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1 Wstęp  

1.1 Opis stanu istniejącego 

Budynek D1 usytuowany jest przy Al. Krakowskiej w Warszawie na terenie Instytutu Lotnictwa. Jest to 

budynek prefabrykowany o konstrukcji szkieletowej ramowej, w którym zastosowano ramy typu H. 

Budynek wyposażony jest w instalacje: energetyczna nN, teletechniczna, UPS, SSP, oświetleniowa, 

odgromowa, wodociągowa, hydrantowa zewnętrzna i wewnętrzna, kanalizacyjna sanitarna, 

kanalizacja deszczowa, zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji, centralnego ogrzewania, ciepła 

technologicznego, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 

Przebudowa i remont budynku mają na celu wydzielenie strefy laboratoryjnej na poziomie parteru 

(lewe skrzydło budynku), powiększenie pomieszczeń socjalnych i sanitarnych na piętrach I-III, 

dostosowanie powierzchni biurowej do wymagań użytkowników oraz dostosowanie budynku do 

obowiązujących warunków technicznych. Przebudowa i remont budynku nie zmieniają istniejącego 

ukształtowania bryły budynku.  

1.2 Obowiązująca dokumentacja projektowa 
Integralną częścią niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są: 

1. Projekt budowlano-wykonawczy sporządzony w 2016 roku przez biuro projektowe aFP architekci 

Flejterski Pietrzak s. c., który stanowi załączniki nr 1-6 do niniejszego opracowania. Projekt 

budowlany został zatwierdzony i na jego podstawie udzielono pozwolenia na budowę w dniu 

03.06.2016 r. obejmującego  ,,przebudowę budynku biurowego D1 wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania części parteru na laboratorium na działce nr ew. 2 z obrębu 2-06-04 przy Al. 

Krakowskiej w Warszawie, Dzielnica Włochy, według projektu budowlanego”. 

2. Projekt wykonawczy sporządzony w 2017 roku przez biuro projektowe HM architekci sp. z o.o., 

który stanowi załączniki 7-9 do niniejszego opracowania, w następującym zakresie: 

 architektury i aranżacji wnętrz – obejmujący parter rozpatrywanego budynku (z wyłączeniem 

laboratorium w lewym skrzydle budynku) oraz piętra I-III. Projekt uwzględnia wszelkie prace 

wykończeniowe przestrzeni biurowych, socjalnych, sanitarnych i komunikacyjnych. Precyzuje 

wykończenie ścian, podłóg, sufitów podwieszanych i akustycznych, żaluzje/rolety wewnętrzne oraz 

stolarkę okienną, drzwiową i inne. Układ przestrzenno-funkcjonalny przedstawiony w niniejszym 

projekcie jest obowiązujący. Niniejszy projekt wykonawczy nie zmienia warunków pozwolenia na 

budowę; 

 instalacji sanitarnych (wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, woda, kanalizacja, skropliny) – projekt 

uwzględnia instalacje w przestrzeni biurowej rozpatrywanego budynku. Z zakresu opracowania 

wyłączone są wszystkie pomieszczenia sanitarne (toalety, przedsionki WC), socjalne (kuchnie, 

pomieszczenia techniczne) oraz klatki schodowe. Projekt w całości wyłącza z opracowania poziom 

piwnicy rozpatrywanego budynku. Z zakresu wyłączone jest również laboratorium na parterze 

(lewe skrzydło budynku) z wyjątkiem małej zmiany w projekcie wentylacji; 

 instalacji elektrycznych i okablowania strukturalnego – projekt obejmuje parter rozpatrywanego 

budynku (z wyłączeniem laboratorium w lewym skrzydle budynku) oraz piętra I-III. 

W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w powyższej dokumentacji 1 i 2, Wykonawca w trakcie 

realizacji umowy zgłasza kolizję Zamawiającemu. Ustosunkowanie się do danej rozbieżności i 

ustalenie zakresu prac nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych.  
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Zamawiający posiada komplet niniejszej dokumentacji w edytowalnym formacie .dwg w zakresie części 

rysunkowej oraz w edytowalnym formacie .doc w zakresie części opisowej. Po podpisaniu umowy 

wersja edytowalna istniejącego projektu zostanie przekazana Wykonawcy. Zamawiający posiada 

prawo własności do dokumentacji projektowej oraz całość autorskich praw majątkowych i praw 

pokrewnych. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych nie jest ograniczone czasowo ani 

terytorialnie.  

Projekty budowlano-wykonawczy i wykonawczy zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W załączniku nr 1 do obowiązujących Warunków 

Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który jest podstawą do 

prowadzenia prac projektowych znajduje się lista norm, na podstawie których została sporządzona 

dokumentacja projektowa. 

 

1.3 Terminy realizacji przedmiotu zamówienia 

Łączny czas realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 20 tygodni od momentu protokolarnego 

przekazania placu budowy.  

 

ETAP I – część projektowa: 

Uzupełnienie projektu wykonawczego wg wymagań i wytycznych zawartych w pkt. 2 niniejszego 

dokumentu oraz przeniesienie na Zamawiającego praw własności intelektualnej do dokumentacji 

wykonawczej. Wykonanie/uzupełnienie projektu wykonawczego w terminie 4 tygodni od dnia 

podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia prac projektowych od momentu 

podpisania umowy, niezależnie od daty przekazania placu budowy.  

 

ETAP II - część wykonawcza: 

Wykonanie prac wyburzeniowych i demontażowych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych 

w terminie 20 tygodni od dnia przekazania placu budowy. Wykonawca w tym czasie uzyska pozwolenie 

na użytkowanie budynku.  

 

1.4 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej sporządzonej przez 

Wykonawcę  

Dokumentacja wykonawcza ma być przygotowana i dostarczona w następującej formie i ilości:  

 2 egzemplarze w formie papierowej, w tym 1 egzemplarz w kolorze,  

 1 egzemplarz dostarczony na płycie CD: projekt w edytowalnym formacie AutoCAD lub innym 

formacie obsługiwanym przez AutoCAD, część projektowa i opisy w PDF oraz w formacie Word w 

zakresie opisów technicznych. 

Projekt wykonawczy musi zostać sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. W załączniku nr 1 do Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, który jest podstawą do prowadzenia prac projektowych znajduje się lista norm, na 

podstawie których musi zostać sporządzony projekt wykonawczy.  
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2 Prace projektowe – zakres prac Wykonawcy  
Dokumentacja wykonawcza nie jest kompletna. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia i 

sporządzenia dokumentacji wykonawczej w zakresie konstrukcji, budownictwa ogólnego, instalacji 

elektrycznej i sanitarnej. A na podstawie sporządzonej dokumentacji wykonawczej wykona wszelkie 

roboty budowlane i instalacyjne. Zakres prac projektowych oraz wymagania Zamawiającego zostały 

przedstawione w punktach 2.1-2.7 niniejszego opracowania.  

2.1 Uzupełnienie projektu o dokumentację wykonawczą konstrukcji  

 Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z  załączoną dokumentacją projektu budowlano-

wykonawczego z 2016 roku, załącznik nr 2 do PFU – Konstrukcja; 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z specyfikacjami technicznymi konstrukcji 

stalowej, konstrukcji żelbetowych oraz robót rozbiórkowych, które stanowią opracowania projektu 

budowlano-wykonawczego z 2016 roku, załącznik nr 3 do PFU – Specyfikacje techniczne;  

 na podstawie wyżej wymienionej dokumentacji, stanu istniejącego, obowiązujących przepisów i 

warunków należy przygotować dokumentację wykonawczą, w następującym zakresie: 

- podkonstrukcja stalowa pod nowe centrale dachowe; 

- podkonstrukcja stalowa pod ekran akustyczny na dachu budynku; 

- konstrukcja stalowa platformy pod moduł hydrauliczny na dachu; 

- obudowa podkonstrukcji stalowej, aluminiowymi panelami akustycznymi; 

- montaż krat pomostowych 40x2 na podkonstrukcjach dachowych; 

- schody żelbetowe proste z podestami w osiach 1-2. Projekt budowlano-wykonawczy 

uwzględnia rozbiórkę i wykonanie nowych schodów od poziomu +0,02 do +11,16 m. Celem 

robót rozbiórkowych i budowlanych jest dostosowanie istniejących schodów do 

obowiązujących Warunków Technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej 

technologii. Wykonawca może zaproponować inne rozwiązania Zamawiającemu; 

- belki stropowe żelbetowe w osiach 2-3 i 3-4; 

- płyty stropowe żelbetowe grub. 12 cm w osiach 2-3 i 3-4; 

- montaż płyt dachowych korytkowych; 

- rozbiórka fragmentów stropów żelbetowych monolitycznych nad parterem, piętrem I, II i 

III; 

- rozbiórka stropów z prefabrykowanych płyt żelbetowych kanałowych SP240 pomiędzy 

osiami 2-3 i 3-4 nad parterem, piętrem I, II i III; 

- rozbiórka prefabrykowanych płyt dachowych korytkowych w miejscach montażu słupów 

stalowych konstrukcji wsporczych centrali dachowych, 

- konstrukcja wsporcza pod nawilżacz parowy oraz jednostki zewnętrzne klimatyzacji 

umieszczone na dachu wg projektu wykonawczego z 2017 roku, załącznik nr 9 do PFU – 

Instalacje sanitarne.  

 

2.2 Uzupełnienie projektu o dokumentację wykonawczą instalacji elektrycznej w 

zakresie rozbudowy instalacji, rozdzielni elektrycznej, dodatkowy UPS oraz 

instalacji CCTV  

Projekt budowlano-wykonawczy z 2016 roku (załącznik nr 4 do PFU) i wprowadzający zmiany do niego 

projekt wykonawczy z 2017 roku (załącznik nr 8 do PFU) w zakresie instalacji elektrycznej nie jest 
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kompletny i należy go zmodyfikować i uzupełnić o elementy wskazane poniżej przez Zamawiającego. 

W związku z przebudową, zmieniają się wymagania dotyczące zasilania w energię elektryczną. 

Załączony projekt w części dotyczącej rozdzielni głównej należy przeprojektować, aby spełnione były 

następujące warunki: 

 rozdzielnia ma być dwusekcyjna, zasilana z dwóch kierunków z SZR, każda z sekcji ma składać się z 

części głównej, zasilającej: 

-  UPS-y,  

- obwody gwarantowane tj. pożarowe oraz klimatyzację w serwerowniach;  

 oraz z podsekcji dodatkowej, wyłączanej automatycznie przy awarii zasilania, zasilającej pozostałe 

obwody (agregat prądotwórczy w głównej rozdzielni Instytutu Lotnictwa może pokryć 

zapotrzebowanie na energię tylko strategicznych odbiorów); 

 sekcja I ma być zasilana z RGnn, sekcja II z budynku D2, rozdzielnica RNP.1 ma być zasilona z sekcji 

I, kabel z rezerwowego kierunku C ma być podłączony jak odbiór; 

 wymagania minimalne dotyczące głównej rozdzielni nn (dotyczy nowych fragmentów rozdzielni): 

- wykonanie zgodne z aktualną normą PN –EN 61439-1/2, 

- szafowa, forma wygrodzenia 3b, 

- wymagany jest stopień ochrony minimum IP31 (DIN 40050) zapewniający ochronę przed 

dotykiem elementów pod napięciem , po zdjęciu osłon czołowych  IP21, 

- prąd znamionowy 1000A, 

- napięcie znamionowe robocze 690V, 

- prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 50kA, 1s, 

- prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 100 kA, 

- rozdzielnica powinna być wyposażona w pole sprzęgłowe oraz układ SZR z możliwością 

sterowania automat/ręczny, 

- dopuszcza się wykorzystanie w części lub całości istniejącej rozdzielni; 

 wyłączniki na zasilaniu każdej sekcji i w sprzęgle 800A mają być kompaktowe, w wersji wysuwnej 

lub stykowej, napęd silnikowy, wyzwalanie termiczne i magnetyczne z nastawami czasowymi, 

moduł komunikacyjny  Ethernet TPC/IP; w pozostałych polach przebudowywanych o prądach 

znamionowych powyżej 100A, należy zastosować wyłączniki mocy o standardzie istniejących 

wyłączników w rozdzielni, tj. z członem termiczno-magnetycznym i stykami pomocniczymi 

sygnalizującymi stan; wytrzymałość zwarciowa wyłączników 50kA; 

 pola zasilające rozdzielni głównej budynkowej mają być opomiarowane, z kompletem 

przekładników (3szt.) i analizatorem/miernikiem parametrów sieci, wyposażonym w moduł 

komunikacyjny Ethernet TCP/IP; klasa min. 0,5; podświetlany wyświetlacz, min. 3,5”, rejestracja 

energii, wartości minimalnych i maksymalnych, archiwizacja danych - pamięć minimum 8GB, 

konfigurowalne wyjścia analogowe i alarmowe; 

 pole zasilające układu gwarantowanego (UPS) ma być opomiarowane, z kompletem przekładników 

(3szt.) i analizatorem sieci wyposażonym w moduł komunikacyjny  Ethernet TCP/IP: klasa min. 0.5, 

podświetlany wyświetlacz min. 3.5”;  2 wyjścia przekaźnikowe i wyjście impulsowe energii czynnej; 

 pozostałe pola podlegające przebudowie, wyposażone w wyłączniki mocy, mają być wyposażone 

minimum w amperomierz cyfrowy: klasa 1, zakres obejmujący maksymalne nastawy wyłącznika, 

wysokość LED min. 14 mm, moduł komunikacyjny Ethernet TCP/IP; 

 wymagane odpowiednie badania typu (TTA), i weryfikacja konstrukcji zgodnie z normą PN-EN 

61439, w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzenia; 
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 cztery UPS po 80 kVA każdy – dwa nowe i dwa istniejące muszą być połączone w logiczny 

system, aby zapewnić zasilanie redundantne n+1. Zakłada się zapotrzebowanie na moc 

gwarantowaną równą 240 kVA; 

 elementy we/wy systemu 4 x 80 kVA wraz z odpływami do rozdzielnic napięć 

gwarantowanych należy umieścić w jednej rozdzielnicy; 

 należy doposażyć istniejące urządzenia UPS w zestawy do pracy równoległej i stworzyć układ 

pracy równoległej; 

 każdy UPS musi posiadać bypass zewnętrzny. 

 

Ponadto: 

 zaprojektowanie instalacji CCTV (telewizji przesyłowej) na terenie laboratorium, na parterze. 

System musi składać się z: 

- nie mniej niż 9 kamer cyfrowych (ilość w konkretnych pomieszczeniach: 4x1.21, 2x1.17, 

1x1.19, 1x1.20, 1x1.18) – dokładna ilość kamer powinna zostać potwierdzona przez 

projektanta systemu; 

- rejestratora umożliwiającego przetrzymywanie zapisów z tych kamer w pełnej 

rozdzielczości przez minimum 2 miesiące; 

- z uwagi na bezpieczeństwo danych i możliwe interferencje, kamery powinny używać 

połączeń przewodowych; 

- minimalna rozdzielczość kamer 720p (1280x720 pikseli); 

- rejestrator powinien być umieszczony w pomieszczeniu 1.18, w jednej z szaf rack; 

- rejestrator musi umożliwiać zdalny dostęp z możliwością zarządzania i przeglądania 

nagrań, przez sieć Ethernet-TCP/IP. Zdalny dostęp musi być umożliwiony w 

pomieszczeniach 1.18 i 1.16. Nie ma możliwości wpięcia rejestratora w sieć budynkową, 

więc należy położyć oddzielny kabel Ethernetowy z 1.18 do 1.16; 

- musi być możliwość zarządzania dostępem do zasobów rejestratora (konta i hasła); 

 zaprojektowanie zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego istniejących dwóch nagrzewnic 

wodnych systemu wentylacji wraz z automatyką. Należy zaprojektować kabel grzewczy, pod 

izolacją, o odpowiedniej mocy z termostatem i automatyką załączania. W przypadku spadku 

temperatury poniżej 0°C, kable grzewcze włączają się i nie dopuszczają do zamarznięcia. 

2.3 Wykonanie projektu wykonawczego wentylacji dygestorium 

W projekcie budowlano-wykonawczym z 2016 roku, załącznik nr 5 do PFU – Instalacje sanitarne, został 

dobrany wentylator dachowy chemoodporny wraz z regulatorem obrotów (zespół W3) o wydatku 160 

m3/h, spręż 300 Pa. Z tego względu, że Zamawiający chce zastosować dygestorium o wydajności około 

600 m3/h, Wykonawca jest zobowiązany do: 

 doboru wentylatora dachowego w wersji EX, wraz z regulatorem obrotów, o wydajności 

dostosowanej do wymaganego dygestorium. Wentylator wywiewny musi zostać dobrany, dopiero 

po ostatecznym wyborze i pisemnym zaakceptowaniu dygestorium przez Zamawiającego;  

 Wykonawca musi wyposażyć instalację w automatyczne odcięcie instalacji wywiewającej 

powietrze z pomieszczenia warsztatowego nr 1.17 w momencie włączenia dygestorium. W tym 

celu, Wykonawca musi zaopatrzyć przepustnicę powietrza w siłownik, zamykający przepływ na 

wywiewie w przypadku uruchomienie dygestorium; 
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 zamknięcie strefy roboczej w dygestorium, powinno mieć możliwość wyprowadzenia sygnału 

zewnętrznego (poprzez czujnik krańcowy) do np. wyłączenia wentylatora wywiewnego lub 

otwarcia przepustnicy na kanale wywiewnym z pomieszczenia;  

 w obecnej wersji kanał wywiewny z dygestorium ma średnicę równą 160 mm, należy dobrać 

większą średnicę kanału; 

Pozostałe wymagania, warunki wykonania i specyfikacja materiałowa zostały określone w projekcie 

budowlano-wykonawczym z 2016 roku, załącznik nr 5 do PFU – Instalacje sanitarne.  

2.4 Uzupełnienie projektu o dokumentację wykonawczą instalacji wodno-

kanalizacyjnej 

Projekt budowlano-wykonawczy z 2016 roku, załącznik nr 5 do PFU – Instalacje Sanitarne w zakresie 

instalacji wodno-kanalizacyjnej stanowi koncepcję i uwzględnia wytyczne do zaprojektowania oraz 

wykonania tychże instalacji. W ramach przetargu Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 

projektu wykonawczego instalacji wodno-kanalizacyjnej, uwzględniając również poniższe wymagania 

Zamawiającego:  

 Wykonawca zapozna się ze stanem istniejącym oraz udostępnioną dokumentacją projektową i na 

tej podstawie sporządzi projekt wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnej; 

 instalację wodno-kanalizacyjną należy dostosować do nowego układu funkcjonalno-użytkowego 

zaprezentowanego w projekcie wykonawczym z 2017 roku; 

 projekt uwzględniać ma instalacje: wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji; 

 projekt uwzględniać ma instalacje od poziomu piwnicy do piętra III;  

 projekt uwzględniać ma piony i poziomy instalacji; 

 instalacje pomieszczeń sanitarnych i socjalnych muszą być zaopatrzone w oddzielne/indywidualne 

zawory odcinające, 

 instalacje należy wyposażyć w rewizje,  

 w kuchniach oprócz zlewozmywaków należy przewidzieć podejścia pod zmywarki (1 szt. w 

pomieszczeniu socjalnym na I piętrze i 2 szt. w pomieszczeniach socjalnych na pozostałych 

kondygnacjach);  

 instalacje wodno-kanalizacyjne prowadzone podtynkowo, zabudowane; 

 średnice rurociągów należy dobrać na podstawie obliczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej; 

 w instalacji wody gospodarczej należy umiejscowić zawór pierwszeństwa odcinający dopływ wody 

gospodarczej w przypadku wykrycia pożaru; 

 w pomieszczeniach, które tego wymagają zostaną zamontowane zawory ze złączką do węża 

(pomieszczenia gospodarcze i porządkowe); 

 doprowadzenie zimnej wody do nawilżacza parowego na dachu oraz do szaf klimatyzacji 

precyzyjnej na parterze. Do nawilżacza i szaf klimatyzacyjnych Wykonawca musi zaprojektować 

odrębną instalację wody uzdatnionej. Instalacja ma być wyposażona w stację uzdatniania wody 

zlokalizowaną na poziomie piwnicy. Przed stacją uzdatniania musi zostać zamontowany zawór 

antyskażeniowy typu EA. Stacja i instalacja wody uzdatnionej muszą być zaprojektowane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami producenta 

nawilżacza i szaf klimatyzacyjnych. Uzdatnianie wody będzie miało na celu dostosowanie jej 

właściwości fizykochemicznych do wymagań wynikających z jej przeznaczenia w instalacji 

klimatyzacji. Wybrana technologia uzdatniania wody przez Wykonawcę ma zapobiegać 
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powstawaniu korozji na metalowych elementach instalacji oraz hamować rozwój glonów, grzybów 

i bakterii;  

 instalacje należy zaizolować termicznie;  

 wytyczne odnośnie urządzeń (armatura odcinająca, zawory, przepusty) i materiałów, z których 

mają zostać wykonane instalacje zawarte są w projekcie budowlano-wykonawczym z 2016 roku, 

załącznik nr 5 – Instalacje Sanitarne.  

 

2.5 Uzupełnienie projektu o dokumentację wykonawczą instalacji hydrantowej 

ppoż 

Projekt budowlano-wykonawczy z 2016 roku, załącznik nr 5 do PFU – Instalacje Sanitarne w zakresie 

instalacji hydrantowej stanowi koncepcję i uwzględnia wytyczne do zaprojektowania oraz wykonania 

tejże instalacji. W ramach przetargu Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu 

wykonawczego instalacji hydrantowej, uwzględniając również poniższe wymagania Zamawiającego:  

 Wykonawca zapozna się ze stanem istniejącym oraz udostępnioną dokumentacją projektową i na 

tej podstawie sporządzi projekt wykonawczy instalacji hydrantowej; 

 projekt i wykonanie musi być spójne z projektem aranżacji wnętrz wg projektu wykonawczego z 

2017 roku;  

 projekt wykonawczy ma zostać przygotowany na podstawie obowiązujących norm i przepisów 

dotyczących instalacji ppoż; 

 na poziomie piwnicy, instalacja hydrantowa musi zostać rozdzielona od instalacji bytowo-

gospodarczej; 

 na wydzielonej instalacji hydrantowej zamontowany zostanie zawór antyskażeniowy typu EA; 

 nie dopuszcza się ponownego wykorzystania części istniejącej instalacji rurowej i armatury; 

 nowoprojektowana instalacja hydrantowa ma zapewnić niezawodność dostawy wody do 

wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych, poprzez zaprojektowanie zaworu odcinającego 

dopływ wody gospodarczej w przypadku wykrycia pożaru – zaworu pierwszeństwa; 

 na wszystkich kondygnacjach, należy doprojektować nowe hydranty, część istniejących hydrantów 

zostanie zdemontowana; 

 Wykonawca uwzględni, że projekt aranżacji wnętrz z 2017 roku przewiduje zabudowanie 

hydrantów i zlicowanie ich z płaszczyzną ściany;  

 należy zaprojektować zestaw hydroforowy - sterowany i monitorowany przez system SSP – system 

sygnalizacji pożaru. Podstawowe parametry i minimalne wymagania ciśnieniowe zostały wstępnie 

założone i określone w opisie technicznym instalacji sanitarnych projektu budowlano-

wykonawczego z 2016 roku, w załączniku nr 5 do PFU; 

 należy zaprojektować zespół do okresowego testowania instalacji – obejście testujące z 

przepływomierzem; 

 wytyczne odnośnie urządzeń (hydranty, zestaw hydroforowy, przepusty) i materiałów, z których 

ma zostać wykonana instalacja, zawarte są w projekcie budowlano-wykonawczym z 2016 roku, 

załącznik nr 5 – Instalacje Sanitarne.  
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2.6 Wykonanie projektu pokrycia dachowego wraz z termoizolacją i wyłazem do 

części wentylowanej stropodachu 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem istniejącym i zaproponowania technologii 

pokrycia i izolacji dachu. Obecnie na dachu budynku znajduje się wiele przepustów instalacyjnych, 

central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz stacja bazowa GSM BT-1 1894. W pracach 

wykonawczych należy przewidzieć wszelkie czynniki utrudniające przedsięwzięcie. Wykonawca 

przygotuje projekt wykonawczy wymiany pokrycia dachowego, uwzględniając poniżej wymienione 

wymagania Zamawiającego: 

 należy zdemontować istniejącą warstwę pokrycia papowego, obróbki blacharskie oraz 

orynnowanie i poddać je utylizacji; 

 dokumentacja musi zostać uzgodniona z rzeczoznawcą ppoż; 

 zaizolowanie termiczne stropodachu (styropian, wełna mineralna, wełna skalna lub pianka 

poliuretanowa) o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,035 W/m2K; 

 wykonanie nowego, szczelnego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej: podkładowej i 

wierzchniego krycia (papa modyfikowana SBS); 

 obróbki blacharskie, stal ocynkowana min. gr. 0,5 mm; 

 orynnowanie stalowe, stal ocynkowana min. gr. 0,5 mm; 

 zaprojektowanie i wykonanie włazu dachowego umożliwiającego wygodne wejście do przestrzeni 

wentylowanej stropodachu; 

 uszczelnienie wszelkich przepustów instalacyjnych, przebić przez strop oraz miejsc 

trudnodostępnych masą bitumiczno-żywiczną nakładaną w dwóch warstwach; 

 prace zakończone pozytywną próbą szczelności oraz pozytywnym badaniem kamerą 

termowizyjną; 

 stropodach musi spełnić obowiązujące wymagania odnośnie izolacyjności cieplnej przegród 

budowlanych, określone w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Wartość projektowanego współczynnika przenikania ciepła U [W/m2K] należy 

poprzeć obliczeniami w odpowiednim programie (np. Audytor OZC).  

 

2.7 Dokumentacja bezpieczeństwa pożarowego budynku  

Wykonawca sporządzi scenariusz pożarowy rozpatrywanego budynku oraz instrukcję bezpieczeństwa 

pożarowego. Dokumentacja musi zostać dołączona do dokumentacji powykonawczej. Wymagana 

dokumentacja musi zostać uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.   

 centrala ppoż, po przyłączeniu przez Wykonawcę, będzie pracowała w istniejącej sieci. Centrala 

główna znajduje się w budynku A, na terenie Zamawiającego.  
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3 Roboty rozbiórkowe, budowlane, instalacyjne i wykończenie wnętrz – 

zakres prac Wykonawcy  

Wykonawca, w ramach przetargu: 

 wykona prace ujęte w załączonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej - załączniki nr 1-

10 do niniejszego opracowania; 

 wykona prace ujęte w sporządzonych przez Wykonawcę projektach wykonawczych, a do których 

wytyczne zostały opisane w punktach 2.1-2.7 niniejszego opracowania; 

 uwzględni uwagi i wykona prace opisane w poniższych punktach 3.1-3.4. 

 

Wytyczne do prowadzenia prac rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykończenia wnętrz: 

 praca serwerowni nr 3.15 nie może zostać przerwana, ani zakłócona przez trwające prace; 

 jakiekolwiek prace wykonywane w serwerowni nr 3.15, pomieszczeniu klastra nr 3.16 oraz 

magazynie nr 3.14 muszą być zgłaszane Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem; 

 wejście do pomieszczeń magazynu 3.14, serwerowni 3.15 i pomieszczenia klastra 3.16 może 

odbywać się jedynie z asystą Zamawiającego. 

3.1 Prace rozbiórkowe i demontażowe 
W ramach prac demontażowych i rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

wszelkich prac przewidzianych w projekcie budowlano-wykonawczym i wykonawczym (załączniki 1-10 

do PFU) oraz uwzględnienia wszystkich poniższych uwag Zamawiającego.  

Prace rozbiórkowe i demontażowe dotyczą również poziomu piwnicy. Ponad zakres przewidziany w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niżej wymienionych prac: 

 demontaż płytek terakoty na schodach z poziomu parteru do piwnicy i podłóg klatek schodowych, 

dotyczy klatek schodowych głównej w osiach 12-13 i C-D oraz bocznej w osiach 1-2 i C-D, 

 demontaż cokołów na korytarzu piwnicy oraz pomieszczeniach węzłów ciepłowniczych.  

 

Ponadto: 

 na II piętrze budynku w jednym z pomieszczeń znajdują się dwie szafy klimatyzacji precyzyjnej. W 

zakresie Wykonawcy jest ich zabezpieczenie i przetransportowanie w miejsce magazynowania 

wyznaczone przez Zamawiającego, w obrębie terenu Instytutu, 

 należy zdemontować posadzki dwóch wejściowych tarasach zewnętrznych, 

 należy zdemontować balustradę bocznego tarasu wejściowego, 

 należy zdemontować wszystkie rolety i żaluzje wewnętrzne.  

 

Wytyczne do prowadzenia prac rozbiórkowych i demontażowych: 

 czas trwania prac demontażowych i ponownego montaż drzwi do serwerowni nr 3.15 nie może 

trwać dłużej niż 12h i musi być przeprowadzony przy asyście Zamawiającego; 

 Wykonawca przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych musi odpowiednio zabezpieczyć instalacje i 

elementy budynku, które nie ulegają przebudowie;  

 projekt budowlano-wykonawczy uwzględnia dostosowanie klatki schodowej w osiach 1-2/C-D do 

obowiązujących Warunków Technicznych poprzez wyburzenie biegów i spoczników od poziomu 

+0,02 do +11,16 i zastąpienie ich nową konstrukcją. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych 

rozwiązań technologicznych, dzięki którym osiągnięte zostałby obowiązujące Warunki Techniczne 

oraz warunki ppoż. W przypadku zmiany rozwiązania technologicznego przewidzianego w 
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projekcie budowlanym, konieczna jest akceptacja rozwiązania przez Zamawiającego i 

przedstawienie projektu wykonawczego Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót;  

 zdemontowane przez Wykonawcę wewnętrzne witryny i drzwi szklane aluminiowe, Wykonawca 

odpowiednio zabezpieczy przed uszkodzeniem oraz przewiezie we wskazane miejsce 

magazynowania na terenie Zamawiającego. Zabezpieczenie ma polegać na szczelnym pokryciu 

stolarki folią. Zabezpieczone witryny, drzwi muszą zostać zmagazynowane na podkładkach i 

oznaczone na pokryciu w widoczny sposób poprzez opisanie ich typu (witryna, drzwi) i wymiarów; 

 inne zdemontowane elementy np. armatura sanitarna, materiały wykończeniowe, orurowanie 

wentylacji, opraw oświetleniowych itd. po skonsultowaniu z Zamawiającym, w zależności od ich 

aktualnego stanu technicznego i możliwości ponownego wykorzystania (w przyszłości, przy okazji 

innej inwestycji), będą podlegać utylizacji lub oczyszczeniu, zabezpieczeniu i przewiezieniu we 

wskazane miejsce magazynowania na terenie Zamawiającego; 

 powstały podczas rozbiórek i demontażu: gruz budowlany, złom, materiały pochodzące z rozbiórki 

ścianek G-K, sufitów podwieszanych, izolacji cieplnej i akustycznej, papy dachowej, płytek 

gresowych, glazury i wykładziny oraz inne odpady powstałe podczas prac, które nie nadają się do 

ponownego wykorzystania, Wykonawca musi zutylizować na własny koszt; 

 demontażu i utylizacji na w/w zasadach będą ulegały instalacje elektryczne (kable, osprzęt, tablice)  

objęte przebudową lub modernizacją, o ile w innej części PFU nie określono inaczej dla określonej 

części instalacji; 

 wszelkie zmiany następujące w trakcie trwania procesu budowlanego muszą być uwzględnione 

przez Wykonawcę w dokumentacji powykonawczej dostarczanej Zamawiającemu; 

 w przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszym PFU, a załączoną 

dokumentacją projektową, pierwszeństwo posiada PFU.  

3.2 Prace budowlane i konstrukcyjne   

W ramach prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac 

przewidzianych w projekcie budowlano-wykonawczym z 2016 roku i wykonawczym z 2017 roku 

(załączniki 1-9 do PFU), prac budowlanych i konstrukcyjnych przewidzianych w projektach 

wykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę według punktów 2.1 i 2.6 niniejszego opracowania 

oraz uwzględnienia wszystkich poniższych uwag Zamawiającego: 

 likwidacja rys, pęknięć, śladów po zaciekach oraz wgnieceń widocznych na ścianach i sufitach, 

wszystkich kondygnacji; 

 likwidacja ubytków tynkarskich na ścianach i sufitach, na wszystkich kondygnacjach; 

 wymiana wszystkich uszkodzonych listew glifowych/narożników, zastosowanie listew 

narożnikowych aluminiowych perforowanych z siatką z włókna szklanego; 

 wymiana wszystkich uszkodzonych parapetów wewnętrznych lub uzupełnienie maskownic 

bocznych; 

 w miejscach widocznych uszkodzeń lub braków izolacji wokół okien należy usunąć stary silikon i 

uzupełnić;  

 na poziomie piwnicy uzupełnienie ubytków tynkarskich ścian i sufitów,  zagruntowanie oraz 2-

krotne malowanie farbami emulsyjnymi, akrylowymi, kolor farby: biały. W pomieszczeniach 

mokrych (toaleta, łazienka oraz wszystkie węzły ciepłownicze) należy zastosować farbę odporną 

na wilgoć. Ściany korytarza piwnicy do wysokości 150 cm należy pomalować bezbarwnym lakierem, 

zabezpieczającym przed trwałymi zabrudzeniami ścian; 
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 wymiana drzwi rewizyjnych przy kabinie prysznicowej w łazience w piwnicy, na drzwiczki PCV, w 

kolorze białym i wymiarach 250x300 mm; 

 wymiana silikonu wokół brodzika w łazience w piwnicy; 

 montaż nowych drzwiczek rewizyjnych do instalacji elektrycznej na korytarzu na poziomie piwnicy, 

drzwiczki PCV, w kolorze białym i wymiarach 250x300 mm; 

 wymiana uszczelek w dwóch kompletach drzwi wewnętrznych na poziomie piwnicy;  

 dostawa i montaż barierki ochronnej na schody, na parterze budynku w osiach 13-C. Wymagania 

odnośnie materiału: 

- barierka składająca się z dwóch słupów o średnicy około 60 mm, do których dołączone jest 

przęsło wykonane z rury o średnicy około 45 mm, 

- całość wykonana ze stali nierdzewnej, 

- grubość ścianek nie mniejsza niż 2,0 mm, 

- bariera ochronna otwierana poprzez pchnięcie przęsła; 

 wykonanie balustrady – wejście boczne do budynku: 

- balustrada dostosowana do montażu platformy dla osób niepełnosprawnych, 

- balustrada ze stali nierdzewnej, 

- wymiary poręczy, słupki – jak istniejące elementy; 

 montaż nowej platformy dla niepełnosprawnych przy wejściu bocznym do budynku, wymagania: 

- podnośnik pionowy,  

- napęd elektryczno-śrubowy,  

- udźwig nie mniejszy niż 385 kg,  

- niska rampa najazdowa,  

- minimalne wymiary podestu jezdnego: 1100x1400 mm,  

- elementy ocynkowane, elementy z metali nierdzewnych,  

- osłony malowane proszkowo z palety RAL,  

- wyciszenie matami redukującymi hałas, 

- ręczny zjazd awaryjny,  

- zasilanie 400V,  

- wypełnienie furtek i barierki podestu poliwęglanem komorowym; 

 dostosowanie infrastruktury zewnętrznej dla ruchu osób niepełnosprawnych na wózkach. 

Wykonanie bezprogowego przejazdu z poziomu terenu/chodnika na podjazd platformy. Przejazd 

wykonany z kostki brukowej; 

 wykonanie hydroizolacji dwóch tarasów zewnętrznych (schody wejścia głównego i bocznego do 

budynku):  

- należy w pełni usunąć istniejące posadzki tarasowe, skuć i zeszlifować skruszałe fragmenty 

podkładu na całej powierzchni oraz oczyścić z luźnych elementów i kurzu,  

- podłoże odtłuścić przy użyciu wody z detergentem,  

- osuszyć płyty tarasowe, 

- na odpowiednio przygotowanej i równej nawierzchni wykonać szczelną, bezspoinową 

powłokę hydroizolacyjną,  

- styk płyty tarasu ze ścianą budynku oraz w miejscu mocowania słupów balustrady należy 

uszczelnić taśmą zatopioną w hydroizolacji; 

- przy wykonywaniu hydroizolacji tarasów, należy stosować się do wytycznych producenta 

danego materiału uszczelniającego,   
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- na odpowiednio zaizolowanej płycie należy ułożyć płytki terakoty;  

 wymiana płytek na dwóch tarasach zewnętrznych (schody wejścia głównego i bocznego do 

budynku): 

- do ułożenia płytek należy zastosować zaprawę elastycznej, 

- płytki montowane metodą podwójnego smarowania – zaprawa klejowa zarówno na płytce 

jak i na podłożu,  

- spoinowanie płytek należy wykonać przy użyciu mrozo- i wodoodpornej, elastycznej, 

cementowej zaprawy do fugowania; 

Wymagania odnośnie materiału wykończeniowego: 

- gres techniczny, na przykład w formacie 30x30 cm,  

- antypoślizgowość wg normy DIN 51130 nie niższa niż R10,  

- wodoodporne, 

- mrozoodporne, 

- nasiąkliwość mniejsza bądź równa 0,5%, 

- na stopniach płytki stopniowe ryflowane,  

- kolor: grafit/antracyt, do zaakceptowania przez Zamawiającego po przedstawieniu 

minimum 5 próbek materiału; 

 wymiana tynków dekoracyjnych mozaikowych w obszarze cokołów budynku D1 i murków dwóch 

tarasów (schodów zewnętrznych frontowych i bocznych). Wymagania odnośnie materiału: 

- tynk dekoracyjny na bazie spoiwa z wodnych dyspersji żywic akrylowych oraz barwionego 

kruszywa kwarcowego, 

- tynk wodno- i mrozoodporny, odporny na uderzenia mechaniczne, zmywanie, ścieranie i 

szorowanie, 

- wielkość ziarna 1,0-1,6 mm, przenikanie pary wodnej sd ≥ 1,4 m, współczynnik 

przepuszczalności wody ≤ 0,06 [kg/(m2h0,5)], 

- stopień połysku – matowy, 

- kolorystyka zbliżona do istniejącej: Wykonawca musi przedstawić wzornik kolorów 

Zamawiającemu; 

 bruzdowanie ścian w celu przeprowadzenia okablowania systemu kontroli dostępu, alarmu i 

monitoringu; 

 okna w pomieszczeniach laboratorium na parterze (lewe skrzydło), wymagają modyfikacji sposobu 

otwierania. Ze względu na zastosowanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, które utrzymują 

określone parametry powietrza w pomieszczeniach, okna w tej części budynku muszą być 

zaopatrzone w zamek z kluczem blokujący otwieranie. Wymagania dotyczące materiału: 

- kolor biały, 

- klamka wykonana z aluminium, 

- skok klamki pozwalający na mikrowentylację okna, 

- uniwersalne kluczyki;  

 zdefiniowanie i naprawa przecieku wokół pojedynczego okna w budynku D1 – uzupełnienie 

ubytków izolacji oraz obróbki blacharskie i uszczelnienie; 

 na styku płyty tarasu bocznego (boczne wejście do budynku) i ściany nastąpił przeciek, w związku 

z czym wystąpiło zawilgocenie ściany korytarzu na poziomie piwnicy, do obowiązków Wykonawcy 

należy: 

- skucie tynku na ścianie z zapasem około metra z każdej strony, 
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- pokrycie ściany impregnatem grzybobójczym, 

- nałożenie właściwej zaprawy i wykończenie ściany, mając na uwadze zalecenia i sposób 

użycia podany przez producenta środka grzybobójczego; 

 drzwi stalowe bocznego wejścia do budynku należy odnowić poprzez oczyszczenie, odtłuszczenie, 

zagruntowanie, pomalowanie farba podkładową i nawierzchniową, farba przeznaczona do stali, 

kolor: zbliżony do istniejącego (szary, matowy); 

 termoizolacja wszystkich przewodów instalacyjnych znajdujących się na dachu (wentylacyjne, 

klimatyzacyjne, grzewcze, chłodnicze). Użycie materiału termoizolującego w postaci wełny 

mineralnej, o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,035 W/m2K i grubości 80 mm, 

a następnie pokrycie płaszczem z blachy stalowej, ocynkowanej o grubości nie mniejszej niż 0,5 

mm.  

 

Wytyczne do prowadzenia prac budowlanych: 

 zakres prac nie obejmuje naprawy tynków oraz malowania istniejących ścian i sufitów w magazynie 

3.14, serwerowni 3.15, pomieszczenia klastra 3.16; 

 ze względu na specyfikę pomieszczeń magazynu 3.14, serwerowni 3.15 i pomieszczenia klastra 

3.16 nie dopuszcza się tam prac mokrych i pylących. Wykonanie ścianki nieprzeziernej w 

pomieszczeniu klastra 3.16 w licu istniejącego okna musi odbyć się w sposób prefabrykowany tzn. 

wykonanie konstrukcji ściany, poszycie płytą GKF i ostateczne malowanie musi odbyć się poza 

pomieszczeniem klastra i tylko gotowe elementy ściany mogą być wbudowane; 

 czas trwania prac demontażowych i ponownego montażu drzwi do serwerowni nr 3.15 nie może 

trwać dłużej niż 12h i musi być przeprowadzony z asystą Zamawiającego; 

 Wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych musi odpowiednio zabezpieczyć instalacje i 

elementy budynku, które nie ulegają przebudowie;  

 wszystkie tablice ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjne, gaśnice oraz AED przed rozpoczęciem 

prac należy zdemontować i zabezpieczyć, a następnie po zakończeniu prac należy po wykonanym 

remoncie zamontować we właściwych dla siebie miejscach; 

 wszelkie zmiany w projekcie następujące w trakcie trwania procesu budowlanego, muszą być 

uwzględnione, przez Wykonawcę, w dokumentacji powykonawczej dostarczanej Zamawiającemu; 

 w przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy PFU a załączoną dokumentacją 

wykonawczą, pierwszeństwo posiada PFU. 

3.3 Prace instalacyjne 

W ramach prac instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac przewidzianych w 

projekcie budowlano-wykonawczym z 2016 roku (załączniki 1-6 do PFU) oraz wykonawczym z 2017 

roku (załączniki 7-9 do PFU), wytycznych (załącznik nr 10 do PFU) oraz uwzględnienia wszystkich 

poniższych uwag Zamawiającego.  

3.3.1 Instalacje elektryczne i niskoprądowe  
a) System kontroli dostępu, monitoringu i alarmu: 

 Wykonawca wykona instalację wg wytycznych zawartych w załączniku nr 10 do PFU – Kontrola 

dostępu, alarm i monitoring;  

 należy rozprowadzić okablowanie pod system alarmowy oraz system powiadomienia o ewakuacji; 

 należy rozprowadzić okablowanie pod system telewizji obserwacyjnej;  
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 należy rozprowadzić okablowanie pod system kontroli dostępu; 

 Wykonawca rozprowadzi peszle i przewody oraz zamontuje drzwi dostosowane do kontroli 

dostępu z wyprowadzeniem kabla do wnętrza pomieszczenia (drzwi wyposażone w rygiel 

rewersyjny i samozamykacz); 

 w zakresie Wykonawcy nie zawiera się dostawa i montaż kontrolerów, kamer i czujek. 

 

b) Rozdzielnia główna: 

 wykonanie zgodnie z projektem sporządzonym na podstawie wytycznych opisanych w punkcie 2.2 

i zaakceptowanym przez Zamawiającego; 

 dwa istniejące UPS-y wymagają wymiany na nowe baterii akumulatorów, zestawów filtrów AC i DC 

oraz wentylatorów, zgodnie z zaleceniami producenta; 

 po zmodernizowaniu i zainstalowaniu zasilaczy oraz baterii akumulatorów, system należy 

uruchomić i przetestować wykonując: 

- pomiary pojemności i rezystancji poszczególnych zestawów baterii, 

- testy funkcjonalne i obciążeniowe systemu równoległego, 

- sprawdzenie odbiorcze wykonać zgodnie z PN-EN 60896 i wymaganiami producenta; 

 zakres niniejszego opracowania, nie obejmuje przebudowy linii zasilających, należy wpiąć 

istniejące kable zasilające w przebudowywaną główną rozdzielnię nn w budynku D1.  

 

c) Instalacje elektryczne i teletechniczne na parterze (lewe skrzydło budynku): 

Instalację elektryczną i teletechniczną w laboratorium na parterze (lewe skrzydło budynku) należy 

wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, załącznik nr 4 do PFU – Instalacje 

elektryczne: 

 istniejące obwody zasilające i osprzęt elektryczny należy zdemontować; 

 gniazda RJ45 będą montowane w puszkach podłogowych – rozprowadzenie okablowania od szaf 

RACK w pomieszczeniu nr 1.18 magazynku/crossowni w kanałach kablowych, prowadzonych w 

przestrzeni podłogi podniesionej, puszki podłogowe 10-cio modułowe; 

 gniazda komputerowe zostaną zasilone z nowoprojektowanej tablicy komputerowej, 

zainstalowanej w pomieszczeniu nr 1.18 magazynku/crossowni; 

 gniazda instalowane będą w kanałach kablowych umieszczonych na słupach; 

 nowa tablica komputerowa TK-03 zasilona będzie z rozdzielnicy głównej budynku z sekcji UPS-

owej; 

 gniazda 230V zwykłe – zasilane z istniejącej tablicy TB-01; 

 przewiduje się wykorzystanie istniejących zabezpieczeń w tablicy i położenie nowego okablowania, 

okablowanie do gniazd prowadzone w istniejących korytarzach elektrycznych, gniazda będą 

również montowane w kanałach kablowych umieszczonych na słupach; 

 przestrzeń podłogi podniesionej, ze względu na jej wykorzystanie do prowadzenia instalacji, 

zgodnie z przepisami zostanie zabezpieczona czujkami zasysającymi dym (instalacji sygnalizacji 

pożaru), wpiętymi do istniejącego sygnalizacji pożaru; 

 zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych w pomieszczeniach laboratorium, konieczność 

zapewnienia poziomu świetlenia przynajmniej 750 lx na stanowisku pracy; 

 następuje zmiana rodzaju oświetlenia – Wykonawca zastosuje oświetlenie LED; 

 w zakresie Wykonawcy jest dostarczenie i montaż szaf RACK-owych. 
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d) Instalacje elektryczne i teletechniczne: piwnica, parter w prawnym skrzydle budynku 

oraz piętra I-III: 

 wszystkie instalacje wykonać na podstawie projektu budowlano-wykonawczego z 2016 roku, 

załącznik nr 4 do PFU – Instalacje elektryczne oraz dokumentacji uzupełniającej zawartej w 

projekcie wykonawczym z 2017 roku, załącznik nr 8 do PFU – Instalacje elektrycznej. 

 

e) System sygnalizacji pożaru i ochrona przeciwpożarowa:  

 rozbudowę instalacji systemu sygnalizacji pożaru należy wykonać na podstawie projektu 

budowlano-wykonawczego z 2016 roku, załącznik nr 4 do PFU – Instalacje elektryczne;  

 lokalna centrala pożarowa znajduje się na parterze. Należy połączyć ją z główną centralką 

sygnalizacji alarmu pożaru w budynku A, na terenie Instytutu Lotnictwa. Kabel łączący ma być 

prowadzony podziemnie, wykorzystując istniejące kanały teletechniczne. W zakresie prac 

Wykonawcy jest położenie kabla pomiędzy centralami pożarowymi budynków D1-A, modyfikacja 

oprogramowania centralki pożarowej w budynku A,  w tym wizualizacji (opartej na programie 

VENO) dotyczącej budynku D1 oraz uruchomienie systemu; 

 lokalizację opraw z modułami w okolicach urządzeń ochrony przeciwpożarowej (hydranty, ręczne 

ostrzegacze pożarowe, główne przeciwpożarowe wyłączniki prądu) należy zweryfikować w trakcie 

realizacji projektu zgodnie z docelowym rozmieszczeniem, a stosowane zmiany nanieść w 

dokumentacji powykonawczej, planie ewakuacji budynku oraz opracowanej IBP;  

 wszystkie tablice ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjne, podręczny sprzęt gaśniczy oraz AED 

przed rozpoczęciem prac należy zdemontować i zabezpieczyć, a następnie po zakończeniu prac 

należy po wykonanym remoncie zamontować we właściwych miejscach; 

 jeżeli Wykonawca odłączy istniejący system sygnalizacji pożaru w budynku, jest zobowiązany do 

zabezpieczenia systemu i ponownego uruchomienia systemu po zakończonych pracach.   

 

f) Instalacja odgromowa: 

 instalacja odgromowa w swojej strukturze pozostaje niezmieniona, 

 wymiana pokrycia dachowego i termoizolacja, wymaga od Wykonawcy demontażu przewodów 

odgromowych. Po zakończeniu prac dekarskich wymaga się od Wykonawcy, odtworzenia instalacji 

odgromowej,  

 montaż masztów odgromowych na dachu budynku i połączenie ich z istniejącą instalacją 

odgromową budynku wg projektu budowlano-wykonawczego z 2016 roku, złącznika nr 4 do PFU – 

Instalacje elektryczne. 

 

Wytyczne do prowadzenia prac instalacyjnych elektrycznych i niskoprądowych: 

 Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na kolejność podłączenia kabli oświetleniowych tzn. 

włączniki oświetlenia muszą być umiejscowione na ścianie w odpowiedniej kolejności, zgodnej z 

rzeczywistą kolejnością umiejscowienia lamp w pomieszczeniu; 

 w holu głównym 4 istniejące gniazda zasilające należy wykonać w wersji podtynkowej. Gniazda 

zasilać będą dystrybutory jedzenia i napojów; 

 należy wykonać zasilanie podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych; 

 na dachu budynku znajduje się stacja bazowa telekomunikacyjna wraz z masztem. Prace budowane 

i instalacyjne nie mogą zakłócić pracy instalacji, która musi pracować w sposób nieprzerwany; 
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 ze względu na specyfikę pomieszczeń magazynu 3.14, serwerowni 3.15 i pomieszczenia klastra 

3.16 nie dopuszcza się tam prac mokrych i pylących; 

 wejście do pomieszczeń magazynu 3.14, serwerowni 3.15 i pomieszczenia klastra 3.16 może 

odbywać się jedynie z asystą Zamawiającego; 

 po protokolarnym przejęciu placu budowy, Wykonawca ma w obowiązku zabezpieczenie wszelkich 

elementów i instalacji budynku, które będą ponownie wykorzystane i nie ulegają 

przebudowie/remontowi; 

 wszelkie zmiany w projekcie, następujące w trakcie trwania procesu budowlanego, muszą być 

uwzględnione przez Wykonawcę w dokumentacji powykonawczej, dostarczanej Zamawiającemu; 

 w przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy PFU, a załączoną dokumentacją 

wykonawczą, pierwszeństwo posiada PFU; 

 Wykonawca sporządzi odpowiednie badania i przedstawi wyniki w postaci protokołów każdej z 

wykonanej/zmodernizowanej wymienionej powyżej instalacji. 

 

3.3.2 Instalacja wentylacji  
Wykonawca zdemontuje w niezbędnym zakresie istniejącą wewnętrzną instalację wentylacji i na 

podstawie załączonej dokumentacji projektowej wykona nową instalację: 

 laboratorium na parterze (lewe skrzydło budynku) - wykonanie instalacji wentylacji według 

projektu budowlano-wykonawczego aFP z 2016 roku wg załącznika nr 5 do PFU – Instalacje 

Sanitarne. Ponadto, Wykonawca uwzględni wykonanie odejść nawiewających powietrze z głównej 

magistrali w pomieszczeniu laboratorium, wyposażonych w przepustnicę i anemostat. Odejścia 

wykonać wg projektu wykonawczego HM z 2017 roku wg załącznika nr 9 do PFU – Instalacje 

Sanitarne;  

 pomieszczenia socjalne i sanitarne (parter i piętra I-III) - wykonanie instalacji wentylacji według 

projektu budowlano-wykonawczego aFP z 2016 roku wg załącznika nr 5 do PFU – Instalacje 

Sanitarne. Ponadto, w pomieszczeniach toalet należy rozprowadzić instalację wyciągową nad 

każdą kabiną WC;  

 wszystkie pozostałe pomieszczenia na parterze i piętrach I-III: open space, pokoje managerskie, 

sale konferencyjne, pokój matki z dzieckiem, wyposażyć w instalację wentylacji według projektu 

wykonawczego HM z 2017 roku wg załącznika nr 9 do PFU – Instalacje Sanitarne. 

Ponadto: 

 kanał nawiewny wentylacyjny musi zostać doposażony w nawilżacz powietrza. Wymóg utrzymania 

wilgotności względnej w pomieszczeniach powyżej 40%. Urządzenie zostanie zamontowane na 

dachu, na podkonstrukcji według projektu wykonawczego HM z 2017 roku wg załącznika nr 9 do 

PFU – Instalacje Sanitarne; 

 Wykonawca wykona przegląd techniczny dwóch istniejących central wentylacyjnych, modele: VS-

230-L-PHC/EF i VS-21-L-H/E znajdujących się na dachu i wymieni wyeksploatowane podzespoły 

mechaniczne i elektromechaniczne oraz elementy obudowy na nowe i oryginalne. Wymianie 

ulegną wszystkie elementy zalecane do wymiany przez producenta urządzeń mając na uwadze 

rzeczywisty czas eksploatacji oraz stan istniejący; 

 usprawnienie zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych nagrzewnic wodnych istniejących central 

wentylacyjnych. Wykonawca zamontuje układ przeciwzamrożeniowy w postaci kabla grzewczego, 

o odpowiedniej mocy pod izolacją urządzeń, z termostatem; 
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 doposażenie czerpni central wentylacyjnych w zewnętrzne automatyczne przepustnice powietrza; 

 Wykonawca jest zobowiązany dostosować odległości pomiędzy zaprojektowanymi, istniejącymi 

czerpniami i wyrzutniami powietrza znajdującymi się na dachu do obowiązujących warunków 

technicznych;   

 czyszczenie i dezynfekcja przewodów instalacji wentylacji mechanicznej. Piony instalacji wentylacji 

mechanicznej w budynku oraz instalacja wentylacji mechanicznej w piwnicy nie podlegają 

wymianie, więc Wykonawca je oczyści, zdezynfekuje i wykona następujące prace:  

- wykonanie inspekcji kanałów wentylacyjnych specjalistycznym robotem, w celu oceny 

stanu higienicznego kanałów wentylacyjnych. Przedstawienie wyników inspekcji 

Inwestorowi,  

- opracowanie planu czyszczenia, określenie punktów dostępu i miejsca podłączenia 

odciągu zanieczyszczeń. Przedstawienie Inwestorowi danego planu do akceptacji,  

- mechaniczne czyszczenie kanałów wentylacyjnych poprzez ich szczotkowanie oraz 

,,odsysanie” zanieczyszczeń, 

- dezynfekcja instalacji środkami zalecanymi przez PZH poprzez zamgławianie, 

- wykonanie inspekcji sprawdzającej czystości kanałów w obecności Inwestora lub 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  

- sporządzenie protokołu potwierdzającego czystość i higienę instalacji wentylacji;   

 po zakończeniu prac wykonawczych, Wykonawca przeprowadzi pomiary wydajności oraz pomiary 

akustyczne instalacji wentylacji mechanicznej wg normy PN-EN 12599 i przedstawi pozytywne 

wyniki w postaci protokołów.  

Protokoły wykonania wyżej wymienionych badań muszą zawierać wnioski oraz: 

- świadectwo kalibracji przyrządów pomiarowych,  

- świadectwo kwalifikacji osób wykonujących pomiary, 

- rzut każdej kondygnacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi. 

 

Wytyczne do prowadzenia prac instalacyjnych wentylacji mechanicznej: 

 użyte przez Wykonawcę materiały muszą spełniać wymagania Zamawiającego określone w 

dokumentacji projektowej; 

 zdemontowane elementy instalacji wentylacji mechanicznej muszą zostać poddane oczyszczeniu i 

dezynfekcji, a następnie zabezpieczone i zmagazynowane na terenie Zamawiającego.  

 

3.3.3 Dostawa i montaż dygestorium 
Wykonawca dostarczy i zamontuje dygestorium w warsztacie na parterze budynku według wymagań 

opisanych poniżej. Wykonawca wyposaży układ w wentylator dachowy chemoodporny w wykonaniu 

przeciwwybuchowym, atestowanym i przedstawi dobór wentylatora w postaci dokumentacji 

wykonawczej (wg wymagań w pkt. 2.3 niniejszego opracowania). Kanały wentylacyjne w wykonaniu 

chemoodpornym (stal kwasoodporna), prowadzone w szachcie instalacyjnym obudowanym ppoż na 

całej długości szachtu. Wytyczne do wykonania niezależnego systemu wyciągowego w warsztacie 

zostały przedstawione w projekcie budowlano-wykonawczym z 2016 roku – Instalacje Sanitarne. 

Wykonawca musi wyposażyć układ w podstawę dachową oraz obudowę silnika w wykonaniu 

przeciwwybuchowym, atestowanym.  

Wymagania odnośnie dygestorium: 

 maksymalna długość zewnętrzna dygestorium wynosząca 1200 mm; 
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 głębokość i wysokość dygestorium dostosowana do warunków pomieszczenia; 

 blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9 (1.4301) o bardzo dużej odporności 

mechanicznej, termicznej i dobrej chemicznej; 

 szafka pod dygestorium wykonana ze stali nierdzewnej OH18N9 (1.4301). Szafka z półką i zamkiem 

patentowym, wentylowana grawitacyjnie. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby szafka pod 

dygestorium nie była trwale zintegrowana z dygestorium; 

 komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej OH18N9 (1.4301); 

 Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian zewnętrznych ze stali konstrukcyjnej niskowęglowej 

fosforanowej malowanej proszkowo atestowaną farbą proszkową epoksydową lub stali 

nierdzewnej OH18N9 (1.4301); 

 układ wentylacji (łącznie z dyfuzorem dachowym i króćcem wentylacyjnym podłączeniowym) 

wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9 (1.4301) Inox; 

 układ wentylacji (przewietrzania) dygestorium tworzy system podwójnej tylnej ściany tzw. układ 

szczelinowy, wykonany z ceramiki technicznej. Górna szczelina umieszczona jest przy suficie, dolna 

w ścianie tylnej w części przyblatowej. Frakcje lekkie odprowadzane są z komory poprzez szczelinę 

górną, frakcje ciężkie – szczeliną dolną; 

 sterowanie mediami: pokrętła, włączniki, gniazda muszą znajdować się na dolnym panelu 

instalacyjnym pod blatem roboczym. Osprzęt elektryczny (tj. gniazda, wyłączniki, oświetlenie) w 

wykonaniu Ex z certyfikatem ATEX,  IECEx; 

 1x gniazdo 230V w wersji Ex z wtyczką adaptacyjną; 

 1x wyłącznik oświetlenia  - w wersji Ex; 

 1x lampa oświetleniowa komory roboczej - w wersji Ex; 

 instalacja elektryczna (przewody) z zerowaniem 230V, 50Hz – w wersji Ex; 

 okno na przeciwwagach – okienny system „Gregg” pozwalający na ustawieniu okna w dowolnym 

położeniu /góra-dół/; 

 szkło hartowane; 

 zabezpieczenie przed niekontrolowanym spadkiem okna; 

 klapa bezpieczeństwa zabezpieczająca dygestorium przed skutkami nagłego wzrostu ciśnienia w 

komorze (np. na wypadek wybuchu); 

 czujnik przepływu powietrza (wyprowadzony poza strefę Ex komorę) z niżej wymienionymi 

funkcjami: 

- sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływ 

powietrza przez dygestorium poniżej wartości zadanej lub zbyt wysokiej, 

- wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h na cyfrowym wyświetlaczu LED, 

- funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu 

akumulatorowi, 

- sondę termiczną wskazującą przekroczenie temperatury w kanale wentylacyjnym pow. 50 

stopni C. Sonda czujnika powietrza umieszczona jest poza komorą roboczą, w króćcu 

wentylacyjnym na dachu dygestorium; 

 dygestorium wyposażone jest w system odprowadzania ładunków elektrostatycznych, który 

podłącza się do instalacji odprowadzającej (punktu uziemienia) zainstalowanej w pomieszczeniu; 

 zawory wodne, gazowe, sprężonego powietrza itp. wyposażone w otulinę antystatyczną 

podłączoną do stelaża dygestorium; 
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  atest dopuszczający dygestorium do prac z substancjami łatwopalnymi, tworzącymi mieszaniny 

wybuchowe z powietrzem i pozwalający na stosowanie dygestorium w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem. Atest wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą, uprawniona do 

przeprowadzania tego typu badań; 

 całość wykonana zgodnie z normą PN/EN 14175; 

 deklaracja i znak CE; 

 dokumentacja Techniczno-Ruchowa/Instrukcja Obsługi w języku polskim. 

 

3.3.4 Instalacja klimatyzacji  

a) Instalacja wody lodowej i ergolidu:  

 regeneracja wymiennika płytowego SONDEX S47-IG (rok produkcji 2007): wymiana uszczelek na 

nowe, płukanie i czyszczenie. Usunięcie wszelkich nalotów i zanieczyszczeń. Po zakończeniu prac 

wykonanie ciśnieniowej próby szczelności. Regeneracja wymiennika płytowego ma na celu 

osiągnięcie wydajności producenckiej, stąd też musi kończyć się badaniem potwierdzającym 

uzyskanie żądanej wydajności i sporządzeniem odpowiedniego protokołu;  

 modernizacja węzła wody lodowej i ergolidu związana z doposażeniem w dodatkowy wymiennik 

ciepła, według wytycznych zawartych w projekcie wykonawczym z 2017 roku, załącznik nr 9 do 

PFU – Instalacje sanitarne;  

 wymiana pionów i poziomów instalacji wody lodowej oraz ergolidu wraz z całą armaturą 

regulacyjno-odcinająco, manometrami i filtrami. Instalację należy odtworzyć z zachowaniem 

istniejących średnic rur. Wymagania: 

- instalację wody lodowej i ergolidu wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu,  

- połączenia wykonać jako spawne, w przypadku większych średnic połączenia wykonać jako 

kołnierzowe, 

- rozstaw podpór pod rurociągi, 

- przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać przy wykorzystaniu rur 

osłonowych, 

- w przypadku prowadzenia rur poprzez elementy budowlane o odporności ogniowej 

(stropy, ściany szachtów), stosować systemowe elementy zabezpieczeń pożarowych, 

- prowadzenie rurociągów wykonać z zachowaniem odpowiednich spadków 

zapewniających możliwość łatwego opóźniania instalacji, 

- należy zamontować zawory spustowe oraz zbiorniki odpowietrzające, 

- izolację rurociągów oraz armatury instalacji chłodniczej wykonać otulinami na bazie 

syntetycznego kauczuku. Wymagane parametry izolacji z syntetycznego kauczuku: klasa 

ogniowa – niepalny, współczynnik przewodności cieplnej ʎ ≤ 0,036 W/mK, przenikanie 

pary wodnej u ≥ 7000, gęstość 30-40 [kg/m3]. Izolację termiczną wykonać zgodnie z 

obowiązującymi Polskimi Normami oraz wymaganiami montażowymi producenta, 

- czarne rury stalowe należy pomalować po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem 

próby szczelności, a przed położeniem izolacji. Oczyszczenie rurociągów szczotką stalową, 

odtłuszczenie, następnie nałożenie dwóch warstw gruntu oraz jedną warstwę 

nawierzchniową, stosowanie do wskazówek producenta; 

 wymiana ergolidu na nowy, w całej instalacji; 

 Wykonawca wyposaży węzeł wody lodowej i ergolidu w schemat technologiczny, gdzie w wyraźny, 

klarowny i prawidłowy sposób przedstawi sposób działania danego układu. Schemat 
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technologiczny w formacie A3, w kolorze, zostanie umieszczony w laminowanej formie w 

pomieszczeniu węzła, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Ponadto, Wykonawca jest 

zobowiązany do umieszczenia wyraźnych oznaczeń kierunku przepływu na instalacjach wody 

chłodniczej i ergolidu. Widocznym oznaczeniom podlegają również wszystkie przejścia przez ściany 

o odporności ppoż.  

 

b) Parter – część laboratoryjna (lewe skrzydło budynku): 

 wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze w części laboratoryjnej (lewe skrzydło budynku) 

według projektu budowlano-wykonawczego z 2016 roku wg załącznika nr 5 do PFU – Instalacje 

Sanitarne; 

 Wykonawca powinien uwzględnić montażu nowego agregatu chłodniczego i modułu 

hydraulicznego na dachu np. za pomocą dźwigu. W zakresie Wykonawcy jest uzyskanie zgody na 

operowanie dźwigiem w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.  

 

c) Parter (prawe skrzydło) i piętra I-III: 

 zmiana lokalizacji istniejących jednostek wewnętrznych systemu chłodzącego typu SPLIT, w 

pomieszczeniach socjalnych (kuchniach). Orurowanie prowadzić stropowo, nad sufitem 

podwieszanym. Urządzenia chłodzące należy zdemontować, oczyścić, zdezynfekować i 

odpowiednio zabezpieczyć na czas remontu. Umiejscowienie jednostki wewnętrznej należy 

uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa, co może wiązać się z lokalnym uzupełnieniem 

orurowania;  

 w pozostałych pomieszczeniach wykonanie instalacji klimatyzacji według projektu wykonawczego 

z 2017 roku – Instalacje Sanitarne, załącznik nr 9 do PFU; 

 wszystkie zdemontowane klimakonwektory należy oczyścić i zdezynfekować. Część urządzeń, 

które nie będą ponownie wykorzystane w rozpatrywanym budynku, należy zabezpieczyć w sposób 

umożliwiający łatwe magazynowanie oraz przewieźć w miejsce magazynowania na terenie 

Zamawiającego. 

 

d) Czyszczenie, dezynfekcja klimakonwektorów i jednostek wewnętrznych SPLIT: 

 Wykonawca przeprowadzi procedurę oczyszczenia i dezynfekcji urządzeń klimakonwektorów oraz 

jednostek wewnętrznych typu SPLIT, polegającą na: 

- czyszczeniu filtrów wraz z dezynfekcją, 

- czyszczeniu nagrzewnic wraz z dezynfekcją, 

- czyszczeniu chłodnic wraz z dezynfekcją,  

- myciu obudów; 

 wszystkie klimakonwektory i urządzenia chłodzące, muszą być zdezynfekowane atestowanym 

środkiem grzybobójczym.  

Wytyczne do prowadzenia prac instalacji klimatyzacyjnych: 

 należy przeprowadzić próby szczelności instalacji chłodniczych/klimatyzacji. Zakończenie badania 

w postaci protokołu potwierdzającego szczelność danych instalacji; 

 do czyszczenia instalacji i urządzeń należy używać wyłącznie atestowanych preparatów 

chemicznych; 
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 wszystkie elementy należy wymienić na nowe - nie dopuszcza się używania produktów wcześniej 

eksploatowanych; 

 wszystkie zdemontowane klimakonwektory, które nie będą ponownie wbudowane należy 

oczyścić, zdezynfekować i zabezpieczyć w sposób umożliwiający łatwe magazynowanie oraz 

przewieźć urządzenia w miejsce magazynowania na terenie Zamawiającego. 

3.3.5 Instalacja grzewcza 

a) Prace w węzłach ciepłowniczych  

 węzły ciepłownicze zlokalizowane są budynku ,,D1” na poziomie piwnic, w trzech różnych 

pomieszczeniach. Prace dotyczą węzłów: 

- węzeł ciepła typu bezpośredniego zasilany wysokimi parametrami z sieci miejskiej, 

- węzeł ciepła typu wymiennikowego, 

- węzeł ciepła technologicznego; 

 czyszczenie wszystkich filtrów-odmulników. Czyszczenie odmulników polega na oczyszczeniu 

ścianek i siatki z nieczystości stałych oraz przepłukanie wkładu filtracyjnego. Przed ponownym 

zamontowaniem odmulników Wykonawca wezwie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w celu skontrolowania stanu czystości urządzeń; 

 czyszczenie wszystkich wymienników ciepła typu JAD do potrzeb ciepłej wody użytkowej i ciepła 

technologicznego. Wymienniki należy oczyścić metodą chemiczną. Przed ponownym 

zamontowaniem wymienników Wykonawca wezwie Inwestora, Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w celu skontrolowania stanu czystości urządzeń; 

 wymiana na nowe wszystkich uszkodzonych manometrów, 

 wymiana na nowe wszystkich uszkodzonych termometrów, 

 uzupełnienie brakującej izolacji cieplnej na rurociągach,  

 sprawdzenie ciśnienia dwóch naczyń przeponowych i ich wyregulowanie. Sprawdzenie stanu 

membran, w przypadku złego stanu technicznego, należy wymienić membrany na nowe;  

 wymiana pompy cyrkulacyjnej na nową, o parametrach identycznych jak obecna pompa; 

 wyposażenie wszystkich węzłów ciepłowniczych w schematy technologiczne. Schematy w 

wyraźny, klarowny i prawidłowy sposób prezentować mają sposób działania danego układu. 

Schemat technologiczny w formacie min. A3, w kolorze, zostanie umieszczony w laminowanej 

formie w pomieszczeniu każdego węzła, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego; 

 po zakończeniu prac Wykonawca przeprowadzi próbę ciśnieniową każdej rozpatrywanej instalacji 

wraz ze sporządzeniem protokołu z pozytywnie przeprowadzonej próby.  

 

b) Węzeł i instalacja ciepła technologicznego: 

 z istniejącego węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku, należy wyprowadzić 

dodatkowy obieg instalacji ciepła technologicznego, doprowadzający czynnik grzewczy do 

nagrzewnicy wodnej, w centrali wentylacyjnej wg załącznika nr 5 do PFU – Instalacje sanitarne; 

 rozprowadzenie instalacji grzewczej – obieg klimakonwektorów w laboratorium na parterze (lewe 

skrzydło budynku) wykonać według projektu budowlano-wykonawczego z 2016 roku, załącznik nr 

5 do PFU – Instalacje sanitarne; 

 rozprowadzenie instalacji grzewczej – obieg klimakonwektorów na parterze (prawe skrzydło) i 

piętrach I-III wykonać według projektu wykonawczego z 2017 roku, załącznik nr 9 do PFU – 

Instalacje sanitarne. 
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Ponadto: 

 Wykonawca wymieni piony i pozostałe poziome odcinki instalacji ciepła technologicznego: 

- należy zastosować rury i kształtki stalowe, czarne bez szwu, łączone przez spawanie, 

- rury należy zabezpieczyć antykorozyjnie, 

- przewody na całej długości zaizolowane termicznie izolacją z pianki polietylenowej, 

- należy zastosować nową armaturę regulacyjną i odcinającą.  

 Wykonawca wyposaży węzeł ciepła technologicznego w schemat technologiczny, gdzie w wyraźny, 

klarowny i prawidłowy sposób zostanie określony sposób działania danego układu. Schemat 

technologiczny w formacie min. A3, w kolorze zostanie umieszczony w laminowanej formie w 

pomieszczeniu węzła, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

c) Instalacja grzewcza na parterze i piętrach I-III: 

 miedziane piony c.o. pozostają bez zmian, ale na każdym pionie należy zamontować zawory 

spustowe i wymienić wszystkie zawory odcinająco-regulacyjne i odpowietrzenia na nowe;  

 miedzianą instalację c.o. należy oczyścić wykorzystując wysoki przepływ wody wywołany pompą, 

z zastosowaniem chemicznego atestowanego preparatu. Czyszczenie musi zakończyć się 

sporządzeniem protokołu; 

 przebudowa instalacji grzejnikowej w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych - montaż 

istniejących grzejników w nowych miejscach, co wiąże się z odcinkową wymianą materiałów, 

między innymi: rur grzewczych i termoizolacji. Lokalizacja grzejników przed wbudowaniem musi 

zostać skonsultowana z Zamawiającym;  

 wymiana głowic termostatycznych na nowe wszystkich istniejących grzejników płytowych w 

budynku; 

 wymiana instalacji rurowej doprowadzającej czynnik grzewczy i chłodniczy do wszystkich 

klimakonwektorów, wraz z zaworami, odpowietrzaczami,  wężykami przejściowymi, termoizolacją 

kauczukową i automatycznymi zaworami sterowania klimakonwektorów – dobór orurowania, 

wytyczne materiałowe znajdują się w projekcie wykonawczym z 2017 roku, załącznik nr 9 do PFU. 

 

Wytyczne do prowadzenia prac instalacyjnych grzewczych: 

 należy przeprowadzić próby szczelności wszystkich instalacji, zakończone protokołami 

potwierdzającym szczelność danych instalacji; 

 do czyszczenia instalacji należy używać wyłącznie atestowanych preparatów chemicznych; 

 wymiana elementów na nowe, nie dopuszcza się używania produktów wcześniej 

eksploatowanych. 

3.3.6 Instalacja wodno-kanalizacyjna 

 wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (zimna woda, ciepła woda użytkowa, cyrkulacja i 

kanalizacja) wraz z pionami według przygotowanego projektu wykonawczego przez Wykonawcę i 

zaakceptowanego przez Zamawiającego, na podstawie wytycznych przedstawionych w pkt. nr 2.4 

niniejszego opracowania; 

 doprowadzenie wody do nawilżacza parowego na dachu oraz szaf klimatyzacji precyzyjnej na 

parterze według projektu budowlano-wykonawczego z 2016 roku, załącznik nr 5 do PFU – 

Instalacje sanitarne; 
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 doprowadzenie wody do nawilżacza na dachu według projektu wykonawczego z 2017 roku, 

załącznik nr 9 do PFU - Instalacje sanitarne; 

 doprowadzenie wody do dystrybutorów wody według projektu wykonawczego z 2017 roku, 

załącznik nr 9 do PFU - Instalacje sanitarne; 

 dostawa i montaż dystrybutorów wody nie jest w zakresie Wykonawcy;  

 Wykonawca wykona wszelkie prace demontażowe istniejących instalacji;  

 montaż nowej armatury łazienkowej i kuchennej wg wytycznych zawartych w projekcie 

wykonawczym z 2017 roku;  

 wykonanie przepustów przeciwpożarowych, 

 ciśnieniowe czyszczenie poziomów rurociągu kanalizacyjnego zakończonego protokołem;  

 naprawa stropów po wykonanych przebiciach. 

Wytyczne do prowadzenia prac instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych: 

 należy przeprowadzić próby szczelności wszystkich instalacji, zakończone protokołami 

potwierdzającym szczelność danych instalacji. 

 

3.3.7 Dostawa i montaż armatury sanitarnej do warsztatu na parterze  
Pomieszczenie warsztatowe nr 1.17 na parterze należy wyposażyć w następującą armaturę sanitarną: 

 Oczomyjka: 

- miska oczomyjki wykonana z utwardzonego tworzywa ABS,                                     

- głowice napowietrzające wodę wykonane z utwardzonego tworzywa ABS, 

- automatyczny regulator, 

- zabezpieczenie antykorozyjne: chemoodporna powłoka z poliamidu,  

- wymiary min.  500x500 mm, 

- biały montaż. 

 

 Zlewozmywak:                                                                                                                                       

wytyczne materiałowe i estetyczne: PYRAMIS lub równoważne. Za parametry równoważne, 

Zamawiający rozumie:                                                                                                                                      

- zlewozmywak stalowy (stal nierdzewna) 1-komorowy bez ociekacza,                                                                                                                      

- zlewozmywak wiszący, mocowany do ściany, 

- wymiary min.  500x500 mm, 

- biały montaż. 

 

 Bateria zlewozmywakowa:                                                                                                            

wytyczne materiałowe i estetyczne: ARMATURA KRAKÓW Beryl lub równoważne. Za parametry 

równoważne Zamawiający rozumie:                                                                                                                 

- bateria jednouchwytowa,                                                                                                                             

- mosiądz,                                                                                                                                                    

- perlator,                                                                                                                                                         

- produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, 

- biały montaż.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Do pozostałych pomieszczeń sanitarnych i socjalnych należy dostarczyć armaturę sanitarną według 

wytycznych zawartych w projekcie wykonawczym z 2017 roku, załącznik nr 7 do PFU.  

W zakresie wykonawcy jest biały montaż armatury sanitarnej.  

 

3.3.8 Instalacja skroplinowa 

 laboratorium, lewe skrzydło budynku - wykonanie instalacji skroplinowej według projektu 

budowlano-wykonawczego z 2016 roku, załącznik nr 5 do PFU – Instalacje sanitarne; 

 prawe skrzydło na parterze oraz piętra I-III - wykonanie instalacji skroplinowej według projektu 

wykonawczego z 2017 roku – instalacje sanitarne, załącznik nr 9 do PFU; 

Wytyczne do prowadzenia prac instalacyjnych skroplinowych: 

 należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji, zakończoną protokołem potwierdzającym 

szczelność danej instalacji. 

 

3.3.9 Instalacja hydrantowa 

 wykonanie instalacji hydrantowej wraz z zestawem hydroforowym i zespołem testowania 

instalacji, według przygotowanego projektu wykonawczego przez Wykonawcę i zaakceptowanego 

przez Zamawiającego, na podstawie wytycznych przedstawionych w pkt. nr 2.5 niniejszego 

opracowania; 

 Wykonawca wykona wszelkie prace demontażowe części istniejącej instalacji, obejmujące: część 

hydrantów ściennych, część rur stalowych, zdemontowanie przewodu instalacji ppoż. do spłuczki 

ustępowej na ostatniej kondygnacji; 

 czyszczenie i dezynfekcja rurociągu zakończona protokołem; 

 naprawa stropów po wykonanych przebiciach. 

 

Wytyczne do prowadzenia prac instalacyjnych hydrantowych: 

 należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji, zakończoną protokołem potwierdzającym 

szczelność danej instalacji. 

 

3.3.10 Automatyka budynku i BMS 

 zakres prac Wykonawcy w zakresie automatyki określa szczegółowo projekt wykonawczo-

budowlanego z 2016 roku, załącznik nr 6 do PFU  – Automatyka budynku i BMS; 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującą dokumentacją projektową 

dotyczącą danej inwestycji, w tym projektami innych branż z uwagi na powiązania systemowe w 

ramach jednego systemu BMS; 

 dostawa i montaż w pełni przetestowanego, wyregulowanego i ukończonego systemu BMS 

obejmującego: 

- automatyka sterowania oraz monitoring central wentylacyjnych, 

- automatyka sterowania oraz monitoring wentylatorów wyciągowych, 

- automatyka sterowania oraz monitoring maszynowni ciepła/chłodu, 

- automatyka sterowania oraz monitoring klimakonwektorów, 

- automatyka sterownia oraz monitoring węzła ciepłowniczego, 
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 należy uwzględnić nowe urządzenia przewidziane w projekcie wykonawczym z 2017 roku np. 

nawilżacz powietrza nawiewanego, urządzenia chłodzące;  

 Zamawiający w ramach przebudowy budynku zdecydował się zmodernizować istniejącą pompę w 

maszynowni chłodu o możliwość regulacji. Układ nie zakłada zmiennego przepływu lecz 

informacyjnie, Zamawiający chce znać ciśnienie oraz temperaturę i dodatkowo istniejącą pompę 

wyposażyć w falownik; 

 Zamawiający wymaga, aby układ automatyki integrował trzy typy urządzeń chłodu tj. 

klimakonwektory, szafy klimatyzacji precyzyjnej i chłodnicę w centrali. Układ automatyki powinien 

wydawać pozwolenie pracy urządzeniom chłodniczym w zależności od zapotrzebowania w 

instalacji. Jeśli wystąpi zapotrzebowanie od urządzeń, automatyka powinna uruchomić 

poszczególne urządzenia chłodnicze. Dokładny algorytm działania do ustalenia z Zamawiającym, 

po przeprowadzaniu wstępnych testów rozruchowych, 

 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie materiały umożliwiające modyfikację i rozbudowę 

systemu tj. hasła dostępu, licencje.  

 

Wytyczne do prowadzenia prac instalacyjnych BMS: 

 Zamawiający wymaga protokolarnego uruchomienia i przetestowania systemu BMS. 

3.4 Wykończenie wnętrz 

 wykonanie prac wykończeniowych na podstawie projektu wykonawczego z 2017 roku wraz z 

wizualizacją, załącznik nr 7 – Architektura;  

 laboratorium w lewym skrzydle budynku należy wykonać według projektu budowlano-

wykonawczego z 2016 roku, załącznik nr 1 do PFU – Architektura. 

Ponadto: 

 wykonanie pasa glazury nad zlewozmywakiem w pomieszczeniu warsztatowym nr 1.17 na 

parterze. Materiał: płytki o właściwościach tych samych co płytki zastosowane w pomieszczeniach 

socjalnych (kuchniach). Kolor: do ustalenia z Zamawiającym w trakcie realizacji;  

 kolory ściany w pomieszczeniach laboratorium, w lewym skrzydle budynku do ustalenia w trakcie 

realizacji. Wykonawca przedstawi próbnik kolorów farb lateksowych. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie 3 różnych kolorów, w rozpatrywanym sektorze budynku; 

 wykładzina elektrostatyczna w części laboratoryjnej na parterze, lewe skrzydło budynku:                                                                              

- grubość całkowita ≥2 mm, 

- płytki kwadratowe,  

- odporność na ścieranie M, 

- trwałość kolorów >6,  

- klasa antypoślizgowości R9, 

- izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych ≥2 dB,  

- certyfikat CE PN-EN 14041, 

- reakcja na ogień Bfl - s1,                                                                                                                                                    

- oporność elektryczna: 5·104 ≤ R ≤ 107 Ω (wg PN-EN 61340-4-1)Oporność elektryczna w 

połączeniu ze specjalnym obuwiem ESD: R < 3,5 ·107 Ω (wg PN-EN 61340-4-5) 

- zdolności do elektryzacji w obuwiu ESD: V < 50V (wg PN-EN 61340-4-5) 

- kolorystyka: odcienie szarości, Wykonawca przedstawi minimum trzy próbki w odcieniach 

szarości Zamawiającemu do wyboru; 
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 ściany z poziomu parteru do piwnicy, w części klatek schodowych muszą stanowić kontynuację 

wykończenia. Wykonawca wykończy je w identyczny sposób; 

 schody z poziomu parteru do piwnicy i podłóg klatek schodowych na poziomie -1 (w osiach 12-13 

i C-D oraz 1-2 i C-D) muszą stanowić kontynuację wykończenia podłóg na klatkach schodowych. 

Wykonawca wykończy je w identyczny sposób; 

 Zamawiający nie dostarcza i nie montuje mebli tj. budek telefonicznych, stanowisk pracy na 

stojąco, kanap, stolików i krzeseł, natomiast musi dostosować infrastrukturę aby jej montaż był 

możliwy np.  wykonanie podejścia elektrycznego do budki telefonicznej; 

 Zamawiający nie dostarcza i nie montuje wyposażenia AGD i RTV, natomiast musi dostosować 

infrastrukturę aby jej montaż był możliwy np.  wykonanie podejścia elektrycznego do mikrofalówki; 

 na parterze (również w lewym skrzydle budynku) oraz piętrach I-III zostanie wprowadzony system 

informacji wizualnej. Tabliczki informacyjne w zależności od funkcji pomieszczenia zostaną 

umieszczone na słupach konstrukcyjnych. Funkcje wszystkich pomieszczeń w budynku należy 

ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji, do pisemnego zaakceptowania; 

 Zamawiający rezygnuje z zastosowania foli mrożonej na stolarce aluminiowej w pokojach 

managerskich; 

 Zamawiający dostarczy Wykonawcy wytyczne kolorystyczne do stworzenia loga umieszczanego na 

drzwiach wewnętrznych (załącznik nr 7 do PFU, rysunek nr 42).  

 

Wymagania odnośnie prowadzenia prac wykończeniowych: 

 Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wszystkich próbek materiałów wykończeniowych 

Zamawiającemu i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wykonawca przedstawia 

minimum 5 próbek każdego materiału;  

 wszelkie zmiany w projekcie następujące w trakcie trwania procesu budowlanego, muszą być 

uwzględnione, przez Wykonawcę, w dokumentacji powykonawczej dostarczanej Zamawiającemu; 

 zakres prac nie obejmuje dostawy mebli, sprzętu AGD i RTV;  

 w przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy PFU a załączoną dokumentacją 

wykonawczą, pierwszeństwo posiada PFU. 
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4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

4.1 Informacje ogólne: 

 zalecane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty, odbył wizję lokalną na miejscu prowadzenia 

prac i zapoznał się z ich specyfikacją i zakresem; 

 Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na to, że prace będą prowadzone na terenie 

działającej instytucji, w związku z tym muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej 

ostrożności i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wpływ robót na funkcjonowanie Instytutu musi 

być minimalny i uzgodniony z użytkownikami; 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek prowadzenia 

swoich prac; 

 ze względu na uwarunkowania projektu, podkreśla się, że wymagania zawarte w poniższej 

specyfikacji bazują na aktualnym stanie wiedzy Zamawiającego. Zastrzega się, zatem możliwość 

wprowadzenia nieznacznych zmian w stosunku do poniższych informacji. 

 

4.2 Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca opracuje kompletną dokumentację powykonawczą. Wykonawca sporządzi 

dokumentację w 2 egzemplarzach w formie papierowej (w tym 1 egzemplarz w kolorze) oraz w 1 

egzemplarzu w edytowalnym formacie AutoCAD lub innym czytanym przez AutoCAD w wersji 

edytowalnej i PDF oraz w formacie Word w zakresie opisów lub w innych formatach uzgodnionych 

z Zamawiającym; 

 Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą z należytą starannością, wymaganiami prawa 

budowalnego oraz wymaganiami Zamawiającego; 

 wszelkie zmiany w projekcie następujące w trakcie trwania procesu budowlanego muszą być 

uwzględnione przez Wykonawcę w dokumentacji powykonawczej dostarczanej Zamawiającemu; 

 dokumentacja powykonawcza powinna być podzielona na branże, posiadać spis treści, teczki 

powinny być opisane w wyraźny sposób jednoznacznie sugerujący czego dotyczą; 

 Wykonawca powinien przygotować/skompletować instrukcję użytkowania wszelkich urządzeń 

technologicznych, zawierającą wszelkie wytyczne odnośnie eksploatacji; 

 wszelkie atesty, aprobaty, deklaracje, karty materiałowe, certyfikaty, gwarancyjne itp. należy 

zgromadzić w osobnym segregatorze i podzielić branżowo. Dokumentacja powinna być wykonana 

przez osoby uprawnione do sporządzania dokumentacji projektowej i potwierdzona pieczątką; 

 Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa własności intelektualnej do dokumentacji 

powykonawczej, w tym projektów budowlanych i wykonawczych; 

 po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary: rezystancji izolacji, skuteczności ochrony od 

porażeń elektrycznych, natężeń oświetlenia, wydatków wentylacji, szczelności instalacji 

klimatyzacji, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, zimnej wody, ciepłej wody oraz 

kanalizacji oraz innych wymaganych badań. Protokoły badań i pomiarów należy dołączyć do 

dokumentacji powykonawczej; 

 Wykonawca sporządzi książkę eksploatacji obiektu ,,D1”, w której: 

- dostarczy instrukcję użytkowania i konserwacji poszczególnych elementów budowlanych i 

instalacyjnych w danym obiekcie; 

- określi procedurę zgłaszania reklamacji, 
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- określi obowiązkowe kontrole obiektu budowlanego, stanu technicznego instalacji 

budynku, 

- określi procedury wymaganych serwisów i określi ich częstotliwość; 

 opracowania wykonane zostaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. Nr 202. poz. 2072, z późniejszymi zmianami). 

 

4.3 Wymagania dotyczące wykonania robót 
a) Czynności wstępne  

 Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsca prowadzenia robót w celu przygotowania 

dokumentacji wykonawczej i rozpoczęcia robót budowlano-instalacyjnych. Udostępnienie terenu 

wymaga protokołu wejścia podpisanego przez obie strony; 

 w zakresie Wykonawcy jest ogrodzenie terenu przyległego do placu budowy, w sposób 

uniemożliwiający dostanie się osób postronnych; 

 Zamawiający wyznaczy miejsce w okolicy budynku D1 do stworzenia zalecza sanitarnego oraz 

składowania materiałów i narzędzi; 

 Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na obszarze przekazanych miejsc w terminie 

od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania, natomiast w 

udostępnionych miejscach będących w eksploatacji będzie stosował się do ustaleń zawartych w 

protokole przekazania terenu; 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za organizację robót budowlanych, zabezpieczenie 

interesów osób trzecich, warunków bezpieczeństwa pracy. Wykonawca zorganizuje i zapewni 

kierowanie budową w sposób zgodny z programem funkcjonalno-użytkowym, wiedzą techniczną, 

obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP i pracą przy urządzeniach 

elektroenergetycznych, a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych 

w obowiązujących przepisach. Wykonawca zabezpieczy teren przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy. 

 

b) Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej części. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

obiektu, w którym wykonywane są prace budowlane; 

 Wykonawca odtworzy zniszczone trawniki, krzewy i roślinność.  

 

c) Materiały  

 Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy materiały, 

konstrukcje i urządzenia niezbędne do realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszące 

czynności niezbędne do zrealizowania zadania; 

 dane określone w programie funkcjonalno-użytkowym będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy 

wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane 
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i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia 

norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie 

wyszczególnionych w programie funkcjonalno-użytkowym a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do nich; 

 elementy i materiały zastosowane zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym 

powinny posiadać wymagane przepisami aprobaty, atesty i świadectwa;  

 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego na użycie w trakcie realizacji 

zadania konkretnych materiałów i urządzeń. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

Programie funkcjonalno-użytkowym; 

 Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do szczegółowego zapoznania się z 

materiałami przygotowanymi i udostępnionymi przez Zamawiającego, dotyczącymi zakresu robót. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie prace konieczne do 

wykonania wynikające z wyżej wymienionych czynności. Wszelkie nieścisłości winny być 

rozstrzygnięte na etapie postępowania przetargowego. 

 

4.4 Przebieg prac 
Zakres BHP 

 Wykonawca określi szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny przy tego typu pracach, a 

zwłaszcza zapewni:  

a) wykonanie planu BIOZ; 

b) bezpośredni nadzór nad pracami wyznaczonych w tym celu osób; 

c) odpowiednie środki zabezpieczające;  

d) instruktaż pracowników.  

 prace te powinny być organizowane w sposób nienarażający pracowników na niebezpieczeństwa i 

uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych 

środków ostrożności; 

 teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach 

niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki 

zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.).  

 

W zakresie zagadnień przeciwpożarowych wykonawca jest zobowiązany:  

a) zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w 

rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim 

instalacji technicznych; 

b) mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru; 

c) po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane oraz rejony 

przyległe; 

d) używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed 

możliwością wywołania pożaru; 

e) wszystkie tablice ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjne, gaśnice oraz AED należy po 

wykonanym remoncie zamontować we właściwych dla siebie miejscach. 
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Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie przeciwpożarowe (gaśnic, 

dróg ewakuacyjnych). 

 

4.5 Odbiory i pozwolenie na użytkowanie  

a) Informacje ogólne 

 odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do 

eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w 

przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych;  

 gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, a także 

udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. Najpóźniej 

w dniu zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu całość wymaganej umową i przepisami dokumentacji powykonawczej; 

 odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji następuje z chwilą dokonania 

odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy. Zamawiający ma prawo 

odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru 

posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, prac lub 

czynności lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały 

przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, 

gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru 

dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w 

stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie 

Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  

 

b) Dokumenty do odbioru robót.  

Rozliczenie za wykonane prace będzie realizowane na podstawie protokołów odbioru prac wraz z 

załącznikami w postaci: 

 dokumentacji powykonawczej - rysunki i opisy, 

 protokołów powykonawczych instalacji, w tym pomiary: rezystancji izolacji, skuteczności ochrony 

od porażeń elektrycznych, natężeń oświetlenia, wydatków wentylacji i inne wymagane, 

 certyfikatów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, świadectw sanitarnych wbudowanych 

materiałów,  

 instrukcji obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu, 

schematów technologicznych, dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji bezpieczeństwa 

eksploatacji,  

 instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,  

 gwarancji. 

 

c) Odbiory częściowe 

 Zamawiający przewiduje dodatkowo odbiory częściowe. Odbiór częściowy polega na ocenie 

zakresu i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad 

jak przy odbiorze końcowym robót; 
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 po zakończeniu robót przed ostatecznym odbiorem Wykonawca usunie poza teren budowy 

wszelkie maszyny, urządzenia i materiały, a także zlikwiduje tymczasowe zaplecze oraz pozostawi 

teren budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym. Wykonawca przekaże 

pomieszczenia do odbioru czyste i posprzątane. Wszelkie uszkodzenia, braki itp. powstałe z winy 

Wykonawcy muszą zostać usunięte na zasadach odbioru końcowego robót. 

 

d) Gwarancja 

 Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane i urządzenia, stanowiące 

przedmiot umowy, gwarancji w wymiarze określonym w ofercie jednak nie krótszej niż 36 miesięcy, 

licząc od daty odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne urządzeń 

Zamawiającemu najpóźniej w dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy. Treść karty 

gwarancyjnej nie może być sprzeczna z zapisami umowy; 

 Wykonawca zapewni przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami 

producenta, a po okresie gwarancji wskaże właściwe podmioty serwisujące. 

 

e) Pozwolenie na użytkowanie  

 Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie budynku ,,D1”. 

 

4.6 Część informacyjna  

 przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane wyżej elementy wraz z uprzednią oceną 

stanu istniejącego; 

 zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien być zgodny z przepisami prawnymi i 

normami związanymi z ich realizacją, a w szczególności: 

a) Ustawa z 04.07.1994r z późniejszymi zmianami - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290). 

b) Ustawa z 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), z 

przepisami wykonawczymi, szczególnie Rozporządzenia Min. Infrastruktury z 02.09.2004r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 

r., poz. 1129). 

c) Ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016 r. poz. 1570) 

d) Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129);  

e) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 

poz. 719). 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2015 r. poz. 1422) z 

późniejszymi zmianami.  

g) Normami i przepisami obowiązującymi dla przedmiotu opracowania. 

 

UWAGA!  

Jeżeli w programie funkcjonalno-użytkowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 

towarowy, producent, dostawca) materiałów oznacza to określenie standardu i właściwości 
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technicznych. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że 

zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w programie tj. 

spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jakie zostały 

wskazane w ww. dokumencie lub lepsze.  

Jeżeli w programie funkcjonalno-użytkowym występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne 

jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo, o ile zastosowane normy zagwarantują utrzymanie standardów na poziomie nie 

gorszym niż wymagania określone w ww. normach. 


