kuchennym do 

wys. ok. 150 cm 
od podłogi 

129 Korytarz 5,5 C L 2,7 na 80% pow.  
130 Toaleta 5,0 C G 2,5  
131 Magazyn podręczny 4,5 C L 2,5  

132 Klatka schodowa nr 2 8,9 
Lastrico 

istniejące 
L 2,2  

133 Toaleta męska 12,3 C G 2,5  
134 Toaleta damska 10,9 C G 2,5  

135 
Łaźnia i toaleta dla osoby 
niepełnosprawnej 

14,8 B 

G – płytki na 
całej 

wysokości 
ścian  

2,5 
Natrysk bez 

brodzika, odpływ 
w posadzce 

136 Szatnia 15,6 C L 2,5  

137 Węzeł sanitarny 9,9 B 

G – płytki na 
całej 

wysokości 
ścian 

2,5 

Natryski bez 
brodzików, 
odpływy w 
posadzce. 

Systemowy sufit 
odporny na 

wilgoć.  

138 Węzeł sanitarny 9,9 B 

G – płytki na 
całej 

wysokości 
ścian 

2,5 

Natryski bez 
brodzików, 
odpływy w 
posadzce. 

Systemowy sufit 
odporny na 

wilgoć. 
139 Szatnia 15,0 C L 2,5  
140 Magazyn sprzętu sportowego 9,3 G  2,5  
141 Wc 7,2 C G 2,5  
142 Korytarz sali gimnastycznej 17,6 C L 2,7 na 80% pow.  

143 Sala gimnastyczna 212,7 
S1 

(parkiet 
 

Dopuszcza się 
obniŜenie o 10 cm 

Drabinki 
wys. 300 cm dla 
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istniejący) dla adaptacji 
akustycznej, ppoŜ. I 

termoizolacyjnej 

12 osób, piłko 
chwyty i siatki 

zabezpieczające 
okna 

RAZEM: 1209,2 - - - -  
UWAGA: w pomieszczeniach 102, 103, 104, 110, 116, 123 i 128 naleŜy zapewnić ciągłość 
kompozycji i kolorystyki posadzek . 
 
I piętro 

Nr 
pomiesz
czenia 

Nazwa i funkcja pomieszczenia 
pow.  
m2 

Rodzaj 
posadzki 

Okładziny 
ścienne 

Wymagana  
Wysokość 

pomieszczenia w 
świetle od 

wykończonej 
posadzki do spodu 
sufitu, wymagania 
szczegółowe dla 

sufitu 

Wymagania 
szczególne w 

zakresie 
wyposaŜenia 

stałego i 
ruchomego do 
jakiego naleŜy 
przystosować 
pomieszczenie 

201 Korytarz 159,4 G L 3,0 na 80% pow. 
DuŜe wymiary 

płytek (min. 
60x60 cm) 

202 Pokój prawnika / psychologa 9,4 D L 3,0  

203 Pokój socjalny personelu 16,2 C 
G – zgodnie 
z uwagami 

2,7 

Płytki na 
ścianach za 

ciągiem 
kuchennym do 

wys. ok. 150 cm 
od podłogi 

204 Pomieszczenie porządkowe 7,9 G L 2,5  
205 Serwerownia  3,0 G  2,5  
206 Toaleta męska 9,0 C G 2,5  

207 
Toaleta dla osoby 
niepełnosprawnej 

6,9 C G 2,5  

208 Toaleta damska 10,8 C G 2,5  
209 Pomieszczenie pomocnicze 1,9 G  2,2  
210 Pokój do rozmów 8,0 D L 2,5  
211 Pokój do rozmów 8,1 D L 2,5  
212 Pokój do rozmów 7,0 D L 2,5  

213 Klatka schodowa nr 1 17,1 
Lastrico 

istniejące 
L 2,2  

214 
Pokój biurowy kierownika i 
zastępcy 

29,2 D L 2,7  

215 
Pomieszczenie biurowe sekcji 
świadczeń 

16,2 D L 2,7  

216 Archiwum 16,2 G  3,0  
217 Pomieszczenie biurowe 83,9 D  3,0  
218 Sala wielofunkcyjna 33,9 A  3,0  
219 Sala wielofunkcyjna 33,3 A  3,0  
220 Sala wykładowa 67,7 D  3,0  
221 Magazyn sali fitness 9,1 G    

222 Sala fitness 34,0 S2 L 

nie dopuszcza się 
obniŜania poniŜej 

spodu sufitu 
konstrukcji na 90% 

powierzchni 

NaleŜy wykonać 
okładzinę ściany 
przylegającej do 

korytarza z 
nieabsorbującej 
pyłu wykładziny 

głuszącej, 
izolacyjność 



CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UśYTKOWEGO PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I ZMIANY 
SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ RZEMIOSŁA I HANDLU POŁOśONEGO 

PRZY UL. ŚMIDOWICZA 49 W GDYNI NA CENTRUM AKTYWNEGO MIESZKAŃCA 
 

17 

 

akustyczna 
okien i drzwi 32 

Db 

223 Sala fitness 50,4 S2 L 

nie dopuszcza się 
obniŜania poniŜej 

spodu sufitu 
konstrukcji na 90% 

powierzchni 

Ściana 
naprzeciw 

ściany składanej 
pokryta do wys. 
2,0 m lustrami; 

NaleŜy wykonać 
okładzinę ściany 
przylegającej do 

korytarza z 
nieabsorbującej 
pyłu wykładziny 

głuszącej, 
izolacyjność 
akustyczna 

okien i drzwi 32 
Db 

224 Magazyn sali fitness 16,5 G  2,5  

225 Węzeł sanitarny  15,2 B 

G – płytki na 
całej 

wysokości 
ścian 

2,5 

Natryski bez 
brodzików, 
odpływy w 
posadzce. 

Systemowy sufit 
odporny na 

wilgoć. 
226 Szatnia 11,5 C L 2,5  
227 Korytarz 21,3 C L 2,7 na 80% pow.  

228 Sala fitness 66,9 S2 L 

nie dopuszcza się 
obniŜania poniŜej 

spodu sufitu 
konstrukcji na 90% 

powierzchni 

Ściana pokryta 
do wys. 2,0 m 

lustrami; 
NaleŜy wykonać 
okładzinę ściany 
przylegającej do 

korytarza z 
nieabsorbującej 
pyłu wykładziny 

głuszącej, 
izolacyjność 
akustyczna 

okien i drzwi 32 
Db 

229 Węzeł sanitarny 15,1 B 

G – płytki na 
całej 

wysokości 
ścian 

2,5 

Natryski bez 
brodzików, 
odpływy w 
posadzce. 

Systemowy sufit 
odporny na 

wilgoć. 
230 Szatnia  16,5 C L 2,5  

231 Klatka schodowa nr 2 15,7 
Lastrico 

istniejące 
L 2,2  

RAZEM: 817,2 - - - -  
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II piętro 

Nr 
pomiesz
czenia 

Nazwa i funkcja pomieszczenia 
pow.  
m2 

Rodzaj 
posadzki 

Okładziny 
ścienne 

Wymagana  
Wysokość 

pomieszczenia w 
świetle od 

wykończonej 
posadzki do spodu 
sufitu, wymagania 
szczegółowe dla 

sufitu 

Wymagania 
szczególne w 

zakresie 
wyposaŜenia 

stałego i 
ruchomego do 
jakiego naleŜy 
przystosować 

pomieszczenie 

301 Klatka schodowa nr 1 16,5 
Lastrico 

istniejące 
L 2,2  

302 Korytarz 60,3 G L 2,7 na 80% pow. 
DuŜe wymiary 

płytek (min. 
60x60 cm) 

303 Toaleta męska 5,9 C G 2,5  
304 Toaleta damska  3,9 C G 2,5  

305 
Toaleta dla osoby 
niepełnosprawnej 

6,5 C G 2,5  

306 Aneks socjalny 7,9 C L 2,5  
307 Gabinet pielęgniarki 7,9 A L 3,0  
308 Gabinet lekarza 8,0 A L 3,0  
309 Sekretariat 12,3 A  2,7  
310 Gabinet ordynatora 12,3 A  2,7  
311 Toaleta damska 7,4 C G 2,5  
312 Toaleta męska 8,5 C G 2,5  
313 Toaleta personelu medycznego 7,1 C G 2,5  
314 Sala terapii indywidualnej 6,9 A  2,5  

315 Klatka schodowa nr 2 16,7 
Lastrico 

istniejące 
L 2,2  

316 Szatnia 12,9 G L 2,5  
317 Korytarz 88,5 G L 2,7 na 80% pow.  

318 
Sala terapii grupowej / sala 
lekcyjna 

50,4 A  3,0  

319 Pokój terapii indywidualnej 16,0 A  3,0  
320 Pokój terapii indywidualnej 16,5 A  3,0  

321 
Sala terapii grupowej / sala 
lekcyjna 

33,5 A  3,0  

322 
Sala terapii grupowej / sala 
lekcyjna 

33,5 A  3,0  

323 
Sala terapii grupowej / sala 
lekcyjna  

50,8 A  3,0  

324 Łazienka dla dzieci 6,1 C G 2,5 

Natryski bez 
brodzików, 
odpływy w 
posadzce 

325 Zaplecze sali 9,8 G  2,5  

326 
Sala zajęć warsztatowych z 
dziećmi 

50,8 S2 L 3,0 
2 m2 okładzin 

do pisania 
kredą 

327 Zaplecze sali 9,1 G  2,5  

328 Sala warsztatów 207,1 C  3,0 
DuŜe wymiary 

płytek (min. 
60x60 cm) 
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329 Zaplecze sali 16,7 G  2,5  

330 Strefa mycia rąk i pędzli 8,7 C 
G-zgodnie z 

uwagami 
2,5 

Ściany za 
umywalką i 
zlewami do 
wys. ok. 150 

cm od podłogi 
wykończona 

płytkami 
331 Zaplecze sali 11,4 G  2,5  

332 Strefa wejściowa 14,0 G  2,5 
DuŜe wymiary 

płytek (min. 
60x60 cm) 

RAZEM: 823,9 - - - -  
UWAGA: w pomieszczeniach 328, 330 i 332  naleŜy zapewnić ciągłość kompozycji i kolorystyki 
posadzek . 
 

Łącznie powierzchnia programowana netto: 3200,3 m2  

Dopuszcza się odchylenia od programowanych powierzchni poszczególnych pomieszczeń 
w granicach ±8%, a od powierzchni netto łącznie ± 4% bez potrzeby dokonywania w tym 
zakresie uzgodnień z Zamawiającym. 
Zamawiający moŜe wyrazić zgodę na odstępstwa o wartość większą od określonej jeśli będą one 
technicznie uzasadnione i akceptowalne ze względu na potrzeby funkcjonalno – uŜytkowe 
Zamawiającego. 
 
Właściwości uŜytkowe 
W zakresie oświetlenia światłem dziennym wymaga się oświetlenia zgodnego z warunkami 
technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki dla wszystkich pomieszczeń. Wymagania 
szczególne przypisane poszczególnym pomieszczeniom oznaczono w sposób następujący: 
Z – moŜliwość całkowitego zaciemnienia w porze dziennej (zmniejszenie jasności o 90% 
przy drzwiach całkowicie zamkniętych) 
O – ochrona przed olśnieniem – moŜliwość ustawienia przesłon nie pozwalających na 
bezpośrednie podanie promieni słonecznych do pomieszczeń w godzinach 9 – 17 w okresie od 
21.03 do 21.09 
R – zmniejszenie bezpośredniej operacji słonecznej na płaszczyznę okna o co najmniej 30% 
w godzinach 9 – 17 w okresie od 21.03 do 21.09 przez stałe lub ruchome przesłony zewnętrzne 
w oknach od strony południowej, wschodniej i zachodniej o ile występują w pomieszczeniach 
W zakresie akustyki pomieszczeń wymaga się zaprojektowania i wykonania pomieszczeń 
zgodnie z normą PN-B-02151-4 " Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy 
w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań". 
 
UWAGA : wymagania oznaczone Z, O i R naleŜy spełnić przy pomocy rolet lub Ŝaluzji. 
Wykluczone stosowanie firan i zasłon.  
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Tabela 2: Informacja o liczbie uŜytkowników i personelu do jednoczesnego przebywania, 
do których naleŜy przystosować poszczególne pomieszczenia, wymagania szczegółowe 
w zakresie mikroklimatu pomieszczeń 
 
Piwnica  

Nr 
pomiesz
czenia 

Nazwa pomieszczenia  
 

Największa 
liczba 

uŜytkowników 
jednocześnie 

Największa 
liczba 

personelu 
jednocześnie

Wymagania 
szczególne w 

zakresie 
oświetlenia 
światłem 

dziennym i 
operacji 

słonecznej na 
okna 

Wymagania 
szczególne w 

zakresie 
wentylacji 

Temperatura 
obliczeniowa 
w stopniach 
Celsjusza 

001 
Sala warsztatów 

meblarsko – stolarskich 
15 3 

Od strony 
północnej 

oświetlenie 
góroboczne 

1 stanowisko 
robocze – 

odciąg pyłu i 
struŜyn + 900 

m3/h 

16 

002 Wc   
Tylko oświetlenie 

sztuczne 
Wyciągowa 

mechaniczna 
20 

003 Korytarz   

Pośrednie 
dzienne przez 
aluminiowo – 

szklane ścianki 
działowe i drzwi 

Swobodny 
napływ 

powietrza z 
klatki nr 1, 

wyciąg przez 
pomieszczenia 
002, 004, 005, 

008 

16 

004 Archiwum   
Tylko oświetlenie 

sztuczne 
Wyciągowa 

mechaniczna 
16 

005 Magazyn   
Tylko oświetlenie 

sztuczne 
Wyciągowa 

mechaniczna 
16 

006 
Pom. do wypalania 

ceramiki 
5 3 

Tylko oświetlenie 
sztuczne 

Wyprowadzenie 
wyciągu z 

okapu pieca + 
kompensacja 

wyciągu 

16 

007 Klatka schodowa nr 1   
Wymienić 

luksfery na okna 
Wentylacja 

grawitacyjna 
16 

008 Schowek gospodarczy   
Tylko oświetlenie 

sztuczne 
Wyciągowa 

mechaniczna 
16 

009 Wymiennikownia    

Wymagane 
oświetlenie 
światłem 
dziennym 

Zapewnić 
moŜliwość 

naturalnego 
przewietrzania 
awaryjnego, 
wentylacja 

mechaniczna  
5 wymian/h 

16 

010 Rozdzielnia główna   
Tylko oświetlenie 

sztuczne 
Wyciągowa 

mechaniczna 

20 – brak 
potrzeby 

ogrzewania, 
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zyski ciepła 
od urządzeń 

 
 
 
 
Parter 

Nr 
pomiesz
czenia 

Nazwa pomieszczenia  
 

Największa 
liczba 

uŜytkowników 
jednocześnie 

Największa 
liczba 

personelu 
jednocześnie

Wymagania 
szczególne w 

zakresie 
oświetlenia 
światłem 
dziennym 

Wymagania 
szczególne w 

zakresie wentylacji 

Temperatura 
obliczeniowa 
w stopniach 
Celsjusza 

101 Przedsionek     16 

102 Korytarz    

Swobodny napływ 
powietrza z 

przedsionków i 
klatki schodowej nr 

1, wyciąg przez 
pomieszczenia 
133, 134, 135 

20 

103 Przedsionek     16 

104 Przestrzeń recepcyjna 20 2  
Wentylacja 

mechaniczna 
20 

105 
Pomieszczenie spotkań 
indywidualnych 

2 1   20 

106 
Toaleta dla osób 
niepełnosprawnych + 
przewijak 

    20 

107 Toaleta damska     20 
108 Toaleta męska     20 
109 Wnęka porządkowa     20 
110 Korytarz     20 
111 Aneks kadry  3   20 
112 Biuro  3   20 
113 Sala zajęć indywidualnych 2 1   20 
114 Klatka schodowa nr 1     16 
115 Schowek       
116 Szatnia 20    16 
117 Sala zajęć grupowych 25 2 O, R 560 m3/h 20 
118 Jadalnia 15 2 O, R 360 m3/h 20 
119 Sala zajęć grupowych  15 2 O, R 360 m3/h 20 
120 Toaleta dla małych dzieci     20 
121 Aneks socjalny    O, R  20 
122 Klub aktywnego seniora 30 3 O, R, Z 1000 m3/h 20 
123 Świetlica 40 5 O, R, Z 1350 m3/h 20 

124 Magazyn mebli   
Tylko 

oświetlenie 
sztuczne 

 16 

125 Pokój instruktorów  5 O, R  20 
126 Pokój ochrony  3 O, R  20 

127 Zakład fryzjerski Nie objęty projektem 
Istniejąca 
wentylacja 

grawitacyjna 
20 

128 Kuchnia 12 3  
*360 m3/h + 3 

odciągi z okapów 
po 450m3/h kaŜdy 

16 

129 Korytarz     16 
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130 Toaleta     20 
131 Magazyn podręczny   Z  16 
132 Klatka schodowa nr 2     16 

133 Toaleta męska   
Szyby 

nieprzezierne 
 20 

134 Toaleta damska   
Szyby 

nieprzezierne 
 20 

135 
Łaźnia  i toaleta dla osoby 
niepełnosprawnej 

  
Szyby 

nieprzezierne 
 24 

136 Szatnia   
Szyby 

nieprzezierne 
 24 

137 Węzeł sanitarny   
Szyby 

nieprzezierne 
 24 

138 Węzeł sanitarny   
Szyby 

nieprzezierne 
 24 

139 Szatnia   
Szyby 

nieprzezierne 
 24 

140 
Magazyn sprzętu 
sportowego 

    12 

141 Wc   
Szyby 

nieprzezierne 
 20 

142 
Korytarz sali 
gimnastycznej 

    16 

143 Sala gimnastyczna 20 3  2250 m3/h 16 
 
I piętro 

Nr 
pomiesz
czenia 

Nazwa pomieszczenia  
 

Największa 
liczba 

uŜytkownikó
w 

jednocześnie 

Największa 
liczba 

personelu 
jednocześn

ie 

Wymagania 
szczególne w 

zakresie 
oświetlenia 
światłem 
dziennym 

Wymagania 
szczególne w 

zakresie 
wentylacji 

Temperatura 
obliczeniowa 
w stopniach 
Celsjusza 

201 Korytarz     20 

202 
Pokój prawnika / 
psychologa 

2 2  120 m3/h 20 

203 Pokój socjalny personelu 5    20 

204 
Pomieszczenie 
porządkowe 

    16 

205 Serwerownia     

Wymagane 
chłodzenie 
powietrza 

obiegowego ze 
względu na 
zyski ciepła 

24 
maksymalna 
ze względu 

na zyski 
ciepła 

206 Toaleta męska     20 

207 
Toaleta dla osoby 
niepełnosprawnej 

    20 

208 Toaleta damska     20 

209 
Pomieszczenie 
pomocnicze 

    16 

210 Pokój do rozmów 2 2  120 m3/h 20 
211 Pokój do rozmów 2 2  120 m3/h 20 
212 Pokój do rozmów 2 2  120 m3/h 20 
213 Klatka schodowa nr 1     16 

214 
Pokój biurowy kierownika i 
zastępcy 

8 2 O, R 300 m3/h 20 

215 
Pomieszczenie biurowe 
sekcji świadczeń 

2 3 O, R 150 m3/h 20 
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216 Archiwum     16 
217 Pomieszczenie biurowe 4 18 O, R 660 m3/h 20 
218 Sala wielofunkcyjna 20 2 O, R, Z 660 m3/h 20 
219 Sala wielofunkcyjna 20 2 O, R, Z 660 m3/h 20 
220 Sala wykładowa 30 3 O, R, Z 1000 m3/h 20 

221 Magazyn sali fitness   
Tylko oświetlenie 

sztuczne 
 16 

222 Sala fitness 6 1 O, R 630 m3/h 16 
223 Sala fitness 9 2 O, R 960 m3/h 16 
224 Magazyn sali fitness     16 

225 Węzeł sanitarny    
Szyby 

nieprzezierne 
 20 

226 Szatnia 5    20 
227 Korytarz     16 
228 Sala fitness 13 2  1360 m3/h 16 

229 Węzeł sanitarny   
Szyby 

nieprzezierne 
 20 

230 Szatnia  5  
Szyby 

nieprzezierne 
 20 

231 Klatka schodowa nr 2     16 
 
II piętro 

Nr 
pomiesz
czenia 

Nazwa pomieszczenia  
 

Największa 
liczba 

uŜytkownikó
w 

jednocześnie 

Największa 
liczba 

personelu 
jednocześn

ie 

Wymagania 
szczególne w 

zakresie 
oświetlenia 
światłem 
dziennym 

Wymagania 
szczególne w 

zakresie 
wentylacji 

Temperatura 
obliczeniowa 
w stopniach 
Celsjusza 

301 Klatka schodowa nr 1     16 
302 Korytarz     20 
303 Toaleta męska     20 
304 Toaleta damska      20 

305 
Toaleta dla osoby 
niepełnosprawnej 

    20 

306 Aneks socjalny  3   20 
307 Gabinet pielęgniarki 2 1   20 
308 Gabinet lekarza 2 1   20 
309 Sekretariat 2 1   20 
310 Gabinet ordynatora 2 1   20 
311 Toaleta damska     20 
312 Toaleta męska     20 

313 
Toaleta personelu 
medycznego 

    20 

314 Sala terapii indywidualnej 2 1   20 
315 Klatka schodowa nr 2     16 
316 Szatnia     16 
317 Korytarz     20 

318 
Sala terapii grupowej / sala 
lekcyjna 

16 2 O, R, Z 540 m3/h 20 

319 Pokój terapii indywidualnej 2 1 O, R 90 m3/h 20 
320 Pokój terapii indywidualnej 2 1 O, R 90 m3/h 20 

321 
Sala terapii grupowej / sala 
lekcyjna 

10 2 O, R, Z 360 m3/h 20 

322 
Sala terapii grupowej / sala 
lekcyjna 

10 2 O, R, Z 360 m3/h 20 

323 
Sala terapii grupowej / sala 
lekcyjna  

16 2 O, R, Z 540 m3/h 20 

324 Łazienka dla dzieci     20 



CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UśYTKOWEGO PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I ZMIANY 
SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ RZEMIOSŁA I HANDLU POŁOśONEGO 

PRZY UL. ŚMIDOWICZA 49 W GDYNI NA CENTRUM AKTYWNEGO MIESZKAŃCA 
 

24 

 

325 Zaplecze sali     16 

326 
Sala zajęć warsztatowych 
z dziećmi 

15 2 O, R, Z 360 m3/h 20 

327 Zaplecze sali  2 
Tylko oświetlenie 

sztuczne 
60 m3/h 16 

328 Sala warsztatów 30 5 
O, R – wyłącznie 

od strony 
południowej 

1050 m3/h 20 

329 Zaplecze sali  2  60 m3/h 16 
330 Strefa mycia rąk i pędzli      
331 Zaplecze sali  2  60 m3/h 16 
332 Strefa wejściowa      

Uwaga : szyby nieprzezierne oznaczają nieprzezroczyste, ale przepuszczające światło. 
W oknach istniejących do zachowania dopuszcza się oklejenie szyb folią imitującą 
piaskowanie. 
 
 
Tabela 3: Wymagania w zakresie oświetlenia sztucznego, wyposaŜenia w instalacje elektryczne 
i niskoprądowe 
 
Nagłośnienie – oznaczenia: 
L – lokalne nagłośnienie w pomieszczeniu o natęŜeniu odpowiadającym pojęciu tła muzycznego, 
nie zakłócającego w pomieszczeniach prowadzenia rozmów, ze zwykłym natęŜeniem głosu, w 
kaŜdym pomieszczeniu naleŜy zapewnić moŜliwość regulacji natęŜenia dźwięku i jego całkowite 
wyłączenie 
Em – wartość natęŜenia średniego 
 
Piwnica  

Nr 
pomiesz
czenia 

Nazwa pomieszczenia 
 

Wymagania 
szczególne  
w zakresie 
oświetlenia 
sztucznego 
wg. PN EN 

12464-1:2011 

Wymagania szczególne  
w zakresie instalacji elektrycznych 

M
on

ito
rin

g 
C

C
TV

 

Ko
nt

ro
la

 d
os

tę
pu

 

O
ch

ro
na

 p
rz

ed
 

w
ła

m
an

ie
m

 

N
ag

ło
śn

ie
ni

e 
001 

Sala warsztatów 
meblarsko – stolarskich 

Em = 500 lx 

− gn. ele. 230V – min. 14 szt., 
− gn. ele. 400V 16A – 6 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
− doświetlenie miejsc pracy. 

  

Świet
lik i 

okna 
anty
włam
anio
we 

 

002 Wc Em = 200 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
czujek ruchu, 

   
 

003 Korytarz Em = 100 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
czujek ruchu, 

+   
 

004 Archiwum Em = 200 lx 
− gn. ele. 230V – min. 2 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

Okno 
anty
włam
anio
we 

 

005 Magazyn Em = 100 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
łączników instalacyjnych, 

   
 

006 
Pom. do wypalania 
ceramiki 

Em = 500 lx 
− gn. ele. 230V – min. 4 szt., 
− gn. ele. 400V 16A – 1 szt. (Piec), 
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− sterowanie oświetleniem za pomocą 
łączników instalacyjnych, 

007 Klatka schodowa nr 1 Em = 100 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
czujek ruchu, 

+   
 

008 Schowek gospodarczy Em = 100 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
łączników instalacyjnych, 

   
 

009 Wymiennikownia  
poza zakresem 
opracowania 

− zasilona i opomiarowana z tablicy 
głównej 

   
 

010 Rozdzielnia główna Em = 200 lx 
− gn. ele. 230V – min. 2 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
   

 

 
Parter 

Nr 
pomiesz
czenia 

Nazwa pomieszczenia 
 

Wymagania 
szczególne  
w zakresie 
oświetlenia 
sztucznego 
wg. PN EN 

12464-1:2011 

Wymagania szczególne  
w zakresie instalacji elektrycznych 

M
on

ito
rin

g 
C

C
TV

 

Ko
nt

ro
la

 d
os

tę
pu

 

O
ch

ro
na

 p
rz

ed
 

w
ła

m
an

ie
m

 

N
ag

ło
śn

ie
ni

e 

101 Przedsionek Em = 200 lx 
− sterowanie oświetleniem 

skoordynowane z oświetleniem 
zewnętrznym 

  
  

102 Korytarz Em = 100 lx 
− gn. ele. 230V – min. 1 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

kasety sterowania oświetleniem (KSO) 
+  

  

103 Przedsionek Em = 100 lx 
− sterowanie oświetleniem 

skoordynowane z oświetleniem 
zewnętrznym 

  
  

104 Przestrzeń recepcyjna Em = 300 lx 
− gn. ele. 230V – min. 12 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
+  

  

105 
Pomieszczenie spotkań 
indywidualnych 

Em = 300 lx 
− gn. ele. 230V – min. 4 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

106 
Toaleta dla osób 
niepełnosprawnych + 
przewijak 

Em = 200 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
czujek ruchu, 

  
  

107 Toaleta damska Em = 200 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
czujek ruchu, 

  
  

108 Toaleta męska Em = 200 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
czujek ruchu, 

  
  

109 Wnęka porządkowa Em = 100 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
łączników instalacyjnych, 

  
  

110 Korytarz Em = 100 lx 
− gn. ele. 230V – min. 1 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
+ + 

  

111 Aneks kadry Em = 300 lx 
− gn. ele. 230V – min. 2 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

112 Biuro Em = 500 lx 
− gn. ele. 230V – min. 4 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

113 Sala zajęć indywidualnych Em = 300 lx 
− gn. ele. 230V – min. 2 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

114 Klatka schodowa nr 1 Em = 150 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą +    
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czujek ruchu, 

115 Schowek  Em = 100 lx 
− gn. ele. 230V – min. 1 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

116 Szatnia Em = 200 lx 
− gn. ele. 230V – min. 1 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
+  

  

117 Sala zajęć grupowych Em = 500 lx 
− gn. ele. 230V – min. 5 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

118 Jadalnia Em = 200 lx 

− gn. ele. 230V – min. 8 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
− dodatkowe oświetlenie pod szafkami. 

  

  

119 Sala zajęć grupowych  Em = 500 lx 
− gn. ele. 230V – min. 5 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

120 Toaleta dla małych dzieci Em = 200 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
łączników instalacyjnych, 

  
  

121 Aneks socjalny  Em = 300 lx 

− gn. ele. 230V – min. 6 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
− dodatkowe oświetlenie pod szafkami. 

  

  

122 Klub aktywnego seniora Em = 200 lx 
− gn. ele. 230V – min. 6 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych. 
  

  

123 Świetlica Em = 300 lx 

− gn. ele. 230V – min. 12 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
− doświetlenie dla stołu bilardowego itp. - 

naleŜy przewidzieć jedno podświetlenie 
pod stół bilrdowy w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego 

  

 L 

124 Magazyn mebli Em = 100 lx 
− gn. ele. 230V – min. 1 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

125 Pokój instruktorów Em = 300 lx 
− gn. ele. 230V – min. 6 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
 + 

  

126 Pokój ochrony Em = 300 lx 
− gn. ele. 230V – min. 4 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
 + 

  

127 Zakład fryzjerski nie objęty projektem, utrzymać zasilanie wg stanu istniejącego 

128 Kuchnia Em = 500 lx 

− gn. ele. 230V – min. 10 szt., 
− wypusty 400V dla urządzeń 

gastronomicznych – min. 6 szt. 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
− dodatkowe oświetlenie pod szafkami. 

  

  

129 Korytarz Em = 100 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
czujek ruchu, 

+  
  

130 Toaleta Em = 100 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
czujek ruchu, 

  
  

131 Magazyn podręczny Em = 100 lx 
− gn. ele. 230V – 1 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

132 Klatka schodowa nr 2 Em = 150 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą +    
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czujek ruchu, 

133 Toaleta męska Em = 200 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
czujek ruchu, 

  
  

134 Toaleta damska Em = 200 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
czujek ruchu, 

  
  

135 
Łaźnia  i toaleta dla osoby 
niepełnosprawnej 

Em = 200 lx 
− gn. ele. 230V – 1 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

136 Szatnia Em = 200 lx 
− gn. ele. 230V – min. 2 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

137 Węzeł sanitarny Em = 200 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
łączników instalacyjnych, 

  
  

138 Węzeł sanitarny Em = 200 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
łączników instalacyjnych, 

  
  

139 Szatnia Em = 200 lx 
− gn. ele. 230V – min. 2 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

140 
Magazyn sprzętu 
sportowego 

Em = 100 lx 
− gn. ele. 230V – min. 2 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

141 Wc Em = 200 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
czujek ruchu, 

  
  

142 
Korytarz sali 
gimnastycznej 

Em = 100 lx 
− gn. ele. 230V – min. 1 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

kasety sterowania oświetleniem (KSO) 
+  

  

143 Sala gimnastyczna Em = 300 lx 
− gn. ele. 230V – min. 6 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych 
  

  

 
I piętro 

Nr 
pomiesz
czenia 

Nazwa pomieszczenia 
 

Wymagania 
szczególne  
w zakresie 
oświetlenia 
sztucznego 
wg. PN EN 

12464-1:2011 

Wymagania szczególne  
w zakresie instalacji elektrycznych 

M
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g 
C

C
TV

 

Ko
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ro
la

 d
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O
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ro
na

 p
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w
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m

 

N
ag

ło
śn

ie
ni

e 
201 Hall Em = 200 lx 

− gn. ele. 230V – min. 4 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

kasety sterowania oświetleniem (KSO) 
+  

  

202 
Pokój prawnika / 
psychologa 

Em = 500 lx 
− gn. ele. 230V – min. 2 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

203 Pokój socjalny personelu Em = 300 lx 

− gn. ele. 230V – min. 8 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
− dodatkowe oświetlenie pod szafkami. 

  

  

204 
Pomieszczenie 
porządkowe 

Em = 100 lx 
− gn. ele. 230V – min. 2 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

205 Serwerownia  Em = 300 lx 
− zasilanie szafy RACK 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
 + 

  

206 Toaleta męska Em = 200 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
czujek ruchu, 

  
  

207 Toaleta dla osoby Em = 200 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą     
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niepełnosprawnej czujek ruchu, 

208 Toaleta damska Em = 200 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
czujek ruchu, 

  
  

209 
Pomieszczenie 
pomocnicze 

Em = 100 lx 
− gn. ele. 230V – min. 1 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

210 Pokój do rozmów Em = 300 lx 
− gn. ele. 230V – min. 2 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

211 Pokój do rozmów Em = 300 lx 
− gn. ele. 230V – min. 2 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

212 Pokój do rozmów Em = 300 lx 
− gn. ele. 230V – min. 2 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

213 Klatka schodowa nr 1 Em = 150 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
czujek ruchu, 

+  
  

214 
Pokój biurowy kierownika i 
zastępcy 

Em = 500 lx 
− gn. ele. 230V – min. 4 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

215 
Pomieszczenie biurowe 
sekcji świadczeń 

Em = 500 lx 
− gn. ele. 230V – min. 4 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

216 Archiwum Em = 200 lx 
− gn. ele. 230V – min. 2 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

217 Pomieszczenie biurowe Em = 500 lx 
− gn. ele. 230V – min. 16 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

218 Sala wielofunkcyjna Em = 500 lx 
− gn. ele. 230V – min. 6 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

 L  

219 Sala wielofunkcyjna Em = 500 lx 
− gn. ele. 230V – min. 6 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

 L 

220 Sala wykładowa Em = 500 lx 
− gn. ele. 230V – min. 6 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

 L+ 
pętla 
induk
tofoni
czna 

221 Magazyn sali fitness Em = 100 lx 
− gn. ele. 230V – min. 1 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

222 Sala fitness Em = 300 lx 
− gn. ele. 230V – min. 2 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

223 Sala fitness Em = 300 lx 
− gn. ele. 230V – min. 2 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

 L 

224 Magazyn sali fitness Em = 100 lx 
− gn. ele. 230V – 1 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

225 Węzeł sanitarny  Em = 200 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
łączników instalacyjnych, 

  
  

226 Szatnia Em = 200 lx 
− gn. ele. 230V – min. 2 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
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227 Korytarz Em = 100 lx 
− gn. ele. 230V – min. 1 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

kasety sterowania oświetleniem (KSO) 
 + 

+  

228 Sala fitness Em = 300 lx 
− gn. ele. 230V – min. 2 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
+  

 L+ 
pętla 
induk
tofoni
czna 

229 Węzeł sanitarny Em = 200 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
łączników instalacyjnych, 

  
  

230 Szatnia  Em = 200 lx 
− gn. ele. 230V – min. 2 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

231 Klatka schodowa nr 2 Em = 150 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
czujek ruchu, 

+  
  

 
II piętro 

Nr 
pomiesz
czenia 

Nazwa pomieszczenia 
 

Wymagania 
szczególne  
w zakresie 
oświetlenia 
sztucznego 
wg. PN EN 

12464-1:2011 

Wymagania szczególne  
w zakresie instalacji elektrycznych 
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301 Klatka schodowa nr 1 Em = 150 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
czujek ruchu, 

+  
  

302 Korytarz Em = 100 lx 
− gn. ele. 230V – min. 2 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

kasety sterowania oświetleniem (KSO) 
+  

  

303 Toaleta męska Em = 200 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
czujek ruchu, 

  
  

304 Toaleta damska  Em = 200 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
czujek ruchu, 

  
  

305 
Toaleta dla osoby 
niepełnosprawnej 

Em = 200 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
czujek ruchu, 

  
  

306 Aneks socjalny Em = 200 lx 

− gn. ele. 230V – min. 6 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
− dodatkowe oświetlenie pod szafkami. 

  

  

307 Gabinet pielęgniarki Em = 500 lx 
− gn. ele. 230V – min. 4 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

308 Gabinet lekarski Em = 500 lx 
− gn. ele. 230V – min. 4 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

309 Sekretariat Em = 300 lx 
− gn. ele. 230V – min. 6 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

310 Gabinet ordynatora Em = 500 lx 
− gn. ele. 230V – min. 4 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

311 Toaleta damska Em = 200 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
czujek ruchu, 

  
  

312 Toaleta męska Em = 200 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
czujek ruchu, 

  
  

313 
Toaleta personelu 
medycznego 

Em = 200 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
czujek ruchu, 
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314 Sala terapii indywidualnej Em = 300 lx 
− gn. ele. 230V – min. 4 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

315 Klatka schodowa nr 2 Em = 150 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
czujek ruchu, 

+  
  

316 Szatnia Em = 200 lx 
− gn. ele. 230V – min. 1 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
+  

  

317 Korytarz Em = 100 lx 
− gn. ele. 230V – min. 2 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych 
+  

  

318 
Sala terapii grupowej / sala 
lekcyjna 

Em = 500 lx 
− gn. ele. 230V – min. 8 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

319 Pokój terapii indywidualnej Em = 500 lx 
− gn. ele. 230V – min. 4 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

320 Pokój terapii indywidualnej Em = 500 lx 
− gn. ele. 230V – min. 4 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

321 
Sala terapii grupowej / sala 
lekcyjna 

Em = 500 lx 
− gn. ele. 230V – min. 20 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

322 
Sala terapii grupowej / sala 
lekcyjna 

Em = 500 lx 
− gn. ele. 230V – min. 8 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

323 
Sala terapii grupowej / sala 
lekcyjna  

Em = 500 lx 
− gn. ele. 230V – min. 8 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

324 Łazienka dla dzieci Em = 200 lx − sterowanie oświetleniem za pomocą 
łączników instalacyjnych, 

  
  

325 Zaplecze sali Em = 200 lx 
− gn. ele. 230V – min. 1 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

326 
Sala zajęć warsztatowych 
z dziećmi 

Em = 500 lx 
− gn. ele. 230V – min. 6 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

327 Zaplecze Sali Em = 200 lx 
− gn. ele. 230V – min. 1 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

328 Sala warsztatów Em = 500 lx 
− gn. ele. 230V – min. 20 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

 L 

329 Zaplecze Sali Em = 200 lx 
− gn. ele. 230V – min. 1 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

330 Strefa mycia rąk i pędzli Em = 200 lx 
− gn. ele. 230V – min. 1 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

331 Zaplecze sali Em = 200 lx 
− gn. ele. 230V – min. 1 szt., 
− sterowanie oświetleniem za pomocą 

łączników instalacyjnych, 
  

  

332 Strefa wejściowa Em = 200 lx 
− gn. ele. 230V – min. 1 szt., 
sterowanie oświetleniem za pomocą 
łączników instalacyjnych, 

  
  

Uwaga: 1 gniazdo elektryczne 230V  – 1 puszka z 2 wtykami 
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2.3.2. Wymagania szczegółowe w stosunku do budynku 
 
Wymagania w stosunku do rozwiązań konstrukcyjnych konstrukcyjno – budowlanych 
i wykończenia zewnętrznego 
 
Wymagania w stosunku do wykonania robót fundamentowych 
W trakcie prowadzenia robót ziemnych naleŜy ściśle stosować się do wymagań normy PN-B-
06050:1999  „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 
Podczas wykonywania wykopów fundamentowych przy posadowieniu bezpośrednim naleŜy 
zwrócić uwagę, aby podłoŜe w rejonie posadowienia fundamentów zachować o nienaruszonej 
strukturze. W tym celu ostatnią warstwę gruntu z wykopów o miąŜszości min 0.3 m w piaskach 
oraz 0.6 m w utworach spoistych naleŜy usuwać ręcznie. Wykopy fundamentowe naleŜy 
zabezpieczyć przed wpływem opadów atmosferycznych, przenikaniem wód gruntowych 
i powierzchniowych oraz przemarzaniem, aby nie dopuścić do rozmiękczenia, rozluźnienia 
i osłabienia podłoŜa. 
NaleŜy spodziewać się w trakcie realizacji rozbudowy części podziemnej napływu wód 
opadowych do wykopów fundamentowych co moŜe spowodować konieczność odpompowywania 
wody poza wykop. Wyboru stosownej metody odwodnienia naleŜy dokonać po szczegółowym 
rozpoznaniu rodzaju gruntów i stosunków wodnych w wykopie, przy czym prace naleŜy 
prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć struktury gruntów w podłoŜu i aby zasięg leja 
depresyjnego nie przekraczał granicy terenu działki. 
 
Konstrukcja nośna 
Konstrukcja nośna budynku jest częściowo wykonana z elementów Ŝelbetowych 
prefabrykowanych ściennych i słupowych oraz częściowo murowana. Niektóre części budynku są 
wykonane w prefabrykowanej i w monolitycznej konstrukcji szkieletowej Ŝelbetowej, a takŜe 
w wyniku przeprowadzonych działań naprawczych w stanie przedawaryjnym spowodowanym 
nierównomiernym osiadaniem budynku zostały wzmocnione z uŜyciem konstrukcji stalowej. 
Struktura nośna budynku  jest usztywniona klatkami schodowymi i ścianami zewnętrznymi, 
posiada poprzeczne przepony usztywniające wewnętrzne. Ze względów funkcjonalno – 
uŜytkowych zaprogramowano usuniecie części elementów istniejącej konstrukcji nośnej, przede 
wszystkim fragmentów ścian nośnych i ścian usztywniających. NaleŜy zaprojektować i zbudować 
ustroje konstrukcyjne, które przejmą rolę elementów usuwanych w sposób zapewniający 
zachowanie dobrego i bezpiecznego stanu konstrukcji nośnej budynku. Roboty związane 
z wykonywaniem przebudów konstrukcji naleŜy wykonać w odpowiednio dobranej technologii 
zapewniającej nie naraŜanie budynku na awarię w trakcie wykonywania robót i w trakcie jego 
późniejszego uŜytkowania w całym okresie trwałości technicznej. Jeśli Wykonawca zaprojektuje  
uŜycie konstrukcji stalowej, Zamawiający wymaga, by wszystkie konstrukcyjne elementy ze stali 
były wykonane jako ocynkowane w całości w wytwórni, mocowane przez łączniki mechaniczne. 
Nie dopuszcza się spawania elementów konstrukcyjnych na budowie. 
W kaŜdej sytuacji naleŜy przeanalizować statykę elementów konstrukcji budynku i sztywność 
zmienianej konstrukcji, kierując się wskazaniami głównymi obliczeń, wytycznymi normowymi oraz 
zasadami sztuki budowlanej. Realizacja wytycznych projektu wymaga od Wykonawcy 
zastosowania wytycznych projektowych oraz (w przypadku zaistnienia takiej sytuacji) takŜe 
uzgadniania rozwiązań zamiennych wynikających z odsłonięcia innej, istniejącej sytuacji 
konstrukcyjnej niŜ zapisana projektem.  
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Ściany zewnętrzne 
Zamawiający wymaga, by Wykonawca zaprojektował i zrealizował przebudowę istniejących ścian 
zewnętrznych budynku tak, by zostały pokryte od zewnątrz warstwami izolacyjnymi 
o odpowiednim oporze cieplnym i zewnętrzną wyprawą elewacyjną. W warstwie konstrukcyjnej 
ściany powinny pozostać Ŝelbetowe a ich części niekonstrukcyjne Ŝelbetowe lub murowane – 
poniŜej poziomu gruntu z litych bloczków betonowych lub litej cegły ceramicznej a powyŜej 
przylegającego gruntu z litej lub szczelinowej cegły ceramicznej, litej cegły silikatowej, bloczków 
gazobetonowych lub innych ściennych materiałów porowatych lub drąŜonych. Ściany w gruncie 
powinny być od zewnątrz przed ociepleniem pokryte izolacją przeciwwodną. Warstwa osłonowa 
pomiędzy gruntem a izolacją termiczną poniŜej poziomu styku ścian z gruntem powinna być 
z maty kubełkowej a bezpośrednio powyŜej tego poziomu elewacje powinny być do wysokości 
zgodnej z dyspozycjami zawartymi na rysunku nr 15 w części informacyjnej programu pokryte 
wyprawą z tynku mozaikowego drobnoziarnistego (1,2-1,4 mm) o wysokiej 
wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Warstwa izolacji termicznej  ścian musi być 
zaprojektowana i wykonana stosownie do potrzeb i lokalizacji ze styropianu, styroduru lub wełny 
mineralnej. PowyŜej tynku mozaikowego elewacje muszą zostać pokryte cienkopowłokowym 
tynkiem mineralnym na siatce z tworzywa sztucznego barwionym w masie w systemie ociepleń 
metodą lekką mokrą, ze wzmocnieniem krawędzi listwami profilowymi dylatacyjnymi i startowymi 
z tworzywa sztucznego  
 
Fosy przyokienne wzdłuŜ części podpiwniczonej  
Istniejące ściany oporowe wydzielające fosy przyokienne są murowane, z uwagi na ich zły stan 
techniczny, naleŜy je rozebrać. W ich miejsce naleŜy zaprojektować ściany Ŝelbetowe 
monolityczne, z betonu C20/25 W6, F150, zbrojonego stalą BSt500S klasy A-IIIN. Od strony 
południowej budynku nad ścianą naleŜy zaprojektować i wykonać dodatkowy pas stropu oparty 
od strony gruntu na nowej ścianie fosy, a wzdłuŜ ściany budynku na belce opartej na słupach 
usytuowanych przy istniejących filarkach międzyokiennych. Posadowienie słupów podporowych 
na ścianie lub belce fundamentowej. 
Fosę przyokienną po stronie północnej budynku naleŜy zaprojektować i wykonać 
z antywłamaniowym przeszkleniem dachowym doświetlającym, opartym na szkielecie stalowym. 
Słupy podporowe i ich posadowienie jak w fosie od frontu budynku. 
Rozbiórkę murowanych ścian obu fos doświetlających poziom piwnic naleŜy wykonać 
po wcześniejszym wykonaniu rozkopu szerokoprzestrzennego (niezbędnego takŜe do realizacji 
nowej, Ŝelbetowej konstrukcji). Po rozpoznaniu prac niezbędnych do realizacji zamierzenia, 
dopuszcza się zastosowanie prac zabezpieczających, ograniczających kubaturę wykopu.  
 
Stropy  
W budynku istnieją stropy prefabrykowane Ŝelbetowe, kanałowe.  
Płyty stropu przeznaczone do usunięcia naleŜy podstemplować między kondygnacjami, 
aŜ do poziomu posadowienia systemu zabezpieczenia na gruncie (ew. na posadzce, jeśli nie ma 
w podłoŜu warstw ocieplających w postaci np. styropianu co naleŜy potwierdzić odkrywkami).  
Przy stemplowaniu stropów naleŜy przewidzieć miejsca podparć, uwzględniając przy tym: 
- przeniesienie obciąŜeń od stemplowania na podłoŜe (tu naleŜy zapewnić wystarczającą 

powierzchnię posadowienia zabezpieczenia, zgodnie z przewidywanym dociąŜeniem 
rozbiórkowym), 

- dociąŜenie niŜszych stropów cięŜarem materiału rozbiórkowego przy rozbiórce stropu wyŜszego 
gruzem lub fragmentami konstrukcji stropu odkładanego na stropie podczas rozbiórki, 

- naleŜy zapewnić wysokie pomosty rozbiórkowe, nie dopuszczające do dynamicznych, 
obciąŜeniowo, niekontrolowanych upadków z duŜej wysokości fragmentów rozbiórkowych 
konstrukcji istniejącego stropu, 
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- usuwanie fragmentów istniejącej konstrukcji Ŝelbetowej naleŜy realizować poprzez wycinanie jej 
fragmentów techniką diamentową, z wykluczeniem prac rozbiórkowych prowadzonych 
w sposób udarowy. Mogłoby to spowodować znaczne defekty eksploatacyjne pozostawianej, 
istniejącej konstrukcji podporowej stropów. 

 
Urządzenie dźwigowe oraz szyb wentylacyjny przy szybie dźwigowym 
W budynku naleŜy zrealizować dźwig przystosowany dla niepełnosprawnych w szybie 
Ŝelbetowym. Wymagany udźwig: 1000 kg. Rozmiary kabiny w rzucie: 1200 x 2100 mm. 
Wykonanie szybu Ŝelbetowego oraz usytuowanego bezpośrednio przy nim szybu wentylacyjnego 
wymaga usunięcia niezbędnej szerokości pasma stropu na kaŜdej kondygnacji oraz odtworzenia 
wokół obu zblokowanych szybów stropu o konstrukcji Ŝelbetowej monolitycznej lub łączonej 
stalowo-Ŝelbetowej. W zaleŜności od dostępnych rozwiązań technicznych, moŜe wystąpić 
konieczność wykonania podszybia. Wiązałoby się to z koniecznością jednostronnego usunięcia 
odsadzki ławy fundamentowej pod ścianami przydylatacyjnymi, na odcinku ok. 2.40-2.80 m. 
Przed projektowaniem podszybia naleŜy bezwzględnie rozpoznać warunki gruntowe w podłoŜu 
jego posadowienia. 
Szyb dźwigu osobowego naleŜy wykonać jako Ŝelbetowy monolityczny, z betonu C20/25, 
zbrojony stalą Ŝebrowaną BSt500S klasy A-IIIN. Grubość ścian szybu: 15 cm. Grubość płyty 
podszybia rzędu 20-25 cm. 
 
Szyb wentylacyjny przy szybie dźwigowym 
Wykonanie szybu Ŝelbetowego wymaga usunięcia niezbędnego pasma stropu na kaŜdej 
kondygnacji oraz odtworzenia wokół szybu stropu o konstrukcji Ŝelbetowej monolitycznej lub 
łączonej stalowo-Ŝelbetowej. W zaleŜności od dostępnych rozwiązań technicznych pozostawiana 
część rozpiętości stropu moŜe być oparta bezpośrednio na szybie lub na dodatkowej podporze  
wznoszonej sukcesywnie od poziomu fundamentów. 
 
Schody wewnętrzne 
W budynku są schody Ŝelbetowe, prefabrykowane typu płytowego. Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca zaprojektował i zrealizował przebudowę ściany zewnętrznej w klatce schodowej nr 1 
tak aby szerokość spoczników międzykondygnacyjnych na wszystkich poziomach wynosiła co 
najmniej 1,5 m. 
Z uwagi na konieczność minimalizacji w tym przypadku wymiarów elementów konstrukcji, 
po usunięciu istniejących fragmentów wieńców Ŝelbetowych naleŜy zastosować rozwiązania 
ze stali profilowej. Prace obejmujące usunięcie istniejącego wieńca i wykonanie nowego 
rozwiązania spinającego konstrukcję budynku naleŜy wykonywać od razu kompletnie dla jednego 
poziomu. Nie dopuszcza się usunięcia więcej niŜ jednego wieńca równocześnie. 
Zamawiający wystąpił z wnioskiem o uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno – 
budowlanych w zakresie szerokości biegów i wysokości stopni klatek schodowych w związku ze 
zlokalizowaniem w budynku funkcji opieki zdrowotnej. Istotą odstępstwa jest zgoda na 
zastosowanie w budynku klatek schodowych, których szerokości biegów są nie mniejsze niŜ 
1,2 m, wysokości stopni nie większe niŜ 0,165 m oraz szerokości spoczników są nie mniejsze niŜ 
1,5 m. W związku z tym Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania i wybudowania 
w klatce schodowej nr 1 poszerzeń istniejących spoczników międzypiętrowych z wykorzystaniem 
miejsca pozostającego obecnie w grubości konstrukcyjnej warstwy ściany wewnętrznej do ich 
poszerzenia. NaleŜy zaprojektować i wykonać usunięcie wieńców w poziomie stropów nad 
piwnicą, parterem i 1 piętrem z istniejącego połoŜenia na połoŜenie wysunięte poza obecne lico 
konstrukcyjnej warstwy ściany zewnętrznej oraz usunięcie konstrukcyjnej warstwy ściany 
zewnętrznej od poziomu spocznika pomiędzy piwnicą a parterem do poziomu wieńca nad piwnicą 
a takŜe zaprojektować i wykonać osłonową warstwę ściany i elementy konstrukcyjne zastępujące 
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obecne wieńce w połoŜeniu pozwalającym na zachowanie wszystkich spoczników 
międzypiętrowych w klatce nr 1 o wymaganej szerokości minimum 1,5 m. 
Z uwagi na konieczność minimalizacji w tym przypadku wymiarów elementów konstrukcji, 
po usunięciu istniejących fragmentów wieńców Ŝelbetowych naleŜy zastosować rozwiązania ze 
stali profilowej. Prace obejmujące usunięcie istniejącego wieńca i wykonanie nowego rozwiązania 
spinającego konstrukcję budynku naleŜy wykonywać od razu kompletnie dla jednego poziomu. 
Nie dopuszcza się usunięcia więcej niŜ jednego wieńca równocześnie. 
Usuwanie fragmentów istniejących wieńców naleŜy realizować pojedynczo, przy zapewnieniu 
poprawnej pracy pozostałych wieńców.  
Usuwanie pojedynczego wieńca naleŜy realizować bezudarowo, wycinając pojedyncze elementy  
techniką diamentową. 
Wszystkie stopnie zabezpieczyć pasami antypoślizgowymi. 
 

 

 

Dachy 
Dachy jedno i dwuspadowe o małym nachyleniu w konstrukcji z płyt korytkowych. Pokrycie 
dachów papą asfaltową dwuwarstwową termozgrzewalną. Na dachu budynku naleŜy 
zaprojektować i zrealizować urządzenia wentylacji mechanicznej i jednostki zewnętrzne chłodu z 
dostępem eksploatacyjnym do wszystkich elementów instalacji i urządzeń na podestach 
stalowych ocynkowanych aŜurowych. W widokach bocznych na całej wysokości urządzenia te 
i przewody wentylacyjne naleŜy osłonić parawanami. Parawany mogą być aŜurowe lecz nie 
bardziej niŜ w 15%. 
Konstrukcję pomostu pod urządzenia instalacyjne naleŜy zaprojektować ze stali profilowej, 
posadawiając ją bezpośrednio na ścianach konstrukcyjnych. Nie dopuszcza się przenoszenia 
obciąŜeń od pomostu na pokrycie stropodachu z płytek korytkowych lub na płyty stropowe. 
Zamawiający wymaga, by wszystkie konstrukcyjne elementy ze stali ocynkowanej były wykonane 
jako ocynkowane w całości w wytwórni, mocowane przez łączniki mechaniczne. Nie dopuszcza 
się spawania elementów konstrukcyjnych na budowie. 
 
Okna  
Okna w budynku w znacznej części są niedawno wymienione, o współczesnych rozwiązaniach 
technicznych  i jakości. Wymienione okna są z tworzywa sztucznego, w kolorze białym, szklone 
zestawem dwuszybowym z gazem szlachetnym. Wymagane obowiązującymi przepisami 
współczynniki przenikania ciepła dla okien wynoszą Umax = 1,1 W/(m2 *K), dla drzwi wynoszą 
Umax = 1,5 W/(m2 *K). NaleŜy wymienić wszystkie okna lub ich wypełnienia szklane o ile nie 
spełniają tego warunku, przy czym Zamawiający dopuszcza odstąpienie od tego wymagania w 
stosunku do części okien, które zostały wymienione nie wcześniej niŜ w roku 2007, a Wykonawca 
uzyska stosowne odstępstwo od obowiązujących przepisów technicznych i uwzględni 
pozostawienie tych okien w budynku w dokumentacji projektowej i charakterystyce energetycznej 
budynku.  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał szczegółowej oceny wszystkich okien 
w ścianach zewnętrznych budynku pod kątem moŜliwości ich zachowania w świetle 
obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych. Zamawiający nie dysponuje szczegółową 
dokumentacją techniczną dotyczącą parametrów okien istniejących w budynku. 
Wszystkie okna na II piętrze muszą być zamykane na klucz. 
Świetlik nad zabudowaną fosą w piwnicy powinien być szklony szkłem bezpiecznym o odporności 
ogniowej EI30 i wykonany jako antywłamaniowy. 
We wszystkich oknach parteru zarówno pozostawianych jak i wymienianych naleŜy zamontować 
czujki instalacji systemu wykrywania włamania i napadu, kontaktrownowe  i akustyczne. 
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Drzwi zewnętrzne 
Wymaga się od Wykonawcy, aby po przebudowie budynek posiadał zamknięcia otworów 
drzwiowych o współczynniku charakteryzującym przegrodę U = 1,60 W/(m2 *K). Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca dokonał szczegółowej oceny wszystkich istniejących drzwi w ścianach 
zewnętrznych budynku pod kątem moŜliwości ich zachowania w świetle obowiązujących 
przepisów techniczno – budowlanych. Zamawiający nie dysponuje szczegółową dokumentacją 
techniczną dotyczącą parametrów drzwi istniejących w budynku. 
NaleŜy wymienić wszystkie okna i drzwi lub ich wypełnienia szklane o ile nie spełniają tego 
warunku, przy czym Zamawiający dopuszcza odstąpienie od tego wymagania w stosunku do 
części okien, które zostały wymienione nie wcześniej niŜ w roku 2007, a Wykonawca uzyska 
stosowne odstępstwo od obowiązujących przepisów technicznych i uwzględni pozostawienie tych 
okien w budynku w dokumentacji projektowej i charakterystyce energetycznej budynku. 
 
 
Wycieraczki zewnętrzne przed wejściami do budynku 
Systemowe, aluminiowa (szczotka + guma), z odwodnieniem – na podestach przed wejściami, 
pole o minimalnych wymiarach 2,5x1,5 m. 
 
Wymagane rozwiązania materiałowe w zakresie wykończenia wewnętrznego 
 
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe naleŜy stosować według potrzeb w takim zakresie, 
by zapewnić wymaganą trwałość budynku i spełnienie warunków technicznych, jakim powinien 
odpowiadać.  
W posadzkach pomieszczeń naraŜonych na zalanie naleŜy zaprojektować i zrealizować 
z odpowiednim do funkcji pomieszczeń wyprowadzeniem na ściany przeciwwodne izolacje 
szlamowe – systemowe i wszędzie tam gdzie będzie realizowana okładzina ścienna z płytek 
ceramicznych lub gresowych na kompatybilnych z tą izolacją substancjach systemowych 
zaprojektować i zrealizować przyklejenie i wyspoinowanie okładziny. Jako pomieszczenia 
naraŜone na zalanie naleŜy traktować wszystkie pomieszczenia natryskowni, toalet, łazienek, 
warsztatów kuchennych z zapleczem i inne w których wskazano wymaganie zmywalności 
okładzin ściennych. 
 
Ściany 
O ile to moŜliwe w świetle dyspozycji zawartych w części opisowej programu funkcjonalno – 
uŜytkowego i na rysunkach części informacyjnej, naleŜy zachować istniejące ściany 
wewnętrzne. Nowe ściany wewnętrzne naleŜy wykonywać z cegły lub betonu komórkowego, 
z zapewnieniem wymaganych przepisami właściwości mechanicznych i akustycznych 
bezpośrednio na stopach posadawiając je po rozcięciu i usunięciu istniejących warstw 
posadzkowych. Zamawiający dopuszcza wykonywanie ścian działowych w technologii 
systemowych ścian szkieletowych z cienkościennych profili stalowych pokrytych obustronnie  
płytami gipsowo – kartonowymi z zachowaniem wymagań producenta systemu i na stosowanie 
w tej technologii obudów kryjących przewody i urządzenia instalacyjne. Nowe ściany murowane 
naleŜy zrealizować jako tynkowane maszynowym, dwuwarstwowym tynkiem cementowo – 
wapiennym. Ściany w technologii szkieletowej naleŜy wykończyć zgodnie z wymaganiami 
systemu pod malowanie lub okładziny zgodnie z dyspozycjami niniejszego programu 
funkcjonalno – uŜytkowego. Jeśli nie występuje potrzeba uŜytkowa zaprojektowania na 
ścianach okładzin, powinny być one malowane farba akrylową. Wymagane parametry farby: 
gęstość ok. 1,45 g/cm3, krycie jakościowe – stopień III, klasa odporności na szorowanie na 
mokro – II stopień. Jeśli w p. 2.3.1. oznaczono pomieszczenie literą L, naleŜy jego ściany  
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pokryć farbą zmywalną,  z atestem pozwalającym uŜywać jej w obiektach ochrony zdrowia, 
a klasa ich klasa odporności na szorowanie na mokro- I stopień. Wymagany zakres stosowania 
okładzin w poszczególnych pomieszczeniach opisano w p. 2.3.1., oznaczając literą G pokrycie 
ścian do wysokości min. 2 m (chyba, Ŝe opis w tabeli mówi inaczej) płytkami zmywalnymi 
formatu co najmniej 10x10 cm.  
Ścianki giszetowe w toaletach wielostanowiskowych i natryskowniach naleŜy zaprojektować 
i wykonać z płyt termicznie utwardzanej, prasowanej pod ciśnieniem Ŝywicy, oklejonej 
obustronnie laminatem HPL o grubości co najmniej 10mm. Pionowe krawędzie drzwi w tych 
ściankach zaoblone. Elementy mocujące i okucia muszą zostać zrealizowane z materiałów 
metalowych nie ulegających korozji przy czym wyklucza się zastosowanie tworzyw sztucznych.  
Kolorystyka i wzornictwo musi zostać uzgodnione z Zamawiającym. 
 
Sufity 
O ile to moŜliwe w świetle dyspozycji niniejszego programu funkcjonalno – uŜytkowego naleŜy 
dąŜyć do zachowania istniejących tynków na stropach. Jeśli zajdzie konieczność wykonania 
nowego tynku na stropach nie osłoniętych sufitami podwieszonymi naleŜy wykonać jako 
cementowo – wapienny kategorii trzeciej (trójwarstwowy gładki wykonany maszynowo jako 
dwuwarstwowy i dodatkowo ręcznie pokryty gładzią). Malowanie sufitów naleŜy wykonać farbą 
akrylową. Wymagane parametry farby: gęstość ok. 1,45 g/cm3, krycie jakościowe – stopień III, 
klasa odporności na szorowanie na mokro – II stopień.  Sufity podwieszone kryjące elementy 
poziomych przewodów wentylacyjnych i podsufitowych rozprowadzeń instalacji wodnych 
i kanalizacyjnych naleŜy zaprojektować i zrealizować z płyt z prasowanej wełny mineralnej, płyt 
wiórowo – cementowych lub z płyt gipsowo – kartonowych na systemowych zawiesiach i rusztach 
mocowanych łącznikami systemowymi do stropu Ŝelbetowego. 
W sufitach podwieszonych pod wszystkimi wymagającymi okresowej eksploatacji elementami 
urządzeń wentylacyjnych naleŜy zaprojektować i zrealizować wyjmowane dekle rewizyjne, 
z jednej warstwy płyty gipsowo - kartonowych na stelaŜu z profili metalowych, z zastosowaniem 
zamków patentowych blokujących klapy w połoŜeniu zamkniętym, co ma chronić przed 
przypadkowym wypadnięciem. We wskazanych w p. 2.3.1. pomieszczeniach o ile zajdzie 
potrzeba przeprowadzenia przez nie podsufitowych instalacji naleŜy zaprojektować i zrealizować 
osłonięcie ich systemowymi sufitami odpornymi na wilgoć. 
 
Posadzki 
Wymaga się, aby posadzki rodzaju A przypisane pomieszczeniom w p. 2.3.1. były wykonane 
z wykładziny rulonowej z tworzywa sztucznego o następujących parametrach:  klasyfikacja 
wg EN 685 do uŜytku komercyjnego: 34 lub do uŜytku w przemyśle: 43; grubość warstwy 
uŜytkowej eg EN 429 2,0 mm; cięŜar całkowity większy niŜ 2800 gr/m2; dostarczana w rolkach 
o szerokości co najmniej 200 cm; ognioodporność klasy Bfls1, grupa ścieralności T: ≤2,0 mm3, 
odporna na oddziaływanie kółek krzeseł, elektrostatyczność < 2 kV; antypoślizgowość R9 
(odpowiedniej dla osób poruszających się w obuwiu po suchej podłodze); kolorystyka i estetyka 
do uzgodnienia z Inwestorem. W pomieszczeniach opieki zdrowotnej (pom.nr 
307,308,309,310,314,318,319,320,321,322,323)  materiał posadzki z tworzywa sztucznego 
powinien być z rulonu zgrzewanego spawami i z cokołem 10 cm wywiniętym na ściany. 
 
Wymaga się, aby posadzki typu B, C i G były wykonane z gresu lub terrakoty. Dla wyboru 
materiałów Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego obejmująca 
materiał, jego właściwości uŜytkowe i estetyczne. Posadzki typu B, C i G muszą mieć grubość 
płytek nie mniejsza niŜ 3 mm, twardość nie mniejszą niŜ 1,0, ścieralność (PEI) minimum 4, 
nasiąkliwość 3 – 6%. Muszą być układane na idealnie wypoziomowanym podłoŜu cementowym 
na warstwie zaprawy klejowej, wyspoinowane zaprawą fugową do posadzek na bazie cementu  
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o jednolitej niezmiennej w czasie barwie. Zarówno powierzchnia licowa płytek posadzkowych jak 
zaprawy fugowej musi być całkowicie odporna na działanie środków chemicznych stosowanych 
do utrzymania czystości posadzek w pomieszczeniach uŜytkowych.  
Wymaga się, aby posadzki rodzaju B przypisane pomieszczeniom w p. 2.3.1. były wykonane 
z terrakoty lub gresu i były w klasie poślizgowości B, odpowiedniej dla osób poruszających się 
boso po mokrej podłodze. W pomieszczeniach z natryskami naleŜy wykonać hydroizolację całej 
posadzki z mikrozaprawy i fugi epoksydowe. 
Wymaga się, aby posadzki rodzaju C przypisane pomieszczeniom w p. 2.3.1. były wykonane 
z terrakoty lub gresu i  były w klasie poślizgowości R10 (odpowiedniej dla osób poruszających się 
w obuwiu po podłodze, która moŜe być mokra). 
Wymaga się, aby posadzki rodzaju G przypisane pomieszczeniom w p. 2.3.1. były wykonane 
z gresu i były w klasie poślizgowości R9 (odpowiedniej dla osób poruszających się w obuwiu 
po suchej podłodze) 
Cokoły posadzek z gresu i z terrakoty w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych naleŜy 
zaprojektować i wykonać z płytek tej samej podłogi, na wysokość 10 cm nad posadzkę. Nie 
dotyczy to ścian, na których zaprojektowano okładzinę ceramiczną; na takich ścianach okładzinę 
ceramiczną naleŜy wykonać od płaszczyzny podłogi w materiale ściany. W pozostałych 
pomieszczeniach - cokolik aluminiowy wysokości 4-6 cm, mocowany mechanicznie – identyczny, 
jak dla posadzek z tworzywa sztucznego i wykładziny dywanowej.   
 
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym formaty kolorystykę i fakturę posadzek 
typu B, C i G przy czym musi się liczyć z koniecznością uŜycia równocześnie co najmniej 
czterech róŜnych formatów płytek wskazanych przez Zamawiającego, nie mniejszych niŜ 10x10 
cm i nie większych niŜ 60x120 cm. 
W pomieszczeniach oznaczonych w tabelach w p. 2.3.1. jako posiadające posadzki rodzaju 
D naleŜy zaprojektować i wykonać posadzki z wykładziny dywanowej igłowanej, w płytkach lub 
na rolce, niepalnej, Bfl-s1, antystatyczne grubości 6 mm +/-1 mm, o parametrach: Rw>12 dB, 
gramatura g>580 gr/m2, odporna na wygniatanie przez kółka meblowe, włókno 100% poliamid, 
klasa uŜytkowania min. 33, kolor i estetyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wykładzina 
układana na klej na zagruntowane, oczyszczone i wypoziomowane podłoŜe. Cokolik aluminiowy 
wysokości 4-6 cm, mocowany mechanicznie – identyczny, jak dla posadzek ceramicznych i z 
tworzywa sztucznego.   
W pomieszczeniach oznaczonych w tabelach jako posiadające posadzkę rodzaju S naleŜy 
zastosować podłogi sportowe o następujących właściwościach: w sali gimnastycznej w poziomie 
parteru nawierzchnia drewniana powierzchniowo elastyczna S1 z istniejącego parkietu z drewna 
liściastego na konstrukcji z legarów, wycyklinowana, naprawiona w zakresie uszkodzeń 
i zabezpieczona lakierem dopuszczonym do stosowania w budynku przeznaczonym na pobyt 
ludzi. Podłoga w pomieszczeniach na poziomie 1 piętra: wykładzina rulonowa S2 z tworzywa 
sztucznego o grubości całkowitej nie mniej niŜ 5 mm, wykładana z rolek o szerokości co najmniej 
2 m, klejona do podłoŜa, o budowie warstwowej, grubość warstwy wierzchniej uŜytkowej 
co najmniej 0,7 mm, śliskość wg EN 13036-4: 100, amortyzacja wstrząsów wg EN 14808: nie 
mniej niŜ 18%, odkształcenie pionowe wg EN 14809: nie więcej niŜ 1 mm, pionowe odbicie piłki 
wg EN 12235 co najmniej 98%, ognioodporność: C-s1, waga w granicach 4,2 – 4,5 kg/m2, 
kolorystyka i estetyka do uzgodnienia z Inwestorem.  
Cokoliki dla wymienionych wyŜej posadzek – aluminiowe, wysokości 4-6 cm, mocowane 
mechanicznie – identyczne dla wykładzin z tworzywa sztucznego, dywanowych, i płytek 
ceramicznych.  
Wyjątkiem są pomieszczenia MłodzieŜowego Portu Gdynia, oznaczone w tabeli 1 p. 2.3.1. „A1”, 
tam naleŜy wykonać cokoliki z wywiniętej do wys. 15 cm wykładziny podłogowej z tworzywa 
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sztucznego, lub odpowiednio – płytek podłogowych, oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne, 
w których cokoliki powinny być wykonane jak dla posadzek B, C i G.  
 
W pomieszczeniach oznaczonych w tabelach jako posiadające posadzki rodzaju P naleŜy 
zaprojektować i wykonać zmywalne posadzki betonowe z cienkowarstwową, wodoodporną 
i mrozoodporną wyprawą na bazie Ŝywicy, z cokołami wysokości 15cm z tej samej wyprawy 
wyłoŜonymi na zatartą na gładko zaprawę cementową, zastępującą na ścianach w pasie 
przypodłogowym tynk.  
 
Drzwi wewnętrzne 
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń naleŜy wszędzie wymienić na nowe. Z wyjątkiem natrysków 
i toalet w natryskach naleŜy zaprojektować i zrealizować: skrzydła drzwi płytowe – (rama drzwi 
z drewna klejonego liściastego, wypełnienie z płyty wiórowej pełnej) w okleinie 
z drewnopodobnych laminatów HPL, zawiasy czopowe wzmocnione, klamki ze stali nierdzewnej 
w kolorze srebrnym satynowym. OścieŜnice stalowe obejmujące malowane proszkowo.  
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń natrysków i toalet w natryskach: wewnętrzne aluminiowe 
szklone szkłem nieprzeziernym lecz przepuszczającym światło, bezpiecznym na co najmniej 70% 
powierzchni skrzydła. 
Drzwi wewnętrzne i ścianki w konstrukcji z profili aluminiowych, przeszklone co najmniej w 85%, 
naleŜy zaprojektować i zrealizować w następujących lokalizacjach: 
- w piwnicy pomiędzy pomieszczeniami 001 a 003 i 003 a 007 
- w parterze pomiędzy pomieszczeniami: 128 a 123, 125 a 123 (jako wypełnienie nowego 

otworu o powierzchni ok. 6 m2), pomiędzy 123 a 102, pomiędzy 103 a 102, pomiędzy 101 
a 102, pomiędzy 102, 103 a 104, pomiędzy 104 a 110, pomiędzy111, 112, 113, 114 a 110, 
pomiędzy 119 a 120, pomiędzy 110, a 116,  

- na 1 piętrze pomiędzy pomieszczeniami: 203 a 201,  210, 211, 212, 213 a 201, 227 a 201 
- na 2 piętrze pomiędzy pomieszczeniami: 315, a 317, 316 a 317 i 332 a 301. Pomiędzy 

pomieszczeniami 222 a 223 naleŜy wykonać składaną, przesuwną ścianę o izolacyjności 
akustycznej co najmniej 30dB(A), przesuwaną wzdłuŜ prowadnicy górnej, bez prowadnicy 
w posadzce. Wysokość w świetle pomiędzy spodem prowadnicy a posadzką powinna 
wynosić co najmniej 3,00 m. 

Wszystkie drzwi muszą być wyposaŜone w zamki, lub blokady łazienkowe. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia kluczy master z podziałem na uŜytkowników obiektu.  System 
trójstopniowy, klucze docelowe, klucze grupowe (poszczególnych uŜytkowników) i klucze master 
dla całego budynku. Wszystkich kluczy po 3 egz. Podział do ustalenia z Zamawiającym na etapie 
realizacji.  
 
Inne elementy wykończenia 
Balustrady stalowe ze stali nierdzewnej gatunku 304 z konstrukcją i wypełnieniem z profili 
cienkościennych zamkniętych, prętów gładkich lub płaskowników wzdłuŜ krawędzi tarasów 
zewnętrznych, schodów wejściowych i pochylni oraz w klatkach schodowych. 
 
Zapewnienie warunków dla korzystania z budynku przez osoby niepełnosprawne  
Wszystkie poziomy projektowanego budynku muszą być dostępne z zewnątrz bez barier 
architektonicznych. NaleŜy wyposaŜyć budynek w dźwig przystosowany do uŜytku równieŜ dla 
osób niepełnosprawnych pozwalający na przemieszczanie się pomiędzy wszystkimi 
kondygnacjami. Toalety dla niepełnosprawnych naleŜy zaprojektować i zrealizować 
w ilości i lokalizacjach wskazanych w programie. Zamawiający przewiduje moŜliwość 
zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością z wyjątkiem stanowisk wymagających pracy 
lub dostępu do pomieszczeń instruktorów (125), Ochrony (126), a takŜe Zakładu fryzjerskiego 
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(172, nie objęty projektem) i wymiennikowni (009). Dlatego wszystkie pomieszczenia budynku, w 
tym pomieszczenia socjalne z wyjątkiem pomieszczeń 009, 125, 126, 127, powinny być dostępne 
bez ograniczeń dla osób niepełnosprawnych. 
NaleŜy zaprojektować i wykonać całość zadania objętego niniejszym programem zgodnie ze 
standardami dostępności dla osób niepełnosprawnych ustanowionymi Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gdyni z dnia 17.05.2013r. oraz wytycznymi Eksperta ds. Dostępności miasta Gdyni. 
 
 

 

 

 

Wymagania w zakresie zagadnień ochrony przeciwpoŜarowej 
 
Przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu uŜytkowania budynku oraz zagospodarowanie 
przyległego terenu naleŜy projektować zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dział 6 Bezpieczeństwo poŜarowe. 
Budynek naleŜy projektować tak, by zgodnie z obowiązującymi przepisami mógł być zaliczony do 
kategorii ZLIII zagroŜenia ludzi. NaleŜy zaprojektować i zrealizować roboty budowlane tak, by 
pozostał on budynkiem niskim o wymaganej klasie odporności poŜarowej C. Podziemną 
kondygnację budynku naleŜy zaprojektować i zrealizować tak, by mogła nie być zaliczona jako 
PM (produkcyjno-magazynowa o gęstości obciąŜenia ogniowego < 500 MJ/m2. Elementy 
budynku powinny spełniać po przebudowie i rozbudowie wymagania w zakresie klasy odporności 
poŜarowej C w której poszczególne elementy mają następującą klasę odporności ogniowej: 
− główna konstrukcja nośna R60 
− konstrukcja dachu R15 
− stropy REI60 
− ściany zewnętrzne w pasach międzykondygnacyjnych wraz z połączeniem ze stropem EI30   
− ściany wewnętrzne nie stanowiące ścian nośnych EI15 
− przekrycie dachu RE15 
− przeszklenie warsztatu po stronie północnej nad kondygnacja podziemną EI 30 
Przebudowę budynku naleŜy projektować w jednej strefie poŜarowej z wydzieleniem części 
podziemnej zaliczonej do kategorii PM. W związku z tym podziemną część budynku naleŜy 
oddzielić od części nadziemnej.  
Przebudowę budynku naleŜy projektować z zachowaniem przepisów o dopuszczalnych 
długościach i szerokościach dróg ewakuacyjnych, z wyjściami ewakuacyjnymi prowadzącymi 
bezpośrednio na zewnątrz budynku, drzwiami otwieranymi na zewnątrz budynku. Obowiązujące 
przepisy techniczno-budowlane nie wymagają wydzielenia i oddymiana klatek schodowych 
w budynku niskim zakwalifikowanym do kategorii zagroŜenia ludzi ZL III, pod warunkiem 
zachowania dopuszczalnych długości dojść ewakuacyjnych określonych w przepisać techniczno-
budowlanych.  
 
Dla elementów wykończenia wnętrz i wyposaŜenia stałego naleŜy stosować materiały 
o odpowiednich parametrach w zakresie klasy reakcji na ogień. Stosowanie materiałów 
i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub 
intensywnie dymiące jest zabronione.  
 
W budynku naleŜy zaprojektować i zrealizować wymagane przepisami instalacje związane 
z bezpieczeństwem poŜarowym: instalację wodociągową przeciwpoŜarową z hydrantami 
wewnętrznymi 25, instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego i przeciwpoŜarowy 
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wyłącznik prądu. W toku projektowania naleŜy potwierdzić ze strony dostawcy wody wartość 
ciśnienia dyspozycyjnego, które będzie miało wpływ na działanie instalacji hydrantowej. W razie 
konieczności zaprojektować zestaw do podnoszenia ciśnienia zasilany sprzed głównego 
wyłącznika prądu w pomieszczeniu wydzielonym jako odrębna strefa poŜarowa. W dyspozycjach 
zawartych na rysunkach programu funkcjonalno – uŜytkowego nie przewidziano takiego 
pomieszczenia. W razie konieczności jego zaprojektowania Wykonawca zobowiązany jest 
uzgodnić jego lokalizację z Zamawiającym.  
 
 
 
 
W ramach zabezpieczenia p.poŜ. projektowanych instalacji naleŜy zaprojektować i wykonać 
następujące elementy: 
− Na przejściach kanałów wentylacyjnych przez granice stref poŜarowych lub przez przegrody 

o odporności ogniowej EI60 lub większej stosować klapy p.poŜ. o klasie odporności ogniowej 
EIS120. Klapy powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną. 

− Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę poŜarową, której nie 
obsługują, powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (EIS) 
wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpoŜarowego tych stref poŜarowych (czyli 
w strefach, dla których elementy oddzielenia przeciwpoŜarowego wymagane są o klasie 
odporności ogniowej REI 120 – obudowane elementy muszą mieć klasę odporności ogniowej 
EIS 120), lub powinny być wyposaŜone w przeciwpoŜarowe klapy odcinające. 

− Kulisy tłumików wentylacyjnych z materiałów niepalnych. 
− Izolacja termiczna instalacji z materiałów niepalnych lub NRO. 
− Kanały elastyczne niepalne lub NRO. 
− Przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku poŜaru nie 

oddziaływały siłą większą niŜ 1 kN na elementy budowlane, a takŜe aby przechodziły przez 
przegrody w sposób umoŜliwiający kompensacje wydłuŜeń przewodu.  

− Zamocowania przewodów do elementów budowlanych z materiałów niepalnych, 
zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku poŜaru w czasie nie krótszym niŜ 
wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.  

− W przewodach wentylacyjnych nie mogą być prowadzone inne instalacje.  
− Elastyczne elementy łączące, słuŜące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych 

z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów wykonane z materiałów co 
najmniej trudno zapalnych i posiadające długość nie większą niŜ 1,5 m oraz nie prowadzone 
przez elementy oddzielenia przeciwpoŜarowego.  

− Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi z materiałów 
co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie moŜe przekraczać 0,25 m.  

− Przejścia rurociągów i przewodów sterujących przez przegrody oddzielenia poŜarowego 
zabezpieczone przeciwpoŜarowo w klasie EIS równej odporności przegrody (przy pomocy 
rozwiązań systemowych posiadających aktualny atest). 

− Przepusty instalacyjne o średnicy większej niŜ 0,04 m w ścianach pomieszczenia 
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niŜsza niŜ EI 60 lub 
REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpoŜarowego, będą mieć klasę 
odporności ogniowej (EI) ścian tego pomieszczenia. 

− Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniŜej poziomu terenu, 
zostaną zabezpieczone przed moŜliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 
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Wykonawca ma obowiązek wyposaŜyć budynek w gaśnice i oznakować poŜarniczymi znakami 
informacyjnymi zgodne z obowiązującymi przepisami.  
 
Drogę poŜarową do budynku stanowi ulica Śmidowicza. NaleŜy projektować zagospodarowanie 
przedpola budynku od strony dojazdu przeciwpoŜarowego i zagospodarowanie przyległego 
fragmentu pasa drogowego z zachowaniem rozwiązań wymaganych przepisami o drogach  
poŜarowych do budynku.  W związku z tym w formie postanowienia Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej StraŜy PoŜarnej naleŜy uzyskać odstępstwo od obowiązujących przepisów 
w zakresie odległości drogi poŜarowej od ścian budynku i obiektów występujących miedzy 
budynkiem a krawędzią drogi poŜarowej np. istniejącego rzędu wysokich drzew. Zmawiający 
wymaga by wykonawca pozostawił istniejące drzewa i w związku z tym wykonawca zobowiązany 
jest zapewnić wykonanie stosownej ekspertyzy przez rzeczoznawcę do zabezpieczeń ppoŜ. 
i wykonać zabezpieczenia dodatkowe i rozwiązania zamienne, które określi organ wydający 
postanowienie.  Na etapie projektowania naleŜy potwierdzić zaopatrzenie wodne do 
zewnętrznego gaszenia poŜaru z wodociągu miejskiego znajdującego się w ulicy Śmidowicza 
 

 
Wymagania w zakresie wyposaŜenia instalacyjnego 
 
Instalacje elektryczne 
W zakresie zasilania obiektu naleŜy zdemontować istniejącą rozdzielnicę główną RGnN budynku. 
Ze względu na zmianę przeznaczenia pomieszczenia, w którym obecnie znajduje się rozdzielnica 
główna obiektu, naleŜy wykonać przedłuŜenie kabla zasilającego za pomocą 
elektroenergetycznej mufy przelotowej i doprowadzić odcinek kabla do nowej lokalizacji 
rozdzielnicy głównej. Nową rozdzielnice naleŜy zaprojektować w pom.010. Zaprojektować 
i wykonać rozdzielnice niskiego napięcia według PN-EN 60439-1 oraz PN-EN 60439-3. Napięcie 
izolacji rozdzielnic powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. 
 
Rozdzielnica główna o stopniu ochrony minimum IP 40 w klasie ochronności II.  
Rozdzielnica powinny zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń 
elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnicy powinny być dostosowane do przekrojów i średnic 
przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót, powinna być wyposaŜone 
w zaciski N i PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny być 
oznaczone kombinacją barw Ŝółtej i zielonej. Rozdzielnica powinny być wykonane w II klasie 
izolacji, przystosowana do wprowadzenia kabli i przewodów od góry na zaciski przyłączeniowe. 
Stosować aparaturę modułową o zdolności zwarciowej 10kA dla wartości prądu znamionowego 
0,5 – 40A oraz 6kA dla wartości prądu znamionowego 50 – 63 A. 
 
W rozdzielnicy głównej zastosować ochronnik przeciwprzepięciowy typ I (kl. B) 
z dobezpieczeniem. 
Rozdzielnica elektryczna winna posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny 
i w kolorze kontrastowym z kolorem  rozdzielnic. NaleŜy na obudowie umieścić oznakowanie 
ostrzegawcze i wyposaŜyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni 
na drzwiczkach wewnątrz obudowy. 
 

NaleŜy opomiarować odrębnymi podlicznikami 5 wydzielonych grup odbiorów: MłodzieŜowy Port 
Gdynia, Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówka Wsparcia Rodziny i Dziecka 
„Światowcy”, Centrum Aktywnego Seniora i Zakład Fryzjerski. 
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NaleŜy zaprojektować i wykonać rozdzielnice lokalne o strukturze dostosowanej do podziału 
budynku na uŜytkowników i wewnętrznego systemu ich olicznikowania (podział naleŜy uzgodnić z 
zamawiającym) wyposaŜone w aparaturę modułową, sterowniczą i zabezpieczającą 
przeznaczoną do zasilania obwodów i urządzeń elektrycznych zainstalowanych na 
poszczególnych kondygnacjach obiektu. Wykonać rozdzielnice lokalne w postaci obudów 
podtynkowych w II kl. izolacji o stopniu szczelności min. IP40. Stosować aparaturę modułową 
o zdolności zwarciowej 10kA dla wartości prądu znamionowego 0,5 – 40A oraz 6kA dla wartości 
prądu znamionowego 50 – 63 A. 
W rozdzielnicach zastosować modułową aparaturę zabezpieczającą. Rolę zabezpieczeń 
przeciwporaŜeniowych pełnić będą wyłączniki róŜnicowo prądowe o prądzie róŜnicowym 30mA. 
Ochronę przeciąŜeniową zapewnią wyłączniki nadprądowe o wartościach prądów 
i charakterystykach dobranych do rodzaju zasilanych urządzeń i instalacji. 
We wszystkich rozdzielnicach piętrowych zaprojektować i zastosować ochronniki 
przeciwprzepięciowe kombinowane typ I+II. Ochroną przeciwprzepięciową typu II objąć obwody 
gniazd wtykowych instalacji dedykowanej (gniazda elektryczne w punktach elektryczno-
logicznych PEL). 
 
NaleŜy zdemontować całkowicie istniejącą instalację elektryczną wraz z osprzętem, systemami 
mocowań, uchwytami oraz wyposaŜeniem takim jak gniazda, łączniki oprawy oświetleniowe. 
Zdemontowane elementy instalacji naleŜy zutylizować oprócz elementów wskazanych przez 
Zamawiającego, które naleŜy przekazać protokolarnie Inwestorowi. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do demontaŜu istniejącej instalacji odgromowej budynku oraz 
do dokonania pomiarów wartości rezystancji uziemienia. JeŜeli pomierzona wartość rezystancji 
uziemienia wynosić będzie <10 Ohm, istniejącą instalację uziemiającą moŜna uznać za właściwą 
do połączenia z projektowaną instalacją odgromową. W przeciwnym razie naleŜy wykonać 
dodatkowe elementy uziemiające (uziomy pogrąŜane) w celu uzyskania wymaganej wartości 
rezystancji uziemienia. 
Zaprojektować i wykonać instalację odgromową w postaci zwodów poziomych z drutu Fe/Zn 
fi = 8mm układanego na wspornikach betonowych zalewanych PCV, rozstawionych na 
powierzchni dachu co ok. 1m. Jako naturalne zwody poziome wykorzystać metalową 
obróbkę attyki jedynie przy załoŜeniu spełnienia zaleceń zawartych w normach serii PN-EN 
62305. 
Ochroną instalacji odgromowej objąć wszelkie urządzenia branŜy sanitarnej oraz kominki / 
nasady kominowe. Wystające ponad dach elementy zabezpieczyć zwodami pionowymi 
o wys. 100 cm wykonanymi drutem Fe/Zn fi=8cm. 
W uzasadnionych przypadkach naleŜy zastosować ochronę odgromową za pomocą masztów 
odgromowych. Zachować minimalne odstęp izolacyjne wg wytycznych zawartych w normach. 
Przewody odprowadzające instalacji odgromowej prowadzić do zacisków probierczych 
w złączach kontrolnych instalowanych w gruncie, w odległości 50 cm od budynku – w sztywnej 
rurce odgromowej RO mocowanej na uchwytach ze stali nierdzewnej w warstwie elewacji.  
 
W celu uziemienia części czynnych urządzeń oraz przewodów, na których nie występuje trwale 
potencjał elektryczny, zaprojektować i wykonać instalację połączeń wyrównawczych.  
NaleŜy wykonać połączenia wyrównawcze główne (GSU) w tablicy RGnN  szyną ekwipotencjalną 
zainstalowaną w tablicy podłączoną do instalacji uziemienia. 
Do szyny przyłączyć metalowe części instalacji WOD. – KAN. Budynku (o ile występują). 
Dodatkowo naleŜy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe w pomieszczeniach łazienek, 
przewodem LY 1x 6 mm2 i sprowadzić do poszczególnych tablic piętrowych. 
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Połączenia wyrównawcze muszą obejmować wszystkie części metalowe przewodzące obce (rury 
ciepłej i zimnej wody, baterię wanny lub brodzika i umywalki, obudowę brodzika, metalowe 
konstrukcje wsporcze itp.). Połączenia sprowadzić do szyny PE tablicy RG.  
 
NaleŜy zaprojektować główne trasy kablowe w budynku w postaci koryt kablowych, 
ocynkowanych, perforowanych podwieszanych do stropu lub ścian za pomocą uchwytów 
systemowych. Główne trasy kablowe w obrębie ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń 
zabudować obudowami demontowalnymi lub wyposaŜonymi w rewizje w celu umoŜliwienia 
dostępu. Kable i przewody na odcinkach od głównych tras kablowych w kierunku pomieszczeń 
układać w giętkich rurkach elektroinstalacyjnych typu peszel. Instalację wewnątrz pomieszczeń 
wykonywać w technologii bezpuszkowej, kablami i przewodami układanymi w warstwie tynku. 
 
Wymagana odporność ogniowa dla przepustów kablowych i przejść instalacyjnych 
projektowanych i wykonywanych instalacji przez ściany i stropy oddzielenia poŜarowego 
o odporności ogniowej REI120 – ma wynosić EI120. 
Dla stropu o odporności ogniowej REI60 – wymagana odporność ogniowa przepustów kablowych 
i przejść projektowanych instalacji ma wynosić EI60 
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niŜ 0,04 m w przegrodach o wymaganej klasie REI60 
lub EI60 nie będących elementami oddzieleń przeciwpoŜarowych muszą mieć klasę odporności 
ogniowej EI60. 
Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniŜej poziomu terenu, 
powinny być zabezpieczone przed moŜliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 
 
NaleŜy wykonać instalację oświetlenia ogólnego w oparciu o oprawy oświetleniowe wyposaŜone 
w źródła światła LED. NaleŜy stosować oprawy oświetleniowe o minimalnej trwałości 50 000 
godzin (L70B50). Strumień świetlny opraw, ich ilość i rozmieszczenie dobrać w sposób 
zapewniający uzyskanie wymaganych wartości natęŜenia średniego. Przyjąć, wymagane średnie 
poziomy natęŜenia oświetlenia w obiekcie w oparciu o normę PN-EN 12464-1:2004 „Światło 
i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 – Miejsca pracy we wnętrzach”. Zastosować 
oprawy oświetleniowe o temperaturze barwowej 4000K i stopniu szczelności IP dostosowanym 
do miejsca montaŜu. W pomieszczeniach wilgotnych stosować oprawy o min. IP44. Oprawy 
oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy oświetleniowe 
powinny zapewniać właściwą ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym. Oprawy 
wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposaŜone w zaciski PE i przystosowane do układu 
sieciowego TN-S. 
Załączanie opraw oświetleniowych wykonać zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w tabeli 
nr 3 zawartej w niniejszym opracowaniu. Stosować łączniki o współczynniku szczelności IP 
odpowiednim do charakteru pomieszczeń w których będą montowane. Wysokość montaŜu 
łączników dostosować do moŜliwości uŜytkowania przez osoby niepełnosprawne i montować 
wszędzie na wysokości 1,2 m nad posadzką. 
Dodatkowo – zastosować się do wytycznych Eksperta ds. Dostępności miasta Gdyni 
Załączenie wybranych obwodów odbywać się będzie za pośrednictwem Kasety Sterowania 
Oświetleniem (KSO) zainstalowanej w pom. recepcji. W kasecie zastosować modułowe 
przełączniki dwustanowe umoŜliwiające wybór trybu pracy poszczególnych obwodów. 
Dla kaŜdego z wybranych obwodów obsługa będzie mogła wybrać tryb pracy: 

− praca automatyczna – załączenie obwodu sterowane centralnym zegarem 
astronomicznym z zaimplementowaną tabelą wschodów i zachodów słońca, 

− ręczne wyłączenie obwodu, 
− ręczne załączenie obwodu (z pominięciem zegara astronomicznego). 
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W terenie zaprojektować instalację oświetlenia zewnętrznego. Zakresem instalacji objąć 
zewnętrzne drogi komunikacyjne, parking, strefę aktywności (boiska, plac zabaw itd.). Załączanie 
oświetlenia wykonać za pośrednictwem Kasety Sterowania Oświetleniem Zewnętrznym (KSOZ) 
zainstalowanej w pom. recepcji na parterze budynku. Zapewnić moŜliwość wyboru trybu pracy 
zgodnie z trybami pracy opisanej wyŜej kasety KSO. 
 
Zaprojektować i wykonać instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego obejmującą 
korytarze oraz pomieszczeniach w których zanik napięcia zasilania moŜe spowodować 
zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia osób w nich przebywających. Zastosować oprawy z indywidualnymi 
modułami awaryjnymi wyposaŜonymi w akumulatory pozwalające na podtrzymanie pracy przez 
czas 2 godz. typu LED. NaleŜy zapewnić wymaganą przepisami wartość średniego napięcia 
opraw awaryjnych w pobliŜu stałych urządzeń bezpieczeństwa poŜarowego (hydranty). 
 
Zaprojektować i wykonać instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia oraz instalację 
zasilania dla urządzeń innych branŜy wymagających zasilania elektrycznego. 
NaleŜy zapewnić ilość gniazd wtykowych zgodnie z tabelą nr 3 zawartą w niniejszym 
opracowaniu. Gniazda elektryczne nie związane z wyposaŜeniem pomieszczeń określonym 
w tabeli nr 1 co do zasady montować na wys. 30 cm od poziomu podłogi właściwej. Gniazda 
w pomieszczeniach technicznych oraz w pomieszczeniach wilgotnych instalować na wys. 
120 cm. Lokalizację i wysokość montaŜu gniazd w pomieszczeniach dla których w tabeli 
nr 1 określono obowiązek projektowania i wykonania skoordynowanego z wyposaŜeniem naleŜy 
dostosować do wyposaŜenia pomieszczeń. 
 
NaleŜy zaprojektować i wykonać podświetlenie logotypu na elewacji szczytowej budynku 
od strony zachodniej na wysokości 1 i 2 piętra i uzyskać akceptację Zamawiającego. 
 
NaleŜy zaprojektować i wykonać dedykowaną instalację elektryczną dla gniazd wtykowych 
punktów elektryczno-logicznych sieci strukturalnej. Gniazda sprowadzić do tablicy gniazd DATA – 
rezerwowanej przez jednostkę UPS. NaleŜy zaprojektować, dostarczyć i uruchomić jednostkę 
UPS zapewniającą podtrzymanie pracy instalacji gniazd DATA przez min. 20 min.  
NaleŜy zapewnić rozwiązania techniczne umoŜliwiające podtrzymanie pracy instalacji sygnalizacji 
włamania i napadu, instalacji kontroli dostępu przez czas 48 godzin. Dla instalacji monitoringu 
wizyjnego zapewnić jednostkę UPS umoŜliwiającą redundancję zasilania na okres bezpiecznego 
wyłączenia systemu po zaniku napięcia zasilania podstawowego. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
6 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. ustaw z dnia 22 listopada 2012 r. poz. 1289) 
projektuje się wykonanie Instalacji telekomunikacyjnej budynku uŜyteczności publicznej. 
Zakres instalacji telekomunikacyjnej stanowi: 

− Kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg elementów osłonowych 
umoŜliwiających wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, 
w tym między innymi przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych, 
koryt, duktów i kanałów instalacyjnych, 

− Światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable światłowodowe, 
wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy 
od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią 
telekomunikacyjną lub od urządzenia systemu radiowego do wyjścia gniazda 
abonenckiego. 
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NaleŜy zaprojektować i wykonać instalację sieci strukturalnej LAN w oparciu o okablowanie 
miedziane, 4-parowe, S/SFT kategorii 6a według normy EN 50173. Impedancja falowa kabli 
winna wynosić 100Ω z tolerancją ± 15%,  kat. 6. Dla instalacji przewidzieć montaŜ przełącznicy 
światłowodowej stanowiącą punkt przyłączenia z zewnętrzną siecią telekomunikacyjną. 
W instalacji zastosować szafę telekomunikacyjną typu RACK 19” wysokości 42U i głębokości nie 
mniejszej niŜ 800mm, zainstalowaną w pomieszczeniu serwerowni, wyposaŜoną w aktywne 
urządzenia rozdzielcze (switche), zarządzalne w wykonaniu RACK. Instalację zaprojektować 
i wykonać w topologii gwiazdy z punktem centralnym MDF w pomieszczeniu serwerowni. We 
wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem sanitariatów, korytarzy, klatek schodowych, łazienek 
zainstalować punkty elektryczno-logiczne PEL. W skład pojedynczego punktu PEL wchodzą 2 
szt. gniazd elektrycznych DATA (zasilanych z dedykowanego obwodu elektrycznego 
rezerwowanego jednostką UPS) oraz jedno gniazdo wyposaŜone w dwa moduły keystone RJ45 
kat. 6a umoŜliwiające dostęp do sieci LAN. W strefach wspólnych (jadalnia, kawiarnia, klub itp. 
zapewnić bezprzewodowy dostęp do sieci internet w technologii hotspot za pośrednictwem 
urządzeń access point, zarządzalnych i konfigurowalnych przez centralny kontroler instalacji. 
 
Tabela 4: Wymagana ilość punktów PEL w poszczególnych pomieszczeniach 
 
Piwnica  

Nr 
pomiesz
czenia 

Nazwa pomieszczenia 
Minimalna ilość punktów elektryczno-logicznych PEL 

instalacji sieci strukturalnej LAN 

001 Sala warsztatów meblarsko – stolarskich 1 szt. 
004 Archiwum - 

 Suma: 1 szt. 
Parter 

Nr 
pomiesz
czenia 

Nazwa pomieszczenia 
 

Minimalna ilość punktów elektryczno-logicznych PEL 
instalacji sieci strukturalnej LAN 

104 Przestrzeń recepcyjna 7 szt. 
105 Pomieszczenie spotkań indywidualnych 1 szt. 
111 Aneks kadry -  
112 Biuro 2 szt. 
113 Sala zajęć indywidualnych 1 szt. 
117 Sala zajęć grupowych 1 szt. 
119 Sala zajęć grupowych  1 szt. 
122 Klub aktywnego seniora 6 szt. 
123 Świetlica 6 szt. 
125 Pokój instruktorów 3 szt. 
126 Pokój ochrony 2 szt. 
127 Zakład fryzjerski poza zakresem opracowania 
143 Sala gimnastyczna 1 szt. 

 Suma: 31 szt. 
I piętro 

Nr 
pomiesz
czenia 

Nazwa pomieszczenia 
 

Minimalna ilość punktów elektryczno-logicznych PEL 
instalacji sieci strukturalnej LAN 

201 Hall 1 szt. 
202 Pokój prawnika / psychologa 1 szt. 
203 Pokój socjalny pracowników 1 szt. 
205 Serwerownia  1 szt. 
210 Pokój do rozmów 1 szt. 
211 Pokój do rozmów 1 szt. 
212 Pokój do rozmów 1 szt. 
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214 Pokój biurowy kierownika i zastępcy 3 szt. 
215 Pomieszczenie biurowe sekcji świadczeń 2 szt. 
216 Archiwum 2 szt. 
217 Pomieszczenie biurowe 10 szt. 
218 Sala wielofunkcyjna 4 szt. 
219 Sala wielofunkcyjna 4 szt. 
220 Sala wykładowa 6 szt. 
222 Sala fitness - 
223 Sala fitness - 
228 Sala fitness - 

 Suma: 38 szt. 
II piętro 

Nr 
pomiesz
czenia 

Nazwa pomieszczenia 
 

Minimalna ilość punktów elektryczno-logicznych PEL 
instalacji sieci strukturalnej LAN 

307 Gabinet pielęgniarki 1 szt. 
308 Gabinet lekarski 1 szt. 
309 Sekretariat 2 szt. 
310 Gabinet ordynatora 2 szt. 
314 Sala terapii indywidualnej 1 szt. 
318 Sala terapii grupowej / sala lekcyjna 2 szt. 
319 Pokój terapii indywidualnej  1 szt. 
320 Pokój terapii indywidualnej 1 szt. 
321 Sala terapii grupowej / sala lekcyjna 11 szt. 
322 Sala terapii grupowej / sala lekcyjna 2 szt. 
323 Sala terapii grupowej / sala lekcyjna  2 szt. 
325 Zaplecze sali - 
326 Sala zajęć warsztatowych z dziećmi 1 szt. 
327 Zaplecze Sali - 
328 Sala warsztatów 4 szt. 
329 Zaplecze Sali - 

 Suma: 31 szt. 
 
W budynku naleŜy zaprojektować i wykonać abonencką centralę telefoniczną VOiP 
o następujących parametrach minimalnych: 

−  min. 6 linii wewnętrznych analogowych z identyfikacją abonenta dzwoniącego, 
−  min. 4 wolne sloty rozbudowy które umoŜliwiają rozbudowę systemu o dodatkowe karty, 
−  port LAN Ethernet 10/100 Mbps, 
−  moŜliwość zaprogramowania 99 zapowiedzi słownych (DISA/Infolinie lub wiadomość DND),  
−  1x INFOLINIA (z moŜliwością rozbudowy), 
−  KsiąŜka telefoniczna na 10 000 wpisów, 
−  Zdalne zarządzanie za pomocą PC przez: LAN, Internet, 
−  Otwarte protokoły HTTP / EbdRECP / TAPI / HOTELP / XML / CTIP, 
−  MoŜliwość ustalania limitów na połączenia dla poszczególnych uŜytkowników 

Instalację telefoniczną w oparciu o instalację sieci strukturalnej LAN doprowadzić 
do pomieszczeń biurowych, gabinetów, recepcji, pomieszczenia ochrony, oraz innych 
pomieszczeń w porozumieniu z Inwestorem. 
 
W budynku naleŜy zaprojektować i wykonać instalację monitoringu wizyjnego CCTV w oparciu 
o cyfrowe kamery działające w technologii PoE, w obudowach wandaloodpornych, wyposaŜone 
w obiektywy typu motor-zoom, auto-focus, zmiennoogniskowe f=2,8 – 12 mm/F=1.4, 
z przetwornikami obrazu 4 MPX, matrycą CMOS, 1/3”, OV, o minimalnej liczbie efektywnych 
pikseli 2688 (H) x 1520 (V), z oświetlaczami IR o zasięgu min 30m.  
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Monitoringiem objąć strefy komunikacji wewnątrz budynku oraz teren zewnętrzny. Lokalizację 
kamer uzgodnić z Inwestorem. Rejestratory systemu instalować w dedykowanej szafie RACK 
w pomieszczeniu serwerowni. Zaprojektować system umoŜliwiający rejestrację zdarzeń po 
detekcji ruchu z częstotliwością min 30 kl/s dla kaŜdej z kamer w rozdzielczości min. 1920 (H) x 
1080 (V). Obraz z kamer udostępnić na monitorach systemu CCTV w pomieszczeniu ochrony. 
Zaprojektować system umoŜliwiający rejestrację zdarzeń w trybie ciągłym przez 30 dni. (detekcja 
ruchu).  
 
W ramach zabezpieczenia obiektu przed niepowołanym dostępem z zewnątrz zaprojektować 
i wykonać System Sygnalizacji Włamania i Napadu SWiN obejmujący dozorem poziom parteru 
i piwnicy obiektu. W skład systemu winny wchodzić elementy detekcyjne w postaci mikrofalowych 
czujek zbicia szyby, czujki dualne PIR wyposaŜone w funkcję antymasking, kontaktrony 
magnetyczne w celu kontroli stanu okien, elementy sygnalizacyjne w postaci min. 3 szt. 
zewnętrznych sygnalizatorów akustyczno-optycznych oraz centrala systemu z akumulatorami, 
manipulatory kodowe umoŜliwiające kontrolę stref systemu, a takŜe alarmowe przyciski 
sygnalizacji napadu. Ochroną za pośrednictwem mikrofalowych czujek zbicia szyby oraz 
kontaktornów magnetycznych objąć wszystkie okna na poziomie piwnicy oraz parteru budynku. 
Dualne czujki PIR instalować w strefach komunikacji w celu umoŜliwienia detekcji obecności 
w chronionej strefie. Manipulatory kodowe instalować przy wejściach głównych do stref 
chronionych oraz w recepcji i pomieszczeniu ochrony. Centralę systemu instalować 
w pomieszczeniu ochrony i wyposaŜyć w akumulatory zapewniające podtrzymanie pracy systemu 
przez 24 godz. W pomieszczeniu portierni oraz recepcji w ustalonych na etapie wykonawstwa 
miejscach zainstalować alarmowe przyciski napadowe z kluczykami do kasowania alarmu. 
Zaprojektować system SWiN w sposób umoŜliwiający podłączenie go systemu monitoringu 
zewnętrznej firmy ochrony obiektów.  
Pomieszczenia wskazane w tabeli 3 objąć instalacją kontroli dostępu (KD) połączoną z systemem 
włamania i napadu SWiN. 
 
W obiekcie naleŜy zaprojektować i wykonać instalację wideodomofonową. Instalacja 
ma umoŜliwiać wywołanie za pośrednictwem panelu wywoławczego wyposaŜonego w kolorową 
kamerę wideodomofonu zainstalowanego w dziennym ośrodka wsparcia rodziny oraz połączenie 
ze stacją portierską w pomieszczeniu recepcji. Dla potrzeb ośrodka młodzieŜowego Port Gdynia 
zlokalizowanego na II piętrze zaprojektować i wykonać odrębną instalację wideodomofonową 
obejmującą oba główne wejścia do ośrodka - od strony korytarza i klatki schodowej. Lokalizację 
wideodomofonu dla ośrodka wsparcia ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji.  
 
Zaprojektować i wykonać instalację systemu przyzywowego dla toalet osób niepełnosprawnych. 
Centralkę systemu sprowadzić do pomieszczenia ochrony. Sygnał centralki zdublować 
w pomieszczeniu recepcji.  
 
Zapewnić gniazda zasilające oraz infrastrukturę kablową dla potrzeb rzutników multimedialnych 
lub/i tablic multimedianych stanowiących pomoce dydaktyczne w pomieszczeniach: 123, 117, 
218, 219, 220, 318, 321, 322, 323 i 326. 

Zapewnić instalację nagłośnienia lokalnego oraz pętle induktofoniczne w pomieszczeniach 
wskazanych w tabeli 3. System pętli indukcyjnej musi spełniać wymagania aktualnej normy PN 
EN 60118-4: Zostać zaprojektowany w oparciu o normę. Specyfikacja urządzeń powinna spełniać 
wymagania normy. Kalibracja urządzeń powinna być wykonana do normy z wykorzystaniem 
urządzeń pomiarowych posiadających świadectwo wzorcowania. Źródłem sygnału dla systemu 
pętli indukcyjnej powinien być system nagłośnienia danej sali (220, 228). NaleŜy dostarczyć 
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zamawiającemu do późniejszych kontroli działania tester pętli indukcyjnej ze wskaźnikiem 
prawidłowości działania systemu. Projekt i instalacje systemów z pętlą indukcyjną  powinny być 
wykonywane tylko przez doświadczone i odpowiednio przeszkolone osoby, zgodnie 
z obowiązującymi normami. NaleŜy uzyskać odpowiednią jakość sygnału, uniknąć występowania 
martwych obszarów i wyciekania sygnału poza pomieszczenie. 

Zakład fryzjerski w pomieszczeniu 127 naleŜy zasilić odrębną linią z tablicy parteru zaopatrzona 
w podlicznik energii elektrycznej. 
 
Instalacje grzewcze 
Źródłem ciepła dla instalacji ciepłej wody uŜytkowej i ogrzewania będzie zewnętrzna siec cieplna 
wprowadzona przyłączem do istniejącej wymiennikowni.  
Obliczeniowe temperatury zewnętrzne naleŜy przyjąć wg PN-82/B-02403 
Obiekt jest zlokalizowany zgodnie z PN- 82/B-2403 – „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 
w I strefie klimatycznej. Temperatura obliczeniowa dla tej strefy wynosi te= -160C. 
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła wg PN-EN ISO 6946 
Współczynniki przenikania przegród budowlanych naleŜy zaprojektować i zrealizować wg 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 75/2002) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz 
z późniejszymi zmianami – obowiązujące od roku 2017.  
 
Obliczanie projektowego obciąŜenia cieplnego naleŜy przyjąć wg PN-EN 12831:2006 
W budynku naleŜy zaprojektować i zrealizować całkowicie nowe wodne instalacje grzejnikowe 
dwururowe o parametrach pracy Tz/Tp = 55/45°C. Czynnikiem grzewczym powinna być woda 
o jakości zgodnej z PN. Instalacje naleŜy zaprojektować i wykonać z rur z tworzywa sztucznego 
(PE, PP) z wkładką stabilizującą łączonych na kształtki zgrzewane lub ściskane. Przewody 
naleŜy prowadzić tam gdzie to moŜliwe w sufitach podwieszonych i w warstwach posadzkowych, 
w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych w obudowach instalacyjnych lub bruzdach krytych 
okładzinami lub tynkiem, a w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych natynkowo. 
Zamawiający dopuszcza prowadzenie przewodów pionowych i gałązek zasilających grzejniki 
w pomieszczeniach uŜytkowych natynkowo tam, gdzie nie będą one kolidowały z projektowanym 
wyposaŜeniem i nie będą utrudniały utrzymania pomieszczeń w czystości z tym, Ŝe na etapie 
projektowania rozwiązania te naleŜy szczegółowo uzgodnić z Zamawiającym.  
Do ogrzewania pomieszczeń naleŜy zastosować grzejniki stalowe płytowe z wkładką zaworową 
podłączane „od dołu, ze ściany” lub „z boku, ze ściany”. W pomieszczeniach natryskowni i toalet 
naleŜy zaprojektować i zrealizować grzejniki w wykonaniu ocynkowanym ogniowo lub łazienkowe 
typu drabinkowego. Wszystkie przewody naleŜy zaizolować termicznie (oprócz prowadzonych 
w podłodze, w warstwach izolacji termicznej). Izolacja termiczna rurociągów – otulinami 
termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej w płaszczu z tworzywa sztucznego. Regulację instalacji 
naleŜy projektować poprzez zawory równowaŜące przy odgałęzieniach na rozdzielaczu oraz 
armaturę przy grzejnikach oraz regulatory róŜnicy ciśnień i zawory regulacyjne dla 
poszczególnych odgałęzień obiegu. Wszystkie grzejniki z zaworami termostatycznymi lub 
samodzielne zawory termostatyczne naleŜy wyposaŜyć w głowice termostatyczne. Wszystkie 
głowice termostatyczne w pomieszczeniach ogólnodostępnych naleŜy wyposaŜyć 
w zabezpieczenia antykradzieŜowe.  
 
Instalacja wody zimnej 
W budynku naleŜy zaprojektować i wykonać całkowicie nową instalację wody zimnej do celów 
bytowych, wody do celów wewnętrznego gaszenia poŜaru i wody ciepłej wraz z cyrkulacją. 
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Budynek naleŜy zasilić w wodę poprzez istniejące przyłącze z zewnętrznej sieci wodociągowej. 
Przejścia wodociągów przez ściany oraz przez podłogi zabezpieczyć rurami osłonowymi, 
przejścia wykonać jako gazoszczelne.  
Zimna woda powinna być rozprowadzona: 
- do instalacji hydrantów wewnętrznych 
- głównymi ciągami do poszczególnych przyborów w ramach instalacji z.w.u  
- do wymiennika ciepłej wody uŜytkowej w pomieszczeniu wymiennikowni 
- do instalacji zasilającej w wodę teren przy budynku. 
Przewody główne zimnej wody naleŜy poprowadzić w układzie rozgałęźnym pod stropem piwnic 
i parteru oraz w przestrzeniach instalacyjnych - nad sufitami podwieszonymi w pomieszczeniach 
ogólnych oraz natynkowo w przestrzeniach pomieszczeń technicznych i gospodarczych.  
Przewody odgałęźne naleŜy prowadzić w przestrzeniach instalacyjnych, bruzdach ściennych 
i obudowach. Instalację na zewnątrz budynku naleŜy  prowadzić  pod powierzchnią terenu 
na odpowiedniej głębokości. 
W umywalkach i natryskach naleŜy zaprojektować i zrealizować armatury z ograniczeniem 
czasowym wypływu. 
NaleŜy odrębnie zainstalować podliczniki na instalacji wody zimnej zasilającej 4 wyodrębnione 
grupy odbiorów: MłodzieŜowy Port Gdynia, Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówka 
Wsparcia Rodziny i Dziecka „Światowcy” i Zakład Fryzjerski. 
 
Instalacja ciepłej  wody uŜytkowej i cyrkulacji 
Całkowicie nową instalację naleŜy zasilić z węzła cieplnego. W węźle cieplnym naleŜy 
zaprojektować i wykonać zasobnik lub zestaw zasobników o pojemnościach wynikających 
z programowanych potrzeb. 
W celu dezynfekcji naleŜy zaprojektować i zrealizować opcję czasowego podniesienia 
temperatury wody do +800C. Przewody cyrkulacji i c.w.u. naleŜy prowadzić w przestrzeniach 
instalacyjnych, bruzdach ściennych i obudowach. Przewody główne instalacji cyrkulacyjnej naleŜy 
prowadzić wzdłuŜ przewodów c.w.u.. Przewody ciepłej wody i cyrkulacji naleŜy zaprojektować z 
rur z tworzyw sztucznych z wkładką stabilizująca łączonych na kształtki zgrzewane 
elektrooporowo lub ściskane i izolowanych otulinami ze spienionego polietylenu lub pianki 
kauczukowej. Przejścia przewodów przez ściany naleŜy zaprojektować w tulejach ochronnych, 
a przestrzeń pomiędzy otworem a tuleją wypełnioną zaprawą cementową. Jako armaturę 
odcinającą poszczególne odcinki instalacji i zasobniki naleŜy zastosować zawory kulowe 
gwintowane przeznaczone do wody pitnej. Podłączenia ciepłej wody do umywalek, naleŜy 
realizować poprzez zaworki (kurki) kulowe z filtrem tzw. „podumywalkowe” umoŜliwiające 
doprowadzenie wody za pomocą przewodu elastycznego miedzianego. 
 
NaleŜy odrębnie zainstalować podliczniki na instalacji wody ciepłej zasilającej 4 wyodrębnione 
grupy odbiorów: MłodzieŜowy Port Gdynia, Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówka 
Wsparcia Rodziny i Dziecka „Światowcy” i Zakład Fryzjerski. 
 
Instalacja kanalizacyjna 
Usuwanie ścieków z budynku 
Ścieki sanitarne z budynku naleŜy odprowadzić do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej 
poprzez istniejące przykanaliki i przyłącza kanalizacyjne. Zamawiający wymaga, by Wykonawca 
dokonał przeglądu istniejących pionów kanalizacji sanitarnej oraz poziomów pod najniŜej 
połoŜoną kondygnacją i dokonał oceny ich stanu technicznego oraz droŜności. Zamawiający 
zaleca pozostawienie pionów i poziomów, które rokują zachowanie wymaganej trwałości 
technicznej kolejnych 25 lat uŜytkowania, po sprawdzeniu i naprawie ich droŜności i szczelności. 
Pozostałe elementy instalacji Wykonawca jest zobowiązany zdemontować. 
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Piony w budynku naleŜy zakończyć nad dachami wywiewkami kanalizacyjnymi. Do czyszczenia 
instalacji naleŜy zaprojektować umieszczone na kaŜdym pionie ponad posadzką rewizje oraz 
wpusty podłogowe. W razie braków w tym zakresie w pionach i poziomach pozostawianych 
Zamawiający wymaga uzupełnienia instalacji przez Wykonawcę o odpowiednio rozmieszczone 
rewizje. Wszystkie odpływy kanalizacyjne jak wpusty, odwodnienia korytek liniowych, przelewów 
szczelinowych naleŜy zaprojektować i wykonać jako zasyfonowane. Wody z posadzek 
natryskowni,  toalet, łazienek, pomieszczeń magazynowych, technicznych i porządkowych naleŜy 
odprowadzić poprzez wpusty podłogowe wyposaŜone w syfon i kratkę stalową  Jako nowe 
przewody kanalizacyjne grawitacyjne naleŜy zastosować rury kielichowe kanalizacyjne PVC 
co najmniej SN2 a w przypadku przewodów prowadzonych pod podłogą co najmniej SN4. 
 
Biały montaŜ dla instalacji wodno - kanalizacyjnych 
NaleŜy zaprojektować i zainstalować sedesy, umywalki, pisuary ceramiczne, przystosowane 
do montaŜu wspornikowego na krytych w obudowach instalacyjnych stelaŜach, w standardzie 
wymaganym dla obiektów uŜyteczności publicznej o intensywnym uŜytkowaniu, w kolorze białym, 
o formie i estetyce uzgodnionej z Zamawiającym na etapie projektowania. 
NaleŜy zastosować: 
Przy umywalkach baterie jednouchwytowe, z regulacją temperatury (mieszaczem), 
z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej (ochrona przeciwoparzeniowa). 
Przy umywalkach w łazienkach dla osób niepełnosprawnych baterie z dźwignią 
dla niepełnosprawnych umywalkowe z mieszaczem na wodę ciepłą i zimną, redukcja ciśnienia 
wody: 6 l na minutę, wyposaŜone w drąŜek, wandaloodporne. 
Przy natryskach baterie jednouchwytowe z mieszaczem indywidualnym z moŜliwością 
zabezpieczenia przed przekroczeniem zadanej temperatury wody zmieszanej, wyposaŜone 
w słuchawkę prysznicową na giętkim przewodzie. 
Przy zlewozmywakach baterie sztorcowe z wydłuŜoną ruchomą wylewką, mieszaczem wody 
zimnej i ciepłej z podłączeniem na 2 przyłącza ½” na wodę zimną i ciepłą. 
Posadzki w natryskach zaprojektować i wykonać bez brodzików, odpływy w projektowanej 
posadzce min.2%, z odpowiednim ukształtowaniem zapobiegającym wylewaniu się wody poza 
stanowisko natryskowe. 
 
Odwodnienie dachów 
Odwodnienie dachów i tarasów naleŜy zaprojektować i zrealizować poprzez rynny lub wpusty, 
rury spustowe, studzienki osadnikowe i przykanaliki do zewnętrznych rur spustowych 
odprowadzających wody opadowe na poziom terenu przy budynku.  
NaleŜy zastosować zewnętrzne rury spustowe o kolorze zharmonizowanym z elewacjami tj. 
nie odbiegającym do koloru elewacji. NaleŜy zmienić lokalizację rur spustowych tak, aby nie 
kolidowały z rozbudową kondygnacji piwnic polegającą na poszerzeniu obrysu budynku o obrys 
fos doświetlających oraz z projektowanymi wejściami, schodami i pochylniami. 
 
Wentylacja mechaniczna 
Podane poniŜej wymagania odnośnie wentylacji i chłodzenia pomieszczeń naleŜy traktować jako 
minimalny wymagany standard. Wykonawca dokumentacji projektowej moŜe zaproponować 
Zamawiającemu zastosowanie rozwiązań zamiennych. WdroŜenie tych rozwiązań 
w dokumentacji projektowej i realizacji jest uzaleŜnione od akceptacji Zamawiającego. 
Rozwiązania zamienne muszą zapewnić nie gorszy standard w odniesieniu do ilości powietrza 
wentylacyjnego, temperatury wewnętrznej oraz parametrów energetycznych i akustycznych 
instalacji. 
Wydajności wentylacji dla poszczególnych pomieszczeń oraz wymagania dla klimatu 
wewnętrznego podano w załączonej tabeli nr 6. 
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Dane wyjściowe do projektowania: 
• Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto zgodnie z PN-76/B-03420: zima : te = -16°C, 

φ=100%; lato: te= +30°C, φ=45%; 
• Minimalna ilość powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń stałego przebywania ludzi 30 

m3/h/osoba; 
• Minimalna ilość powietrza na osobę ćwiczącą: 50 m3/h na sali sportowej, 100 m3/h 

na siłowni. 
• Dla pomieszczeń sanitarnych zapewniona powinna być wymiana powietrza w ilościach 

minimalnych: 30 m3/h dla pisuaru, 50 m3/h dla WC, 100 m3/h dla natrysku oraz nie mniej 
niŜ 5w/h. 

• Hałas pochodzący od pracy urządzeń wentylacyjnych nie moŜe przekraczać wartości 
podanych w PN-87/B-02151/02 oraz w Dz. U. nr 120 z dnia 14-06-2007 r. poz. 826 
z późniejszymi zmianami. 

• Lokalizacja czerpni i wyrzutni wentylacji mechanicznej powinna spełniać warunki określone 
w Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002r. 

• Dla pomieszczeń róŜniących się przeznaczeniem, klasą czystości lub czasem uŜytkowania 
naleŜy zaprojektować i wykonać niezaleŜne zespoły wentylacji mechanicznej. 

 
 
 
 
Tabela nr 5: Podział na zespoły wentylacyjne: 
Przewiduje się następujące niezaleŜne systemy wentylacyjne obejmujące następujące 
pomieszczenia bądź grupy pomieszczeń: 

Oznaczenie 
zespołu 

Opis funkcji 
Ilości powietrza 

Nawiew Wyciąg 
m3/h m3/h 

NW1 WENTYLACJA WARSZTATÓW W PIWNICY 2420 2420 

NW2 
WENTYLACJA STREFY WEJŚCIOWEJ I POMIESZCZEŃ 
BIUROWYCH 14270 10860 

NW3 WENTYLACJA ZESP. SZATNIOWYCH 700 700 
NW4 WENTYLACJA SALI GIMNASTYCZNEJ 2250 2250 
NW5 WENTYLACJA SAL FITNESS NA 1 PIĘTRZE 3400 3300 

NW6 
WENTYLACJA SZATNI I UMYWALNI PRZY SALACH 
FITNESS 

600 700 

NW7 WENTYLACJA PRACOWNI PLASTYCZNEJ 1050 1200 
W10 WYWIEW Z POMIESZCZEŃ SANITARNYCH - 2180 
W11 WYWIEW Z ZAPLECZA KAWIARNI - 210 
W12 WYWIEW Z WYMIENNIKOWNI - 680 
W13 WYWIEW Z KUCHNI PRZY ŚWIETLICY (OKAPY) - 1350 

 
Wentylacja pomieszczeń warsztatowych w piwnicach (zespół NW1, odciągi miejscowe): 
NaleŜy wykonać niezaleŜną instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla 
pomieszczeń warsztatowych w piwnicach. Ilość powietrza powinna zapewnić doprowadzenie min. 
30m3/h na osobę oraz min. 3 w/h dla warsztatu stolarskiego oraz 10 w/h dla pom. wypalania 
ceramiki. 
Obliczeniowa temperatura nawiewu wynosić powinna latem +22 ºC i zimą +20ºC. 
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Stosownie do rozwiązań technologicznych zawartych w projekcie budowlanym naleŜy 
ewentualnie wykonać niezaleŜną instalację odciągów miejscowych w warsztacie stolarskim oraz 
wyciąg znad pieca do wypalania ceramiki. 
Szacunkowa wydajność instalacji odciągów miejscowych wynosi 900 m3/h dla warsztatu 
stolarskiego i 450 m3/h dla okapu nad piecem do wypalania ceramiki. 
Wydajność instalacji wywiewnej powinna być automatycznie ograniczana w momencie włączenia 
instalacji odciągowej (zachowanie neutralnego bilansu powietrza w pomieszczeniu). 
NaleŜy zastosować centrale w wykonaniu dachowym, które wyposaŜone będą w następujące 
sekcje funkcjonalne: 
- sekcja filtrów nawiewu EU5 i wyciągu EU4 z sygnalizacją zabrudzenia, 
- sekcja wymiennika krzyŜowego, 
- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą małego obiegu, 
- sekcja chłodnicy freonowej zasilana z niezaleŜnego skraplacza, 
- sekcja wentylatorów o płynnej regulacji wydajności – utrzymanie stałego wydatku, ograniczenie 
wydatku przy włączeniu odciągów miejscowych, 
- przepustnice regulacyjne z siłownikami na nawiewie i wyciągu, 
- własna rama nośna. 
Wymiennik krzyŜowy powinien być zlokalizowany po stronie tłocznej wentylatora nawiewnego 
i po stronie ssawnej wentylatora wywiewnego (zabezpieczenie przed przeciekami powietrza 
z części wywiewnej centrali do części nawiewnej). 
Centralę wentylacyjną naleŜy zlokalizować na dachu budynku. ŚwieŜe powietrze pobierane 
z niezaleŜnej czerpni oraz usuwane niezaleŜną wyrzutnią przy zachowaniu wymaganych 
odległości. 
Nawiew i wywiew powietrza realizowany przez kratki wentylacyjne, anemostaty, zawory 
wentylacyjne etc.  
Instalacja pracować powinna z wyprzedzeniem i opóźnieniem w stosunku do czasu otwarcia 
obiektu (moŜliwość zaprogramowania harmonogramu pracy). 
 
Wentylacja strefy wejściowej, pomieszczeń biurowych, sal szkoleniowych etc. (zespół NW2): 
NaleŜy zaprojektować niezaleŜną instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, która 
obsługiwać będzie przestrzeń hallu, świetlicę, pomieszczenia o charakterze biurowym, sale 
szkoleniowe, pokoje rozmów, korytarze etc. 
Ilość powietrza powinna zapewnić min. 30 m3/h na osobę.  
Nawiew do hallu i korytarzy stanowi kompensację dla wywiewu z przyległych pomieszczeń 
sanitarnych i magazynów. 
Pomieszczenia wykorzystywane okresowo (np. sale zajęć grupowych, świetlica, sale szkoleń 
etc.) powinny mieć moŜliwość ograniczania intensywności wentylacji w czasie gdy nie 
są prowadzone zajęcia. Odgałęzienia instalacji nawiewnej i wywiewnej do tych pomieszczeń 
powinny być wyposaŜone w regulatory VAV (variable air volume).  
Odgałęzienia wentylacji do pozostałych pomieszczeń naleŜy wyposaŜyć w regulatory CAV 
(constant air volume) zapewniające utrzymanie stałego przepływu niezaleŜnie od wahań ciśnienia 
w kanałach. 
Przy regulatorach naleŜy zaprojektować odpowiednie tłumiki i zabudowy akustyczne. 
Centrala wentylacyjna powinna utrzymywać stałą wartość ciśnienia dyspozycyjnego w kanale 
nawiewnym i wywiewnym. Lokalizacja presostatów w „środku cięŜkości” instalacji. 
Obliczeniowa temperatura nawiewu wynosić powinna latem +22 ºC i zimą +20ºC. 
NaleŜy zastosować centralę w wykonaniu dachowym, która wyposaŜona będzie w następujące 
sekcje funkcjonalne: 
- sekcja filtrów nawiewu EU5 i wyciągu EU4 z sygnalizacją zabrudzenia, 
- sekcja wymiennika krzyŜowego, 
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- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą małego obiegu, 
- sekcja chłodnicy freonowej zasilana z niezaleŜnego skraplacza, 
- sekcja wentylatorów o płynnej regulacji wydajności – utrzymanie stałego wydatku, ograniczenie 
wydatku przy włączeniu odciągów miejscowych, 
- przepustnice regulacyjne z siłownikami na nawiewie i wyciągu, 
- własna rama nośna. 
Wymiennik krzyŜowy powinien być zlokalizowany po stronie tłocznej wentylatora nawiewnego 
i po stronie ssawnej wentylatora wywiewnego (zabezpieczenie przed przeciekami powietrza 
z części wywiewnej centrali do części nawiewnej). 
Centralę wentylacyjną naleŜy zlokalizować na dachu budynku. ŚwieŜe powietrze pobierane 
z niezaleŜnej czerpni oraz usuwane niezaleŜną wyrzutnią przy zachowaniu wymaganych 
odległości. 
Nawiew i wywiew powietrza realizowany przez kratki wentylacyjne, anemostaty, zawory 
wentylacyjne etc.  
Instalacja pracować powinna z wyprzedzeniem i opóźnieniem w stosunku do czasu otwarcia 
obiektu (moŜliwość zaprogramowania harmonogramu pracy). 
Wentylacja zespołów szatniowych i umywalni przy sali gimnastycznej i przy salach fitness 
(zespoły NW3 i NW6): 
NaleŜy wykonać niezaleŜną instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 
dla pomieszczeń szatni i umywalni. 
Obliczeniowa temperatura nawiewu wynosić powinna zimą +24ºC (latem bez wymagań). 
Dla szatni naleŜy zapewnić min. 6w/h a dla umywalni min. 100 m3/h na natrysk i 50m3/h na WC. 
Powietrze powinno być nawiewane do szatni a wyciągane przez przyległy węzeł sanitarny. 
Między szatnią a umywalnią naleŜy zamontować odpowiednie kratki transferowe. Zespoły 
szatniowe powinny być zaprojektowane na niewielkim podciśnieniu z kompensacją od strony 
korytarza. 
NaleŜy zastosować kompaktowe centrale kanałowe wyposaŜone w następujące sekcje 
funkcjonalne: 
- sekcja filtrów nawiewu EU5 i wyciągu EU4 z sygnalizacją zabrudzenia, 
- sekcja wymiennika krzyŜowego, 
- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą małego obiegu, 
- sekcja wentylatorów o płynnej regulacji wydajności – utrzymanie stałego wydatku, 
- przepustnice regulacyjne z siłownikami na nawiewie i wyciągu. 
ŚwieŜe powietrze pobierane z niezaleŜnej czerpni ściennej oraz usuwane niezaleŜną wyrzutnią 
dachową przy zachowaniu wymaganych odległości. 
Nawiew i wywiew powietrza realizowany przez kratki wentylacyjne, anemostaty, zawory 
wentylacyjne etc.  
Instalacja pracować powinna z pełną wydajnością w czasie otwarcia obiektu a przez pozostały 
czas zapewniać stałą wentylację dyŜurną min. 0,5 w/h. 
 
Wentylacja sali gimnastycznej (zespół NW4): 
Dla sali gimnastycznej naleŜy wykonać niezaleŜną instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej. Ilość powietrza powinna zapewnić doprowadzenie min. 100m3/h na osobę ćwiczącą 
i min. 1,5w/h. 
Obliczeniowa temperatura nawiewu wynosić powinna latem +22 ºC i zimą +20ºC. 
NaleŜy zastosować centralę, która wyposaŜona będzie w następujące sekcje funkcjonalne: 
- sekcja filtrów nawiewu EU5 i wyciągu EU4 z sygnalizacją zabrudzenia, 
- sekcja wymiennika krzyŜowego lub obrotowego, 
- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą małego obiegu, 
- sekcja chłodnicy freonowej zasilana z niezaleŜnego skraplacza, 
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- sekcja wentylatorów o płynnej regulacji wydajności – utrzymanie stałego wydatku,  
- przepustnice regulacyjne z siłownikami na nawiewie i wyciągu, 
- własna rama nośna. 
ŚwieŜe powietrze pobierane z niezaleŜnej czerpni oraz usuwane niezaleŜną wyrzutnią przy 
zachowaniu wymaganych odległości. 
Nawiew i wywiew powietrza realizowany przez dysze, kratki wentylacyjne lub anemostaty (dobór 
wg projektanta).  
Instalacja pracować powinna z wyprzedzeniem i opóźnieniem w stosunku do korzystania 
z pomieszczenia (moŜliwość zaprogramowania harmonogramu pracy). 
 
Wentylacja sal fitness (zespół NW5): 
Dla sal fitness wykonać niezaleŜną instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. 
Ilość powietrza powinna zapewnić doprowadzenie min. 100m3/h na osobę ćwiczącą i min. 5w/h 
w pomieszczeniach. 
Poszczególne sale fitness powinny mieć moŜliwość ograniczania intensywności wentylacji 
w czasie gdy nie są prowadzone zajęcia. Odgałęzienia instalacji nawiewnej i wywiewnej powinny 
być wyposaŜone w regulatory VAV (variable air volume).  
Przy regulatorach naleŜy zaprojektować odpowiednie tłumiki i zabudowy akustyczne. 
Centrala wentylacyjna powinna utrzymywać stałą wartość ciśnienia dyspozycyjnego w kanale 
nawiewnym i wywiewnym. Lokalizacja presostatów w „środku cięŜkości” instalacji. 
Obliczeniowa temperatura nawiewu wynosić powinna latem +22 ºC i zimą +20ºC. 
NaleŜy zastosować centralę, która wyposaŜona będzie w następujące sekcje funkcjonalne: 
- sekcja filtrów nawiewu EU5 i wyciągu EU4 z sygnalizacją zabrudzenia, 
- sekcja wymiennika krzyŜowego lub obrotowego, 
- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą małego obiegu, 
- sekcja chłodnicy freonowej zasilana z niezaleŜnego skraplacza, 
- sekcja wentylatorów o płynnej regulacji wydajności – utrzymanie stałego wydatku,  
- przepustnice regulacyjne z siłownikami na nawiewie i wyciągu, 
- własna rama nośna. 
ŚwieŜe powietrze pobierane z niezaleŜnej czerpni oraz usuwane niezaleŜną wyrzutnią przy 
zachowaniu wymaganych odległości. 
Nawiew i wywiew powietrza realizowany kratki wentylacyjne lub anemostaty (dobór 
wg projektanta).  
Instalacja pracować powinna z wyprzedzeniem i opóźnieniem w stosunku do korzystania 
z pomieszczeń (moŜliwość zaprogramowania harmonogramu pracy). 
 
Wentylacja pracowni plastycznej (zespół NW7): 
Pracownia plastyczna powinna być wyposaŜona w niezaleŜną instalację wentylacji mechanicznej 
nawiewno-wywiewnej. Ilość powietrza powinna zapewnić doprowadzenie min. 30m3/h na osobę 
oraz min. 1,5 w/h. 
Obliczeniowa temperatura nawiewu wynosić powinna latem +20 ºC i zimą +20ºC. 
NaleŜy zastosować centralę w wykonaniu dachowym, która wyposaŜona będzie w następujące 
sekcje funkcjonalne: 
- sekcja filtrów nawiewu EU5 i wyciągu EU4 z sygnalizacją zabrudzenia, 
- sekcja wymiennika krzyŜowego, 
- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą małego obiegu, 
- sekcja chłodnicy freonowej zasilana z niezaleŜnego skraplacza, 
- sekcja wentylatorów o płynnej regulacji wydajności – utrzymanie stałego wydatku, 
- przepustnice regulacyjne z siłownikami na nawiewie i wyciągu, 
- własna rama nośna. 
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Centralę wentylacyjną naleŜy zlokalizować na dachu budynku. ŚwieŜe powietrze pobierane 
z niezaleŜnej czerpni oraz usuwane niezaleŜną wyrzutnią przy zachowaniu wymaganych 
odległości. 
Nawiew i wywiew powietrza realizowany przez kratki wentylacyjne, anemostaty, zawory 
wentylacyjne etc.  
Instalacja pracować powinna z wyprzedzeniem i opóźnieniem w stosunku do czasu korzystania 
z pomieszczenia (moŜliwość zaprogramowania harmonogramu pracy). 
 
Wywiew z pomieszczeń sanitarnych i porządkowych: 
Dla pomieszczeń sanitarnych i porządkowych naleŜy wykonać niezaleŜny wywiew powietrza.  
Instalacja pracować powinna z pełną wydajnością w czasie otwarcia obiektu. Poza godzinami 
pracy realizować powinna wentylację dyŜurną na niŜszym biegu wentylatorów. 
Powietrze dopływać będzie do pomieszczeń z korytarzy lub innych pomieszczeń przez kratki 
kontaktowe lub podcięcia w drzwiach. 
 
Wywiew z zaplecza kawiarni: 
Zaplecze kawiarni powinno posiadać niezaleŜną wentylację wywiewną. Instalacja pracować 
powinna z pełną wydajnością w czasie otwarcia obiektu . Poza godzinami pracy realizować 
powinna wentylację dyŜurną na niŜszym biegu lub grawitacyjnie. 
 
 
 
Wywiew wymiennikowni: 
W pomieszczeniu wymiennikowni zastosować wentylator dwubiegowy zapewniający min. 5 w/h 
na wyŜszym biegu. WyŜszy bieg uruchamiany będzie przez termostat przy przekroczeniu 
nastawionej temperatury wewnętrznej (+30 C). Przez pozostały czas praca wentylatora 
z ograniczoną wydajnością zapewniając min. 2w/h. 
Nawiew realizowany będzie niezaleŜnym kanałem „zetką” podłączoną do czerpni ściennej. 
 
Wywiew z kuchni przy świetlicy: 
W kuchni świetlicy naleŜy wykonać niezaleŜną instalację wywiewną ogólną i z okapów 
nad trzonami.  
NaleŜy zastosować okapy typu gastronomicznego wykonane ze stali nierdzewnej, wyposaŜone 
w filtry tłuszczowe i oświetlenie. 
Instalacja pracować powinna z pełną wydajnością w czasie korzystania z pomieszczenia 
(instalacje powinna być zbilansowana z nawiewem realizowanym przez zespół NW2). Poza 
godzinami pracy instalacja powinna realizować wentylację dyŜurną na niŜszym biegu 
lub grawitacyjnie.  
 
Centrale wentylacyjne:  
Centrale sekcyjne stojące w wykonaniu dachowym posiadające obudowę izolowaną termicznie 
i akustycznie. Obudowy central wykonane z dwóch warstw blachy oddzielonych warstwą izolacji 
termicznej i akustycznej. 
Centrale dostarczone przez producenta z kompletną instalacją automatycznej regulacji 
obejmującą: rozdzielnice zasilająco-sterujące, siłowniki przepustnic, zawory regulacyjne 
z siłownikami, okablowanie i kasetki sterowania. Dopuszcza się równieŜ wykonanie dedykowanej 
automatyki dla central. 
Szafy zasilająco-sterujące zlokalizowane przy centralach na zewnątrz budynku (wymagane jest 
wykonanie odporne na warunki atmosferyczne). 
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Czerpnie powietrza: 
Lokalizacja czerpni powinna odpowiadać wymogom zawartym w Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 
r. z późniejszymi zmianami.  Dopuszczalny poziom hałasu na granicy sąsiednich działek nie 
powinien przekroczyć wartości określonych w Dz. U. nr 120 z dnia 14-06-2007 r. poz. 826 
z późniejszymi zmianami. 
 
Wyrzutnie powietrza: 
ZuŜyte powietrze wyprowadzane będzie ponad dach budynku przez indywidualne wyrzutnie..  
Lokalizacja wyrzutni odpowiadać powinna wymogom zawartym w Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 
r.: 
- poziom wyrzutu powietrza przez wyrzutnię dachową min. 0,4 m ponad powierzchnią dachu, 
- odległość od czerpni min. 10 m (dla wyrzutni z wypływem pionowym min. 6m), 
- odległość od krawędzi dachu poniŜej której znajdują się otwierane okna – min. 3,0 m. 
Dopuszczalny poziom hałasu na granicy sąsiednich działek nie powinien przekroczyć wartości 
określonych w Dz. U. nr 120 z dnia 14-06-2007 r. poz. 826 z późniejszymi zmianami. 
 
Tłumiki akustyczne: 
Stosować kulisowe i kołowe tłumiki akustyczne zlokalizowane na ciągach kanałów 
wentylacyjnych od strony instalacji oraz czerpni i wyrzutni powietrza. Kulisy tłumiące wykonane 
z materiału niepalnego.  Płyty materiału tłumiącego powinny być pokryte ochronnym welonem 
poliestrowym, blachą perforowaną lub tkaniną z tworzywa sztucznego. Ich powierzchnie powinny 
być odporne na ścieranie i nie mogą przepuszczać wody. Materiał tłumiący nie moŜe ulegać 
butwieniu i rozkładowi. 
 
Kanały wentylacyjne: 
Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne z blachy ocynkowanej typ AI o połączeniach 
kołnierzowych z zastosowaniem naroŜy tłoczonych lub z kanałów spiro. Minimalna klasa 
szczelności B. 
Podejścia do nawiewników i wywiewników w sufitach podwieszonych kanałami elastycznymi. 
Maksymalna długość kanału elastycznego – 1,5 mb. Stosować kanały elastyczne preizolowane 
bez perforacji. Elementy podwieszeń kanałów: uchwyty ocynkowane w kształcie litery L lub Z 
z wkładkami gumowymi tłumień drgań, prętów gwintowanych ocynkowanych M6, M 8 i M 10, 
klamry montaŜowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzeŜy kanałów, śruby , nity, kołki 
rozporowe itp. 
Mocowanie kanałów do elementów konstrukcyjnych budynku. Kanały widoczne wykonane 
w wysokim standardzie estetycznym. 
Na kanałach wentylacyjnych naleŜy przewidzieć rewizje umoŜliwiające czyszczenie instalacji. 
Do czyszczenia moŜna równieŜ wykorzystywać otwory pod nawiewniki i wywiewniki (system 
mocowania powinien umoŜliwiać ich łatwy demontaŜ – np. zatrzaski).  Między otworami 
rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niŜ dwa kolana lub łuki o kącie większym niŜ 
45º o, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być 
większa niŜ 10m. 
Izolacja termiczna: 
Kanały wentylacyjne prowadzące powietrze o temperaturze róŜnej od temperatury otoczenia 
muszą być zaizolowane termicznie. Stosować izolację z wełny mieralnej na płaszczu z folii 
alumiowej. Grubość izolacji powinna odpowiadać wymaganiom Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 r. 
z późniejszymi zmianami. 
 
Chłodzenie powietrza wentylacyjnego: 
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Dla potrzeb chłodzenia powietrza wentylacyjnego w centralach wentylacyjnych naleŜy 
zaprojektować i wykonać niezaleŜne inwerterowe agregaty skraplające zlokalizowane na dachu 
budynku. 
Podłączenie agregatów do central powinno być zrealizowane za pośrednictwem fabrycznych 
modułów pozwalających na współpracę urządzeń. 
Dostawa zaworów rozpręŜnych, filtrów i modułów sterujących pracą agregatów po stronie 
dostawcy urządzeń chłodniczych. Urządzenia pracować będą na czynniku chłodniczym R410a.   
 
Rurociągi wykonać z przewodów miedzianych chłodniczych izolowanych klejoną izolacją 
paroszczelną.  
Grubość izolacji powinna odpowiadać wymaganiom Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 r. 
z późniejszymi zmianami. 
NaleŜy stosować osobne otuliny dla rurociągu cieczowego i gazowego. 
Rurociągi na dachu naleŜy zabezpieczyć przed urazami mechanicznymi płaszczem z blachy 
ocynkowanej. 
  
Instalacja niezaleŜnego chłodzenia wybranych pomieszczeń:  
Chłodzenie pomieszczeń z normowaną temperaturą dla okresu letniego wykonać w oparciu 
o dwururową instalację VRF. Instalacja zapewniać powinna chłodzenie pomieszczeń w okresie 
letnim oraz posiadać funkcję pracy w trybie pompy ciepła. W oparciu o instalację 2-rurową nie ma 
moŜliwości jednoczesnego grzania i chłodzenia pomieszczeń. Urządzenia pracują na czynniku 
chłodniczym R410a.   
Jednostki zewnętrzne zlokalizować na dachu budynku. 
Jednostki wewnętrzne wyposaŜyć w sterowniki naścienne (jeden sterownik na kaŜde 
pomieszczenie) umoŜliwiające indywidualną nastawę temperatury wewnętrznej zaleŜnie 
od upodobań uŜytkowników.  
 
Rurociągi freonowe wykonać z przewodów miedzianych chłodniczych preizolowanych 
lub izolowanych klejoną izolacją paroszczelną o grubości zgodnej z obowiązującymi Warunkami 
Technicznymi. NaleŜy stosować osobne otuliny dla rurociągu cieczowego i gazowego. 
Na rozgałęzieniach instalacji freonowej stosować trójniki zgodnie z wytycznymi producenta. 
Dla przewodów na dachu naleŜy przewidzieć zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi 
(obudowa z blachy ocynkowanej).  
Przejścia rurociągów przez przegrody o odporności min. EI60 oraz przez granice stref 
poŜarowych naleŜy zabezpieczyć przeciwpoŜarowo w klasie EIS równej odporności przegrody 
(przy pomocy rozwiązań systemowych posiadających aktualny atest). 
 
W związku z tym, Ŝe w procesie schładzania powietrza powstają skropliny, naleŜy odprowadzić je 
do instalacji kanalizacji sanitarnej instalacją skroplin, do której podłączona jest kaŜda jednostka 
wewnętrzna. 
Spadek przewodów skroplin – min. 0,5%. 
Całość instalacji skroplin wykonać z rur polipropylenowych PP3 PN20 łączonych przez 
zgrzewanie lub zamiennie z PCV klejonych. Średnica nominalna 32mm. 
Na włączeniu do instalacji kanalizacyjnej stosować systemowe syfony skroplinowe (np. typ HL) 
z wodną i mechaniczną blokadą. 
 
Wymagania BHP dla instalacji wentylacyjnych: 
W ramach zapewnienia obsłudze i uŜytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych 
warunków BHP przewidzieć następujące elementy: 
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• Urządzenia wentylacyjne i chłodnicze oraz pompy muszą zostać uziemione 
i zabezpieczone przed poraŜeniem. 

• W maszynowniach wentylacyjnych naleŜy zapewnić instrukcję BHP i technologiczną. 
• Ciągi kanałów wentylacyjnych muszą zostać uziemione i zabezpieczone przed 

poraŜeniem. 
• Do wszystkich urządzeń wymagających okresowej obsługi naleŜy zapewnić bezpieczny 

dostęp. 
 
Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej dla instalacji wentylacyjnych: 
W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji przewidzieć 
następujące elementy: 

• Tłumiki akustyczne na kanałach wentylacyjnych. 
• Centrale wentylacyjne z obudową izolowaną akustycznie. 
• Centrale wentylacyjne posadowione na podkładkach antywibracyjnych. 
• Wentylatory z regulacją prędkości obrotowej. 
• Łączniki elastyczne pomiędzy urządzeniami i kanałami wentylacyjnymi. 
• Hałas pochodzący od pracy urządzeń wentylacyjnych nie powinien przekroczyć 

w pomieszczeniach wartości podanych w PN-87/B-02151/02. 
• Hałas pochodzący od pracy urządzeń wentylacyjnych nie powinien przekroczyć wartości 

podanych w PN-87/B-02151/02 oraz w Dz. U. nr 120 z dnia 14-06-2007 r. poz. 826 
z późniejszymi zmianami. 
 
 

Tabela 6: zestawienie wymaganych parametrów pomieszczeń w zakresie wentylacji 
 

Nr 
funkcja 

pomieszczenia 
pow.  

wys. 
obliczeni

owa 
Vkub zima lato  Vn 

ilość 
wymian 

zesp Vw 
ilość 

wymian 
zesp UWAGI 

          temp. F 
tem
p. 

F             
  

  

m2 m m3 oC % oC % m3/h w/h - m3/h w/h - - 

PIWNICA 

001 
Sala warsztatów 
meblarsko – 
stolarskich 

199,4 3,00 614 20 - - - 1900 3,1 N1 1900 3,1 W1   

002 Wc 5,6 2,50 14 20 - - - - - - 50 3,6 W10   

003 Korytarz 15,4 2,50 39 16 - - - 100 2,6 N2 - - - 
wentylacja 

grawitacyjna 

004 Archiwum 36,6 3,00 117 20 - - - - - - 60 0,5 W2 
nawiew z 
korytarza 

005 Magazyn 6,9 3,00 21 20 - - - - - - 20 1,0 W2 
nawiew z 
korytarza 

006 
Pom. do wypalania 
ceramiki 

17,3 3,00 52 20 - - - 520 10,0 N1 520 10,0 W1   

007 Klatka schodowa nr 1 11,9 3,00 36 16 - - - - - - - - - 
wentylacja 

grawitacyjna 

008 
Schowek 
gospodarczy 

4,3 3,00 13 16 - - - - - - 20 1,6 W10 
nawiew z 
korytarza 

009 Wymiennikownia  45,0 3,00 135 16 - - - - - - 680 5,0 W12   

010 Rozdzielnia główna 5,7 3,00 17 20 - - - 30 1,8 N2 - - - 
nadciśnienie, 
chłodzenie 
całoroczne 

PARTER 

102 Korytarz 108,4 3,00 325 16 - - - 600 1,8 N2 - - - 
wywiew przez 

pom. 133, 
134, 135 

104 
Przestrzeń 
recepcyjna 

157,2 3,00 472 20 - 24 - 1000 2,1 N2 880 1,9 W2   

105 Pomieszczenie 8,1 3,00 24 20 - 24 - 60 2,5 N2 60 2,5 W2   
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spotkań 
indywidualnych 

106 
Toaleta dla osób 
niepełnosprawnych + 
przewijak 

8,1 2,50 20 20 - - - - - - 120 5,9 W10   

107 Toaleta damska 3,3 2,50 8 20 - - - - - - 50 6,1 W10   
108 Toaleta męska 5,4 2,50 14 20 - - - - - - 80 5,9 W10   
109 Wnęka porządkowa 0,4 3,00 1 16 - - - - - - 30 25,0 W10   

110 Korytarz 45,9 3,00 138 16 - - - 280 2,0 N2 - - - 
wyciąg przez 
toalety i przez 

szatnię 
111 Aneks kadry 6,2 3,00 19 20 - 24 - 60 3,2 N2 60 3,2 W2   
112 Biuro 8,0 3,00 24 20 - 24 - 60 2,5 N2 60 2,5 W2   

113 
Sala zajęć 
indywidualnych 

8,3 3,00 25 20 - 24 - 60 2,4 N2 60 2,4 W2   

114 Klatka schodowa nr 1 14,6 3,00 44 16 - - - - - - - - - 
wentylacja 

grawitacyjna 
115 Schowek  3,3 2,50 8 16 - - - - - - 20 2,4 W2   
116 Szatnia 13,0 3,00 39 20 - - - - - - 100 2,6 W2   

117 Sala zajęć grupowych 50,4 3,00 151 20 - 24 - 560 3,7 N2 560 3,7 W2 
27 osób 

wentylacja 
okresowa 

118 Jadalnia 33,5 3,00 101 20 - 24 - 510 5,1 N2 510 5,1 W2 
17 osób 

wentylacja 
okresowa 

119 Sala zajęć grupowych  33,5 3,00 101 20 - 24 - 360 3,6 N2 360 3,6 W2 
17 osób 

wentylacja 
okresowa 

120 
Toaleta dla małych 
dzieci 

5,7 3,00 17 24 - - - - - - 100 5,8 W10   

121 Aneks socjalny  8,8 3,00 26 20 - - - 210 8,0 N2 210 8,0 W11   

122 
Klub aktywnego 
sienora 

69,0 3,00 207 20 - 24 - 990 4,8 N2 990 4,8 W2 
33 osoby 

wentylacja 
okresowa 

123 Świetlica 155,2 3,00 466 20 - 24 - 1350 2,9 N2 - - - 
45 osób 

wyciąg przez 
kuchnię 

124 Magazyn mebli 9,3 3,00 28 16 - - - - - - 30 1,1 W2   
125 Pokój instruktorów 17,6 3,00 53 20 - 24 - 60 1,1 N2 60 1,1 W2   
126 Pokój ochrony 14,3 3,00 43 20 - 24 - 60 1,4 N2 60 1,4 W2   
127 Zakład fryzjerski 17,4 poza zakresem opracowania 

 

128 Kuchnia 35,4 3,00 106 20 - - - - - - 1350 12,7 W13 

wentylacja 
dwubiegowa 
- niŜszy bieg 
dla wentylacji 

dyŜ. 
129 Korytarz 5,5 3,00 17 16 - - - 110 6,7 N2 - - -   
130 Toaleta 5,0 3,00 15 20 - - - - -   80 5,3 W10   
131 Magazyn podręczny 4,5 3,00 14 16 - - - - - - 30 2,2 W2   

132 Klatka schodowa nr 2 8,9 3,00 27 16 - - - - - - - - - 
wentylacja 

grawitacyjna 
133 Toaleta męska 12,3 2,50 31 20 - - - - - - 200 6,5 W10   
134 Toaleta damska 10,9 2,50 27 20 - - - - - - 140 5,1 W10   

135 
Łaźnia i toaleta dla 
osoby 
niepełnosprawnej 

14,8 2,50 37 24 - - - - - - 200 5,4 W10   

136 Szatnia 15,6 3,00 47 24 - - - 300 6,4 N3 - - -   
137 Węzeł sanitarny 9,9 3,00 30 24 - - - - - - 350 11,8 W3   
138 Węzeł sanitarny 9,9 3,00 30 24 - - - - - - 350 11,8 W3   
139 Szatnia 15,0 3,00 45 24 - - - 300 6,7 N3 - - -   

140 
Magazyn sprzętu 
sportowego 

11,5 3,00 35 16 - - - - - - 40 1,2 W4   

141 Wc 5,0 3,00 15 20 - - - - - - 50 3,3 W10 

nawiew 
kanałem 

transferowym 
z korytarza 

142 
Korytarz sali 
gimnastycznej 

17,6 3,00 53 16 - - - 100 1,9 N3 - - -   

143 Sala gimnastyczna 212,7 3,00 638 20 - 26 - 2250 3,5 N4 2210 3,5 W4   
1 PIĘTRO 

201 Korytarz 159,4 3,00 478 20 - - -   0,0     0,0     
202 Pokój prawnika / 9,4 3,00 28 20 - - - 120 4,3 N2 120 4,3 W2 maks. 4 osoby 



CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UśYTKOWEGO PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I ZMIANY 
SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ RZEMIOSŁA I HANDLU POŁOśONEGO 

PRZY UL. ŚMIDOWICZA 49 W GDYNI NA CENTRUM AKTYWNEGO MIESZKAŃCA 
 

60 

 

psychologa 

203 
Pokój socjalny 
personelu 

16,2 3,00 49 20 - - - 150 3,1 N2 150 3,1 W2 maks. 5 osób 

204 
Pomieszczenie 
porządkowe 

3,0 2,50 8 20 - - - - - - 30 4,0 W10   

205 Serwerownia  7,9 3,00 24 20 - 24 - 30 1,3 N2 - - - 
nadciśnienie, 
chłodzenie 
całoroczne 

206 Toaleta męska 9,9 2,50 25 20 - - - - - - 150 6,1 W10   

207 
Toaleta dla osoby 
niepełnosprawnej 

5,2 2,50 13 20 - - - - -   80 6,2 W10   

208 Toaleta damska 11,6 2,50 29 20 - - - - - - 150 5,2 W10   

209 
Pomieszczenie 
pomocnicze 

1,9 2,50 5 20 - - - - - - 20 4,2 W2   

210 Pokój do rozmów 8,0 3,00 24 20 - 24 - 120 5,0 N2 120 5,0 W2 maks. 4 osoby 
211 Pokój do rozmów 8,1 3,00 24 20 - 24 - 120 4,9 N2 120 4,9 W2 maks. 4 osoby 
212 Pokój do rozmów 7,0 3,00 21 20 - 24 - 120 5,7 N2 120 5,7 W2 maks. 4 osoby 

213 Klatka schodowa nr 1 17,1 3,00 51 16 - - - - - - - - - 
wentylacja 

min. 
grawitacyjna 

214 
Pokój biurowy 
kierownika i zastępcy 

29,2 3,00 88 20 - 24 - 300 3,4 N2 300 3,4 W2   

215 
Pomieszczenie 
biurowe sekcji 
świadczeń 

16,2 3,00 49 20 - 24 - 150 3,1 N2 150 3,1 W2   

216 Archiwum 16,2 3,00 49 19 - - - 150 3,1 N2 150 3,1 W2   

217 
Pomieszczenie 
biurowe 

83,9 3,00 252 20 - 24 - 660 2,6 N2 660 2,6 W2 
maks. 22 

osoby 

218 Sala wielofunkcyjna 33,9 3,00 102 20 - 24 - 660 6,5 N2 660 6,5 W2 

maks. 22 
osoby 

wentylacja 
okresowa 

219 Sala wielofunkcyjna 33,3 3,00 100 20 - 24 - 660 6,6 N2 660 6,6 W2 

maks. 22 
osoby 

wentylacja 
okresowa 

220 Sala wykładowa 67,7 3,00 203 20 - 24 - 990 4,9 N2 990 4,9 N2 

maks. 33 
osoby 

wentylacja 
okresowa 

221 Magazyn sali fitness 9,1 3,00 27 20 - - - - -   50 1,8 W5   
222 Sala fitness 34,0 3,00 102 20 - 24 - 700 6,9 N5 650 6,4 W5 maks. 7 osób 

223 Sala fitness 50,4 3,00 151 20 - 24 - 1100 7,3 N5 1050 6,9 W5 
maks. 11 

osób 
224 Magazyn sali fitness 16,5 3,00 50 20 - - - - - - 50 1,0 W5   
225 Węzeł sanitarny  15,2 3,00 46 24 - - - - - - 350 7,7 W6   
226 Szatnia 11,5 3,00 35 20 - - - 300 8,7 N6 - - -   
227 Korytarz 21,3 3,00 64 20 - - - 100 1,6 N5 - - -   

228 Sala fitness 66,9 3,00 201 20 - - - 1500 7,5 N5 1500 7,5 W5 
maks. 15 

osób 
229 Węzeł sanitarny 15,1 3,00 45 20 - - - - - - 350 7,7 W6   
230 Szatnia  16,5 3,00 50 20 - - - 300 6,1 N6 - - -   

231 Klatka schodowa nr 2 15,7 3,00 47 16 - - - - - - - - - 
wentylacja 

min. 
grawitacyjna 

2 PIĘTRO 

301 Klatka schodowa nr 1 16,5 3,00 50 16 - - - - - - - - - 
wentylacja 

min. 
grawitacyjna 

302 Korytarz 61,8 3,00 185 20 - - - 200 1,1 N2 - - - 
wywiew przez 

toalety 
303 Toaleta męska 5,9 2,50 15 20 - - - - - - 80 5,4 W10   
304 Toaleta damska  3,9 2,50 10 20 - - - - - - 50 5,1 W10   

305 
Toaleta dla osoby 
niepełnosprawnej 

5,0 2,50 13 20 - - - - - - 70 5,6 W10   

306 Aneks socjalny 7,9 3,00 24 20 - - - 60 2,5 N2 60 2,5 W2   
307 Gabinet pielęgniarki 7,9 3,00 24 20 - 24 - 60 2,5 N2 60 2,5 W2   
308 Gabinet lekarza 8,0 3,00 24 20 - 24 - 60 2,5 N2 60 2,5 W2   
309 Sekretariat 12,3 3,00 37 20 - 24 - 90 2,4 N2 90 2,4 W2   
310 Gabinet ordynatora 12,3 3,00 37 20 - 24 - 90 2,4 N2 90 2,4 W2   
311 Toaleta damska 7,4 2,50 19 20 - - - - - - 100 5,4 W10   
312 Toaleta męska 8,5 2,50 21 20 - - - - - - 150 7,1 W10   
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313 
Toaleta personelu 
medycznego 

7,1 2,50 18 20 - - - - - - 100 5,6 W10   

314 
Sala terapii 
indywidualnej 

6,9 3,00 21 20 - 24 - 90 4,3 N2 90 4,3 W2   

315 Klatka schodowa nr 2 16,7 3,00 50 16 - - - - - - - - - 
wentylacja 

min. 
grawitacyjna 

316 Szatnia 12,9 2,50 32 20 - - - - - - 100 3,1 W2   

317 Korytarz 88,5 2,50 221 20 - - - 450 2,0 N2 - - - 
wywiew przez 
toalety i przez 

szatnię 

318 
Sala terapii grupowej 
/ sala lekcyjna 

50,4 3,00 151 20 - 24 - 540 3,6 N2 540 3,6 W2 

maks. 18 
osób 

wentylacja 
okresowa 

319 
Pokój terapii 
indywidualnej 

16,0 3,00 48 20 - 24 - 100 2,1 N2 100 2,1 W2   

320 
Pokój terapii 
indywidualnej 

16,5 3,00 50 20 - 24 - 100 2,0 N2 100 2,0 W2   

321 
Sala terapii grupowej 
/ sala lekcyjna 

33,5 3,00 101 20 - 24 - 360 3,6 N2 360 3,6 W2 

maks. 12 
osób 

wentylacja 
okresowa 

322 
Sala terapii grupowej 
/ sala lekcyjna 

33,5 3,00 101 20 - 24 - 360 3,6 N2 360 3,6 W2 

maks. 12 
osób 

wentylacja 
okresowa 

323 
Sala terapii grupowej 
/ sala lekcyjna  

50,8 3,00 152 20 - 24 - 540 3,5 N2 540 3,5 W2 

maks. 18 
osób 

wentylacja 
okresowa 

324 Łazienka dla dzieci 6,1 3,00 18 24 - - - - - - 100 5,5 W10   
325 Zaplecze sali 9,8 3,00 29 20 - - - - - - 50 1,7 W2   

326 
Sala zajęć 
warsztatowych z 
dziećmi 

50,8 3,00 152 20 - 24 - 510 3,3 N2 510 3,3 W2 

maks. 17 
osób 

wentylacja 
okresowa 

327 Zaplecze sali 9,1 3,00 27 20 - - - - - - 50 1,8 W7   

328 Sala warsztatów 207,1 3,00 621 20 - 24 - 1050 1,7 N7 800 1,3 W7 

maks. 35 
osób 

wentylacja 
okresowa 

329 Zaplecze sali 16,7 3,00 50 20 - - - - - - 100 2,0 W7   

330 
Strefa mycia rąk i 
pędzli 

8,7 3,00 26 20 - - - - - - 150 5,7 W7   

331 Zaplecze sali 11,4 3,00 34 20 - - -   0,0   100 2,9 W7   
332 Strefa wejściowa 14,0 3,00 42 20 - - - - - - - - -   

 
2.3.3. Wymagania Zamawiającego odnoszące się do infrastruktury komunikacyjnej 
 
NaleŜy zaprojektować i wybudować zjazd z drogi wewnętrznej na teren działki 1302 i dojazd 
do miejsc postojowych i placyku gospodarczego ze śmietnikiem. 
WzdłuŜ ulicy Śmidowicza  w zatoce naleŜy zaprojektować i zrealizować  8 miejsc postojowych 
równoległych dla samochodów osobowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. WzdłuŜ ulicy 
od strony północnej naleŜy zapewnić przejście chodnikiem o szerokości co najmniej 2,5 metra.  
Na teren objęty zagospodarowaniem naleŜy zorganizować wjazd i wyjazd samochodów, w tym 
samochodów z przyczepami. Dojazd naleŜy doprowadzić od ulicy Śmidowicza w przedłuŜeniu 
istniejącego zjazdu. Z tego dojazdu naleŜy skomunikować 7 nowych miejsc postojowych, w tym 
jedno dla osoby niepełnosprawnej, spośród których 6 naleŜy zaprojektować częściowo na terenie 
pasa drogowego. Z drogi wewnętrznej na działce nr 1301 naleŜy zaprojektować nowy zjazd na 
teren działki nr 1302, który będzie stanowił dojazd do 10 nowych miejsc postojowych 
i do śmietnika. Dojazd będzie słuŜył dla samochodów osobowych i dostawczych, technicznych 
i eksploatacyjnych, w tym odbierających odpady. Na parkingach i w zatoce ulicy Śmidowicza  
naleŜy zaprojektować łącznie 25 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. 
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Projektowane jezdnie dla ruchu samochodowego powinny mieć nawierzchnie szczelne asfaltowe, 
na podbudowie betonowej i warstwie odcinającej z pospółki wielofrakcyjnej. Taką samą 
nawierzchnię powinny mieć projektowane miejsca postojowe. Jezdnie i miejsca postojowe naleŜy 
ująć w krawęŜniki drogowe betonowe o przekroju 15 x 30 cm, ścięte i wyniesione ponad 
płaszczyznę drogi o 2 – 10cm, posadowione na ławach z betonu. Wyniesienie krawęŜnika 
powyŜej drogi na wysokość 2 cm tylko wzdłuŜ styku z nawierzchnią dla ruchu pieszego, wzdłuŜ 
styku z terenami zieleni 10cm. Sposób zaprojektowania i ograniczenia nawierzchni szczelnych 
musi uwzględniać potrzebę zapewnienia ich odwodnienia z zastosowaniem podczyszczania wód 
opadowych. Drogi, dojazdy i miejsca postojowe naleŜy projektować dla kategorii ruchu KR2, 
nawierzchnia i podbudowa powinny być dostosowane do nacisku osi pojazdu 100 kN dla pasa 
ruchu i 115 kN dla stanowiska postojowego.  
Chodniki przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego naleŜy zaprojektować z betonowej kostki 
brukowej bezfazowej na podsypce piaskowej wielofrakcyjnej i podbudowie z kruszywa. 
Nawierzchnie powinny być ujęte obrzeŜami betonowymi o przekroju 8 x 25 cm, posadowionymi 
na ławach z betonu C12/15. Górna płaszczyzna obrzeŜy powinna być obniŜona w stosunku 
do nawierzchni o 1 cm a nawierzchnie powinny mieć 2% spadki poprzeczne jednostronne 
i odwodnienie w przyległy teren zielony lub jeśli takie odwodnienie lokalne nie będzie moŜliwe, 
powinny być odwodnione w kierunku jezdni lub bezpośrednio do kanalizacji deszczowej.  
 
W zakresie rozwiązań komunikacyjnych i robót w pasie drogowym ul. Śmidowicza oraz 
połączenia jezdni i chodników ulicy z układem komunikacyjnym na terenie działki Wykonawca 
zobowiązany jest do: 
- uzyskania warunków technicznych i zezwolenia od zarządcy drogi dla przebudowy zjazdu 

z ul. Śmidowicza i zatoki parkingowej 
- opracowania projektu stałej organizacji ruchu w obrębie zjazdu z ul. Śmidowicza i projektu 

czasowej organizacji ruchu w związku z wykonywanymi robotami oraz transportem dla 
potrzeb budowy oraz uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez zarządcę drogi  

- uzyskania zezwolenia od zarządcy drogi na kaŜdorazowe wejście z robotami w pas drogowy 
drogi  

- przeprowadzenia odbiorów robót w pasie drogowym pod nadzorem zarządcy drogi  
- uzgodnienia projektu budowlanego z zarządcą drogi w związku z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 

21 marca 1985r. o drogach publicznych 
- zaprojektowania i wykonania zadania objętego niniejszym programem zgodnie 

ze standardami dostępności dla osób niepełnosprawnych ustanowionymi Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.05.2013r.  

 
2.3.4. Wymagania Zamawiającego odnoszące się do urządzenia i zagospodarowania terenu 
i infrastruktury technicznej 
 
Mała architektura  
W zagospodarowywanym terenie naleŜy rozlokować ławki i kosze na śmieci. Przynajmniej 2 ławki 
naleŜy usytuować przed głównym wejściem do budynku, kolejne przy chodniku ul. Śmidowicza, 
nie dalej, niŜ 50 m od nich. NaleŜy zaprojektować i zrealizować łącznie siedziska dla 30 osób i 10 
pojedynczych koszy na śmieci o pojemności 35 dm3 kaŜdy. Wygląd koszy i ławek powinien być 
zharmonizowany z estetyką projektowanego zagospodarowania terenu. Wszędzie tam, gdzie 
będzie to uzasadnione względami uŜytkowymi i estetycznymi, naleŜy zaprojektować Ŝelbetowe 
ścianki oporowe oraz Ŝeliwne osłony wokół drzew pozostawionych w obrębie nawierzchni dla 
ruchu pieszego. Osłony te powinny przepuszczać wodę opadową do gruntu i być 
tak skonstruowane, by było moŜliwe chodzenie po nich równie komfortowo jak po chodniku. 
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Wszystkie elementy małej architektury naleŜy uzgodnić z inwestorem przed ich zamówieniem 
i zamontowaniem.  
 
Urządzenia muszą posiadać certyfikaty na zgodność z normą PN-EN 1176. 
 
ELEMENTY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ  
 
BIEGACZ- 1 szt. 
 
Rysunek poglądowy: 

 
Opis: 
Trening mięśni nóg i bioder. Wpływa na poprawę zmysłu równowagi. Imituje ruch biegu przy minimalnym 
obciąŜeniu stawów. 
 
Urządzenie wykonane z elementów stalowych, z profili rurowych.  Wszystkie elementy dodatkowo zabezpieczone 
przed korozją za pomocą ocynku ogniowego. Podstawy i płyty montaŜowe wykonane z blachy. 
 
ORBITEK- 1 szt. 
 
Rysunek poglądowy: 

 
 

Opis: 
Trening ogólnorozwojowy dla duŜych partii mięśniowych górnych i dolnych części ciała. DuŜa liczba powtórzeń 
wpływa na kształtowanie sylwetki. Dodatkowo wpływa na poprawę koordynacji ruchowej. 
 
Urządzenie wykonane z elementów stalowych, z profili rurowych.  Wszystkie elementy dodatkowo zabezpieczone 
przed korozją za pomocą ocynku ogniowego. Podstawy i płyty montaŜowe wykonane z blachy. 
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MOTYL- 1 szt. 
 
Rysunek poglądowy: 

 
Opis: 
 
Ćwiczy przede wszystkim górne partie mięśniowe. Poprawia rozwój mięśni klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz 
kończyn górnych. 
Regularne ćwiczenia wraz z duŜą ilością powtórzeń mogą wpływać na przyrost masy mięśniowej 
 
Urządzenie wykonane z elementów stalowych, z profili rurowych.  Wszystkie elementy dodatkowo zabezpieczone 
przed korozją za pomocą ocynku ogniowego. Podstawy i płyty montaŜowe wykonane z blachy. 
 
ROWER- 1 szt. 
Rysunek poglądowy: 

 
 

 
 

Opis: 
 
Wzmacnianie wydolności serca i płuc, poprawianie koordynacji ruchowej oraz wzmacnianie mięśni nóg. 
Urządzenie wykonane z elementów stalowych, z profili rurowych.  Wszystkie elementy dodatkowo zabezpieczone 
przed korozją za pomocą ocynku ogniowego. Podstawy i płyty montaŜowe wykonane z blachy. 
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ELEMENTY CROSSFIT  
 
ELEMENT NR 1-  1 szt. 
Rysunek poglądowy: 

 
Opis: 
Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur, kryzy montowane okrągłe. Siedziska, oparcia i stopnice wykonane 
ze stali nierdzewnej. Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem oraz ewentualnym 
zakleszczeniem. 

 
ELEMENT NR 2-  1 szt. 
Rysunek poglądowy: 

 
Opis: 
Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur, kryzy montowane okrągłe. Siedziska, oparcia i stopnice wykonane 
ze stali nierdzewnej. Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem oraz ewentualnym 
zakleszczeniem. 
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ELEMENT NR 3-  1 szt. 
Rysunek poglądowy: 

 
 

 
 
Opis: 
Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur, kryzy montowane okrągłe. Siedziska, oparcia i stopnice wykonane 
ze stali nierdzewnej. Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem oraz ewentualnym 
zakleszczeniem. 
 
 
 
ELEMENTY PLACU ZABAW 
 
HUŚTAWKA WACHADŁOWA BOCIANIE GNIAZDO-  1 szt. 
Rysunek poglądowy: 

 
 
Opis: 
Konstrukcja huśtawki wykonana z rury 76,1 x 3,2 mm malowanej proszkowo. MontaŜ poprzez słupy zabetonowane 
w gruncie. 
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HUŚTAWKA SIEDZISKO I KUBEŁEK-  1 szt. 
Rysunek poglądowy: 

 
Opis: 
Konstrukcja huśtawki wykonana z rury 76,1 x 3,2 mm malowanej proszkowo. MontaŜ poprzez słupy zabetonowane 
w gruncie. 

 
LINARIUM-  1 szt. 
Rysunek poglądowy  

 
 
Opis: 
Linarium wykonane z lin polipropylenowych  wzmocnionych wewnętrznym splotem stalowym, łączniki wykonane 
z wysokoudarowego tworzywa. Końcówki mocujące z gwintem stalowym zaprasowane w aluminium.  
Słup nośny wykonany ze stalowej rury malowanej proszkowo zabetonowany w gruncie. Obręcz górna stalowa, 
zabezpieczona antykorozyjnie 
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BATUTA ZIEMNA-  1 szt. 
Rysunek poglądowy: 

 

 
 

Opis:  
Trampolina do instalacji na publicznych placach zabaw w szkołach i przedszkolach. Trampolina ma podwyŜszoną 
wandaloodporność: 
- mata do skakania wykonana jest z klocków z tworzywa sztucznego zawieszonych na stalowych linach, 
- mata skokowa zawieszona jest na duŜej ilości mocnych spręŜyn, z których kaŜda wytrzynuje naciąg ponad 50 kg, 
- spręŜyny osłonięte stałą lub zdejmowalną pokrywą zalaną bezpieczną nawierzchnią amortyzującą z EPDM/SBR, 
- wybieraj małe trampoliny, gdyŜ zapobiega to przeciąŜeniu przez wielu uŜytkowników skaczących jednocześnie,  
- urządzenie zakopane jest w ziemi 
 
ZJEśDZALNIA- 1 szt. 
Rysunek poglądowy: 

  

 

Opis:  
Konstrukcja zjeŜdŜalni wykonana z elementów stalowych oraz płyt HDPE. Ślizg zjeŜdŜalni wykonany z blachy 
chromowej. Stopnie drabinki wykonane z aluminiowej blachy antypoślizgowej. Całość konstrukcji stalowej 
zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem strukturalnym. Prefabrykaty fundamentowe ułatwiające montaŜ 
w gruncie. 
 
 
 
 



CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UśYTKOWEGO PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I ZMIANY 
SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ RZEMIOSŁA I HANDLU POŁOśONEGO 

PRZY UL. ŚMIDOWICZA 49 W GDYNI NA CENTRUM AKTYWNEGO MIESZKAŃCA 
 

69 

 

PRZEPLOTNIA POTRÓJNA- 1 szt. 
Rysunek poglądowy: 

 
 
 
 
Opis:  
Przeplotnia wykonana z elementów stalowych. Całość konstrukcji stalowej zabezpieczona antykorozyjnie i 
malowana lakierem strukturalnym. Prefabrykaty fundamentowe ułatwiające montaŜ w gruncie. 

 
 
 
Ściana wspinaczkowa zewnętrzna 
Ścianka zlokalizowana na zewnętrznej północnej ścianie sali gimnastycznej, wykonana 
w konstrukcji szkieletowej, stalowej mocowanej do ściany zewnętrznej w sposób zapewniający jej 
stabilność i uŜytkowanie i opartej na ławie fundamentowej, którą naleŜy zaprojektować i wykonać 
wzdłuŜ ściany szczytowej sali gimnastycznej. Wszystkie elementy konstrukcji zabezpieczone 
przez czynnikami zewnętrznymi (ocynk, malowanie lub impregnaty). Na konstrukcji mocowane 
panele wspinaczkowe na bazie włókna szklanego lub innego materiału moŜliwego do stosowania 
na zewnątrz i odpornego na działanie czynników atmosferycznych. Powierzchnia ogólna ściany 
ma wynosić 60 m2. Do paneli naleŜy zamocować chwyty wspinaczkowe w ilości 5 szt/ m2.  
Uchwyty umieszczone w gniazdach (20 szt./m2). Odległość lica ścianki od lica ściany zewnętrznej 
10-15 cm..Kształt ścianki wspinaczkowej i sposób zintegrowania z ekranem kina letniego naleŜy 
zaprojektować i ustalić z Zamawiającym. 
 
Pergola 
Powinna zostać zaprojektowana i wykonana jako konstrukcja szkieletowa z drewna litego klasy 
K28 zaimpregnowanego przeciwko wpływom atmosferycznym i korozji biologicznej przez 
nasączenie preparatem solnym. Pergola powinna zostać posadowiona poprzez obejmy 
dystansujące od podłoŜa ze stali nierdzewnej na fundamentach Ŝelbetowych. W obrębie pergoli 
naleŜy zaprojektować i zrealizować obudowane pomieszczenia magazynu sprzętu ogrodniczego, 
magazynu mebli terenowych i magazynu sprzętu do utrzymania terenów zewnętrznych 
o powierzchni łącznej 38 m2. Obudowę pomieszczeń naleŜy zaprojektować i wybudować 
z materiałów z drewna konstrukcyjnego klasy K28 zaimpregnowanych jak konstrukcja pergoli, 
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pokrytych obustronnie listwami z drewna termicznie pozbawionego Ŝywicy. Pomieszczenia te 
muszą zostać zadaszone dachem pulpitowym lub dwuspadowym o analogicznej konstrukcji 
drewnianej szkieletowej pokrytej płytą OSB i podwójną papą termozgrzewalną. Wody z zadaszeń 
naleŜy odprowadzić bezpośrednio na tereny biologicznie czynne z zastosowaniem rynien 
i łańcuchów. Powierzchnia całkowita rzutu pergoli 121,4 m2 ± 4%, wysokość konstrukcji do spodu 
przewiązań elementami poziomymi łączącymi słupy nie mniej niŜ 2,7 m n.p.t. 60% powierzchni 
pionowych pomiędzy poszczególnymi słupami pergoli wolnych od zabudowy pomieszczeniami 
i całość powierzchni poziomej w płaszczyźnie zwieńczenia naleŜy pokryć aŜurowymi strukturami 
ze stali nierdzewnej i drewna termicznie pozbawionego Ŝywicy (z zachowaniem co najmniej 80% 
prześwitu w obrębie takich struktur) zaprojektowanymi i wykonanymi tak by stanowiły podłoŜe dla 
wieloletnich pnączy, którymi naleŜy obsadzić pergolę. 
 
Zabezpieczenie drewna konstrukcyjnego i wykończenie. 
drewno uŜyte do konstrukcji pergoli oraz ścian zewnętrznych jej obudowanych części 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć specjalistycznymi środkami impregnacyjnymi 
przeznaczonymi do ochrony drewna przed szkodliwym działaniem grzybów, pleśni i owadów. 
Środki te powinny głęboko penetrować substancję zabezpieczanego drewna i być odporne na 
wymywanie, szczególnie przy zabezpieczaniu drewna na zewnątrz budynku gdy jest naraŜone na 
szkodliwe oddziaływania atmosferyczne. Zastosowane środki impregnacyjne nie mogą w trakcie 
eksploatacji obiektu wydzielać substancji szkodliwych dla zdrowia i Ŝycia ludzi.   
Zastosowane środki impregnacyjne muszą posiadać aktualne atesty i świadectwa potwierdzające 
wymagane cechy uŜytkowe opisane powyŜej. 
Drewno naleŜy zabezpieczyć środkami bezbarwnymi lub barwiącymi drewno tak by widoczna 
pozostała naturalna faktura drewna.   
 
Zieleń  
Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w taki sposób, by ograniczyć do niezbędnego 
minimum wycięcie zieleni wysokiej – drzew i krzewów. Zakładany zakres wycinki przedstawiono 
na rysunku nr 2. Aby skompensować projektowana wycinkę, na terenie objętym programem 
naleŜy  zaprojektować nasadzenia drzew i krzewów. NaleŜy zaprojektować w maksymalnym 
moŜliwym stopniu adaptację drzew i krzewów istniejących, przy czym dopuszcza się: 
- usuniecie drzew i krzewów w złym stanie zdrowotnym 
- usunięcie drzew iglastych obcych siedliskowo 
- w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Zamawiającego i w uzgodnieniu z właściwym organem 

administracji usunięcie pojedynczych drzew z powodu kolizji z inwestycją 
Ze względu na charakter terenu, w którym usytuowano inwestycję naleŜy zadbać by przyjęte 
rozwiązania wkomponowały obiekt w istniejący układ zieleni, zapewniając jednocześnie przez 
dodatkowe nasadzenia zieleni wysokiej i średniej  poprawę izolacji od oddziaływań akustycznych 
źródła liniowego i częściowe przesłonięcie widokowe budynku od strony otwartej przestrzeni 
ulicy. 
Projekt zieleni naleŜy wykonać na podstawie wytycznych zawartych na rysunku nr 9 w części 
informacyjnej programu i w treści programu oraz uzgodnić z Biurem Ogrodnika Miasta Gdyni. 
Przesadzenie istniejącego Ŝywopłotu i innych kolidujących z programowanym 
zagospodarowaniem terenu drzew i krzewów nadających się do przesadzenia w inne miejsca 
naleŜy ustalić w opracowanym przez Wykonawcę projekcie zieleni. 
Istniejące skrzynie ogrodu społecznego naleŜy na czas budowy zabezpieczyć i przenieść 
w bezpieczne miejsce. 
 
Infrastruktura techniczna 
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Zasilanie elektryczne 
W terenie zapewnić zasilanie dla instalacji zewnętrznych (sezonowych) w postaci zewnętrznych 
złączy wyposaŜonych w gniazda elektryczne 230 i 400V. Zapewnić moŜliwość podłączenia 
zestawu do projekcji filmów w „kinie letnim” wraz z nagłośnieniem.  
Wykonawca zaprojektuje i wykona wszelkie instalacje zewnętrzne niezbędne prawidłowej 
obsłudze i uŜytkowaniu obiektu tj. zasilanie bramy wjazdowej, instalacje ogrzewania schodów 
zewnętrznych i płaszczyzn ramp dla osób niepełnosprawnych. 
 
Oświetlenie 
NaleŜy zaprojektować i zrealizować spójny system oświetlenia terenu wewnętrznego, powiązany 
z miejskim system oświetlenia ulic, system oświetlenia przedpola od strony ulicy Śmidowicza. 
System oświetlenia terenu musi zapewnić moŜliwość korzystania z niego równieŜ w godzinach 
nocnych. System oświetlenia elektrycznego naleŜy zaprojektować i zrealizować równieŜ 
obejmując nim równieŜ przestrzeń osłoniętą pergolą. 
Wymagany poziom natęŜenia oświetlenia zapewnić wg PN-EN 12464-2 z lutego 2008 – dla 
elementów zagospodarowania terenu wg tabeli 5.4, na parkingach wg tabeli 5.9. Zapewnić klasę 
oświetlenia wg PN-CEN/TR nr 13201 i realizację wymagań wg PN-EN 13201. 
NaleŜy wykorzystać istniejące na terenie latarnie. 
 
Monitoring wizyjny CCTV 
NaleŜy objąć instalacją monitoringu wizyjnego opisaną w p. 2.3.3. (z centralą w pomieszczeniu 
ochrony) cały teren działki i przedpole budynku od strony ulicy. 
 
 
 
Zasilanie w ciepło 
NaleŜy wykorzystać istniejące przyłącze do miejskiej sieci cieplnej i węzeł cieplny jako źródło 
energii cieplnej do ogrzewania i wentylacji budynku oraz wytwarzania ciepłej wody. 
 
Przyłącza wodociągowe 
Zaopatrzenie w wodę naleŜy utrzymać z istniejącego przyłącza z zewnętrznej sieci 
wodociągowej,. 
Zewnętrzne instalacje dla utrzymania zieleni naleŜy zaprojektować i wykonać jako stałe do 
punktów złączowych a stamtąd szybkozłączką umoŜliwiającą podłączenie i odłączenie przewodu 
zasilającego urządzenia do podlewania. 
NaleŜy zaprojektować i wykonać punkty czerpalne wody zimnej do podlewania zieleni 
i spłukiwania terenów utwardzonych rozmieszczone w terenie działki 1302 w taki sposób by 
długość węŜa ogrodniczego zamocowanego do takiego punktu nie musiała być większa niŜ 25 m 
a zasięg wody pokrywał całość zagospodarowywanej nieruchomości łącznie z przedpolem 
budynku od strony ulicy Śmidowicza i od strony ścian szczytowych. 
 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej 
NaleŜy zaprojektować i zrealizować usuwanie ścieków bytowo-gospodarczych z budynku 
poprzez istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej. 
 
Odprowadzenie wód opadowych  
W stanie istniejącym wody opadowe z dachów oraz utwardzonej części  dziedzińca i wody 
opadowe z chodnika i zatoki postojowej w ul. Śmidowicza są odprowadzone bezpośrednio 
do miejskiej kanalizacji deszczowej. NaleŜy utrzymać stan istniejący w tym zakresie, 
z wprowadzeniem korekt lokalizacji rur spustowych, wpustów i przykanalików wynikających 
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z programowanej przebudowy i rozbudowy budynku oraz zmian w zagospodarowaniu terenu. 
Zmiany te nie zwiększają ilości odprowadzanych do kanalizacji wód opadowych. Z nowych dróg 
wewnętrznych, miejsc postojowych, boisk i nawierzchni utwardzonych dla pieszych na terenie 
działki 1302, wody opadowe i roztopowe naleŜy zaprojektować i zrealizować system 
odprowadzenia nadmiaru wód opadowych i roztopowych. Zamawiający wymaga, aby wykonawca 
zaprojektował system retencjonowania wód opadowych, który pozwoli opóźnić i ograniczyć 
odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej i jednocześnie korzystać w trakcie 
późniejszego uŜytkowania budynku z gromadzonych wód opadowych do podlewania zieleni 
i ogrodu na działce ew. nr 1302 i na przedpolu budynku na działce ew. nr  1301 i 1303. 
Realizując te zadania wykonawca zobowiązany jest równieŜ uzyskać od Zarządu Dróg i Zieleni 
warunki odprowadzenia wód opadowych z terenu obiętego zagospodarowaniem i z dachu 
budynku do kanalizacji deszczowej, wykonać dokumentację projektową zgodną z tymi warunkami 
i uzgodnić je w ZDiZ oraz zrealizować instalacje i roboty zaprojektowane w tej dokumentacji. 
 
Ścianki oporowe i schody zewnętrzne terenowe  
Ścianki oporowe i schody zewnętrzne terenowe powinny być zaprojektowane i wykonane 
w zakresie wynikającym z potrzeb  zapewnienia trwałej, niezmiennej rzeźby terenu i zgodnym 
z niniejszym programem powiązań komunikacyjnych. 
Ścianki oporowe zewnętrzne powinny być zaprojektowane i wykonane jako Ŝelbetowe, 
monolityczne. Beton konstrukcyjny murków co najmniej klasy C20/25 W-6. Zbrojenie główne 
i rozdzielcze z prętów ze stali RB500 klasy A-IIIN.  
Schody zewnętrzne Ŝelbetowe, monolityczne typu płytowego. Beton konstrukcyjny schodów co 
najmniej klasy C20/25 W-6. Zbrojenie główne i rozdzielcze z prętów ze stali RB500 klasy A-IIIN.  
Ponadto naleŜy zbadać stan techniczny istniejących ścian oporowych stanowiących wsparcie 
podnóŜa skarpy na granicy działki oraz ewentualnie zaprojektować ich wzmocnienia. 
 
2.4. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
2.4.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót przy realizacji przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uŜytkowania budynku 
dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu połoŜonego przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni na 
Centrum Aktywnego Mieszkańca wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą. 
 
2.4.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikację jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt.1. 
 
2.4.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Wymagania Ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z Programem Funkcjonalno-
UŜytkowym. Zakres robót obejmuje zaprojektowanie i przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu 
uŜytkowania budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu połoŜonego przy 
ul. Śmidowicza 49 w Gdyni na Centrum Aktywnego Mieszkańca wraz z zagospodarowaniem 
terenu i niezbędną infrastrukturą w zakresie przedstawionym w PFU.  
 
2.4.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z PFU, 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Dokumentacja Projektowa 
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Dokumentacja Projektowa: projekty budowlane i wykonawcze zawierające odpowiednie 
szczegółowe specyfikacje techniczne zostaną sporządzone przez Wykonawcę. Dokumentacja 
zostanie sporządzona zgodnie z wszelkimi warunkami zawartymi w umowie i w PFU. JeŜeli 
w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie rysunków, lub specyfikacji 
technicznych Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub specyfikacje techniczne niezbędne 
do właściwego wykonania robót na własny koszt w 4-ch egzemplarzach i przedłoŜy je 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  
 
Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności: 
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy plac 
Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych  

- fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót, 

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się , Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową.  

 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca musi wystąpić o wszystkie wymagane 
przepisami prawa zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane 
z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu oraz utylizacją wszelkich odpadów. W okresie 
trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
 
Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania.  
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w 
zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót, o fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez właścicieli urządzeń.  
 
Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo ładunków.  
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Protokołu Odbioru Końcowego przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać wszystkie elementy przedmiotu Umowy do czasu końcowego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wszystkie elementy były 
w zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego 
w trakcie prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
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i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

 
Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej  Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 
władz na swój koszt. Razem z harmonogramem robót w ciągu 14 dni od podpisania umowy, 
Wykonawca winien przedłoŜyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych 
do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umoŜliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót.  Ponadto, winien pozwolić Władzom 
na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy 
z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 
 
Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń naleŜy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu 
z uŜytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy 
i budowy. 
 
Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych  
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi naleŜy do Wykonawcy.  
 
Tablice informacyjne i promocja Projektu 
Wykonawca wykona i zamontuje tablicę informacyjną budowy zgodną z aktualnymi Prawa 
Budowlanego oraz tablicę promocji budowy o wymiarze 2x3 m ustawioną przy skrzyŜowaniu 
ulicy Śmidowicza z drogą dojazdową. Koszt tablicy naleŜy ująć w Cenie Kontraktowej. 
 
2.4.5. Materiały 
 
Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor 
Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj Robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 



CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UśYTKOWEGO PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I ZMIANY 
SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ RZEMIOSŁA I HANDLU POŁOśONEGO 

PRZY UL. ŚMIDOWICZA 49 W GDYNI NA CENTRUM AKTYWNEGO MIESZKAŃCA 
 

76 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 
lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa sporządzona przez wykonawcę będzie przewidywała moŜliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem 
materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany 
bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.4.6.  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli Dokumentacja 
Projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót. 
 
2.4.7. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z Placu Budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy, 
powstałe na skutek prowadzonych robót. 
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2.4.8. Wykonywanie robót 
 
Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów  wykonywanych Robót, za ich zgodność z przygotowaną 
i zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, wymaganiami PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli  wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i Dokumentacji Projektowej, a takŜe 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Harmonogram robót 
Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić wszystkie czynniki 
i warunki mające wpływ na prowadzenie robót: 
Za odpowiednie, gwarantujące terminowe wykonanie Robót z dotrzymaniem obowiązujących 
reŜimów technologicznych, opracowanie Harmonogramu odpowiada Wykonawca. Inspektor 
Nadzoru moŜe nakazać zmiany w Harmonogramie jeśli uzna, Ŝe nie gwarantuje on dotrzymania 
wymaganej jakości i terminu Robót. 
 
2.4.9. Kontrola jakości robót 
 
Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
wymaganą jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
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Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych.  
 
 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Inspektor Nadzoru. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji Projektowej, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania po wykonaniu pomiaru badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w program zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
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Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Dokumentację Projektową, 
kaŜda  partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami  wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych  badań  będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z Dokumentacją Projektową to 
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant  
i nie ma uprawnień do samodzielnego wydawania poleceń Wykonawcy Robót. Polecenie 
Projektanta musi potwierdzić Inspektor Nadzoru, by stały się obligatoryjne dla Wykonawcy. 
 
Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru ze względu na formę kontraktu nie będzie prowadzona. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru.  
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie.  
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Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego 
2.4.10. Obmiar robót. 
Obmiar Robót ze względu na ryczałtowy charakter umowy nie będzie prowadzony. 
 
2.4.11. Odbiór robót 
 
Procedury odbioru robót. 
W zaleŜności od ustaleń Dokumentacji Projektowej, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni 
roboczych od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót 
w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań 
i pomiarów będących w zgodzie z Dokumentacją Projektową i innymi uzgodnionymi 
wymaganiami. Wykonawca robót nie moŜe kontynuować robót bez odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru. śaden odbiór przed odbiorem końcowym nie 
zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych Kontraktem. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
 
Odbiór końcowy Robót 
Odbiór robót naleŜy wykonywać z uwzględnieniem niŜej podanych uwarunkowań: 
1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 
2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie 
4) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową. 

5) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i  ustala nowy termin  odbioru 
ostatecznego 
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Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty: 
a) protokoły odbiorów, 
b) protokoły rozruchu, 
c) instrukcje obsługi, 
d) inwentaryzacja geodezyjna, 
e) atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub 
f) Sprawozdanie techniczne, 

 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian, 
c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.  
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania Robót poprawkowych 
i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
2.4.12. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena kontraktowa, skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie 
całości przedmiotu zamówienia oraz rzeczywisty stopień zaawansowania prac. Cena 
Kontraktowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie,  określone dla tej   Roboty w PFU i Dokumentacji Projektowej. 
Cena Kontraktowa będzie w szczególności obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wszelkie koszty wynikające z Dokumentacji Projektowej naleŜy ująć w Cenie Kontraktowej. 
 
2.4.13. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza. 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację wykonawczą 
i powykonawcza, geodezyjną powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty 
wykonawcze zgodnie z p.4.1. Koszty naleŜy uwzględnić w Cenie Kontraktowej. 
 
2.4.14. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 
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Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 
- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające, 
- ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót.  
- Koszty naleŜy uwzględnić w Cenie Kontraktowej. 
 
 
 
2.4.15. Koszty zajęcia terenu. 
Jeśli jest to konieczne, Wykonawca poniesie koszty zajęcia terenu i umieszczenia w nim 
urządzeń wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W celu uzyskania 
pozwolenia na zajęcie terenu, Wykonawca przygotuje odpowiednie projekty i uzyska wszelkie 
uzgodnieni 
 
2.5. Wymagania Zamawiającego odnoszące się do fazy budowy 
Zamawiający udostępni dla potrzeb zorganizowania i przeprowadzenia budowy teren inwestycji 
z dostępem do zjazdu z drogi publicznej w terminie określonym w Kontrakcie. Wcześniej, po 
podpisaniu umowy z Wykonawcą, udostępni mu moŜliwość wstępu na cały teren inwestycji 
i przeprowadzenia wszelkich badań niezbędnych dla prawidłowego przygotowania realizacji 
zadania. 
NaleŜy dokonać wizji w terenie oraz oceny istniejącej infrastruktury pod kątem ustalenia jej 
przydatności do wykorzystania na etapie realizacji zamówienia.  
Zagospodarowania terenu budowy i zaplecza budowy naleŜy dokonać przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. 
NaleŜy w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejącą infrastrukturę. 
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 
w Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401). 
W zakresie przygotowania placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do: 
>   ogrodzenia i oznakowania terenu budowy;  
>   organizacji ruchu (wyjazdu na ulicę Śmidowicza) na czas budowy; 
> zabezpieczenia zieleni na terenie budowy przed uszkodzeniem, w miarę potrzeb 

zorganizowania i przeprowadzenia nawadniania zieleni i napowietrzania bryły korzeniowej; 
> doprowadzenia mediów do placu budowy zgodnie z określonym przez siebie 

zapotrzebowaniem; 
> wyznaczenia miejsca do postoju sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów 

do wbudowania;  
      
Zakłada się, Ŝe obsługa komunikacyjna Placu Budowy odbywać się będzie poprzez zjazd z ulicy 
Śmidowicza. Projekt organizacji ruchu dla ewentualnych transportów wymagających poszerzenia 
zjazdu oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim związane Wykonawca ma obowiązek 
wykonać w ramach swoich obowiązków wynikających z umowy z Zamawiającym, bez 
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia co do 
przewozu nietypowych wagowo i wymiarowo ładunków. 
 
W okresach realizacji robót w pasie drogowym ul. Śmidowicza Wykonawca w ramach ceny 
kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego oraz oznakowania. 
Zobowiązany jest równieŜ do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z 
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1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane 

 Właścicielem terenu, na którym będą realizowane prace budowlane jest Gmina Miasto Gdyni. 
Zamawiający oświadcza, Ŝe dysponuje terenem niezbędnym do zrealizowania prac objętych 
niniejszym programem. 

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych:  

2.1. Informacja o wymaganiach w zakresie konserwacji zabytków  

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

2.2. Informacja o wymaganiach w zakresie inwentaryzacji zieleni 

Do zrealizowania inwestycji jest wymagana inwentaryzacja zieleni. Na etapie PFU nie 
przeprowadzono szczegółowej inwentaryzacji zieleni lecz inwentaryzację poglądową przedstawiona 
na rysunku nr 3 w wyniku, której określono programowane zagospodarowanie terenu i wymagania 
odnoszące się do istniejącej zieleni w części I PFU. 

2.3. Uwarunkowania realizacyjne 

O wydanie warunków technicznych na etapie projektu budowlanego naleŜy wystąpić do: 

- Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni w zakresie obsługi komunikacyjnej i odprowadzenia wód 
opadowych 

- Biura Ogrodnika Miasta Gdyni – w zakresie urządzenia terenów zieleni 

3. Załączniki: 

3.1. Kopie map, wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 
w formie rysunkowej. 

- Kopia mapy zasadniczej  w skali 1:500  

- Rys. 1 – Inwentaryzacja istniejącego zagospodarowania terenu w skali 1:500 

- Rys. 2 – Poglądowa inwentaryzacja zieleni w skali 1:500 

- Rys. 3 - Inwentaryzacja istniejącego budynku: rzut piwnic w skali 1:200 

- Rys. 4 - Inwentaryzacja istniejącego budynku: rzut parteru w skali 1:200 

- Rys. 5 - Inwentaryzacja istniejącego budynku: rzut piętra w skali 1:200 

- Rys. 6 - Inwentaryzacja istniejącego budynku: rzut 2 piętra w skali 1:200 

- Rys. 7 - Inwentaryzacja istniejącego budynku: rzut dachu w skali 1:200 

- Rys. 8 - Inwentaryzacja istniejącego budynku: elewacje w skali 1:200 

- Rys. 9 – Programowane zagospodarowanie terenu w skali 1:500 

- Rys. 10 – Programowane rozwiązania funkcjonalno – uŜytkowe budynku – rzut piwnic w 
skali 1:200 

- Rys. 11 – Programowane rozwiązania funkcjonalno – uŜytkowe budynku – rzut parteru w 
skali 1:200 

- Rys. 12 – Programowane rozwiązania funkcjonalno – uŜytkowe budynku – rzut 1 piętra w 
skali 1:200 

- Rys. 13 – Programowane rozwiązania funkcjonalno – uŜytkowe budynku – rzut 2 piętra w 
skali 1:200 
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- Rys. 14 – Programowane rozwiązania funkcjonalno – uŜytkowe budynku – rzut dachu w 
skali 1:200 

- Rys. 15 – Programowane rozwiązania funkcjonalno – uŜytkowe budynku – elewacje w skali 
1:200 

3.2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów 

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego [kopia zostanie dołączona po uzyskaniu] 

3.3. Spis przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 

3.4. Ocena warunków gruntowo-wodnych podłoŜa 

3.5. Kopie umów dostawy mediów: 

- Umowa nr 00007/05 z dnia 04.01.2005r. zawarta z Przedsiębiorstwem Wodociągów i 
Kanalizacji sp. z o.o. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków wraz z aneksem nr 
0007/05/58 z dnia 06.09.2016r. 

- Umowa  nr 0017/10/2017/A0001 zawarta z POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. o 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

- Umowa nr 15770/L/R zwarta z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 
o.o. o dostawę ciepła 

 
      3.6. Ekspertyza urządzeń grzewczo-kominowych budynku przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni 
 
      3.7. Opinie rzeczoznawców: 

- Opinia rzeczoznawcy do spraw sanitarno - higienicznych z dnia 12.06.2017r. 

- Opinia rzeczoznawcy do zabezpieczeń poŜarowych z dnia 12.06.2017r. 
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ZESZYT 2 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

PROGRAMU FUNKCJONALNO - UśYTKOWEGO 
 

 

3. ZAŁĄCZNIKI 
 

3.1. Kopie map, wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 
w formie rysunkowej. 

- Kopia mapy zasadniczej  w skali 1:500  
- Rys. 1 – Inwentaryzacja istniejącego zagospodarowania terenu w skali 1:500 
- Rys. 2 – Poglądowa inwentaryzacja zieleni w skali 1:500 
- Rys. 3 - Inwentaryzacja istniejącego budynku: rzut piwnic w skali 1:200 
- Rys. 4 - Inwentaryzacja istniejącego budynku: rzut parteru w skali 1:200 
- Rys. 5 - Inwentaryzacja istniejącego budynku: rzut piętra w skali 1:200 
- Rys. 6 - Inwentaryzacja istniejącego budynku: rzut 2 piętra w skali 1:200 
- Rys. 7 - Inwentaryzacja istniejącego budynku: rzut dachu w skali 1:200 
- Rys. 8 - Inwentaryzacja istniejącego budynku: elewacje w skali 1:200 
- Rys. 9 – Programowane zagospodarowanie terenu w skali 1:500 
- Rys. 10 – Programowane rozwiązania funkcjonalno – uŜytkowe budynku – rzut piwnic w 

skali 1:200 
- Rys. 11 – Programowane rozwiązania funkcjonalno – uŜytkowe budynku – rzut parteru w 

skali 1:200 
- Rys. 12 – Programowane rozwiązania funkcjonalno – uŜytkowe budynku – rzut 1 piętra w 

skali 1:200 
- Rys. 13 – Programowane rozwiązania funkcjonalno – uŜytkowe budynku – rzut 2 piętra w 

skali 1:200 
- Rys. 14 – Programowane rozwiązania funkcjonalno – uŜytkowe budynku – rzut dachu w 

skali 1:200 
- Rys. 15– Programowane rozwiązania funkcjonalno – uŜytkowe budynku – elewacje w skali 

1:200 
3.2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów 
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- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego [kopia zostanie dołączona po uzyskaniu] 
3.3. Spis przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 
3.4. Ocena warunków gruntowo-wodnych podłoŜa 
3.5. Kopie umów dostawy mediów: 

- Umowa nr 00007/05 z dnia 04.01.2005r. zawarta z Przedsiębiorstwem Wodociągów i 
Kanalizacji sp. z o.o. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków wraz z aneksem nr 
0007/05/58 z dnia 06.09.2016r. 

- Umowa  nr 0017/10/2017/A0001 zawarta z POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. o 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

- Umowa nr 15770/L/R zwarta z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 
o.o. o dostawę ciepła 

      3.6. Ekspertyza urządzeń grzewczo-kominowych budynku przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni 
        3.7. Opinie rzeczoznawców: 

- Opinia rzeczoznawcy do spraw sanitarno - higienicznych z dnia 12.06.2017r. 

- Opinia rzeczoznawcy do zabezpieczeń poŜarowych z dnia 12.06.2017r. 

 





































PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO ZESPOŁU  
SZKÓŁ RZEMIOSŁA I HANDLU POŁOśONEGO PRZY UL. ŚMIDOWICZA 49 W GDYNI NA CENTRUM  

AKTYWNEGO MIESZKAŃCA 
 

3.3. Spis przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 

- Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2010, nr 243, 
poz. 1623) 

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2015, poz. 1422) 

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie – Rozporządzenie 
Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 02.03.1999r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. 
1999, nr 43, poz. 430) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., 
poz. 463) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. Nr 0 
poz. 462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-uŜytkowym 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072) w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. 
nr 109,poz.719) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U. z 2009r. nr 
124, poz.1030) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017. poz. 519 ze 
zm.) 

- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2003r. nr 7, poz. 78) 

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001r. nr 100, poz. 1085 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 2009r. nr 178, poz. 
1380 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 817 ) 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. z 1994r. Nr 21, poz.73) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących BHP w zakresie uŜytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 
(Dz. U. z2002r. Nr 191, poz. 1596 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaŜnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. 2003r. 
Nr 5, poz. 58) 

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014r. poz.715 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. Poz. 883 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 poz. 196 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz.1059 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r.poz. 2134 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 poz.1645 ze zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpoŜarowej (DZ. U z 2009 poz. 119. nr 998) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2041 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. z 
2014r. poz.1040) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i 
wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz. U. 2002r. nr 241, poz. 2077 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 
sprawie wykazu wyrobów słuŜących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i Ŝycia oraz mienia, a takŜe zasad wydawana dopuszczenia tych wyrobów do 
uŜytkowania (Dz. U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr 108, poz. 953 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego (Dz. U. 2001r. nr 138, poz. 1554) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie (Dz. 
U. z 1995r. nr 25, poz. 133) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 120) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r. poz. 1278) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robot ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. nr 118, poz. 1263) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, 
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- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Zarządzenie nr 31 GDDKiA 
z dnia 16.06.2014) 

- PN-EN 12385-1:2003 Liny stalowe ogólnego przeznaczenia -- Charakterystyki 
- PN-ISO 3178:1996 Liny stalowe ogólnego przeznaczenia -- Warunki odbioru 
- PN-EN 12385-2:2004 Liny stalowe -- Oznaczenia podstawowe 
- PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, 

PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, 
PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe -- 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-EN 1995-1-1:2010, PN-B-03150-00:1981, PN-B-03150-01:1981, PN-B-03150-02:1981, PN-
B-03150-03:1981 Konstrukcje drewniane -- Obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-EN 1996-2:2010, PN-EN 1996-1-1:2010 Konstrukcje murowe -- Projektowanie i obliczanie 
- B-03264:1976 Konstrukcje Ŝelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
- PN-EN 1176-1: 2009 WyposaŜenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań.  
- PN-EN 1176-2: 2009 WyposaŜenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.  
- PN-EN 1176-3: 2009 WyposaŜenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 3: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeŜdŜalni.  
- PN-EN 1176-6: 2009 WyposaŜenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.  
- PN-EN 1176-7: 2009 WyposaŜenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne 

instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.  
- PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej 

wysokości upadku.  
- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-63/B-06251: Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
- PN-B-0448 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów  
- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
- PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
- PN-EN 13251:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach 
oporowych. 

- PN-76/B-03001: Konstrukcje i podłoŜa budowli. 
- PN-82/B-02000: ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
- PN-82/B-02001: ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 
- PN-82/B-02003: ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. 
- PN-77/B-02011: ObciąŜenia budowli. ObciąŜenie wiatrem. 
- PN-80/B-02000/Az1: ObciąŜenia budowli. ObciąŜenie śniegiem. 
- PN-82/B-02004: ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia pojazdami. 
- PN-81/B-03020: Posadowienie bezpośrednie budowli. 
- PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
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- PN-90/B-03200: Konstrukcje stalowe. 
- PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
- PN-EN 10025-1:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: 

Ogólne warunki techniczne dostawy. 
- PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 
- PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe. 
- PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania. 
- PN-EN 14081-1:2006 (U) Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne sortowane 

wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym. Część 1: Wymagania ogólne 
- PN-EN 14250:2005 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące 

prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi 
- PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone. 
- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego uŜytku 
- PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
- PN-EN 14216:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji 
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
- PN-EN 516:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia umoŜliwiające 

chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie 
- PN-EN 517:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające 
- PN-EN 12951:2005 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe zamocowane 

na stałe. Charakterystyka wyrobu i metody badań 
- PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe 

ceramiczne 
- PN-EN 771-6:2006 (U) Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 5: Elementy 

murowe z kamienia sztucznego 
- PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 1: Kotwy, listwy 

kotwiące, wieszaki i wsporniki 
- PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: NadproŜa 
- PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: Stalowe zbrojenie 

do spoin wspornych 
- PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2:Domieszki 

do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
- PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do 

zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
- PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane 
- PN-EN 12878:2005 (U) Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych na bazie cementu i/lub 

wapna. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 

zaprawy 
- PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa 

tynkarska 
- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
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- PN-EN 13830:2005 Ściany osłonowe. Norma wyrobu 
- PN-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe kanałowe 
- PN-EN 13224:2006 Prefabrykaty betonowe. Płyty stropowe Ŝebrowe 
- PN-EN 13225:2006 Prefabrykaty betonowe. PodłuŜne elementy konstrukcyjne 
- PN-EN 1520:2005 Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 

strukturze 
- PN-EN 13693:2005 (U) Prefabrykaty betonowe. Specjalne elementy dachowe 
- PN-EN 13747:2005 (U) Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów stropowych 
- PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe. Wymagania 

i metody badań 
PN-EN 1856-1:2005 Kominy. Wymagania dla kominów metalowych. Część 1: Części składowe 

systemów kominowych 
- PN-EN 1856-2:2006 Kominy. Wymagania dotyczące kominów metalowych. Część 2: Metalowe 

kanały wewnętrzne i metalowe łączniki 
- PN-EN 1857:2005/AC:2006 Kominy. Części składowe. Betonowe kanały wewnętrzne 
- PN-EN 1858:2005 Kominy. Części składowe. Kształtki betonowe 
- PN-EN 14782:2006 (U) Samonośne płyty metalowe do pokryć dachowych, zewnętrznych 

okładzin i wewnętrznych wykładzin. Charakterystyka wyrobu 
- PN-EN 15088:2006 (U) Aluminium i stopy aluminium. Wyroby konstrukcyjne do robot 

budowlanych. Warunki techniczne kontroli i dostawy 
- PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji 

wodochronnej dachów. Definicje i właściwości 
- PN-EN 13859-1:2005(U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów 

podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe do nieciągłych pokryć dachowych 
- PN-EN 13859-2:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów 

podkładowych. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian 
- PN-EN 13956:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do pokryć dachowych. Definicje i właściwości 
- PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku 
do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. Definicje i właściwości 

- PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementów 
podziemnych. Definicje i właściwości 

- PN-EN 13970:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Asfaltowe warstwy regulacyjne pary 
wodnej. Definicje i właściwości 

- PN-EN 13984:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Warstwy regulacyjne pary wodnej z 
tworzyw sztucznych i kauczuku. Definicje i właściwości 

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-B-24260:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
- PN-70/B-02852: Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. Obliczanie obciąŜenia ogniowego 

oraz wyznaczanie względnego czasu trwania poŜaru. 
- PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynków. 
- PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. 
- PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
- PN-EN 13164:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
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- PN-EN 13165:2003/A2:2005, AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 
sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

- PN-EN 13168:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
drzewnej (WW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

- PN-71/E-02034: Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych oraz 
dworców i środków transportu publicznego. 

- PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
- PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nieprzekraczającym 0,6/1kV. 
- PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przepięciowa. 
- PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. 
- PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
- PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
- PN-IEC 60364-4-443:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
- PN-IEC 60364-5-525: Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciąŜalności przewodów 

i kabli 
- PN-92/E-05009/41:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciwporaŜeniowa 
- PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze 
- PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
- PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
- PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
- PN-90/E-60401/06, PN-90/E-60401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
- PN-EN 12464-1 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
- PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 
- PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - wymagania ogólne 
- PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa. 
- PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
- PN-IEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - zasady ogólne 
- PN-91/E-05009/704: Instalacje placów budowy i robot rozbiórkowych. 
- PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
- PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy. 
- PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3. 
- PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
- PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 

odbiorcze. 
- PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania. 
- PN-EN ISO 5667-13:2002 (U): Jakość wody - Pobieranie próbek - Część 1-13. 
- PN-81/B-10725: Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-87/B-01060: Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. 

Terminologia. 
- PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne 

do 1MPa. 
- PN-92/B-01706: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
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- PN-B-01706:1992/Az1:1999:Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu-Zmiana do 
normy PN-92/B-01707: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

- PN-81/B-10700/00: Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze 

- PN-81/B-10700/01: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-81/B-10700/02: Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 

stalowych ocynkowanych. 
- PN 92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-72/B-10722: Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
- PN-79/H-74244: Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
- PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne. 
- BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
- PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
- PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty 

wewnętrzne z węŜem półsztywnym 
- PN-EN 13565-1:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia piankowe. Część 1: 

Wymagania i metody badań podzespołów 
- PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
- PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 
- PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 3: Materiały z gumy porowatej 
- PN-EN 681-4:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 4: Elementy uszczelniające 
odlewane z poliuretanu 

- PN-EN 1123-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze 
szwem wzdłuŜnym ocynkowane ogniowo. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością 

- PN-EN 1124-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych 
nierdzewnych ze szwem wzdłuŜnym. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością 

- PN-EN 10224:2004/A1:2005 (U) Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu płynów 
wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy 

- PN-EN 10311:2005 (U) Połączenia dla rur stalowych i złączek do transportu wody i innych 
płynów wodnych 

- PN-EN 10312:2004/A1:2005 (U) Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu 
płynów wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi. Warunki techniczne 
dostawy 

- PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych. Wymagania, 
metody badań i ocena zgodności 

- PN-EN 14384:2005 (U) Hydranty nadziemne 
- PN-EN 14339:2005 (U) Hydranty podziemne 
- PN-EN 14296:2005 (U) Urządzenia sanitarne. Publiczne umywalnie do mycia rąk 
- PN-EN 14428:2006 Kabiny prysznicowe. Wymagania funkcjonalne i metody badania 
- PN-91/M-34501: Gazociągi i instalacje gazownicze. SkrzyŜowania gazociągów z przeszkodami 

terenowymi. Wymagania. 
- PN-92/M-34503: Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów. 
- PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uŜyteczności publicznej. 
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- PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
uŜyteczności publicznej. Wymagania. 

- PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 
Właściwości mechaniczne. 

- PN-B-03434:1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania. 
- PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła. 
- PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie. 
- PN-76/B-03420: Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
- PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
- PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
- PN-EN 12599:2002/AC:2004: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
- PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe 
- PN-EN 1254:2002 Miedź i stopy miedzi. Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do 

kapilarnego lutowania miękkiego i twardego 
- PN-EN 295-10:2005 (U) Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i 

kanalizacyjnej. Wymagania mandatowe 
- PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Część 1: Wymagania i warunki techniczne 
- PN-EN 13986:2006 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Właściwości, ocena 

zgodności i znakowanie 
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i 

tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 
- PN-EN 356:2000 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na 

ręczny atak 
- PN-EN 357:2005 (U) Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z 

przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych. Klasyfikacja ognioodporności 
- PN-EN 410:2001/A2:2003 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych 

właściwości oszklenia 
- PN-EN 673:1999/Apl:2003 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła 

''U''. Metoda obliczeniowa 
- PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone 
- PN-EN 1279-1:2005 (U) Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 1: 

Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalające charakterystykę układu 
- PN-EN 1279-2:2004/Apl:2005 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 2: 

Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci 
- PN-EN 1279-3:2004 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 3: Długotrwała 

metoda badania i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu oraz tolerancje koncentracji 
gazu 

- PN-EN 1279-4:2004 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 4: Metody 
badania fizycznych właściwości uszczelnień obrzeŜy 

- PN-EN 1279-5:2006 (U) Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 5: Ocena 
zgodności 

- PN-EN 14449:2005 (U) Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. 
Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą 

- PN-EN ISO 12543-1:2000 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło 
warstwowe. Definicje i opis części składowych 

- PN-EN ISO 14438:2005 Szkło w budownictwie. Określenie wartości bilansu energetycznego. 
Metoda obliczeniowa 
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- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-EN 438-7:2005 (U) Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z Ŝywic 
- termoutwardzalnych (zwane laminatami). Część 7: Laminaty kompaktowe i panele 

kompozytowe z HPL stosowane jako wykończenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
sufitów 

- PN-EN 520:2005 (U) Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 
- PN-EN 13950:2006 (U) Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej. 

Definicje, wymagania i metody badań 
- PN-EN 14496:2006 (U) Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w izolacji 

cieplnej/akustycznej oraz do płyt gipsowokartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 
- PN-EN 13963:2005 (U) Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i 

metody badań 
- PN-EN 14190:2005 (U) Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań 
- PN-EN 14195:2005 (U) Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z płyt 

gipsowokartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 
- PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 12859:2002/A1:2004 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań Płyty 

gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań 
- PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań 
- PN-EN 13279-1:2005 (U) Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 
- PN-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeŜa. Definicje, wymagania i metody badań. 

Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń 
- PN-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeŜa. Definicje, wymagania i metody badań. 

Część 2: Tynkowanie zewnętrzne 
- PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść 

uruchamiane prętem poziomym. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu 

zamykania. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań  
- PN-EN 12209:2005/AC: 2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki wraz z zaczepami. Wymagania 

i metody badań PN-EN 
- 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub 

płytką naciskową. Wymagania i metody badań 
- PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze 
- PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 

znakowanie 
- PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi 
- PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 

Właściwości i wymagania 
- PN-EN 14041:2006 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Właściwości 

zasadnicze 
- PN-EN 14342:2006 Podłogi drewniane. Właściwości, ocena zgodności i znakowanie 
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- PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 
pokrycia podłogowe z polichlorku winyli. Wymagania 

- PN-EN 14188-1:2005 (U) Wypełniacze złączy i zalewy. Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
- PN-EN 14188-2:2005 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
- PN-EN 14188-2:2005 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
- PN-EN 14188-3:2006 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 3: Wymagania dla 

prefabrykowanych złączy PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania. 

- PN-B-11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11112: Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
- PN-S-06102: Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
- PN-S-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 1340:2004 KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i Ŝelbetowe 
- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i Ŝelbetowe 
- PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności 
- PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciąŜonych ruchem (z 
wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) 

- PN-EN 13252:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenaŜowych 

- PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  
- PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
- PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 
- PN-EN 74:2002(U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i 

nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań 
- DIN 19643, Aufbereitung von Schwimm und Badebeckenwasser, Dusseldorf 1997 
- Rozprzędzanym Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna 

odpowiadać woda na pływalniach. (Dz. U. poz. 2016 z dnia 2 grudnia 2015r), 
- Wymagania sanitarno – higieniczne dla krytych pływalni. Wydane przez Ministerstwo Zdrowia i 

Opieki Społecznej – Departament Zdrowia Publicznego autorstwa Czesława Sokołowskiego z 
grudnia 1998 r. 

- DIN 51097: Ustalenie przeciwpoślizgowości mokrych powierzchni w pomieszczeniach, w 
których chodzi się boso. 

- DIN 51130: Ustalenie przeciwpoślizgowości przestrzeni roboczych i powierzchni roboczych z 
podwyŜszonym niebezpieczeństwem poślizgu. 

- PN-EN ISO 10545-3:1999 „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej” 

- PN-EN 13877 Nawierzchnie betonowe – Materiały 
- PN-EN Nawierzchnie betonowe – Wymagania funkcjonalne, 
- BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru, 
- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
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- BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
- PN-ISO10318:2007 Geotekstylia – Terminy i definicje, 
- PN-EN ISO 9862:2007 Geotekstylia- Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowanie 

próbek do badań . 
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego 

– Metoda przesiewania 
- PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości 
- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
- PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania 
-  PN-EN 13286-2  Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: 

Metody określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora 
- PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 47: 

Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy 
wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego. 

- PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych, 

- PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

- PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody 
określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora 

- PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 41: 
Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem 
hydraulicznym 

- PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 50: 
Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub 
zagęszczania na stole wibracyjnym 

- PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – Część 1: 
Mieszanki związane cementem 

- PN-EN 14227-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja – Część 10: 
Grunty stabilizowane cementem, 

-  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka 

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
- PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla stalowniczego do 

nawierzchni drogowych 
- PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe, 



PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO ZESPOŁU  
SZKÓŁ RZEMIOSŁA I HANDLU POŁOśONEGO PRZY UL. ŚMIDOWICZA 49 W GDYNI NA CENTRUM  

AKTYWNEGO MIESZKAŃCA 
 

- PN-EN ISO 10319 Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich 
próbek 

- PN-EN ISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Badanie na przebicie statyczne (metoda 
CBR) 

- PN-EN ISO 12956 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczenie charakterystycznych 
wymiarów porów 

- PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
zastosowania 

- PN-EN 1423:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki 
szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny) 

- PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 
poziomego oznakowania dróg, 

-  PN-EN 1097-5 2008E Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją , 

- PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych-Specyfikacja 
- PN-B-02151-4 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: 

Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz 
wytyczne prowadzenia badań 

- PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy 
we wnętrzach 

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne 
- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzanie ryzykiem 
- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów 

i zagroŜenia Ŝycia 
- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Część 4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne 

w obiektach 
- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 
- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 
- PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporaŜeniowa 
- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetęŜeniowym 
- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed obniŜeniem napięcia 
- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami –Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia 

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

- PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo 
– Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym 
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- PN- IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów 
zewnętrznych – Ochrona przeciwpoŜarowa 

- PN- HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego – Postanowienia ogólne 

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 
i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 
i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do 
odłączenia izolacyjnego i łączenia 

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór 
i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 
ochronnych 

- PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania 
dotyczące socjalnych instalacji lub lokalizacji – Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych 

- PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-
715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji –Instalacje oświetleniowe 
o bardzo niskim napięciu 

- PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 
z zainstalowanym sprzętem informatycznym 

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia  - Oświetlenie awaryjne 
- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
- PN-EN-50174-2:2010 Technika informatyczna – Instalacje okablowania – Część 2: Planowanie 

i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 
- N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporaŜeniowa 
- N SEP-E-005, wyd. 2013 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń 

przeciwpoŜarowych, których funkcjonowania jest niezbędne w czasie poŜaru 
- PN-EN-50174-2:2010 Technika informatyczna – Instalacje okablowania – Część 2: Planowanie 

i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków. 
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3.4. Ocena warunków gruntowo-wodnych podłoŜa 
 
Omawiany teren leŜy na Kępie Oksywskiej. Rzeźba tego terenu była kształtowana działalnością 

akumulacyjną lądolodu i wód roztopowych w czasie zlodowacenia północnopolskiego. Wierzchnią 

warstwę gruntów stanowią nasypy mineralno – organiczne zbudowane z piasków próchniczych i gruzu 

o zróŜnicowanej grubości, które w sąsiedztwie istniejącego budynku mogą sięgać dna wykopu 

fundamentowego wykonanego przy jego realizacji.  

Poza pokrywającym się z rozszerzonym o ok. 3 m obrysem budynku polem wykopu fundamentowego 

miąŜszość nasypów nie przekracza 1,0 m p.p.t. Lokalnie moŜe być większa w korytarzach istniejącego 

uzbrojenia podziemnego. PoniŜej nasypów zalegają utwory mało spoiste w postaci piasków gliniastych 

twardoplastycznych, a poniŜej grunty niespoiste w postaci piasków drobnych średniozagęszczonych o 

stopniu zagęszczenia ID = ok. 0,5 i piasków drobnych zagęszczonych o stopniu zagęszczenia ID = 0,7 

oraz Ŝwirów zagęszczonych o stopniu zagęszczenia ID = ok. 0,7 

Dane gruntowe dla pierwotnie realizowanego budynku przyjęto na podstawie dokumentacji 

powykonawczej geologiczno – inŜynierskiej wykonanej przez Jednostkę Wojskową nr 2958 (egz. 

archiwalny WBPB nr 22926) i ustalono na tej podstawie natęŜenia dopuszczalne na grunt wynoszące 2 

kg/cm i 1,75 kg/cm w zaleŜności od posadowienia. Określono poziom wody gruntowej = 4,60 m p.p.t. 

Budynek po wykonaniu osiadał nierównomiernie i wykazywał uszkodzenia. Ze względu na 

przedawaryjny stan konstrukcji w 1984r. Przedsiębiorstwo Geoprojekt z Gdańska wykonało badania 

podłoŜa gruntowego pod budynkiem, które wykazały, Ŝe południowa ściana nośna budynku w części 

niepodpiwniczonej posadowiona  jest na nasypie powyŜej zalegającej w podłoŜu warstwy torfu o 

miąŜszości 0,3 ÷ 0,6 m. Spowodowało to nierównomierne osiadanie budynku i awarię jego stropów..  


















































