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1. Opis techniczny do koncepcji. 

1. Ogólny opis koncepcji budynku. 

1.1. Koncepcja formy budynku. 

Projektowany budynek na planie krzyża równoramiennego - z centralną przestrzenią 
przeznaczoną na komunikację poziomą i pionową. 
Wysokość budynku: 3 kondygnacje nadziemne i 2 kondygnacje podziemne. 
Wykorzystując naturalne nachylenie terenu, kondygnacje podziemne z jednej strony 
(od strony rzeki Białej) posiadają możliwość naturalnego oświetlenia i znajdują się 
ponad poziomem projektowanego terenu. 

1.2. Planowane zamierzenie. 

Projektuje się budowę budynku na Breast Cancer Unit - wydzieloną jednostkę 
Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, 
specjalizującą się w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów piersi. 
Komisja Europejska przytacza badania, wskazujące, że funkcjonowanie Breast 
Cancer Units w znacznym stopniu wpływa na czas przeżycia pacjentów, zwiększając 
przy tym komfort ich życia. 
Breast Cancer Units polega na Wielodyscyplinarnym leczeniu raka piersi. 
W działaniu BCU należy wyróżnić cztery etapy interwencji: 

● Diagnostyka 
○ potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu 
○ określenie stopnia zaawansowania 
○ określenie cech histopatologicznych 

● Ustalenie programu leczenia 
● Leczenie 
● Obserwacja po zakończeniu leczenia. 

 
Jako funkcję uzupełniającą do BCU planuje się kuchnię szpitalną, wydająca posiłki 
dla projektowanego BCU oraz świadczącą usługi cateringowe dla pacjentów BCO 
oraz dla innych jednostek szpitalnych na terenie Białegostoku. 

1.3. Koncepcja  budynku. 

Główne wejście dla pacjentów przewiduje się od strony ul. Warszawskiej. W 
strefie wejścia zaprojektowano obszerny hol, z rozejściem na lewo dla pacjentów do 
badań profilaktycznych oraz na wprost dla osób wstępnie zdiagnozowanych. Strefa 
diagnostyczna składa się z szeregu gabinetów i pomieszczeń służących diagnostyce. 
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Strefa holu będzie wzbogacona dodatkowo w funkcje: pomieszczeń 
usługowych na wynajem dla powiązanych z lecznictwem raka piersi produktów, oraz 
bar szybkiej obsługi - dostępny także niezależnie od strony ul. Warszawskiej. 

Parter prawego skrzydła przeznaczony jest na przychodnię podstawowej 
opieki zdrowotnej.  

Piętro przeznaczono na kontynuację funkcji badań profilaktycznych oraz 
diagnozy, z rozszerzeniem o diagnostykę ginekologiczną.Skrzydło od strony ul. 
Warszawskiej przeznacza się w całości na Zakład Diagnostyki Molekularnej 
(Genetyka).  

Drugie piętro w całości przeznaczono na blok operacyjny, oraz przyległy 
oddział łóżkowy na 28 łóżek.  

Przewiduje się zabudowę kondygnacji podziemnej parkingiem dla 
samochodów osobowych - dwukondygnacyjnym. W części kondygnacji - od strony 
rzeki Białej - zaplanowano kuchnię szpitalną (w wysokości kondygnacji kuchennej 
zawierają się dwie kondygnacje parkingów). 

2. Opis funkcjonowania poszczególnych jednostek szpitalnych w obrębie 
planowanej adaptacji oraz połączenia pomiędzy nimi. 

2.1. Kuchnia szpitalna. 

Kuchnia szpitalna znajduje się na -2 kondygnacji. Planuje się powiązanie kuchni z 
kondygnacją 0 za pomocą 2 wind gospodarczych, zlokalizowanych w części 
frontowej. Za ich pomocą posiłki będą dostarczane do baru na parterze. 
Poza obsługą budynku przewiduje się ekspedycję gotowych dań w termosach i 
opakowaniach jednostkowych - do innych jednostek BCO oraz do innych szpitali na 
terenie Białegostoku - jako usługa cateringowa. 

2.2. Diagnostyka 

Diagnostyka składa się z dwóch części, powiązanych ze sobą: 
- diagnostyka przesiewowa (profilaktyczna) 
- diagnostyka lecznicza - diagnoza wykrytych w różnych stadiach nowotworów 

wraz ze wskazaniami sposobu ich leczenia. 
Każda z tych części posiada odrębną recepcję oraz odrębną, czytelną przestrzennie 
ścieżkę diagnostyczną. 
Diagnostyka przesiowowa będzie się składała m.in z: 

- rejestracja 
- poczekalnia 
- gabinety mammografu + biopsja 
- gabinety USG, 
- pomieszczenie konsylium. 

Diagnostyka lecznicza będzie się składała m.in z: 
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- rejestracja 
- poczekalnia 
- gabinety lekarskie przechodnie (ścieżka diagnostyczna z kolejnymi 

specjalistami z różnych dziedzin), 
- gabinet - biopsja, 
- gabinet RTG 
- gabinet biopsje grubo i cienko - igłowe 
- gabinety zabiegowe (opatrunki + biopsje) 
- gabinet rehabilitanta 
- gabinet Rezonans (opcja). 

Z obu stref diagnostyki jest dostęp do strefy ogólnodostepnej - centralnego patio, z 
usługa baru, salą konferencyjną wraz z pomieszczeniami biurowymi (np. dla 
stowarzyszenia “Amazonki’), strefą relaksu.. 
Ze strefy diagnostyki można przejść drogami komunikacji pionowej (2 windy, 2 klatki 
schodowe) do strefy : Blok operacyjny lub Genetyka.  

2.4. Blok operacyjny 

Blok operacyjny planuje się jako wydzielona jednostka na 2 kondygnacji, obejmująca 
skrzydła i część frontową obiektu.  Skrzydło prawe i lewe obejmuje oddział łóżkowy, 
skrzydło frontowe zajęte w całości przez blok operacyjny. 
Blok operacyjny składa się m.in.: 

- Blok operacyjny: 
- 3 Sale operacyjne, 
- 1 Sala pooperacyjna - 7 łóżek, 

- Oddział łóżkowy: 
- 2 sale zabiegowe (czysta i brudna), 
- 3 pokoje badań, 
- 1 gabinet lekarski, 
- kierownik + sekretariat + pokój wypisów 
- Sale chorych na 28 łóżek,  
- Pokój pielęgniarek,  
- Punkt pielęgniarski,  
- Pokój pobytu dziennego, 
- inne pomieszczenia pomocnicze, niezbędne z punktu widzenia 

technologii medycznej. 
Wejście do zespołu odbywa się drogami komunikacji ogólnej - windą bezpośrednio z 
holu głównego oraz klatkami schodowymi z ogólnodostepnych korytarzy. 

2.5. Zakład Diagnostyki Molekularnej (Genetyka).  

Zakład będzie się składał z następujących pomieszczeń: 
- pracownia biobankowania, 
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- pracownia izolacji materiału genetycznego, 
- pracownia PCR, 
- pracownia sekwencjonowania, 
- pracownia post-PCR, 
- pracownia elektroforezy, 
- pracownia bioinformatyczna, 
- pracownia hodowli komórkowych, 
- pracownia cytogenetyczna, 
- ciemnia pracowni cytogenetycznej, 
- pracownia mikroskopowa, 
- magazynek, 
- magazynek substancji toksycznych, 
- archiwum, 
- myjnia z autoklawem, 
- sekretariat, 
- pokój socjalny, 
- pokój kierownika. 

Wejście do zespołu odbywa się drogami komunikacji ogólnej - windą bezpośrednio z 
holu głównego oraz klatkami schodowymi z ogólnodostepnych korytarzy. 

3. Opis koncepcji zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem wymogów 
MPZP oraz innych przepisów lokalnych. 

3.1. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 

Projektowany budynek zlokalizowany jest przy ul. Warszawskiej 18 w Białymstoku. 
Główna część działki, z budynkiem, zlokalizowana jest w pewnej odległości od ulicy 
Warszawskiej. Na styku z ul. Warszawską działka ma szerokość ok. 21 m, dalej ma 
szerokość 72 m. Po przeciwległej stronie działki teren styka się z ul. Piłsudskiego 
oraz bulwarami rzeki Białej. Długość działki - około 92 m, kształt działki jest 
nieregularny.  
Działka posiada spadek w kierunku doliny rzeki Białej, to jest w kierunku południowo 
- zachodnim. Różnica wysokości gruntu na długości działki wynosi od rzędnej 132,31 
przy ul. Warszawskiej do rzędnej 129,50 - 2,81 m. 
Zieleń wysoka - pojedyncze nasadzenia przy granicach działki, kilka egzemplarzy 
przy ul. Warszawskiej. 
Teren uzbrojony w sieci: cieplną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
gazową, elektroenergetyczną kablową, telekomunikacyjną.  

3.2. Wymagania planu miejscowego. 

Działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: 
UCHWAŁA NR LXII/763/06 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 23 
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października 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części osiedli Sienkiewicza i Bojary w Białymstoku (rejon ulic 
Jurowieckiej, Sienkiewicza, Warszawskiej, Pałacowej, Al. J. Piłsudskiego i 
Fabrycznej). 
Zapisy planu: 

Działka znajduje się w obszarze planistycznym 13UZ: 
“§ 17. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 13UZ przeznacza się pod 
usługi zdrowia wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, dojazdami i 
zielenią urządzoną. 
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym 
mowa w ust. 1: 
1) nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy na 12m i nie mniej niż 6m; 
2) istniejące budynki nie przeznaczone do trwałej adaptacji docelowo do likwidacji, 
dopuszcza się jedynie możliwość ich remontów, bez możliwości rozbudowy; 
3) maksymalną powierzchnię zabudowaną wynoszącą 80% powierzchni inwestycji 
objętej jednym pozwoleniem na budowę; bilans powierzchni należy dołączyć do 
projektu budowlanego każdego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na 
podstawie jednego pozwolenia na budowę; 
4) obsługa komunikacyjna od strony ul. Warszawskiej (03L); 
5) lokalizacja i bilans miejsc postojowych w granicach terenu wg. wskaźników 
określonych w § 36; 
6) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych. 

Nie jest możliwa komunikacja kołowa z ul. Piłsudskiego. 
Wymogi co do komunikacji i miejsc parkingowych. 
“§ 36. Miejsca postojowe lub garaże obsługujące projektowaną zabudowę należy 
zapewnić na własnych działkach według wskaźników: 
1) 18-22 miejsc parkingowych na 1000m2 powierzchni użytkowej: administracyjnej, 
biurowej, handlowej, usługowej /do bilansu nie wlicza się powierzchni użytkowej 
zapleczy socjalnych, magazynów i komunikacji wewnętrznej budynków; 
2) 8-12 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych dla powierzchni użytkowej 
zapleczy socjalnych, magazynów itp.; 
3) 10-15 miejsc parkingowych na 100 miejsc konsumpcyjnych lub widowiskowych dla 
restauracji, kawiarni, kin itp.; 
4) 1,2 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, w tym 20% miejsc postojowych o charakterze ogólnodostępnym. 
Planowana powierzchnia użytkowa, z wyłączeniem ogólnodostepnych korytarzy, 
pomieszczeń technicznych i parkingów podziemnych docelowo będzie miała 
powierzchnię około 3 370,41 m2. Do bilansu miejsc parkingowych przyjęto: 
(3 370,41 m2 - 1 617 m2) x 70% = 3 743 m2 
dla zapewnienia wymagań minimalnych tj, 18 miejsc na 1000m2 powierzchni  
3,370 x 18 = 60,67 MP, przyjęto 61 miejsc parkingowych. 
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Dodatkowo należy zapewnić min 10 miejsc parkingowych na 100 miejsc 
konsumpcyjnych.  
Zaplanowano 22 stoliki 4-osobowe, czyli 88 osób.  
0,88 x 10 = 8,8 MP, przyjęto 9 miejsc parkingowych. 
 Dodatkowo należy zapewnić min 8 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych. 
Ponieważ planowane zatrudnienie będzie wynosiło około 100 osób, docelowo należy 
zapewnić: 
100/100 x  8 = 8 miejsc parkingowych. 
Sumarycznie wymagana ilość miejsc parkingowych: 61 + 9 + 8 = 78 MP 
Zgodnie z koncepcją zapewniono 30 miejsc parkingowych w planowanym parkingu 
przed budynkiem oraz 82 miejsca parkingowe w 2-kondygnacyjnym garażu 
podziemnym. 

3.3. Koncepcja zagospodarowania terenu. 

Aktualnie budynek jest cofnięty w stosunku do ul. Warszawskiej, niewidoczny. 
Proponuje się otwarcie w tym kierunku, wykonanie nowego, szerszego wjazdu oraz 
ciągu pieszego - jako kontynuacja ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy Centrum im. 
Ludwika Zamenhofa a głównym budynkiem szpital BCO.  
Planuje się podniesienie terenu od strony ul. Warszawskiej tak, aby bezstopniowo 
odbywało się wejście na kondygnację parteru. 
Projektuje się utwardzenia terenu w formie jezdni szerokości od 4,5 do 6m, 
okrążającej cały budynek. Od strony ul. Branickiego przewiduje się wjazd do garażu 
podziemnego w budynku. Jednocześnie znajdą się tam miejsca dla samochodów 
dostawczych cateringu i dostaw materiałów i farmaceutyków do BCU. 
Istniejące budynki gospodarcze, zlokalizowane po granicach działki - przeznacza się 
do rozbiórki. 
Pozostały teren pozostawia się jako zielony - trawniki, krzewy. Docelowo należy 
przewidzieć elementy małej architektury - ławki, stojaki dla rowerów itp. 

3.4. Bilans terenu. 

Powierzchnia działki: 5 979 m2  
Powierzchnia zabudowy: 1 399 m2 23,40% 
Powierzchnia utwardzona: 2 768 m2 46,30% 
Powierzchnia zieleni: 1 816 m2 30,30% 
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4. Opis rozwiązań architektoniczno - budowlanych z uwzględnieniem 
dostosowania całego obiektu do potrzeb niepełnosprawnych, ochrony ppoż, 
wymogów technologicznych, ochrony konserwatorskiej, uwarunkowań 
środowiskowych i innych. 

4.1. Forma i funkcja obiektu. 

Proponuje się budynek rozplanowany centralnie, ze skrzydłami użytkowymi w formie 
krzyża greckiego.  Takie rozplanowanie zapewnia - zminimalizowanie powierzchni 
komunikacji wewnętrznej, skrócenie drogi pacjenta między poszczególnymi działami, 
czytelność i łatwą orientację w przestrzeni, optymalne doświetlenie światłem 
naturalnym. 
 

4.2. Zestawienie powierzchni 

  

Kategoria strefy Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

BLOK OPERACYJNY Brudownik 3,32 

 Kier. bloku operacyjnego 14,25 

 Kierownik 15,86 

 Kom. 14,43 

 Kom. 3,75 

 Kom. 3,26 

 Kom. 3,15 

 Kom. 2,49 

 Komunikacja 65,26 

 Komunikacja 59,02 

 Komunikacja 34,96 

 Komunikacja 17,72 

 Komunikacja z centralnej sterylizacji 21,78 
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 Magazyn 6,72 

 Magazynek 12,17 

 P.gosp 5,88 

 Pok. pielęgniarek 20,67 

 Pok. pielęgniarek 20,60 

 Pok. socj. prac. 18,51 

 Pok. zabiegowy brudny 18,12 

 Pok. zabiegowy czysty 18,50 

 Pokój badań 27,44 

 Pokój badań 18,57 

 Pokój badań 18,50 

 Pokój lekarzy 41,98 

 Pokój personelu 10,29 

 Pokój personelu 10,25 

 Pom. tech. 39,36 

 Przestrzeń na sprzęt 9,26 

 Przestrzeń na sprzęt 7,57 

 Przyg. lekarzy 3,96 

 Przyg. lekarzy 3,96 

 Przyg. lekarzy 3,96 

 Przyg.pacjenta 8,09 

 Przyg.pacjenta 6,55 

 Przyg.pacjenta 6,55 

 Sala 1-łóżkowa nr14 19,20  

 Sala 2-łóżkowa nr1 23,47 
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 Sala 2-łóżkowa nr10 33,02 

 Sala 2-łóżkowa nr11 23,45 

 Sala 2-łóżkowa nr12 23,45 

 Sala 2-łóżkowa nr13 23,45 

 Sala 2-łóżkowa nr2 23,47 

 Sala 2-łóżkowa nr3 23,47 

 Sala 2-łóżkowa nr4 37,53 

 Sala 2-łóżkowa nr5 23,52 

 Sala 2-łóżkowa nr6 23,45 

 Sala 2-łóżkowa nr7 23,45  

 Sala 2-łóżkowa nr8 23,45 

 Sala 2-łóżkowa nr9 23,45 

 Sala operacyjna 40,30 

 Sala operacyjna 35,28 

 Sala operacyjna  35,28 

 Sala pooperacyjna 68,24 

 Sekretariat 15,79 

 Strona czysta 44,52 

 Śluza 37,53 

 Śluza mat. i mag. przejściowy 12,97 

 Śluza pacjentów 13,19 

 Śluza personelu 14,63 

 Śluza personelu 13,73 

 WC 5,89 

 Wypisy 11,85 
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 Wypisy 11,77 

RAZEM BLOK 
OPERACYJNY:  

 1 305,51 m2 

DIAGNOSTYKA Biopsja 18,14 

 Biopsje g i c igłowe 25,98 

 Gab. diagnostyczny 39,31 

 Gab. diagnostyczny 18,14 

 Gab. lekarski 1 18,51 

 Gab. lekarski 2 18,14 

 Gab. lekarski 3 18,14 

 Gab. lekarski 4 18,94 

 Gab. psychologiczny 31,75 

 Gabinet zabiegowy 26,41 

 Gabinet zabiegowy 21,30 

 Gabinet-rehabilitacja  61,79 

 P. socjalny 9,23 

 P.lekarzy 25,52 

 P.techników 25,39  

 Pokój opisowy-RTG 17,80 

 Pom.techniczne 14,40 

 Przebieralnia RTG 8,73  

 Recepcja-leczenie 108,20 

 Rezonans 74,58 

 RTG 30,16 

 Serwerownia 6,26 
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 Sterownia 16,79 

 Sterownia RTG 8,73 

 Szatnia prac. 9,61  

 Szatnia-rehabilitacja 19,56 

 WC 13,77  

 WC 12,67 

RAZEM 
DIAGNOSTYKA: 

 717,95 m2 

GENETYKA Elektroforeza 9,01 

 FISH 36,49 

 Izolacja DNA/RNA 27,48 

 Kierownik 21,43 

 Komunikacja 59,89  

 Magazynek 6,97 

 P. asystentów 12,69 

 P. bioinformatyczny 32,23 

 P. sekwencjowania 38,56 

 Pokój biobankowania 21,82 

 POST PCR 21,75 

 PRE PCR 14,72 

 Sekretariat 17,17 

 Subst. niebezpieczne 7,76 

 Śluza 6,26 

 WC 5,90 

 Zmywalnia 7,79 
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RAZEM GENETYKA:  347,92 m2 

KUCHNIA Chłodnia 19,40 

 Chłodnia 15,81 

 Komora dostaw 50,30 

 Korytarz 61,19 

 Kuchnia 111,39 

 Mag.podr. 32,78 

 Mag.prod.such 32,78 

 Obieralnia 38,30 

 P.socjalne 12,71 

 Przygotowalnia 51,43 

 Przygotowalnia 24,06 

 Rozdzielnia 28,12 

 Szatnia 16,06 

 Śmietnik 7,56 

 WC 11,04 

 Zmywalnia 15,33 

RAZEM KUCHNIA:  528,26 m2  

 
OGÓLNE 

Bar 109,09 

 Hol wejściowy 159,99 

 Kl.schodowa 40,54 

 Kl.schodowa 28,42 

 Kl.schodowa 28,38 

 Kl.schodowa 28,02 
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 Kl.schodowa 27,95 

 Kl.schodowa 25,72 

 Kl.schodowa 9,63 

 Kl.schodowa 7,33 

 Komunikacja 255,14 

 Komunikacja 74,46 

 Komunikacja 74,46 

 Lokal handlowy 24,13 

 Lokal handlowy 20,67 

 P.biur. (AMAZONKI) 19,66 

 P.biur. (AMAZONKI) 13,32 

 Przedsionek 11,60 

 Przedsionek 11,60 

 Przygot. 7,32 

 Rozdz. 5,49 

 Sala spotkań (AMAZONKI) 86,11 

 WC 30,40 

 WC N 4,41 

 Zmywalnia 7,14 

RAZEM OGÓLNE:   1 110,98 m2 

PARKING Parking 1 189,91 

 Parking 1 155,46 

RAZEM PARKING:  2 345,37 m2 

POZ Gab.lekarski 16,09 

 Gab.lekarski 15,76 
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 Gab.lekarski 15,73 

 Gab.zabiegowy 18,90 

 P.gosp. 2,61 

 P.socjalny 8,23 

 Pielęgniarka 15,73 

 Poczekalnia 65,44 

 Rejestracja 15,02 

 WC 6,04 

 WC 5,48 

 WC N 5,49 

 Wiatrołap 5,83 

RAZEM POZ:   196,35 m2 

PROFIL. 
GINEKOLOGICZNA 

Gabinet cytologii 32,34 

 Gabinet lekarski 15,84 

 Gabinet lekarski 15,15 

 Gabinet przyjęć 38,80 

 Gabinet wybudzeń 94,95 

 Gabinet zabiegowy 42,62 

 Poczekalnia 94,95 

 Rejestracja 20,27 

RAZEM PROFIL. 
GINEKOLOGICZNA: 

 354,92 m2 

PROFILAKTYKA Mammograf 1 20,53 

 Mammograf 2 24,31 

 Mammograf 3+biopsja 30,89 
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 Poczekalnia 25,69 

 Pokój badań 14,33  

 Pokój opisowy-mamm. 24,46 

 Pokój opisowy-mamm. 19,23 

 Recepcja-profilaktyka 125,65 

 Sala konsylium 75,31 

 Sekretariat konsylium 21,33 

 USG nr1 24,09 

 USG nr2 24,13 

 WC 9,62 

 WC 8,98 

RAZEM 
PROFILAKTYKA: 

 448,55 m2 

 RAZEM POWIERZCHNIA 
UŻYTKOWA:  

7 355,81 m2 

  
  
4.3. Dane konstrukcyjno - materiałowe 

Projektuje się budynek konstrukcji żelbetowej. Główną konstrukcją nośną są 
słupy, stropy w schemacie płytowo-słupowym (bezpodciągowe). 
Stropodach nad częścią bloku operacyjnego - konstrukcji stalowej, o 
rozpiętości 18m (zapewnia pełną elastyczność rozplanowania bloku). 
Obudowa ściana nadziemia - na parterze i klatki schodowe - murowane z 
bloczków silikatowych gr. 24cm, ocieplone wełna mineralną i fasadą 
wentylowaną. W pozostałych ścianach zewnętrznych nadziemia - obudowa 
lekka, z płyt warstwowych, stolarka okienna aluminiowa. 
ściany działowe - szkieletowe, z poszyciem GKB. Sufity podwieszone z płyt z 
wełny mineralnej prasowanej. 
Posadzki - z wykładzin homogenicznych, z wyobleniami przy styku ze 
ścianami. 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna - płytowa pełna i przeszklona, konstrukcji 
aluminiowej. 
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4.4. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego. 

Obiekt będzie wyposażony w całkowicie nowe instalacje: 
- elektroenergetyczne - oświetleniową, gniazd wtykowych, 
- wentylacji mechanicznej z rekuperacją, 
- odciągów miejscowych (digestoria itp) 
- klimatyzacji 
- gazów medycznych,  
- wodno - kanalizacyjne. 

Na etapie projektu budowlanego należy dokonać analizy zasadności zastosowania 
alternatywnych źródeł energii: 

- paneli fotovltaicznych, 
- silniki kogeneracyjne (produkcja skojarzona energii elektrycznej, ciepła i 

ewentualnie chłodu) 
- kolektorów słonecznych, 

4.5. Dostęp dla osób niepełnosprawnych. 

Cały obiekt będzie w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Przewiduje się 
miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych - w projektowanym garażu podziemnym 
oraz na parkingu zewnętrznym. Wejście główne do obiektu - bezstopniowo. 
Komunikacja wewnętrzna będzie oparta na windach szpitalnych, dostosowanych 
także dla osób na wózkach. 
Na każdej kondygnacji przewidziany będzie ustęp dla niepełnosprawnych. 

4.6. Wymogi technologiczne 

Projekt budowlany obiektu winien być poprzedzony szczegółowym projektem 
technologicznym, zawierającym w szczególności: 

- technologię kuchni, 
- technologię oddziału diagnostyki (poradnie) 
- technologię oddziału szpitalnego (blok operacyjny, oddział łóżkowy) 
- technolgię zakładu genetyki. 

Technologię należy opracować w oparciu o wytyczne Zamawiającego oraz 
najnowsze dostępne technologie medyczne. 

4.7. Wymogi środowiskowe 

Obiekt po przebudowie winien spełniać najnowsze wymogi względem oddziaływania 
na środowisko, w szczególności: 

- zużycia energii, 
- wykorzystywania energii odnawialnych, 
- utylizacji odpadów w tym odpadów medycznych, 
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- zagospodarowanie i ponowne wykorzystanie wód opadowych (zbiorniki 
retencyjne, wykorzystywanie wody opadowej do pielęgnacji terenów zieleni) 

4.8. Uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej. 

● Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;  
a. Pow. zabudowy około 2 378 m2 

b. Pow. użytkowa około 6000 m2 
c. budynek 5-kondygnacyjny, w tym dwie kondygnacje podziemne. Budynek o 

wysokości 12,00 m, zakwalifikowany jako niski (N). 
● Charakterystyka zagrożenia pożarowego.  

Przedmiotowy budynek pełnić bedzie funkcje szpitala i poradni, z niezbędnym 
zapleczem technicznym i gospodarczym.  
Budynek jest konstrukcji murowanej, wszystkie elementy wewnętrzne 
zaprojektowane jako niepalne. 
Obiekt wyposażony w nowe instalacje m.in. elektroenergetyczne, wentylacyjne, 
klimatyzacyjne.  
Budynek znajduje się w gęstej zabudowie śródmiejskiej. 
W budynku będą znajdowały się typowe materiały związane z jego funkcjonowaniem, 
których pożary zaliczane są w większości do grupy pożarów „A”. 
W budynku nie przewiduje się stosowania substancji palnych oraz materiałów 
klasyfikowanych jako niebezpieczne pożarowo w ilościach istotnych z punktu 
widzenia bezpieczeństwa pożarowego. 

● Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i 
w poszczególnych pomieszczeniach;  

Budynek zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. 
● Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 

Przewiduje się, że gęstość obciążenia ogniowego nie przekracza wartości 500 
MJ/m2. 

● Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;  
W rozpatrywanym budynku nie będą prowadzone procesy technologiczne z użyciem 
materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe, jak również nie są w nich 
lub jego obrębie magazynowane tego typu materiały. W budynku oraz w przestrzeni 
zewnętrznej w granicach opracowania nie występuje zagrożenie wybuchem. 

● Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; 

Dla budynku ustala się klasę odporności pożarowej „B” (zgodnie z § 212 ust.2. 
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) 
Wymagania odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku zgodnie z § 
216 ust. 1 warunków techniczno-budowlanych: 
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Poszczególne elementy budowlane budynku wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacji 
spełniają następujące klasy odporności ogniowe: 

- główna konstrukcja nośna - (ściany, słupy, ramy, podciągi) - R120 
- konstrukcja dachu  - R30 
- stropów - REI60 
- ścian zewnętrznych - EI60 (o-i) 
- ścian wewnętrznych  - EI30 
- przekrycie dachu  - RE15 
● Warunki ewakuacji. 

Drogami ewakuacji ogólnej będą ogólnodostępne korytarze. 
Szerokość korytarzy - min. 1,4m - zachowana. 
Drogi ewakuacyjne będa prowadziły do wydzielonych pożarowo i oddymianych klatek 
schodowych. 
Klatki obudowane ścianami w klasie REI 120, zamykane drzwiami EI30. Wyjście z 
klatek schodowych bezpośrednio na zewnątrz budynku. 

● Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań 
wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w 
szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do 
potrzeb ekip ratowniczych;  

○ Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
Budynek bedzie wyposażony w wewnętrzną instalację wodociągową 
przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi.  
Strefy pożarowe ZL będą wyposażone w hydranty z wężem półsztywnym o 
średnicy 25 mm i długości 30 m („hydranty 25”) 

○ Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 
○ Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,  
○ Oddymianie wydzielonych i obudowanych klatek schodowych, 
○ Instalacja SSP 

Budynek zostanie wyposażony w system sygnalizacji pożaru, oparty na centrali          
zgodnej z PN-EN54-2. W ramach systemu zaprojektowane zostaną punktowe         
detektory automatyczne oraz ręczne ostrzegacze pożarowe ROP (zasadniczo na         
drogach ewakuacyjnych). 

● Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku. 
Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę może być zapewnione poprzez istniejącą 
sieć o średnicy DN100; hydrant bliższy powinien zlokalizować w odległości do 75,00 
m od budynku, hydrant dalszy w odległości do 150 m. Wymagane min. 2 hydranty 
zewnętrzne. 

● Drogi pożarowe 
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Drogi pożarowe wokół obiektu są wymagane. Dojazd dla jednostek straży pożarnej 
zapewniony z przyległej ulicy Warszawskiej oraz z  dróg wewnętrznych wokół 
budynku. Drogi wewnętrzne winny spełniać wymogi jak dla dróg pożarowych. 
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