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1. INFORMACJE OGÓLNE I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest remont holu głównego wraz z recepcją oraz pomieszczeniami przyległymi w 
Domu Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie, przy ul. Morskiej 11, województwo gdańskie, powiat Nowy dwór 
Gdański,  

 

Dom Pomocy Społecznej „Mors” jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 
Gdańskim. Obiekt posiada 130 miejsc dla mieszkańców stałych, w tym 60 miejsc przeznaczonych jest dla osób 
przewlekle, somatycznie chorych i 70 miejsc dla osób w podeszłym wieku.  

Obiekt składa się z trzech budynków, podpiwniczonych, połączonych łącznikami stanowiącymi główne piony 
komunikacyjne. Budynek A  o dwóch kondygnacjach nadziemnych to tzw. część usługowa z funkcją restauracji 
(stołówka z zapleczem kuchennym) i osobno funkcją kaplicy dla pensjonariuszy na parterze oraz 
pomieszczeniami biurowymi i usługowymi na piętrze. Budynek B, czterokondygnacyjny z funkcją usług 
rehabilitacyjnych w kondygnacji przyziemia oraz pokojami dla pensjonariuszy na pozostałych kondygnacjach. 
Budynek C, czterokondygnacyjny z funkcją mieszkalną i usługową w przyziemiu - jak budynek B. Obiekt 
wyposażony jest we własną kotłownię i instalację c.o.,  instalacje elektryczne, niskoprądowe w tym: instalację 
dozoru CCTV, telefoniczną, domofonu oraz wentylację grawitacyjną, instalacje wod-kan, hydranty, system 
ochrony p-poż z centralą i inne.  

 

Zakres opracowania  obejmuje hol wejściowy zlokalizowany w łączniku pomiędzy budynkami A i B wraz z 
recepcją i pomieszczeniami przyległymi. W skład pomieszczeń przyległych, które objęte zostały niniejszym 
opracowaniem wchodzą: zaplecze recepcji z magazynem, toaleta ogólnodostępna dostosowana dla osób 
niepełnosprawnych, toaleta dal personelu oraz pokój biurowy Działu Socjalnego z wydzielonym 
pomieszczeniem dla Kierownika tego działu. Dodatkowo opracowanie obejmuje klatkę schodową przy 
stanowisku recepcji na poziomie parteru z wytycznymi dotyczącymi modernizacji tej klatki na pozostałych 
kondygnacjach. Przedmiotowe pomieszczenia zlokalizowane są na kondygnacji parteru, w segmencie łącznika 
dwóch sąsiadujących budynków wielofunkcyjnych tj. A - części  i B - mieszkalnej. Hol z recepcją stanowi 
pomieszczenie o wys. 330 cm, nieregularnym kształcie, z klatką schodową i dwoma wejściami wyposażonymi w 
wiatrołapy: wejście główne od strony ul. Morskiej oraz vis a vis wejście od strony zalesionej działki rekreacyjnej 
z parkingiem wewnętrznym stanowiących własność DPS „Mors”. 

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania 
się z projektem i zgłoszenia ewentualnych rozbieżności w dokumentacji architektowi. 

1.1 Materiały wyjściowe do projektowania 

1.1.1 Zlecenie inwestora 
1.1.2 Wytyczne inwestora 
1.1.3 Archiwalna dokumentacja obiektu z 1978 r wykonana przez Biuro Projektów Budownictwa Morskiego 

Projmors, w tym: Tom 1. Ośrodek rehabilitacyjny Mors w Stegnie - Urbanistyka i Architektura; Tom 2. 
Projekt techniczny Ośrodka Wypoczynkowego w Stegnie, branża konstrukcyjno-budowlana. 

1.1.4 Inwentaryzacja lokalu z dnia 18.03.2017  
1.1.5 Dokumentacja zdjęciowa z dnia 18.03.2017 

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

2.1 Przeznaczenie, funkcja i program użytkowy lokalu 
2.1.1 Funkcja lokalu 

Pomieszczenie główne stanowi hol wejściowy o pow. 89,9 m2, zlokalizowany w przestrzeni łącznika sąsiednich 
budynków: części mieszkalnej i usługowej, który oprócz podstawowej funkcji komunikacyjnej wyposażony jest 
w stanowisko recepcji. Hol łączy komunikacyjnie dwa główne wejścia do budynku wyposażone w wiatrołapy, 
korytarz i klatkę schodową w części mieszkalnej, wejścia do restauracji i kaplicy, pokoju biurowego Działu 
Socjalnego oraz pomieszczeń WC.  
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2.1.2 Projektowany program użytkowy lokalu. 
Stanowisko recepcji w holu głównym to rozbudowany mebel recepcyjny z zapleczem i magazynem, 
przystosowany do obsługi pensjonariuszy, gości hotelowych i interesantów, a także kontroli dostępu i nadzoru. 
W holu przewiduje się także miejsce do odpoczynku przed restauracją (ławka/sofa). Niniejszy projekt nie 
zmienia obecnego programu użytkowego lokalu. 
 

2.2 Parametry techniczne i dane liczbowe lokalu 

Symbol Opis Obliczona powierzchnia [m2] 

Pu 
Łączna powierzchnia użytkowa zakresu 
opracowania 

180, 1  

2.3 Program użytkowy lokalu, zestawienie powierzchni: 

Numer pom. Nazwa pomieszczenia Obliczona powierzchnia [m2] 

1 Hol wejściowy 89,9 

2 Wiatrołap 1 5,7 

3 Wiatrołap 2 9,1 

4 Klatka schodowa 12,9 

5 Zaplecze recepcji 5,3 

6 Magazyn 6,9 

7 WC 1 4,5 

8 WC 2.1 2,1 

9 WC 2.2 4,3 

10 Wc 2.3 1,8 

11 Biuro Działu Socjalnego 28,4 

12 Pomieszczenie Kierownika Dz. Socjalnego 9,2 

2.4 Układ komunikacji, transportu wewnętrznego i ewakuacji 

2.4.1 Komunikacja pionowa 
Schody wejściowe z obu stron łącznika pomiędzy budynkami A i B, wyposażone w pochylnie z balustradami dla 
osób niepełnosprawnych. 
Klatka schodowa przy recepcji – istniejąca - schody stałe żelbetowe 
 

2.4.2 Komunikacja pozioma  

Hol jest dostępny dla osób z zewnątrz przez wejścia główne wyposażone w wiatrołapy i automatyczne drzwi 
przesuwne o szerokości otwarcia min. 160 cm w świetle 

2.4.3 Ewakuacja z lokalu 

Ewakuacja z lokalu odbywa się poprzez: wejście główne od strony ul. Morskiej 

2.4.4 Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Lokal został zaprojektowany w sposób umożliwiający dostęp i użytkowanie go osobom niepełnosprawnym. 

Zastosowano:: 

a) równe poziomy podłóg na całej powierzchni komunikacji poziomej 

b) poręcze ścienne, obustronnie na drogach komunikacji poziomej 

c) windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych łączącą kolejne kondygnacje budynków B, C; 
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d) toalety z wyposażeniem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych  

e) drzwi wewnętrzne o szerokości użytkowej co najmniej 90 cm wszędzie tam gdzie przewiduje się możliwość 
przebywania osoby niepełnosprawnej; 

3. OŚWIETLENIE I NASŁONECZNIENIE 

Projekt nie zmienia istniejących warunków oświetlenia i nasłonecznienia. 

Dostęp światła dziennego do pomieszczenia holu odbywa się przez drzwi zewnętrzne przeszklone od strony ul. 
Morskiej oraz drzwi zewnętrzne przeszklone od strony terenu rekreacyjnego, a także poprzez wysokie okna w 
ścianie zewnętrznej klatki schodowej.  

Pokój biurowy Działu Socjalnego oraz pokój Kierownika Działu Socjalnego są jest odpowiednio nasłonecznione 
przez okna w ścianie zewnętrznej i przeszklone drzwi balkonowe. Pomieszczenia zaplecza recepcji i magazynu 
również z dostępem do światła dziennego - pasy okien na wys. ok. 172 cm od parapetu na całej długości 
pomieszczeń.  

4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE 

Projekt nie zmienia się układu konstrukcyjnego budynku. 

Wszystkie wyroby budowlane i materiały wykończeniowe muszą posiadać aktualne deklaracje właściwości 
użytkowych, aprobaty i inne dokumenty poświadczające spełnienie norm aktualnie obowiązujących w prawie 
polskim i europejskim. 

Wszystkie wyroby i materiały wykończeniowe wraz z ww. dokumentami należy przed wbudowaniem 
przedstawić do akceptacji nadzorowi inwestorskiemu oraz projektantowi.  

Materiały wykończeniowe muszą posiadać parametry techniczne, estetyczne i funkcjonalne równe lub 
wyższe od wskazanych w niniejszym projekcie. 

 

Wymagania dla materiałów (wyrobów) stosowanych w budynkach określone są w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.  

Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze, 
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia. 

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych 
łatwo zapalnych jest zabronione 

 

4.1 Ściany 

4.1.1 Konstrukcja 

Projekt zakłada zachowanie istniejącego układu ścian i przegród. Istniejące ściany należy wyrównać zaprawa 
cementową, szpachlować i szlifować dla uzyskania równej powierzchnie pod powłoki malarskie i okładziny 
ścienne. Pozostałe ściany pokryć płytą gipsowo-kartonową mocowana na placki lub profile stalowe CW 50, 
CW100 oraz wykończyć według wskazań w projekcie (patrz rysunek A100 -Rzut). W pomieszczenia WC 
stosować płyty g-k do pomieszczeń mokrych. Przy montażu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy 
stosować technologię wskazana przez producenta wybranego systemu. 

4.1.2 Rozwiązania materiałowe 

Dla uzyskania efektu założonego w projekcie zastosowano szereg systemowych rozwiązań i materiałów. 
Wykorzystano następujące elementy wykończenia ścian: 

a)  Okładziny ścian OK1 (patrz rys A106 Hol - ściany) w holu, z płyt HPL lub drewnopochodnych, niepalnych, 
gr.14 mm, , laminowanych na podkonstrukcji stalowej, wentylowanej. Zastosowane płyty muszą posiadać 
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odpowiednią odporność na ogień wymagana dla pomieszczeń użyteczności publicznej określone w 
europejskiej normie PN-EN 13501-1:2008. Klasa B-s2,d0: niezapalny, niedymiący, niekapiący. 

b)  Płytki ceramiczne ścienne w pomieszczeniach WC 1, WC 2.1-3 (patrz rys A107 Pom. sanitarne) 

c)   Ściany malowane farbą emulsyjną - widoczne partie ścian, których nie przykryto okładzinami malować 
farbą emulsyjną do stosowania wewnętrznego kolor jasny szary: NCS S 2002-B50G, półmat. ściany 
malować na pełna wysokość, pozostawiając białą opaskę pod sufitem szer.5 cm.  

d)   Tapeta (klatka schodowa, ścian naprzeciwko biegów, przy spocznikach) – ścianę wykończyć tapeta 
winylową na pełna wysokość wszystkich kondygnacji; tapeta spełniająca wymagania do stosowania w 
obiektach użyteczności publicznej; wzór grafit z nadrukiem wzoru w kolorach szarym i białym – wzór do 
uzgodnienia z projektantem i Inwestorem. 

4.2 Słupy 

W pomieszczeniu holu z recepcją są dwa słupy wolnostojące. Oba słupy należy oczyścić i wyrównać zaprawą 
cementową w miejscach mocowania podkonstrukcji z profili stalowych dla okładzin słupa OBS 1 i OBS 2. 
Podkonstrukcja powinna być w formie skręcanych śrubami opasek, zaciśniętych wokół słupa, montowanych bez 
naruszania struktury konstrukcyjnej słupa. Materiał okładziny identyczny jak materiał okładziny ścian OK1 
(patrz rys. A106 Hol – ściany / Zestawienie okładzin). Zachować podziały poziome płyt okładziny słupa – jak 
podziały na okładzinach ścian (zakłada się wys. cokołu - 100 mm, wys. okładziny dolnej -1950 mm, wys. 
okładziny górnej 1200 mm, 420 mm, lub inna w zależności od lokalizacji – patrz rys A106 Hol - ściany 

 

4.3 Posadzki 

Posadzki w holu i wiatrołapach: granit Bohus Grey płytka 60,5 x 30,5 cm, polerowany, gatunek 1, grub. 2-3 cm 
(grubość płyt do ustalenia z Inwestorem po dokonaniu odkrywki istniejącej posadzki marmurowej) lub inny 
granit o parametrach użytkowych i estetycznych równych lub wyższych od wskazanego.  

Fuga w kolorze szarym Light Grey – kolor uzgodnić z projektantem po zatwierdzeniu docelowej próbki 
kamienia. 

Płyty granitowe układać zgodnie z projektem (patrz: rys. A103 Posadzka i instal. elektr.) Należy zdemontować 
istniejące płytki marmurowe, istniejące podłoże oczyścić, ewentualne ubytki i nierówności wyrównać zaprawą 
cementową, montaż płyt granitowych na zaprawie klejowej, zgodnie ze sztuką. Zachować ewentualnie 
istniejące szczeliny dylatacyjne (w tym dylatacji w liniach łączeniach budynków A i B). Posadzkę kamienną 
(granit) należy również przedzielić siatką dylatacji przeciwskórczowych ze spoinami elastycznymi w kolorze fugi, 
w odstępach co ~3,75 m. 

Uwaga ! W strefie lokalizacji mebla recepcyjnego uwzględnić instalacje elektrycznego ogrzewania 
podłogowego, jak wskazano na rysunku.  

W wiatrołapach stosować wycieraczki systemowe typu poliamid-guma, jak wskazano na rys. A103 Rzut 
posadzki, instal. elektr.. Wycieraczki osadzić w posadzce (wykonać wnęki w posadzce gł. ok 22-25 mm w 
zależności od typu wycieraczki), zrównując powierzchnię wycieraczki z posadzką granitową (Patrz rys. A103 
Rzut posadzki , intal. elektr, , det.3) 
 

Zaplecze recepcji:  płytka granitowe Bohus Grey 30x30x1 cm,. fuga: Light Grey 

Magazyn:  płytka granitowe Bohus Grey 30x30x1 cm,. fuga: Light Grey 

WC 1: płytka gres 60 x 60 cm, bez cokołów, kolor biały, fuga: Grey 

WC 2.1: płytka gres 60 x 60 cm, bez cokołów, kolor biały, fuga: Grey 

WC 2.2: płytka gres 60 x 60 cm, bez cokołów, kolor biały, fuga: Grey 

WC 2.3: płytka gres 60 x 60 cm, bez cokołów, kolor biały, fuga: Grey 

Pomieszczenie biurowe Dz. Socjalnego: wykładzina obiektowa, biurowa, włókno PA6100%, gramatura ok.730 
g/m2, płytka 50x50 cm, klasa palności: Bfl-s1, wzór szary prążki  

Pokój  Kierownika Dz. Socjalnego: wykładzina obiektowa, biurowa, włókno PA6100%, gramatura ok.730 g/m2, 
płytka 50x50 cm, klasa palności: Bfl-s1, wzór szarobrązowe prążki 
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Wszystkie nawierzchnie wykonać z materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu. 

 

Uwaga ! Dobór materiałów na posadzkę i ich ostateczna kolorystyka ustalona zostanie po zatwierdzeniu 
przez nadzór inwestorski i projektanta ich próbek przedstawionych przez Wykonawcą przed wbudowaniem. 

 

Zestawienie materiałowe i ilościowe posadzek zamieszczono w części graficznej (patrz: rys. A103 Posadzka i 
instal. elektr.)   

 

 

4.4 Schody 

Projekt przewiduje modernizację istniejącej klatki schodowej, zlokalizowanej w przedmiotowym holu z 
recepcją, bez naruszania elementów ich konstrukcji nośnej. Należy w całości wymienić nawierzchnię biegów 
schodowych oraz balustradę i poręcze. Wykonać zgodnie z projektem, patrz rys: A111 - Klatka schodowa. 

Modernizacja biegów schodowych polegać ma na demontażu wykładzin oraz istniejących okładzin podnóżków i 
przednóżków oraz dodatkowo wycięciu wierzchniej warstwy policzków schodowych dla uzyskania, po 
wykończeniu na gładko prześwitu duszy o szer. 4 cm. Prześwit ten jest niezbędny do przeprowadzenia 
elementów konstrukcji balustrady pomiędzy biegami schodowymi. Stopnice i podstopnice wyrównać zaprawą 
cementową, uwzględniając przy tym zachowanie jednakowych wysokości stopni w danym biegu. Biegi 
schodowe wykonać jako schody kątowe proste (bez kapinosów) i wykończyć prefabrykowanymi elementami 
lastryko terazzo jednoelementowymi w odcieniach bieli. Uwaga ! Należy zastosować okładziny schodowe z 
podwójną wkładką antypoślizgową. 

 

4.5 Sufity 

Projekt przewiduje wymianę istniejącego sufitu podwieszonego w holu tj. pełnego sufitu z płyt gipsowo-
kartonowych wraz z podkonstrukcją stalową na nowy, systemowy sufit podwieszony również z płyt gipsowo - 
kartonowych na konstrukcji stalowej. Sufit wykonać zgodnie z technologia producent jako pełny i wg. wskazań 
w projekcie (patrz rys: A104 Rzut sufitu). Zachować odsunięcia od ścian przyległych od 25 – 33 cm, a krawędzie 
sufitu g-k wykończyć płytą gipsową zagiętą po częściowym nacięciu jej powierzchni, jak wskazano na rys. detali 
S1-S4. Na krawędziach wskazanych na rysunku (pas przy ścianie z wejściami do kaplicy i restauracji oraz pas nad 
recepcją) instalować oświetlenie liniowe LED. Widoczne części stropu na obwodzie sufitu malować trzykrotnie 
farbą emulsyjną białą. Płaszczyznę stropu nad stanowiskiem recepcji pokryć dekoracyjną okładziną drewnianą 
DEK.01 (patrz rys. A105 – DEK01 Okładzina dekoracyjna). Okładzina na podłożu z płyty OSB / NRO, gr 18 mm, 
mocowana do stropu i ściany za recepcją na podkonstrukcji stalowej CW50,  

W sufitach pełnych wykonać szczeliny wentylacyjne oraz zapewnić otwory rewizyjne umożliwiające 
eksploatację i konserwację zlokalizowanych tam urządzeń.  Należy także sprawdzić i wymienić wadliwe 
fragmenty instalacji elektrycznych i niskoprądowych i dostosować pozostałe urządzenia ochrony ppoż. zgodnie 
z wymaganiami dla przedmiotowego obiektu. W razie konieczności zlecić wykonanie osobnego projektu dla 
danej branży. Prace związane z ww. instalacjami należy zlecić wyłącznie osobie posiadającej odpowiednie 
uprawnienia. 

Występujące dylatacje konstrukcyjne budynku należy uwzględnić w suficie podwieszanym. Dylatacje takie 
należy wykonać poprzez rozcięcie płyt sufitowych, analogicznie jak w ścianach. 

Uwaga: Nie wolno przekraczać dopuszczalnego obciążenia stropu urządzeniami oraz samym sufitem. Wielkość 
dopuszczalnego obciążenia należy ustalić na podstawie dokumentacji obiektu posiadanej przez właściciela 
obiektu. 

 

Sufit podwieszony i sufit dekoracyjny przewidziano jedynie w pomieszczeniu holu z recepcją. W pozostałych 
pomieszczenia będących w zakresie niniejszego opracowania, ze względy na istniejące ograniczenia, w tym 
wysokości pomieszczeń nie przewiduje się stosowania sufitów obniżonych, a prace związane z wyrównaniem 
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istniejących powierzchni tj, oczyszczeniem, szpachlowaniem, gruntowaniem i min. 2- krotnym malowaniem ich 
powierzchni. Sufity malować farbą emulsyjną do stosowania wewnętrznego, w kolorze białym. 

4.6 Wnęki 

Projekt przewiduje wykonanie wnęki na magazyn podręczny przy stanowisku recepcji. 

4.7 Otwory okienne 

Nie dotyczy 

4.8 Otwory drzwiowe 
 
Zestawienie stolarki drzwiowej projektowanej przedstawiono na rys. A114- Zestawienie stolarki.  Dodatkowo  
tabela na rys A100 – Rzut zawiera zestawienie wszystkich drzwi zlokalizowanych w pomieszczeniach objętych 
zakresem opracowania. 

4.8.1 Drzwi zewnętrzne 
 
Projekt przewiduje wymianę istniejącej stolarki drzwi zewnętrznych tj. drzwi zlokalizowanych w holu 
recepcyjnym, oznaczonych w projekcie D1 - D4 (drzwi przeszklone). Bezwzględnie zachować należy istniejące 
gabaryty otworów, a stolarkę dopasować do konstrukcji ścian. Wymienione powyżej drzwi zewnętrzne i drzwi 
wiatrołapów (patrz zestawienie stolarki wykonać jako systemową stolarkę aluminiową na bazie na 
atestowanych i certyfikowanych profili ciepłych o przekroju prostokątnym Aluprof lub innych systemów o 
parametrach technicznych i estetycznych równych lub wyższych od wskazanego, malowaną proszkowo na 
kolor szary grafit RAL7016. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wybrany system stolarki aluminiowej 
wraz z próbką profila Inwestorowi i projektantowi do zatwierdzenia, przed wbudowaniem. 
  
Drzwi D1 – drzwi zewnętrzne wiatrołapu, dwuskrzydłowe przesuwne w przeciwnych kierunkach, 
przeszkolone, bez progu, przesuwne automatycznie (awaryjnie manualnie) z czujką ruchu, szyba zespolona 
6/16/6, obustronnie bezpieczna; 
 
Drzwi D2 – drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe przesuwne w przeciwnych kierunkach, z naświetlem, 
przeszkolone, bez progu, przesuwne automatycznie (awaryjnie manualnie) z czujką ruchu, szyba zespolona 
6/16/6, obustronnie bezpieczna; 
 
Drzwi D3– drzwi zewnętrzne wiatrołapu, dwuskrzydłowe przesuwne w przeciwnych kierunkach, z 
naświetlem, przeszkolone, bez progu, przesuwne automatycznie (awaryjnie manualnie) z czujką ruchu, szyba 
zespolona 6/16/6, obustronnie bezpieczna; 
 
Drzwi D4– drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe przesuwne w przeciwnych kierunkach, z naświetlem, 
przeszkolone, bez progu, przesuwne automatycznie (awaryjnie manualnie) z czujką ruchu, szyba zespolona 
6/16/6, obustronnie bezpieczna; 

Drzwi wewnętrzne: 
 
Dla uzyskania założonego efektu wystroju wnętrza, przy drewnianych okładzinach ściennych oznaczonych w 
projekcie jako OK1 (patrz opis pkt. 4.1a) przyjęto nietypową stolarkę drzwiową z niewidoczną ościeżnicą (bez 
opaski) i wykończenie ościeżnic i skrzydeł drzwiowych tożsame z ww. okładziną OK1. Płaszczyzna skrzydła 
drzwiowego powinna być zlicowana z płaszczyzną okładziny ściennej jak wskazano na rys. A100 Rzut, rys 5-
Drzwi na ścianie z okładziną. Zakłada się przy tym wykorzystanie ościeżnic regulowanych, wysuniętych przed 
lico z podkładką wyrównującą, które od strony holu przystosowane będą do montażu okładziny ściennej. 
Odległość krawędzi skrzydła o krawędzi okładziny – minimalna wymagana do montażu zawiasów, 
symetryczne po obu stronach. Powyższe dotyczy drzwi oznaczonych na rysunku A100-Rzut jako D5, D6, D9, 
D10, D11 i D12. 
 
Drzwi D5 (pom. Kaplica) – drzwi wewnętrzne, pełne, dwuskrzydłowe, niesymetryczne, większe skrzydło szer. 
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min.100 cm w świetle, mniejsze skrzydło z blokadą, przylgowe, licowane do okładziny ściennej, wykończenie: 
jak okładzina OK1 (patrz opis pkt. 4.1a), pochwyt ok. 70cm INOX, zamek patentowy, wzmocnione - po 4 
zawiasy na skrzydło. 
 
Drzwi D6 (pom. Restauracja) – drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, niesymetryczne, większe skrzydło szer. 
min.100 cm w świetle, mniejsze skrzydło mniejsze skrzydło z blokadą, przeszklone na pełna wysokość, 
przylgowe, licowane do okładziny ściennej, wykończenie: jak okładzina OK1 (patrz opis pkt. 4.1a), pochwyt ok. 
70cm INOX, zamek patentowy, wzmocnione - po 4 zawiasy na skrzydło. 
 
Drzwi D7 (Korytarz) – drzwi istniejące (poza zakresem opracowania). 
 
Drzwi D8 (pom. Działu Sojalnego) – drzwi istniejące. Projekt przewiduje pokrycie drzwi i ościeżnicy nowa 
powłoka malarską – malowanie proszkowe RAL 7016 lub inny kolor zbliżony do koloru okładziny ściennej OK1 
 
Drzwi D9 (pom. Zaplecze recepcji) – drzwi wewnętrzne, prawe, pełne, jednoskrzydłowe, przylgowe, licowane 
do okładziny ściennej, wykończenie: jak okładzina OK1 (patrz opis pkt. 4.1a), ościeżnica na całą grubość ściany 
nośnej. Klamka z kwadratowym szyldem, zamek patentowy z kwadratowym szyldem – INOX 
 
Drzwi D10 (pom. Zaplecze recepcji, wejście z holu) – drzwi wewnętrzne, lewe, pełne, jednoskrzydłowe, 
przylgowe, licowane do okładziny ściennej, wykończenie: jak okładzina OK1 (patrz opis pkt. 4.1a), ościeżnica 
na całą grubość ściany nośnej. Klamka z kwadratowym szyldem, zamek patentowy z kwadratowym szyldem – 
INOX 
 
Drzwi D11 (pom. WC2.1) – drzwi wewnętrzne do pom. sanitarnych, prawe, pełne, jednoskrzydłowe, 
przylgowe, licowane do okładziny ściennej, wykończenie: jak okładzina OK1 (patrz opis pkt. 4.1a), ościeżnica 
na całą grubość ściany nośnej. Klamka z kwadratowym szyldem, zamek patentowy z kwadratowym szyldem – 
INOX.  
 
Drzwi D12 (pom. WC1) – drzwi wewnętrzne do pom. sanitarnych, prawe, pełne, jednoskrzydłowe, przylgowe, 
licowane do okładziny ściennej, wykończenie: jak okładzina OK1 (patrz opis pkt. 4.1a), ościeżnica na całą 
grubość ściany nośnej. Klamka z kwadratowym szyldem, zamek patentowy z kwadratowym szyldem – INOX. 

Drzwi D15 (pom WC2.2) drzwi wejściowe do pomieszczeń sanitarnych: z płyty wiórowej; szer. ościeżnica 
stalowa malowana proszkowo kolor skrzydła drzwiowego i ościeżnicy – biały RAL9016. 
 
Drzwi D16 (pom WC2.3) drzwi wejściowe do pomieszczeń sanitarnych, prawe, z płyty wiórowej, ościeżnica 
stalowa malowana proszkowo, kolor skrzydła drzwiowego i ościeżnicy – biały RAL9016. Zamek do WC 
wpuszczany. W dolnej części drzwi otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2 dla dopływu 
powietrza 
 
Drzwi D17 (pom. Kierownika Dz. Socjalnego) – drzwi aluminiowe, wewnętrzne, lewe, przeszklone na pełną 
wysokość – pojedyncza szyba float 4 mm, jednoskrzydłowe, przylgowe, bez progu. Kolor profili biały RAL9016. 
Klamka z kwadratowym szyldem, zamek patentowy z kwadratowym szyldem – INOX 

4.9 Meble i zabudowy meblowe 

4.9.1 Stanowisko recepcji 

Stanowisko recepcji oznaczone w projekcie jako REC1 stanowi meblowa lada recepcyjna o długości 533 cm, 
wraz z modułami bocznymi (stałym i uchylnym) ograniczającymi dostęp dla osób z poza personelu recepcji. 
Patrz rys. M100 Mebel recepcyjny. 
Mebel recepcyjny części głównej składa się z długiego blatu roboczego z szufladami oraz nadstawki lady, która 
stanowi całość z dekoracyjnym frontem lady. Szuflady pod blatem powinny być wyposażone w wyjmowalne 
kuwety ze sklejki lakierowanej z przegrodami dostosowanymi do przechowywania kluczy do pokojów 
pensjonariuszy. Wszystkie szuflady wyposażyć w zamki meblowe SISO kwadrat szufladowy fi19x22 nikiel. 
Lada wyposażona jest także w koryto całej długości z wyjmowalnymi klapami z płyt meblowej. W korycie 
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prowadzić instalacje w prawidłowo izolowanych przewodach oraz mocować zestawy gniazd elektrycznych i 
niskoprądowych. Zasilanie recepcji z posadzki: 2 obwody 220V, 4 x LAN, 4 x TEL, 2 x Domofon. Przewody 
prowadzić w peszlach pod posadzką oraz w meblu. 

W części środkowej podporę blatu stanowi zespół szafek z wysuwanymi szufladami oraz panelem z 
załącznikami. Panel przeznaczony jest do instalacji załączników funkcyjnych recepcji( docelowe funkcje 
załączników określi Inwestor w trakcie nadzoru inwestorskiego) oraz montażu szuflady kasowej montowanej na 
prowadnicach stalowych. Sugerowane gabaryty szuflady 415 x 130 x 417 mm (szer. x gł. x wys). Szuflada 
zamykana na klucz z możliwością otwierania awaryjnego, wyposażone w ok. 8 przegród dostosowanych do 
banknotów polskich złotych oraz pojemnikiem na bilon. 
Nadstawka wraz frontem lady jest elementem dekoracyjnym i powinna zostać wykonana z najwyższą 
starannością. Dekoracyjne panele drewniane należy wykonać z klepek drewnianych niepalnych, pokrytych 
lakierem bezbarwnym półmat, klejonych na płycie MDF NRO, układanych w poziomie. Wykonać zgodnie z 
technologia producenta i wg wzoru wskazanego w projekcie. Montaż paneli dekoracyjnych do korpusu mebla 
recepcyjnego na klej montażowy i kołki. Krawędź łączącą płaszczyznę dekoracyjna z nadstawką wykończyć tak, 
by wyglądała na jednorodny element drewniany tj. łączenie na skos, bez widocznych krawędzi płyt. 

 
Segmenty boczne wykończyć laminatem HPL. Segment uchylny wyposażyć kółka meblowe, przenoszące ciężar 
segmentu  i okucia meblowe umożliwiające łatwe otwieranie segmentu - kąt 180 stopni oraz blokowanie 
ryglem segmentu w pozycji lady zamkniętej do listy mocowanej na okładzinie ściennej. 
Segment stały mocowany do głównego mebla recepcyjnego trwale, wyposażony w instalacje domofonową, 
wyprowadzoną po wewnętrznej stronie segmentu, od strony recepcji, jak wskazano w projekcie (rys M100 
Mebel recepcyjna). Uwzględnić możliwość ewentualnego demontażu tych elementów tj segmentów bocznych 
w przyszłości, bez uszkodzenia mebla głównego. 
 

Projekt przewiduje także zastosowanie ruchomych elementów wyposażenia recepcji w tym:  

− demontowalnych modułów - półek wstawianych na blat, pod nadstawkę. 

− dwóch wózków na stacje robocze PC, wykonanych z płyt MDF laminowanych (jak konstrukcja mebla 
recepcji),  wyposażonych w kółka meblowe z blokadą. 

− dwóch kontenerów biurowych na kółkach, wykończenie jak konstrukcja mebla recepcji). 

− dwóch szafek niskich MB.01, wys 720 mm z trzema szufladami na markowych prowadnicach 
systemowych, górna szuflada wys. 120 mm. Wys cokołu – jak wys..cokołu w holu. 

− krzesło biurowe, ergonomiczne z podparciem lędźwi, obrotowe, z regulacją podłokietników; oparcie z 
elastycznej siatki; podstawa/stelaż pięcioramienna z kółkami z mechanizmem synchronicznym 
regulacji wysokości siedziska i kąta nachylenia oparcia. Kolor wykończenia: oparcie – jasno szary, Rama 
oparcia i tapicerka siedziska - czarny, podstawa: chromowane aluminium. 

Wyposażenie techniczne stanowiska recepcji stanowią: 

− dwa monitory recepcjonisty - CCTV Monitor do monitoringu TFT ~20-22”, matryca TFT TN, 
podświetlanie LED, rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), wejście video: HDMI. Podstawa z 
możliwością regulacji wysokości i kąta nachylenia, by umożliwić wsunięcie go pod pozioma półkę 
nadstawki lady. 

− monitor do pracy biurowej (urządzenie w posiadaniu Inwestora) 

− aparat telefoniczny z centralą (urządzenie w posiadaniu Inwestora) 

− dwa urządzenia domofonowe - domofon cyfrowy ze słuchawką, do centrali cyfrowych z przyciskiem 
otwierania drzwi wejściowych, opcjonalnie drugi przycisk funkcyjny. Możliwość uruchomienia rygla 
(elektrozaczepu) bez podnoszenia słuchawki. 

− kserokopiarka – urządzenie wielofunkcyjne (urządzenie w posiadaniu Inwestora) 

 
Do budowy mebla recepcyjnego stosować płyty meblowe MDF/NRO i inne materiały trudnozapalne i 
nierozprzestrzeniające ognia. Wymagania dla materiałów (wyrobów) stosowanych w budynkach określone są 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
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4.9.2 Zabudowy meblowe  

Projekt przewiduje kilka rodzajów stałych zabudów meblowych w pomieszczeniach będących w zakresie 
opracowania: 

− Wnęka z drzwiami przesuwnymi w pom. WC2.2 – fragment pomieszczenia sanitarnego wydzielony 
został drzwiami przesuwnymi tworząc wnękę gospodarczą dla użytku personelu sprzątającego. 
Systemowe drzwi przesuwne podwieszane na trwałych wózkach jezdnych, cztery fronty na pełną 
wysokość pomieszczenia, bez progu (tj. profil dolny wpuszczony w posadzkę). Cztery fronty z płyt 
lakierowanych płyt laminowanych wodoodpornych wzór jesion (wzór usłojenia w pionie) montować w 
profile aluminiowe o przekroju prostokątnym ze stopu aluminium pokrytego lakierem poliestrowym, 
kolor - anoda naturalna. Fronty wyposażyć w blokady i zamki do systemów aluminiowych , 
uniemożliwiających dostęp osób trzecich do wnęki. 
Wnętrze wnęki gospodarczej wyposażone jest w wolnostojący metalowy regał magazynowy szer 186 
cm (lub dwa regały szer. 98 cm) z półkami. Półki z blachy stalowej, zaginanej. Zakłada się montaż półek 
na trzech poziomach: 85, 130 i 180 cm na poziomem posadzki. Stalowa konstrukcja regału powinna 
wytrzymać obciążenie min 50 kg /1 półkę 
Profile stalowe regału oraz półki pokrycie powierzchni galwaniczną powłoką cynku zabezpieczają 
konstrukcję przed uszkodzeniami, odkształceniami oraz korozją. 

− Wnęka magazynu recepcji  - systemowe drzwi przesuwne podwieszane na trwałych wózkach jezdnych, 
na pełną wysokość pomieszczenia, bez progu (tj. profil dolny wpuszczony w posadzkę). Dwa fronty z 
płyt lakierowanych płyt laminowanych. Kolor jasny szary – dobrać do koloru ściany wnęki. Profile 
aluminiowe o przekroju prostokątnym ze stopu aluminium pokrytego lakierem poliestrowym, kolor - 
anoda naturalna. 
Zabudowa meblowa to dwa regały magazynowe ustawione narożnikowo. Pierwszy oznaczony w 
projekcie MB1 (patrz rys. A102 Aranżacja) o wym. 95 x 25 x 220 cm, drugi oznaczony jako MB2, o wym. 
70x 45 x 220 cm. Regały stalowe z profili systemowych perforowanych malowanych proszkowo na 
kolor grafit RAL 9017 z półkami z płyty MDF melaminowanych, kolor jasny szaryRAL7004. Półki – po 6 
szt na 1 regał. 

− Zabudowa z aneksem kuchennym w pom. Działu Socjalnego – zabudowa meblowa z płyty wiórowej 
laminowanej o głębokości 60 cm złożona z: biurowego aneksu kuchennego, szafki wysokiej z półkami 
oraz szafy ubraniowej. ateriały: laminat jesion + grafitowy. Skrajny lewy segment oraz wnękę aneksu 
kuchennego wykończyć laminatem jesionowym, pozostałe segmenty – grafitowy (patrz rys. A108 – 
Pom. Biurowe). Płaszczyznę dolną wnęki wykonać jako blat roboczy kuchenny. Wnęka aneksu 
wyposażona jest w zlewozmywak jednokomorowy nakładany, granitowy (kolor: Antracyt) z baterią 
jednouchwytową (kolor Antracyt), oraz podwieszoną szafką we wnęce z frontem szklanym (szkło typu 
Frost) w ramce aluminiowej, otwierane do góry na siłownikach. Uchwyt prosty szr. 80 mm, aluminium 
naturalne. Boki szafki – jesion. Dolna półka szafki z krawędziowym oświetleniem LED w systemowej 
listwie aluminiowej, kierunek światła: góra + dół. Szafkę we wnęce wyposażyć w półkę szklaną 
montowaną na podpórki tj. wspornik półki fi 5mm metalowy z koszulką z tworzywa. naścianie tylnej 
montować dwa gniazda bryzgoszczelne 220V z uziemieniem i klapką unoszoną do góry (kolor osprzętu: 
Antracyt). Pod blatem  z lewej strony montować chłodziarkę podblatową do zabudowy z frontem 
meblowym, obok front wysuwany z integrowany z pojemnikami na segregację odpadków. Wysunięcie 
frontu powinno spowodować wysunięcie koszy. Kosze do szafki 60., dwa pojemniki + kuwety na środki 
czystości. Górne szafki z frontami oraz te nieoznaczone w projekcie - bez uchwytów  (mechaniczny 
system otwierania Tip-On). Pozostałe fronty wyposażyć w uchwyty meblowe dł ok.140 mm, chrom 
satynowy. 
Lokalizacja pionów do podłączenia zlewozmywaka – zabudowa z płyt gk za szafką wysoką z półkami. 
Docelowe wyposażenie zabudowy z aneksem kuchennym uzgodnić z Inwestorem.  

− Gabloty przeszklone w holu (patrz rys. M101 – GAB01, GAB 02 – Gabloty ścienne). Dwie gabloty o 
konstrukcji stalowej -  blacha stalowa gr 4 mm, malowana proszkowo na kolor grafitowy półmat. 
Głębokość gablot – 220 mm, wysunięcie przed lico okładziny ściennej OK1 – 35-40 mm. Montaż na 
stałe do ściany nośne (przy klatce schodowej), przez otwory montażowe w tylnej płycie gabloty.    
Gabloty z podwójnymi, uchylnymi frontami szklanymi (szkło hartowane, bezpieczne gr 5 mm) w 
okuciach systemowych do szkła. Przy doborze okuć do szkła (zawiasów) należy uwzględnić zadany 
rozmiar i ciężar płyt szklanych, umożliwiających płynne i bezpieczne ich otwieranie. Dodatkowo 
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gabloty należy wyposażyć w: płyty tylne HPL 8mm kolor grafit z z drukiem grafiki; półki szklane ze szkła 
hartowanego (dotyczy tylko gabloty GAB 01);  zamki do wszystkich frontów szklanych oraz oświetlenie 
LED – dwie listwy aluminiowe z paskami LED i zakrytymi paskami z tworzywa rozpraszającego światło) 
montowane do płaszczyzny górnej gablot, 5 cm przed płaszczyzna szkła (Barwa światła: neutralna 4000 
– 4500K, napięcie zasilania: 12 VDC), po jednej listwie na gablotę. 

 

4.9.3 Meble wolnostojące 

W zakresie mebli wolnostojących przewidziano wyposażenie przedmiotowych pomieszczeń w produkty 
dostępne w handlu. Dotyczy to mebli wskazanych jako wyposażenie stanowiska recepcyjnego opisane powyżej 
(patrz: pkt. 4.91 Stanowisko recepcji) w tym: fotel biurowy obrotowy z podłokietnikami, dwie szafki niskie z 
szufladami MB.01, dwa regały magazynowe magazynu podręcznego recepcji MB.02 i MB.03, dwa kontenery 
biurowe biurowe na kółkach i dwóch wózków na stacje robocze PC oraz trzyosobowej sofy w holu MEB.01. Sofa 
prosta, wymiar: ok 180 x 65 x 68, o minimalistycznym wzornictwie w stylu klasyki deisgnu Le Corbusiera, z 
tapicerką prostą w formie, spełniającą wymagania miejsc użyteczności publicznej (wysoka odporność tkaniny 
obiciowej na ścieranie włókna, łatwość usuwania zabrudzeń itp.). Elementy tapicerowanie osadzone w ramie ze 
stali nierdzewenej, chrom lub INOX. Boki sofy – ramy stalowe najlepiej bez tapicerki. 

4.9.4 Elementy dekoracyjne wystroju wnętrza 

Centralnym elementem wystroju holu recepcyjnego jest dekoracyjna ściana oznaczona w projekcie jako  
DEKOR 1, o wymiarach szer. 289 cm, wys. 326 cm ( – do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem.  

Projekt zakłada montaż podłoża z płyty OSB/NRO oraz impregnowanego płótna do montażu szklanych płyt - 
szkło float, Optiwhite, hartowane bezpieczne gr 10-12 mm z nadrukiem fotografii (druk UV od strony 
wewnętrznej). Całość powierzchni wykonać z trzech pionowych płyt o szer 960 x wys. 3260 mm, łączonych 
bezsłupkowo za pomocą bezbarwnych taśm silikonowych. Ścianę przy posadzce wykończyć cokołem jak w 
pozostałej części holu. 
 
Pozostałe elementy dekoracji wnętrza to: 

− Donice na kwiaty -  wysokość ok 60 - 80 cm, o przekroju kwadratowym, szer. boku 30-40 cm, proste w 
formie donice wykonane z włókna szklanego (fiberglas) lub wykończone płytą minieralno-akrylową. 
Donice wyposażone w otwór drenażowy z zatyczką, umożliwiający odprowadzenie nadmiaru wody na 
zewnątrz pojemnika. 

− Kasety informacyjne – przy pomieszczeniach Restauracja i Kaplica do zamieszczania informacji 
bieżących. 

− Inne elementy jak np. ramki na grafiki, instrukcje, przedmioty dekoracyjne itp. w gestii Inwestora (poza 
zakresem opracowania). 

4.9.5 Elementy identyfikacji pomieszczeń 

Projekt przewiduje zastosowanie elementów identyfikacji w tym: graficzne oznaczenie pomieszczeń kaplicy, 
restauracji i toalet (wymaga osobnego opracowania) oraz wykorzystanie istniejących systemów do oznaczenia 
pokoju Działu Socjalnego i wejścia na kondygnację przyziemia (Rehabilitacja). 

 

5. WYPOSAŻENIE LOKALU 

5.1 Instalacje 

Projekt nie zmienia w sposób istotny istniejących instalacji i wyposażenia technicznego lokalu.   
 

Urządzenia  końcowe wyposażenia: centrali p-poż (SSP), DSO, centrali telefonicznej, monitoringu (CCTV), 
zasilania awaryjnego, przycisk p-poż , LAN zlokalizowane są w pomieszczeniu nr 5 Zaplecze Recepcji i pozostają 
poza zakresem opracowania tj. w gestii Inwestora. 
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Projekt w ramach zakreu opracowania  zakłada modernizację/wymianę elementów istniejących instalacji i 
wyposażenia, w tym: 
 

− wymianę opraw oświetleniowych na suficie podwieszonym w holu; 

− wymianę osprzętu elektrycznego gniazd i załączników; 

− zmianę lokalizacji  kamer monitoringu; 

− montaż mat ogrzewania podłogowego w strefie stanowiska recepcji; 

− wymianę grzejników w holu; 

− wymianę armatury w pomieszczeniach sanitarnych; 

− wymianę zlewozmywaka wraz z przyłączem w pom. biurowym Działu Socjalnego; 

− przełożenie instalacji mebla recepcyjnego – wymiana mebla; 

− wymiana opraw oświetlenie ewakuacyjnego w holu; 

 

Opracowanie projektowanych instalacji wg odrębnych projektów branżowych. 

5.2 Oświetlenie: 

W zakresie opracowania zakłada się zastosowanie następujących rodzajów oświetlenia:  

a) oświetlenie typu downlight, 

b) oświetlenie typu spot, 

c) lampy podwieszane, 

d) oświetlenie dekoracyjne – linowe LED 

e) oświetlenie ewakuacyjne. 

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, w części holu za recepcją oraz w pomieszczeniu biurowym (Dz. 
Socjalny), ze względu na wysokość tych pomieszczeń, należy stosować oprawy natynkowe: kasetony oraz oprawy 
spotlight. 

 

Uwaga ! Typ i parametry techniczne opraw oświetleniowych należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem i 
Inwestorem przed wbudowaniem. 

 

5.3 Rozwiązania instalacji i urządzeń sanitarnych 

W pomieszczeniach WC wymianie podlegają wszystkie elementy armatury i urządzenia sanitarne (patrz rys. A107 
Pomieszczenia sanitarne).  

Pom. WC1 należy dostosować do użytku dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczeni wyposażyć w umywalkę 
przystosowaną dla osób niepełnosprawnych tj. posiadającą kształt wcięty i montowaną na wysokości 80 cm od 
posadzki, z uchwytami po obu stronach. Miska ustępowa typu Compact również z dodatkowym uchwytem 
kątowym na ścianie przyległej, po lewej. Pomieszczenie wyposażyć należy również w lustro uchylne, suszarkę 
automatyczną montowaną z otworem wylotu na wys. 100 cm od posadzki oraz zasobnikiem papieru toaletowego  

Pom. WC2 – pełni funkcję toalety dla personelu recepcji z podręczną wnęką dla obsługi sprzątającej . 
Pomieszczenie WC2.1 wyposażone jest w umywalkę nablatową z baterią umywalkową, lustro klejone do ściany 
(fragment ściany bez płytek). WC2.2 – pomieszczenie przedsionka kabiny z wnęką gospodarczą wyposażoną 
zamykana systemowymi drzwiami przesuwnym (patrz. pkt. 4.9.2 Zabudowy meblowe). WC2.3 Kabina toalety z 
miską ustępową podwieszana na stelażu systemowym w zabudowie.  

5.4 Rozwiązania instalacji i urządzeń grzewczych 

W ramach modernizacji pomieszczenia holu wymienić należy wszystkie istniejące grzejniki tj: 
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− grzejnik wodny CO4 (oznaczenie w projekcie), przy wejściu do kaplicy – na dekoracyjny grzejnik wodny 
pionowy, wym. ~ 413x 1800 mm z zaworami, zawór doprowadzający w części górnej, zawór 
odprowadzający w części dolnej, kolor grafitowy/ antracyt RAL9017; 

− grzejnik wodny CO1 – wiatrołap od stron terenu rekreacyjnego - na dekoracyjny grzejnik wodny 
pionowy, wym. ~ 413x 1800 mm z zaworami, zawór doprowadzający w części górnej, zawór 
odprowadzający w części dolnej, kolor jasny szary RAL7004; 

− grzejnik wodny CO3, CO4, CO5 – grzejniki istniejące (poza zakresem opracowania). Pom. Zaplecza 
recepcji, Magazyn, Pom. biurowe Dz. Socjalnego. 

5.5 Rozwiązania instalacji i urządzeń wentylacyjnych 

Nie dotyczy 

5.6 Rozwiązania instalacji i urządzeń elektrycznych 

Nie dotyczy 

5.7 Oszczędność energii – spełnienie wymagań  

Nie dotyczy 

6. ZATRUDNIENIE 

W projektowanym pomieszczeniu holu przewiduje się zatrudnienie łączne nie przekraczające 2 osób, z tego na 
jednej zmianie pracować będzie 1 osoba. Osoby zatrudnione stanowią zespół pracowników recepcji.  

Na zapleczu recepcji przewidziana jest zamykana szafka na środki czystości oraz odzież na zmianę. 
Pomieszczenie biurowe wyposażono w szafę ubraniową oraz aneks kuchenny w zabudowie meblowej. W 
pomieszczeniu biurowym zatrudnionych będzie 4  pracowników w trybie pracy dziennej, ośmiogodzinnej. 

Do dyspozycji zatrudnionych przygotowano zaplecze recepcji oraz wydzielone pomieszczenie WC. Odległość od 
toalet ogólnodostępnych nie przekracza 75m. Sprzątanie przedmiotowych pomieszczeń zostanie zapewnione 
przez serwis sprzątający tj. pracowników zatrudnionych w obiekcie. 

7. WPŁYW NA OTOCZENIE PRZYRODNICZE I ZDROWOTNE  

Ocena oddziaływania na środowisko określona została dla całego budynku na etapie uzyskania Decyzji o 
pozwoleniu na budowę dla przedmiotowego obietu.. Modernizacja przedmiotowych pomieszczeń  nie pogorszy 
zastanego stanu środowiska naturalnego. Nie przewiduje się ponadnormatywnego poziomu hałasu, ani emisji 
jakichkolwiek substancji szkodliwych. Obiekt posiada dostęp do śmietników z segregacją śmieci. 

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO  

Charakterystyka energetyczna obiektu została opracowana na etapie Projektu Budowlanego Obiektu. 

9. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKALU I PODZIAŁ POWIERZCHNI 

Wg części rysunkowej. 

10. ZABEZPIECZENIA POŻAROWE 

Niniejsze opracowanie określa warunki techniczne budynku, w zakresie wymagań przeciwpożarowych 
wynikających z funkcji użytkowej przyjętej w dokumentacji projektowej. Opracowanie zawiera dane z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej budynku, jakie są wymagane do uzgodnienia projektu budowlanego -  

§ 4 ust.1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.  
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10.1 Informacja o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji. 

Lokal:  

- powierzchnia użytkowa zakresu opracowania (pom. holu z recepcją wraz z pomieszczeniami przyległymi: WC1, 
WC2, Zaplecze recepcji, Magazyn, Pok. biurowy Działu Socjalnego) – 180,1 m2, 

- wysokość lokalu w świetle kondygnacji: 250 – 340 cm   

- liczba kondygnacji – 1. 

10.2 Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo 

Zagrożenie pożarowe może wynikać z występowania pewnych ilości materiałów palnych (meble, potencjalna 
zawartość magazynu i magazynku podręcznego recepcji). 

Potencjalne źródła zagrożenia pożarowego: nieostrożność w obchodzeniu się z ogniem otwartym; niewłaściwe 
użytkowanie urządzeń elektrycznych; awaria urządzeń elektrycznych; nieostrożność podczas prac remontowych  

uszkodzenie instalacji elektrycznych. 

W przestrzeni lokalu nie będą występowały materiały niebezpieczne pożarowo /zgodne z §2.1 Rozporządzenia 
MSWiA  z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów/. Nie występuje zagrożenie wynikające z procesów technologicznych. 
Zostaną spełnione następujące wymagania, co do wystroju wnętrz: 

− posadzki wykonane z materiałów i wyrobów co najmniej trudnozapalnych 

− okładziny sufitów oraz sufity podwieszane wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
niekapiących, nieodpadających pod wpływem ognia 

− do wystroju wnętrz nie będą zastosowane materiały i wyroby łatwo zapalne, których produkty 
rozkładu termicznego są silnie dymiące i  bardzo toksyczne. 

− stałe elementy wystroju wnętrz wykonane z drewna i materiałów drewnopochodnych  – 
zabezpieczone do stopnia co najmniej trudno zapalności.  

− wszystkie stałe elementy wnętrz powinny posiadać wymagane certyfikaty potwierdzające ich trudno 
zapalność. 

Materiały palne zastosowane w lokalu:  

− meble wolnostojące 

− zabudowy meblowe w pok. Dz. Socjalnego 

10.3 Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w 
pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 

Lokal ze względu na przyjętą funkcję i wielkość  kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.  

W pomieszczeniu holu z recepcją przewidywana liczba osób to 2-30 / 1 wyjście ewakuacyjne, drzwi 
ewakuacyjne otwierane na zewnątrz/. 

10.4 Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego. 

Nie dotyczy. Lokal zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi - ZL II. 

10.5 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

Przyjęta funkcja dla budynków nie przewiduje użytkowania substancji mogących powodować występowanie w 
nim zagrożenia wybuchem. 

10.6 Informacja o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia 
elementów budowlanych. 

Lokal zlokalizowany jest strefie pożarowej: wg projektu budowlanego DPS „MORS” 

- ilość kondygnacji – 1 (zakres opracowania); 
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- kategoria zagrożenia ludzi – ZL II 

- w całej strefie stałe urządzenia gaśnicze: hydranty i gaśnice. 

Klasa odporności ogniowej elementów dla klasy odporności pożarowej budynku „D”: 

- główna konstrukcja nośna  R30 

- konstrukcja dachu   - 

- strop    REI30 

- ściana zewnętrzna  EI30 

- ściana wewnętrzna  EI30 

Wszystkie elementy NRO. 

10.7 Informacja o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe. 

Lokal usytuowany jest w jednej strefie pożarowej oraz dymowej. 

10.8 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe i odległości od obiektów sąsiadujących. 

Nie dotyczy. Brak obiektów sąsiadujących. 

10.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób. 

Wyjścia ewakuacyjne. 

Szerokość wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń oblicza się przyjmując 0,60 m na każde 100 osób, lecz szerokość 
ta nie powinna być mniejsza (mierzona w świetle ościeżnicy, po otwarciu skrzydła § 9 ust. 1 i 2 przepisu [1]) niż 
0,90 m: 

- przewidywana ilość osób w lokalu wynosi: 2-30  

- wymagana szerokość wyjścia 90cm  

 - w lokalu występują 2 wyjścia, w tym 1 ewakuacyjne: 

- główne wejście do lokalu od. strony ul. Morskiej o szer. 160 cm  

- dodatkowe wejście od str. terenu rekreacyjnego o szer. 160 cm 

- drzwi ewakuacyjne na drogę ewakuacyjną o szerokości 0,9m i wysokości 2,0m w świetle 

wykładane na ścianę (o odporności ogniowej REI60), otwierane na zewnątrz, z samozamykaczem, EI60 (drzwi 
ewakuacyjne po otwarciu  (niezależnie jaki będzie to kąt otwarcia) nie mogą zawężać drogi ewakuacyjnej).  

Dopuszczalna długość przejścia w pomieszczeniu kwalifikowanym do  ZL - do 40 m + 50% /zabezpieczenie 
tryskaczami/  - § 237 przepisu [1]. Przejście może prowadzić łącznie nie więcej niż przez trzy pomieszczenia § 
237 ust. 8 przepisu [1] -  długość jest zachowana. 

Szerokość  przejścia  ewakuacyjnego  w  pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzeżeniem §261,  
należy  obliczać  proporcjonalnie  do  liczby  osób,  do których ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 
m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób - nie mniej 
niż 0,8 m.  

Lokal wyposażony jest w oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne – wg projektów branżowych Inwestora. 

UWAGA: Zamki i rygle na wyjściach ewakuacyjnych powinny zapewniać w razie pożaru lub awarii automatyczne 
i ręczne odblokowanie przejść kontrolowanych. 

10.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych. 

Nie dotyczy. 

10.11 Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu 
pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń. 
 
Wg projektów branżowych Inwestora. 
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SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ /SSP/ 

Powierzchnia lokalu jest zabezpieczona czujkami pożarowymi wg projektu branżowego Inwestora (jedna 
warstwa czujek). Projekt lokalu nie zakłada korekty instalacji.  

DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY /DSO/ 

Dźwiękowy system ostrzegawczy – istniejący - wg projektu Inwestora. Projekt lokalu nie zakłada korekty 
instalacji.  

STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE – INSTALACJA TRYSKACZOWA 

Brak w lokalu. 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA 

W lokalu zachowuje si istniejącą instalację przeciwpożarową, wodociągową z jednym hydrantem 25 z wężem 
półsztywnym o zasięgu 30 + 3m. Hydranty umieszczono w przestrzeni przedmiotowego lokalu, spełniającej 
wymagania normatywne. 

Hydrant w pom. Holu wewnętrzny, podtynkowy na wąż półsztywny DN19, model "KOMBI" w konfiguracji 
pionowej z dodatkowym miejscem na  gaśnicę proszkową do 6 kg GP-4x ABC. Zasięg hydrantu: min 20mb wąż 
półsztywny + 3m zasięg prądów gaśniczych - lokalizacja wg projektu. 

OŚWIETLENIE BEZPIECZEŃSTWA (AWARYJNE) – EWAKUACYJNE 

Oświetlenie ewakuacyjne o czasie działania nie krótszym niż 1 godzinę wymagane jest na wszystkich drogach 
komunikacji ogólnej - ewakuacji, które nie posiadają oświetlenia naturalnego.  

Dla dróg o szerokości 2 m średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi 
ewakuacyjnej powinno wynosić co najmniej 1 lx. Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmującym 
przynajmniej połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 0,5 lx. 

Natomiast w miejscach zlokalizowania sprzętu pożarniczego lub urządzeń ochrony przeciwpożarowej 
oświetlenie o natężeniu nie mniejszym niż 5 lx – Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne istniejące w gestii 
Inwestora. 

OZNAKOWANIE EWAKUACYJNE OBIEKTU 

W lokalu przyjęto oznakowanie znakami ewakuacyjnymi /podświetlane/ wg normy PN-EN ISO 7010:2012. 
Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacji - PN-N 01256-5.  

ZABEZPIECZENIE PRZED ZADYMIANIEM DRÓG EWAKUACYJNYCH I URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE 

Wg dokumentacji będącej w posiadaniu Inwestora. 

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU  

Zlokalizowany w pom. Holu z recepcją 

10.12 Informacje o wyposażeniu w gaśnice. 

Wymaga wyposażenia w gaśnice przyjmując 2 kg środka gaśniczego /proszku/ na każde 300 m2 powierzchni 
chronionej stałymi urządzeniami gaśniczymi. Przewiduje się 1  gaśnicę proszkową 6kg, zlokalizowaną wg 
projektu oraz oznakowanych znakami bezpieczeństwa pożarowego.  

10.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a 
w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
oraz o sprzęcie służącym do tych działań. 

Warunek spełniony dla budynku wg rozwiązań ustalonych na etapie projektu budowlanego – wg posiadaniu 
Inwestora 

10.14 Pozostałe instalacje 

Pozostałe instalacje i urządzenia techniczne, będące wyposażeniem obiektu, powinny pod względem 
bezpieczeństwa pożarowego odpowiadać warunkom technicznym określonym w Polskich Normach oraz 
przepisach szczegółowych. 
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10.15 Wymagania - uwagi dla wykonawstwa 

W lokalu należy umieścić w widocznym miejscu instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru wraz z 
wykazem telefonów alarmowych. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić podczas odbioru lokalu oświadczenie zawierające: rodzaj 
zabezpieczających elementów budowlanych lub materiałów; nazwę dokumentów odniesienia; klasę uzyskanej: 
reakcji na ogień/ rozprzestrzeniania ognia; nazwę firmy wykonującej zabezpieczenie ognioochronne; datę 
wykonania zabezpieczenia ognioochronnego; pełny podpis wykonawcy zabezpieczenia ogniochronnego 
materiałów; 

11. UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie prace należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z: projektem, przepisami prawa budowlanego, 
ppoż., bhp, warunkami technicznymi, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz pod nadzorem osoby 
uprawnionej. 

Wszelkie odstępstwa od projektu wymagają wcześniejszego uzgodnienia z projektantami. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, zgodność wykonania 
robót z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni odpowiedni system i 
środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 

UWAGA: W projekcie należy stosować rozwiązania systemowe. Wszystkie materiały należy montować zgodnie z 
wytycznymi i instrukcjami montażu producenta systemu i zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zastosowane materiały i urządzenia powinny być oznakowane znakiem budowlanym B lub znakiem CE po 
wydaniu przez producenta deklaracji zgodności i dokonaniu certyfikacji tych wyrobów potwierdzających ich 
zgodność z istniejącymi specyfikacjami technicznymi.  

 

 

 Opracował: 

 Dariusz Brunka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepis 1  - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.) 
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12. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

      TOM I 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ 

Numer rysunku  Nazwa rysunku Skala 

A100 RZUT 1:50 

A101 PRZEKROJE BUDOWLANE 1:50 

A102  ARANŻACJA 1:50 

A103 RZUT  POSADZKI, DYSPOZYCJE ELEKTRYCZNE 1:50 

A104 RZUT SUFITU 1:50 

A105 DEK 01 – OKŁADZINA SUFOTOWA 1:25 

A106 HOL ŚCIANY I SŁUPY 1:50 

A107 POMIESZCZENIA SANITARNE 1:25 

A108 POMIESZCZENIE BIUROWE 1:50 

A109 KLATKA SCHODOWA 1:50 

A110 ZESTAWIENIE STOLARKI  

M100 REC.01 – MEBEL RECEPCYJNY 1:25 

M101 GAB.01,02 – GABLOTY ŚCIENNE 1:20 

 

      TOM II 

ZAŁĄCZNIKI 

Numer zał. Nazwa załącznika 

Z1  WIZUALIZACJE POGLĄDOWE 

Z2 KOLORYSTYKA – MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE 

Z3 GRAFIKA -ŚCIANA DEKOR 1 

 


