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1.  DANE OGÓLNE 
 
Przedmiotem projektu jest koncepcja architektoniczna przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu 
użytkowania budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu położonego przy 
ul. Śmidowicza 49 w Gdyni na Centrum Aktywnego Mieszkańca wraz z zagospodarowaniem 
terenu i niezbędną infrastrukturą. 
 
Inwestor 
Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdynia, 
Al. Zwycięstwa 96/98, 81 - 451 Gdynia. 
 
Jednostka projektowa 
Autorska Pracownia Architektury CAD sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04 – 158 Warszawa 
 
 
2.  LOKALIZACJA 
 
Budynek dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu 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. 
 
 
2.1.  Stan istniejący 
Teren działki ew. nr 1302 na której zlokalizowany jest budynek ma powierzchnię ok.5 500 m2, jest 
położony przy ul. Śmidowicza w Gdyni. Projektem obięte są również części działek: nr 1303 
(fragment ok. 420 m2) oraz nr 1301 (fragment ok. 35 m2). 
. W centralnej części działki ew. nr 1302 jest usytuowany budynek dawnej szkoły. Budynek 
otoczony jest zielenią i fragmentami nawierzchni utwardzonych betonowymi płytami. Od strony 
południowej działka przylega do działki drogowej o nr ew. 1303. Od strony zachodniej działka 
sąsiaduje z wewnętrzną drogą położoną na działce ew. nr 1301 oraz z dwukondygnacyjnym 
budynkiem Parafii Wojskowej. Od strony północnej działki ew.nr 1302 usytuowane są tereny 
zieleni wysokiej, od strony wschodniej znajduje się trzykondygnacyjny budynek Akademii 
Marynarki Wojennej. 
 
2.2.  Koncepcja zagospodarowania terenu i ukształtowania budynku 
Ze względu na potrzebę dojazdu do miejsc postojowych i placyku gospodarczego ze śmietnikiem 
zaprojektowano zjazd z drogi wewnętrznej na teren działki 1302. 
Wzdłuż ulicy Śmidowicza  w zatoce zaprojektowano 8 miejsc postojowych równoległych dla 
samochodów osobowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. Wzdłuż ulicy od strony 
północnej zaprojektowano przejście chodnikiem o szerokości co najmniej 2,5 metra.  
Na teren objęty zagospodarowaniem projektuje się wjazd i wyjazd samochodów, w tym 
samochodów z przyczepami. Dojazd doprowadzony od ulicy Śmidowicza w przedłużeniu 
istniejącego zjazdu. Z tego dojazdu skomunikowano 7 nowych miejsc postojowych, w tym jedno 
dla osoby niepełnosprawnej, spośród których 6 zaprojektowano częściowo na terenie pasa 
drogowego. Z drogi wewnętrznej na działce nr 1301 zaprojektowano nowy zjazd na teren działki 
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nr 1302, który będzie stanowił dojazd do 10 nowych miejsc postojowych i do śmietnika. Dojazd 
dla samochodów osobowych i dostawczych, technicznych i eksploatacyjnych, w tym 
odbierających odpady. Na parkingach i w zatoce ulicy Śmidowicza  zaprojektowano łącznie 25 
miejsc postojowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. 
Projektowane jezdnie dla ruchu samochodowego mają nawierzchnie szczelne asfaltowe, na 
podbudowie betonowej i warstwie odcinającej z pospółki wielofrakcyjnej. Taką samą 
nawierzchnię projektuje się dla miejsc postojowych. Jezdnie i miejsca postojowe ujęte 
w krawężniki drogowe betonowe o przekroju 15 x 30 cm, ścięte i wyniesione ponad płaszczyznę 
drogi o 2 – 10cm, posadowione na ławach z betonu. Wyniesienie krawężnika powyżej drogi na 
wysokość 2 cm tylko wzdłuż styku z nawierzchnią dla ruchu pieszego, wzdłuż styku z terenami 
zieleni 10cm.  
Chodniki przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego zaprojektowano z betonowej kostki 
brukowej bezfazowej na podsypce piaskowej wielofrakcyjnej i podbudowie z kruszywa. 
Nawierzchnie ujęte obrzeżami betonowymi o przekroju 8 x 25 cm, posadowionymi na ławach 
z betonu C12/15. Górna płaszczyzna obrzeży obniżona w stosunku do nawierzchni o 1 cm, 
a nawierzchnie o 2% spadkach poprzecznych. 
W zagospodarowywanym terenie zaprojektowano ławki i kosze na śmieci. Dwie ławki przed 
głównym wejściem do budynku, kolejne przy chodniku ul. Śmidowicza. Wygląd koszy i ławek 
zharmonizowany z estetyką projektowanego zagospodarowania terenu.  
 
 
2.3.  Bilans wykorzystania terenu i powierzchnie budynku: 
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 użytkowa 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 zaprojektowano jako powierzchnie 
utwardzone o funkcjach, powierzchniach i lokalizacjach zgodnych z dyspozycjami ustalonymi na 
rysunku nr 9 oraz jako biologicznie czynne powierzchnie urządzonej zieleni o funkcjach, 
powierzchniach i lokalizacjach zgodnych z dyspozycjami ustalonymi na tym rysunku. 
Na sumę powierzchni użytkowej 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. 
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3.  ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ORAZ ICH POWIERZCHNI 
 
Piwnica  

Nr pomieszczenia Nazwa i funkcja pomieszczenia  
pow.  
m2 

001 Sala warsztatów meblarsko – stolarskich 199,4 
002 Wc 5,6 
003 Korytarz 15,4 
004 Archiwum 38,5 
005 Magazyn 6,9 
006 Pom. do wypalania ceramiki 17,3 
007 Klatka schodowa nr 1 11,9 
008 Schowek gospodarczy 4,3 
009 Wymiennikownia  45,0 
010 Rozdzielnia główna 5,7 
RAZEM: 350,0  
 
Parter 

Nr pomieszczenia Nazwa i funkcja pomieszczenia 
pow.  
m2 

101 Przedsionek 7,0 
102 Korytarz 105,3 
103 Przedsionek 5,9 
104 Przestrzeń recepcyjna 157,2 
105 Pomieszczenie spotkań indywidualnych 8,9 
106 Toaleta dla osób niepełnosprawnych + przewijak 7,3 
107 Toaleta damska 3,3 
108 Toaleta męska 5,4 
109 Wnęka porządkowa 0,4 
110 Korytarz 45,9 
111 Aneks kadry 6,2 
112 Biuro 8,0 
113 Sala zajęć indywidualnych 8,3 
114 Klatka schodowa nr 1 14,6 
115 Schowek  3,3 
116 Szatnia 13,0 
117 Sala zajęć grupowych 50,4 
118 Jadalnia 33,5 
119 Sala zajęć grupowych  33,5 
120 Toaleta dla małych dzieci 5,7 
121 Aneks socjalny  8,8 
122 Klub aktywnego seniora 69,0 
123 Świetlica 155,2 
124 Magazyn mebli 9,3 
125 Pokój instruktorów 17,6 
126 Pokój ochrony 14,3 



PROJEKT KONCEPCYJNY 
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY PRZY 

UL.SMIDOWICZA 49 NA CENTRUM AKTYWNEGO MIESZKAŃCA 
 

 
7 

 

127 Zakład fryzjerski 17,4 
128 Kuchnia 35,4 
129 Korytarz 5,5 
130 Toaleta 5,0 
131 Magazyn podręczny 4,5 
132 Klatka schodowa nr 2 8,9 
133 Toaleta męska 12,3 
134 Toaleta damska 10,9 
135 Łaźnia i toaleta dla osoby niepełnosprawnej 14,8 
136 Szatnia 15,6 
137 Węzeł sanitarny 9,9 
138 Węzeł sanitarny 9,9 
139 Szatnia 15,0 
140 Magazyn sprzętu sportowego 9,3 
141 Wc 7,2 
142 Korytarz sali gimnastycznej 17,6 
143 Sala gimnastyczna 212,7 
RAZEM: 1209,2  
 
I piętro 

Nr pomieszczenia Nazwa i funkcja pomieszczenia 
pow.  
m2 

201 Korytarz 159,4 
202 Pokój prawnika / psychologa 9,4 
203 Pokój socjalny personelu 16,2 
204 Pomieszczenie porządkowe 7,9 
205 Serwerownia  3,0 
206 Toaleta męska 9,0 
207 Toaleta dla osoby niepełnosprawnej 6,9 
208 Toaleta damska 10,8 
209 Pomieszczenie pomocnicze 1,9 
210 Pokój do rozmów 8,0 
211 Pokój do rozmów 8,1 
212 Pokój do rozmów 7,0 
213 Klatka schodowa nr 1 17,1 
214 Pokój biurowy kierownika i zastępcy 29,2 
215 Pomieszczenie biurowe sekcji świadczeń 16,2 
216 Archiwum 16,2 
217 Pomieszczenie biurowe 83,9 
218 Sala wielofunkcyjna 33,9 
219 Sala wielofunkcyjna 33,3 
220 Sala wykładowa 67,7 
221 Magazyn sali fitness 9,1 
222 Sala fitness 34,0 
223 Sala fitness 50,4 
224 Magazyn sali fitness 16,5 
225 Węzeł sanitarny  15,2 
226 Szatnia 11,5 
227 Korytarz 21,3 
228 Sala fitness 66,9 
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229 Węzeł sanitarny 15,1 
230 Szatnia  16,5 
231 Klatka schodowa nr 2 15,7 
RAZEM: 817,2  
 
 
II piętro 

Nr pomieszczenia Nazwa i funkcja pomieszczenia 
pow.  
m2 

301 Klatka schodowa nr 1 16,5 
302 Korytarz 60,3 
303 Toaleta męska 5,9 
304 Toaleta damska  3,9 
305 Toaleta dla osoby niepełnosprawnej 6,5 
306 Aneks socjalny 7,9 
307 Gabinet pielęgniarki 7,9 
308 Gabinet lekarza 8,0 
309 Sekretariat 12,3 
310 Gabinet ordynatora 12,3 
311 Toaleta damska 7,4 
312 Toaleta męska 8,5 
313 Toaleta personelu medycznego 7,1 
314 Sala terapii indywidualnej 6,9 
315 Klatka schodowa nr 2 16,7 
316 Szatnia 12,9 
317 Korytarz 88,5 
318 Sala terapii grupowej / sala lekcyjna 50,4 
319 Pokój terapii indywidualnej 16,0 
320 Pokój terapii indywidualnej 16,5 
321 Sala terapii grupowej / sala lekcyjna 33,5 
322 Sala terapii grupowej / sala lekcyjna 33,5 
323 Sala terapii grupowej / sala lekcyjna  50,8 
324 Łazienka dla dzieci 6,1 
325 Zaplecze sali 9,8 
326 Sala zajęć warsztatowych z dziećmi 50,8 
327 Zaplecze sali 9,1 
328 Sala warsztatów 207,1 
329 Zaplecze sali 16,7 
330 Strefa mycia rąk i pędzli 8,7 
331 Zaplecze sali 11,4 
332 Strefa wejściowa 14,0 
RAZEM: 823,9  
 
 
4.  KONCEPCJA ROZWIĄZAŃ TECHNICZNO-BUDOWLANYCH 
Konstrukcja nośna budynku obecnie jest częściowo wykonana z elementów żelbetowych 
prefabrykowanych ściennych i słupowych oraz częściowo murowana. Niektóre części budynku są 
wykonane w prefabrykowanej i w monolitycznej konstrukcji szkieletowej żelbetowej, a także 
w wyniku przeprowadzonych działań naprawczych w stanie przedawaryjnym spowodowanym 
nierównomiernym osiadaniem budynku zostały wzmocnione z użyciem konstrukcji stalowej. 
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Struktura nośna budynku  jest usztywniona klatkami schodowymi i ścianami zewnętrznymi, 
posiada poprzeczne przepony usztywniające wewnętrzne. Ze względów funkcjonalno – 
użytkowych zaprojektowano usunięcie części elementów istniejącej konstrukcji nośnej, przede 
wszystkim fragmentów ścian nośnych i ścian usztywniających. 
 
Ściany zewnętrzne budynku podlegają przebudowie tak, by zostały pokryte od zewnątrz 
warstwami izolacyjnymi o odpowiednim oporze cieplnym i zewnętrzną wyprawą elewacyjną. 
W warstwie konstrukcyjnej ściany powinny pozostać żelbetowe, a ich części niekonstrukcyjne 
żelbetowe lub murowane – poniżej poziomu gruntu z litych bloczków betonowych lub litej cegły 
ceramicznej a powyżej przylegającego gruntu z litej lub szczelinowej cegły ceramicznej, litej cegły 
silikatowej, bloczków gazobetonowych lub innych ściennych materiałów porowatych lub 
drążonych. Ściany w gruncie powinny być od zewnątrz przed ociepleniem pokryte izolacją 
przeciwwodną. Warstwa osłonowa pomiędzy gruntem a izolacją termiczną poniżej poziomu styku 
ścian z gruntem powinna być z maty kubełkowej a bezpośrednio powyżej tego poziomu elewacje 
powinny być do wysokości zgodnej z dyspozycjami zawartymi na rysunku nr 15 pokryte wyprawą 
z tynku mozaikowego drobnoziarnistego (1,2-1,4 mm) o wysokiej wytrzymałości na uszkodzenia 
mechaniczne. Warstwa izolacji termicznej  ścian musi być wykonana stosownie do potrzeb 
i lokalizacji ze styropianu, styroduru lub wełny mineralnej. Powyżej 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 wzdłuż części podpiwniczonej są murowane, z uwagi na ich zły stan techniczny 
podlegają rozbiórce. W ich miejsce zaprojektowano ściany żelbetowe monolityczne, z betonu 
C20/25 W6, F150, zbrojonego stalą BSt500S klasy A-IIIN. Od strony południowej budynku nad 
ścianą projektuje się wykonać dodatkowy pas stropu oparty od strony gruntu na nowej ścianie 
fosy, a wzdłuż 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 projektuje się z antywłamaniowym 
przeszkleniem dachowym doświetlającym, opartym na szkielecie stalowym. Słupy podporowe 
i ich posadowienie jak w fosie od frontu budynku. 
 
W budynku istnieją stropy prefabrykowane żelbetowe, kanałowe. Płyty stropu projektowane do 
usunięcia należy podstemplować między kondygnacjami, aż do poziomu posadowienia systemu 
zabezpieczenia na gruncie (ew. na posadzce, jeśli nie ma w podłożu warstw ocieplających 
w postaci np. styropianu co należy potwierdzić odkrywkami).  
Przy stemplowaniu stropów należy przewidzieć miejsca podparć, uwzględniając przy tym: 
- przeniesienie obciążeń od stemplowania na podłoże (tu należy zapewnić wystarczającą 
powierzchnię posadowienia zabezpieczenia, zgodnie z przewidywanym dociążeniem 
rozbiórkowym), 
- dociążenie niższych stropów ciężarem materiału rozbiórkowego przy rozbiórce stropu wyższego 
gruzem lub fragmentami konstrukcji stropu odkładanego na stropie podczas rozbiórki, 
- należy zapewnić wysokie pomosty rozbiórkowe, nie dopuszczające do dynamicznych, 
obciążeniowo, niekontrolowanych upadków z dużej wysokości fragmentów rozbiórkowych 
konstrukcji istniejącego stropu, 
- usuwanie fragmentów istniejącej konstrukcji żelbetowej należy realizować poprzez wycinanie jej 
fragmentów techniką diamentową, z wykluczeniem prac rozbiórkowych prowadzonych w sposób 
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udarowy. Mogłoby to spowodować znaczne defekty eksploatacyjne pozostawianej, istniejącej 
konstrukcji podporowej stropów. 
 
W budynku projektuje się dźwig przystosowany dla niepełnosprawnych w szybie żelbetowym. 
Wymagany udźwig: 1000 kg. Rozmiary kabiny w rzucie: 1200 x 2100 mm. 
Wykonanie szybu żelbetowego oraz usytuowanego bezpośrednio przy nim szybu wentylacyjnego 
wymaga usunięcia niezbędnej szerokości pasma stropu na każdej kondygnacji oraz odtworzenia 
wokół obu zblokowanych szybów stropu o konstrukcji żelbetowej monolitycznej lub łączonej 
stalowo-żelbetowej. W zależności od dostępnych rozwiązań technicznych, może 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 należy bezwzględnie rozpoznać warunki gruntowe w podłożu 
jego posadowienia. 
Szyb dźwigu osobowego projektuje się wykonać jako żelbetowy monolityczny, z betonu C20/25, 
zbrojony stalą żebrowaną BSt500S klasy A-IIIN. Grubość ścian szybu: 15 cm. Grubość płyty 
podszybia rzędu 20-25 cm. 
 
Szyb wentylacyjny przy szybie dźwigowym wymaga usunięcia niezbędnego pasma stropu na 
każdej kondygnacji oraz odtworzenia wokół szybu stropu o konstrukcji żelbetowej monolitycznej 
lub łączonej stalowo-żelbetowej. W zależności od dostępnych rozwiązań technicznych 
pozostawiana część rozpiętości stropu może być oparta bezpośrednio na szybie lub na 
dodatkowej podporze  wznoszonej sukcesywnie od poziomu fundamentów. 
 
Schody wewnętrzne w budynku są żelbetowe, prefabrykowane typu płytowego. Projektuje się 
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 żelbetowych należy zastosować rozwiązania ze stali 
profilowej. Prace obejmujące usunięcie istniejącego wieńca i wykonanie nowego rozwiązania 
spinającego konstrukcję budynku należy wykonywać od razu kompletnie dla jednego poziomu. 
Nie dopuszcza się usunięcia więcej niż jednego wieńca równocześnie. 
 
Dachy istniejące jedno i dwuspadowe o małym nachyleniu w konstrukcji z płyt korytkowych. 
Pokrycie dachów papą asfaltową dwuwarstwową termozgrzewalną. Na dachu budynku projektuje 
się urządzenia wentylacji mechanicznej i jednostki zewnętrzne chłodu z dostępem 
eksploatacyjnym do wszystkich elementów instalacji i urządzeń na podestach stalowych 
ocynkowanych ażurowych. W widokach bocznych na całej wysokości urządzenia te i przewody 
wentylacyjne projektuje się osłonić parawanami. Parawany mogą być ażurowe lecz nie bardziej 
niż w 15%. 
Konstrukcję pomostu pod urządzenia instalacyjne projektuje się ze stali profilowej, posadawiając 
ją bezpośrednio na ścianach konstrukcyjnych. Nie dopuszcza się przenoszenia obciążeń od 
pomostu na pokrycie stropodachu z płytek korytkowych lub na płyty stropowe. Wszystkie 
konstrukcyjne elementy ze stali ocynkowanej wykonane jako ocynkowane w całości w wytwórni, 
mocowane przez łączniki mechaniczne. Nie dopuszcza się spawania elementów konstrukcyjnych 
na budowie. 
 
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 
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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). Należy wymienić wszystkie okna lub ich wypełnienia szklane o ile nie 
spełniają tego warunku, przy czym dopuszcza odstąpienie od tego wymagania w stosunku do 
części okien, które zostały wymienione nie wcześniej niż w roku 2007, a uzyskane zostanie 
stosowne odstępstwo od obowiązujących przepisów technicznych. 
Wszystkie okna na II piętrze muszą być zamykane na klucz. 
Świetlik nad zabudowaną fosą w piwnicy projektuje się szklony szkłem bezpiecznym 
o odporności ogniowej EI30 i wykonany jako antywłamaniowy. 
We wszystkich oknach parteru zarówno pozostawianych jak i wymienianych należy zamontować 
czujki instalacji systemu wykrywania włamania i napadu, kontaktrownowe  i akustyczne. 
 
Drzwi zewnętrzne projektuje się, aby budynek po przebudowie posiadał zamknięcia otworów 
drzwiowych o współczynniku charakteryzującym przegrodę U = 1,60 W/(m2 *K).  
 
Wycieraczki zewnętrzne przed wejściami do budynku projektuje się 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 projektuje się stosować według potrzeb w takim 
zakresie, by zapewnić wymaganą trwałość budynku i spełnienie warunków technicznych, jakim 
powinien odpowiadać.  
W posadzkach pomieszczeń narażonych na zalanie projektuje się 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 narażone na zalanie 
należy traktować wszystkie pomieszczenia natryskowni, toalet, łazienek, warsztatów kuchennych 
z zapleczem i inne w których wskazano wymaganie zmywalności okładzin ściennych. 
 
Ściany 
Projektuje się zachować istniejące ściany wewnętrzne, o ile to możliwe w świetle dyspozycji 
zawartychna rysunkach. Nowe ściany wewnętrzne projektuje się 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 
należy zrealizować jako tynkowane maszynowym, dwuwarstwowym tynkiem cementowo – 
wapiennym. Ściany w technologii szkieletowej należy wykończyć zgodnie z wymaganiami 
systemu pod malowanie lub okładziny zgodnie z dyspozycjami niniejszego programu 
funkcjonalno – użytkowego. Jeśli nie występuje potrzeba użytkowa 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, należy jego ściany  pokryć farbą 
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zmywalną,  z atestem pozwalającym używać 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, że opis w tabeli mówi inaczej) płytkami zmywalnymi formatu co 
najmniej 10x10 cm.  
Ścianki giszetowe w toaletach wielostanowiskowych i natryskowniach należy zaprojektować 
i wykonać z płyt termicznie utwardzanej, prasowanej pod ciśnieniem żywicy, 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 możliwe należy dążyć do zachowania istniejących tynków na stropach. Jeśli zajdzie 
konieczność wykonania nowego tynku na stropach nie osłoniętych sufitami podwieszonymi 
projektuje się jako cementowo – wapienny kategorii trzeciej (trójwarstwowy gładki wykonany 
maszynowo jako dwuwarstwowy i dodatkowo ręcznie pokryty gładzią). Malowanie sufitów 
projektuje się 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 należy 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 
żelbetowego. 
W sufitach podwieszonych pod wszystkimi wymagającymi okresowej eksploatacji elementami 
urządzeń wentylacyjnych projektuje się wyjmowane dekle rewizyjne, z jednej warstwy płyty 
gipsowo - kartonowych na stelażu z profili metalowych, z zastosowaniem zamków patentowych 
blokujących klapy w położeniu zamkniętym, co ma chronić przed przypadkowym wypadnięciem.  
 
Posadzki 
Posadzki z wykładziny rulonowej z tworzywa sztucznego projektuje się o następujących 
parametrach:  klasyfikacja wg EN 685 do użytku komercyjnego: 34 lub do użytku w przemyśle: 
43; grubość warstwy użytkowej eg EN 429 2,0 mm; ciężar całkowity większy niż 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. 
 
Posadzki z gresu lub terrakoty wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego 
obejmująca materiał, jego właściwości użytkowe i estetyczne. Muszą mieć grubość płytek nie 
mniejsza niż 3 mm, twardość nie mniejszą niż 1,0, ścieralność (PEI) minimum 4, nasiąkliwość 3 – 
6%. Muszą być układane na idealnie wypoziomowanym podłożu cementowym na warstwie 
zaprawy klejowej, wyspoinowane zaprawą fugową do posadzek na bazie cementu  o jednolitej 
niezmiennej w czasie barwie. Zarówno powierzchnia licowa płytek posadzkowych jak zaprawy 
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fugowej musi być całkowicie odporna na działanie środków chemicznych stosowanych do 
utrzymania czystości posadzek w pomieszczeniach użytkowych.  
Cokoły posadzek z gresu i z terrakoty w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych projektuje się 
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 należy 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.   
 
Drzwi wewnętrzne 
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń projektuje się wszędzie wymienić na nowe. Z wyjątkiem 
natrysków i toalet w natryskach należy 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. Ościeżnice 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%, 
należy 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 należy wykonać składaną, przesuwną ścianę o izolacyjności 
akustycznej co najmniej 30dB(A), przesuwaną wzdłuż 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 wyposażone w zamki, lub blokady łazienkowe. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia kluczy master z podziałem na użytkowników obiektu.  System 
trójstopniowy, klucze docelowe, klucze grupowe (poszczególnych użytkowników) 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 wzdłuż krawędzi tarasów 
zewnętrznych, schodów wejściowych i pochylni oraz w klatkach schodowych. 
 
5.  KONCEPCJA ROZWIĄZAŃ INSTALACYJNYCH 
 

 Instalacje elektryczne 
W zakresie zasilania obiektu projektuje się zdemontować istniejącą rozdzielnicę główną RGnN 
budynku. Ze względu na zmianę przeznaczenia pomieszczenia, w którym obecnie znajduje się 
rozdzielnica główna obiektu, należy wykonać przedłużenie kabla zasilającego za pomocą 
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elektroenergetycznej mufy przelotowej i doprowadzić odcinek kabla do nowej lokalizacji 
rozdzielnicy głównej. Nową rozdzielnice projektuje się w pom.010., rozdzielnice niskiego napięcia 
według PN-EN 60439-1 oraz PN-EN 60439-3. Napięcie izolacji rozdzielnic powinno być 
dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. 
 
Projektuje się opomiarować odrębnymi podlicznikami 5 wydzielonych grup odbiorów: 
Młodzieżowy Port Gdynia, Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówka Wsparcia 
Rodziny i Dziecka „Światowcy”, Centrum Aktywnego Seniora i Zakład Fryzjerski. 
 
Projektuje się zdemontować całkowicie istniejącą instalację elektryczną wraz z osprzętem, 
systemami mocowań, uchwytami oraz wyposażeniem takim jak gniazda, łączniki oprawy 
oświetleniowe.  
 
Projektuje się 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 wyposażonymi w rewizje w celu umożliwienia 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. 
 
Projektuje się wykonać instalację oświetlenia ogólnego w oparciu o oprawy oświetleniowe 
wyposażone w źródła światła LED.  
 
Projektuje się instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego obejmującą korytarze oraz 
pomieszczeniach, w których zanik napięcia zasilania może spowodować zagrożenie życia lub 
zdrowia osób w nich przebywających. Zastosować oprawy z indywidualnymi modułami 
awaryjnymi wyposażonymi w akumulatory pozwalające na podtrzymanie pracy przez czas 2 
godz. typu LED. Projektuje się zapewnić wymaganą przepisami wartość średniego napięcia 
opraw awaryjnych w pobliżu stałych urządzeń bezpieczeństwa pożarowego (hydranty). 
 
Projektuje się wykonać instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia oraz instalację 
zasilania dla urządzeń innych branży wymagających zasilania elektrycznego. 
 
Projektuje się podświetlenie logotypu na elewacji szczytowej budynku od strony zachodniej na 
wysokości 1 i 2 piętra i uzyskać akceptację Inwestora. 
 
Projektuje się dedykowaną instalację elektryczną dla gniazd wtykowych punktów elektryczno-
logicznych sieci strukturalnej. Gniazda sprowadzić do tablicy gniazd DATA – rezerwowanej przez 
jednostkę UPS. Należy zaprojektować, dostarczyć i uruchomić jednostkę UPS zapewniającą 
podtrzymanie pracy instalacji gniazd DATA przez min. 20 min.  
Należy zapewnić rozwiązania techniczne umożliwiające podtrzymanie pracy instalacji sygnalizacji 
włamania i napadu, instalacji kontroli dostępu przez czas 48 godzin. Dla instalacji monitoringu 
wizyjnego zapewnić jednostkę UPS umożliwiającą redundancję zasilania na okres bezpiecznego 
wyłączenia systemu po zaniku napięcia zasilania podstawowego. 
 
Projektuje się 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 
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tolerancją ± 15%,  kat. 6. Dla instalacji przewidzieć montaż przełącznicy światłowodowej 
stanowiącą punkt przyłączenia z zewnętrzną siecią telekomunikacyjną. W instalacji zastosować 
szafę telekomunikacyjną typu RACK 19” wysokości 42U i głębokości nie mniejszej niż 800mm, 
zainstalowaną w pomieszczeniu serwerowni, wyposażoną w aktywne urządzenia rozdzielcze 
(switche), zarządzalne w wykonaniu RACK. Instalację 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 
wyposażone w dwa moduły keystone RJ45 kat. 6a umożliwiające 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. 
 
W budynku projektuje się abonencką centralę telefoniczną VOiP o następujących parametrach 
minimalnych: 

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

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 projektuje się instalację monitoringu wizyjnego CCTV w oparciu o cyfrowe kamery 
działające w technologii PoE, w obudowach wandaloodpornych, wyposażone 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.  
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 umożliwiający rejestrację zdarzeń po detekcji 
ruchu z częstotliwością min 30 kl/s dla każdej z kamer w rozdzielczości min. 1920 (H) x 1080 (V). 
Obraz z kamer udostępnić na monitorach systemu CCTV w pomieszczeniu ochrony. Projektuje 
się system umożliwiający rejestrację zdarzeń w trybie ciągłym przez 30 dni. (detekcja ruchu).  
 
W ramach zabezpieczenia obiektu przed niepowołanym dostępem z zewnątrz projektuje się 
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 wyposażone 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 
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kodowe umożliwiające kontrolę stref systemu, a także 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 umożliwienia 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 wyposażyć 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 umożliwiający podłączenie go systemu monitoringu zewnętrznej firmy 
ochrony obiektów.  
 
W obiekcie projektuje się wykonać instalację wideodomofonową. Instalacja ma umożliwiać 
wywołanie za pośrednictwem panelu wywoławczego wyposażonego w kolorową kamerę 
wideodomofonu zainstalowanego w dziennym ośrodka wsparcia rodziny oraz połączenie ze 
stacją portierską w pomieszczeniu recepcji. Dla potrzeb ośrodka młodzieżowego Port Gdynia 
zlokalizowanego na II piętrze zaprojektować i wykonać odrębną instalację wideodomofonową 
obejmującą oba główne wejścia do ośrodka - od strony korytarza i klatki schodowej.  
 
Projektuje się instalację systemu przyzywowego dla toalet osób niepełnosprawnych. Centralkę 
systemu sprowadzić do pomieszczenia ochrony. Sygnał centralki zdublować w pomieszczeniu 
recepcji.  
 
Projektuje się 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. 
 
Projektuje się zapewnić instalację nagłośnienia lokalnego oraz pętle induktofoniczne 
w pomieszczeniach wskazanych w tabeli 3. Projekt i instalacje systemów z pętlą 
indukcyjną  powinny być wykonywane tylko przez doświadczone i odpowiednio przeszkolone 
osoby, zgodnie z obowiązującymi normami. Należy uzyskać odpowiednią jakość sygnału, 
uniknąć występowania martwych obszarów i wyciekania sygnału poza pomieszczenie. 
 
Zakład fryzjerski w pomieszczeniu 127 należy zasilić odrębną linią z tablicy parteru zaopatrzona 
w podlicznik energii elektrycznej. 
 
Instalacje grzewcze 
Źródłem ciepła dla instalacji ciepłej wody użytkowej i ogrzewania będzie zewnętrzna siec cieplna 
wprowadzona przyłączem do istniejącej wymiennikowni.  
Obliczeniowe temperatury zewnętrzne należy 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 należy 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.  
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Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego należy przyjąć wg PN-EN 12831:2006 
W budynku należy projektuje się 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 projektuje się  wykonać z rur z tworzywa sztucznego (PE, PP) z wkładką 
stabilizującą łączonych na kształtki zgrzewane lub ściskane. Przewody należy prowadzić tam 
gdzie to możliwe 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.  
Do ogrzewania pomieszczeń należy zastosować grzejniki stalowe płytowe z wkładką zaworową 
podłączane „od dołu, ze ściany” lub „z boku, ze ściany”. W pomieszczeniach natryskowni i toalet 
należy projektuje się grzejniki w wykonaniu ocynkowanym ogniowo lub łazienkowe typu 
drabinkowego. Regulację instalacji projektuje się poprzez zawory równoważące przy 
odgałęzieniach na rozdzielaczu oraz armaturę przy grzejnikach oraz regulatory różnicy ciśnień 
i zawory regulacyjne dla poszczególnych odgałęzień obiegu. Wszystkie grzejniki z zaworami 
termostatycznymi lub samodzielne zawory termostatyczne należy wyposażyć w głowice 
termostatyczne. Wszystkie głowice termostatyczne w pomieszczeniach ogólnodostępnych należy 
wyposażyć w zabezpieczenia antykradzieżowe.  
 
Instalacja wody zimnej 
W budynku projektuje się całkowicie nową instalację wody zimnej do celów bytowych, wody 
do celów wewnętrznego gaszenia pożaru i wody ciepłej wraz z cyrkulacją. 
Budynek 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 rozprowadzona: 
- do instalacji hydrantów wewnętrznych 
- głównymi ciągami do poszczególnych przyborów w ramach instalacji z.w.u  
- do wymiennika ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniu wymiennikowni 
- do instalacji zasilającej w wodę teren przy budynku. 
Przewody główne zimnej wody projektuje się 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 należy prowadzić w przestrzeniach instalacyjnych, bruzdach ściennych 
i obudowach. Instalację na zewnątrz budynku należy  prowadzić  pod powierzchnią terenu na 
odpowiedniej głębokości. 
W umywalkach i natryskach projektuje się armatury z ograniczeniem czasowym wypływu. 
Należy odrębnie zainstalować podliczniki na instalacji wody zimnej zasilającej 4 wyodrębnione 
grupy odbiorów: Młodzieżowy Port Gdynia, Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówka 
Wsparcia Rodziny i Dziecka „Światowcy” i Zakład Fryzjerski. 
 
Instalacja ciepłej  wody użytkowej i cyrkulacji 
Całkowicie nową instalację projektuje się zasilić z węzła cieplnego. W węźle cieplnym projektuje 
się zasobnik lub zestaw zasobników o pojemnościach wynikających z programowanych potrzeb. 
W celu dezynfekcji projektuje się opcję czasowego podniesienia temperatury wody do +800C. 
Przewody cyrkulacji i c.w.u. należy prowadzić w przestrzeniach instalacyjnych, bruzdach 
ściennych i obudowach. Przewody główne instalacji cyrkulacyjnej prowadzić wzdłuż przewodów 
c.w.u.. Przewody ciepłej wody i cyrkulacji zaprojektować z rur z tworzyw sztucznych z wkładką 
stabilizująca łączonych na kształtki zgrzewane elektrooporowo lub ściskane i izolowanych 
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otulinami ze spienionego polietylenu lub pianki kauczukowej. Przejścia przewodów przez ściany 
zaprojektować w tulejach ochronnych a przestrzeń pomiędzy otworem, a tuleją wypełnioną 
zaprawą cementową. Jako armaturę odcinającą poszczególne odcinki instalacji i zasobniki 
projektuje się zastosować zawory kulowe gwintowane przeznaczone do wody pitnej. Podłączenia 
ciepłej wody do umywalek, należy realizować poprzez zaworki (kurki) kulowe z filtrem tzw. 
„podumywalkowe” umożliwiające doprowadzenie wody za pomocą przewodu elastycznego 
miedzianego. 
 
Należy odrębnie zainstalować podliczniki na instalacji wody ciepłej zasilającej 4 wyodrębnione 
grupy odbiorów: Młodzieżowy Port Gdynia, Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówka 
Wsparcia Rodziny i Dziecka „Światowcy” i Zakład Fryzjerski. 
 

Instalacja kanalizacyjna 
Ścieki sanitarne z budynku projektuje się odprowadzić do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej 
poprzez istniejące przykanaliki i przyłącza kanalizacyjne. Dokonać przeglądu istniejących pionów 
kanalizacji sanitarnej oraz poziomów pod najniżej położoną kondygnacją i dokonał oceny ich 
stanu technicznego oraz drożności.  
Piony w budynku należy zakończyć nad dachami wywiewkami kanalizacyjnymi. Do czyszczenia 
instalacji projektuje się umieszczone na każdym pionie ponad posadzką rewizje oraz wpusty 
podłogowe.  
Wody z posadzek natryskowni,  toalet, łazienek, pomieszczeń magazynowych, technicznych 
i porządkowych projektuje się odprowadzić poprzez wpusty podłogowe wyposażone w syfon 
i kratkę stalową  Jako nowe przewody kanalizacyjne grawitacyjne projektuje się zastosować rury 
kielichowe kanalizacyjne PVC co najmniej SN2, a w przypadku przewodów prowadzonych pod 
podłogą co najmniej SN4. 
 
Biały montaż dla instalacji wodno - kanalizacyjnych 
Projektuje się zainstalować sedesy, umywalki, pisuary ceramiczne, przystosowane do montażu 
wspornikowego na krytych w obudowach instalacyjnych stelażach, w standardzie wymaganym 
dla obiektów użyteczności publicznej o intensywnym użytkowaniu, w kolorze białym, o formie 
i estetyce uzgodnionej z Inwestorem na etapie projektowania. 
Projektuje się 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, wyposażone w drążek, wandaloodporne. 
Przy natryskach baterie jednouchwytowe z mieszaczem indywidualnym z możliwością 
zabezpieczenia przed przekroczeniem zadanej temperatury wody zmieszanej, wyposażone 
w słuchawkę prysznicową na giętkim przewodzie. 
Przy zlewozmywakach baterie sztorcowe z wydłużoną 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 
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Odwodnienie dachów i tarasów projektuje się poprzez rynny lub wpusty, rury spustowe, 
studzienki osadnikowe i przykanaliki do zewnętrznych rur spustowych odprowadzających wody 
opadowe na poziom terenu przy budynku.  
Należy zastosować zewnętrzne rury spustowe o kolorze zharmonizowanym z elewacjami tj. nie 
odbiegającym do koloru elewacji. Należy 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 poniżej wymagania odnośnie wentylacji i chłodzenia pomieszczeń należy traktować jako 
minimalny wymagany standard.  
 
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 
niż 5w/h. 

• Hałas pochodzący od pracy urządzeń wentylacyjnych nie może 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 różniących się przeznaczeniem, klasą czystości lub czasem użytkowania 
należy zaprojektować i wykonać niezależne zespoły wentylacji mechanicznej. 

 
Tabela : Podział na zespoły wentylacyjne: 
Przewiduje się następujące niezależne 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 
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Wentylacja pomieszczeń warsztatowych w piwnicach (zespół NW1, odciągi miejscowe): 
Projektuje się wykonać niezależną 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. 
 
Stosownie do rozwiązań technologicznych zawartych w projekcie budowlanym należy 
ewentualnie wykonać niezależną 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). 
Należy zastosować centrale w wykonaniu dachowym, które wyposażone będą w następujące 
sekcje funkcjonalne: 
- sekcja filtrów nawiewu EU5 i wyciągu EU4 z sygnalizacją zabrudzenia, 
- sekcja wymiennika krzyżowego, 
- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą małego obiegu, 
- sekcja chłodnicy freonowej zasilana z niezależnego 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 krzyżowy 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 należy zlokalizować na dachu budynku. Świeże powietrze pobierane 
z niezależnej czerpni oraz usuwane niezależną 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 (możliwość zaprogramowania harmonogramu pracy). 
 
6.  WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 
Przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku oraz zagospodarowanie 
przyległego terenu projektuje się zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie – dział 6 Bezpieczeństwo pożarowe. 
Budynek projektuje się tak, by zgodnie z obowiązującymi przepisami mógł być zaliczony 
do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi. Projektuje się roboty budowlane tak, by pozostał on 
budynkiem niskim o wymaganej klasie odporności pożarowej C. Podziemną kondygnację 
budynku należy zrealizować tak, by mogła nie być zaliczona jako PM (produkcyjno-magazynowa 
o gęstości obciążenia ogniowego < 500 MJ/m2. Elementy budynku powinny spełniać po 
przebudowie i rozbudowie wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej C w której 
poszczególne elementy mają następującą klasę odporności ogniowej: 
− główna konstrukcja nośna R60 
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− 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 projektuje się w jednej strefie pożarowej z wydzieleniem części podziemnej 
zaliczonej do kategorii PM. W związku z tym podziemną część budynku należy oddzielić 
od części nadziemnej.  
Przebudowę budynku projektuje się 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 zagrożenia ludzi ZL III, pod warunkiem zachowania 
dopuszczalnych długości dojść ewakuacyjnych określonych w przepisać techniczno-
budowlanych.  
 
Dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego należy 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 projektuje się wymagane przepisami instalacje związane z bezpieczeństwem 
pożarowym: instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25, instalacje 
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego i przeciwpożarowy wyłącznik prądu. W toku 
projektowania należy 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 pożarowa. W dyspozycjach zawartych na rysunkach programu 
funkcjonalno – użytkowego nie przewidziano takiego pomieszczenia. W razie konieczności jego 
zaprojektowania Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić jego lokalizację z Zamawiającym.  
 
W ramach zabezpieczenia p.poż. projektowanych instalacji projektuje się wykonać następujące 
elementy: 
− Na przejściach kanałów wentylacyjnych przez granice stref pożarowych lub przez przegrody 

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

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

− Kulisy tłumików wentylacyjnych z materiałów niepalnych. 
− Izolacja termiczna instalacji z materiałów niepalnych lub NRO. 
− Kanały elastyczne niepalne lub NRO. 
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− Przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie 
oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez 
przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu.  

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

− W przewodach wentylacyjnych nie mogą być prowadzone inne instalacje.  
− Elastyczne elementy łączące, służące 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 niż 1,5 m oraz nie prowadzone 
przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego.  

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

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

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

− Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, 
zostaną zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 

 
Wykonawca ma obowiązek wyposażyć budynek w gaśnice i oznakować pożarniczymi znakami 
informacyjnymi zgodne z obowiązującymi przepisami.  
 
Drogę pożarową do budynku stanowi ulica Śmidowicza. Projektuje się wykonać 
zagospodarowanie przedpola budynku od strony dojazdu przeciwpożarowego 
i zagospodarowanie przyległego fragmentu pasa drogowego z zachowaniem rozwiązań 
wymaganych przepisami o drogach  pożarowych do budynku.  W związku z tym w formie 
postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej należy uzyskać 
odstępstwo od obowiązujących przepisów w zakresie odległości drogi pożarowej od ścian 
budynku i obiektów występujących miedzy budynkiem, a krawędzią drogi pożarowej 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 ppoż. i wykonać zabezpieczenia dodatkowe 
i rozwiązania zamienne, które określi organ wydający postanowienie.  Na etapie projektowania 
należy potwierdzić zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru z wodociągu 
miejskiego znajdującego się w ulicy Śmidowicza. 

 
7.  ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DLA KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNE 
 
Wszystkie poziomy projektowanego budynku projektuje sie wykonać jako dostępne z zewnątrz 
bez barier architektonicznych. Należy wyposażyć budynek w dźwig przystosowany do użytku 
również dla osób niepełnosprawnych pozwalający na przemieszczanie się pomiędzy wszystkimi 
kondygnacjami. Toalety dla niepełnosprawnych projektuje się wykonać w ilości i lokalizacjach 
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Rozdział 2  CZĘŚĆ RYSUNKOWA   

   skala 

1 Inwentaryzacja istniejącego zagospodarowania terenu      1:500  
2 Poglądowa inwentaryzacja zieleni     1:500  
3 Inwentaryzacja- rzut piwnic    1:200  
4 Inwentaryzacja- rzut parteru     1:200  
5 Inwentaryzacja- rzut I piętra     1:200  
6 Inwentaryzacja- rzut II piętra     1:200  
7 Inwentaryzacja- rzut dachu     1:200  
8 Inwentaryzacja- elewacje     1:200  
9 Projektowane zagospodarowanie terenu     1:500  

10 Rzut piwnic     1:200  
11 Rzut parteru     1:200  
12 Rzut I piętra     1:200  
13 Rzut II piętra     1:200  
14 Rzut dachu     1:200  
15 Elewacje     1:200  
16 Wizualizacje        

 
 
 
 
 

 


































