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 Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

Program funkcjonalno-użytkowy 

modernizacji budynku D1 na terenie Instytutu Lotnictwa 

 

Zamawiający: 

Instytut Lotnictwa 

Aleja Krakowska 110/114 

02-256 Warszawa 

 

Adres Inwestycji: 

Aleja Krakowska 110/114 

02-256 Warszawa 

 

Kod zamówienia wg CPV: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

79932000-6 Usługi projektowania wnętrz 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

39130000-2 Meble Biurowe 

39180000-7 Meble laboratoryjne 
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1. Wstęp  

1.1. Opis stanu istniejącego 

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

Lotnictwa. Lokalizacja rozpatrywanego budynku jest przedstawiona na mapie A.00 w 

załączniku nr 1 – Architektura. Budynek powstał w latach 70-tych z przeznaczeniem na 

biura dla pracowników Instytutu Lotnictwa. W 2007 roku budynek przeszedł gruntowny 

remont. Jest to budynek prefabrykowany o konstrukcji szkieletowej ramowej, w którym 

zastosowano ramy typu H. 

 

Parametry budynku: 

Powierzchnia zabudowy 815,00 m2 

Powierzchnia całkowita 4075,00 m2 

Powierzchnia użytkowa powierzchni biurowych (bez piwnic) 2447,13  m2 

Powierzchnia użytkowa laboratorium na parterze 264,33 m2 

Powierzchnia piwnicy 831,04 m2 

Kubatura 14952,00 m3 

Ilość kondygnacji podziemnych 1   

Ilość kondygnacji nadziemnych 4   

Wysokość gzymsu pod rynną leżącą 16,27 m2 

Wysokość do kalenicy dachu nad budynkiem 17,00 m2 

Wysokość do attyki nad dachem maszynowni windy 18,78 m2 

 

     Istniejący układ funkcjonalny: 

Piwnica: 

grupa pomieszczeń techniczno-gospodarczych, węzeł c.o., 

pomieszczenia techniczne i magazynowe, rozdzielnia elektryczna, 

pomieszczenie UPS – układ pozostaje bez zmian 

Parter:  

grupa pomieszczeń związanych ze strefą wejścia do budynku, w holu 

wejściowym portiernia, pomieszczenia toalet, pomieszczenie socjalne, 

pomieszczenia biurowe, 2 sale konferencyjne dla pracowników  

I piętro: 
pomieszczenia biurowe, 2 sale konferencyjne dla pracowników, 

pomieszczenie toalet, pomieszczenie socjalne 

II piętro: 

pomieszczenia biurowe, 2 sale konferencyjne dla pracowników, 

pomieszczenie toalet, pomieszczenie socjalne, serwerownia, 

pomieszczenie klastra 

III piętro: 
pomieszczenia biurowe, 2 sale konferencyjne dla pracowników, 

pomieszczenie toalet, pomieszczenie socjalne 

IV piętro: maszynownia dźwigu, wejście na dach – układ pozostaje bez zmian 
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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, 

centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 

Obecna przebudowa i remont budynku ma na celu wydzielenie strefy laboratoryjnej na 

parterze, 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 

zmienia istniejącego ukształtowania bryły budynku.  

 

Przewidywana liczba osób użytkujących obiekt: 

parter (prawe skrzydło) 22 osoby 

parter (lewe skrzydło) - część laboratoryjna 25 osoby 

piętro 1 58 osoby 

piętro 2 55 osoby 

piętro 3 60 osoby 

razem =  220 osób 

 

1.2. Dokumentacja projektowa 

Integralną częścią niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest projekt 

budowlano-wykonawczy, który stanowi załączniki nr 1, 2, 3, 6, 8 i 9. Załączony projekt 

budowlano-wykonawczy nie jest kompletny i wymaga uzupełnienia przez Wykonawcę. 

Załączniki nr 4, 5, 7 i 10 stanowią opracowania własne i mają charakter pomocniczy.  

Zaleca się aby Wykonawca przed przystąpieniem do przygotowania projektów 

branżowych i aranżacji wnętrz, zweryfikował  stan istniejący, podczas wizji lokalnej.  

 

1.3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

1.3.1. Prace projektowe: 

Załączony projekt budowlano-wykonawczy dotyczy przebudowy budynku biurowego 

wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na laboratorium. Załączony projekt 

budowlano-wykonawczy nie jest kompletny. Ostatecznie, Zamawiający chce rozszerzyć 

zakres prac i dostosować konstrukcję i instalacje do zmienionego układu funkcjonalno -

użytkowego. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany wykonać część dokumentacji 

wykonawczej, która będzie dopełnieniem istniejącego projektu budowlano-

wykonawczego. W zakresie Wykonawcy jest wykonanie projektu wykonawczego w 

następującym zakresie: 

 uzupełnienie projektu o dokumentację wykonawczą konstrukcji wg zakresu pkt. 2.2.; 

 uzupełnienie projektu o dokumentację wykonawczą instalacji elektrycznej w zakresie 

rozbudowy rozdzielni elektrycznej, dodatkowy UPS oraz instalacji CCTV na parterze 

(w lewym skrzydle) wg zakresu pkt. 3.2.; 
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 uzupełnienie projektu o dokumentację wykonawczą instalacji wentylacji 

mechanicznej na parterze (w prawym skrzydle) oraz piętrach I-III wg zakresu pkt. 4.2.; 

 uzupełnienie projektu o dokumentację wykonawczą instalacji wodno-kanalizacyjnej i 

skroplinowej wg pkt. 7.2.; 

 uzupełnienie projektu o dokumentację wykonawczą instalacji hydrantowej ppoż. wg 

zakresu pkt. 8.2.; 

 wykonanie projektu aranżacji wnętrza budynku D1 wg zakresu pkt. 10.1. 

 

W zakresie Wykonawcy jest wykonanie kompletnego projektu powykonawczego wraz z: 

 sporządzeniem scenariusza pożarowego i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla 

rozpatrywanego budynku. 

 

Dokumentacja wykonawcza ma być przygotowana w 4 egzemplarzach w formie 

papierowej 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.  

 

1.3.2. Prace rozbiórkowe i budowlane: 

 prace wyburzeniowe (konstrukcje żelbetowe - klatka schodowa, ścianki działowe G-K, 

wykucia w murze); 

 prace demontażowe (drzwi wewnętrzne, witryny szklane); 

 prace naprawcze istniejących tynków wewnętrznych i zewnętrznych; 

 wymiana posadzek: terakota i wykładzina dywanowa; 

 malowanie ścian oraz licowanie ścian glazurą; 

 wykonanie systemowej podłogi podniesionej w części laboratoryjnej na parterze 

(lewe skrzydło); 

 wykonanie prac rozbiórkowych i budowlanych na podstawie załączonego projektu 

budowlanego, opisu w niniejszym dokumencie oraz projektu wykonawczego w 

zakresie konstrukcji sporządzonej przez Wykonawcę. 

 

1.3.3. Prace instalacyjne: 

 wykonanie instalacji na podstawie załączonego projektu budowlano-wykonawczego, 

opisu w niniejszym dokumencie oraz na podstawie uzupełniającej dokumentacji 

wykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę. 

 

1.3.4. Prace meblarskie i wykończeniowe 

 wykonanie prac wykończeniowych na podstawie przygotowanej aranżacji wnętrz 

przez Wykonawcę; 

 wykonanie, dostarczenie i montaż mebli o parametrach określonych w pkt. 10 

niniejszego dokumentu. 
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1.4. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia 

Łączny czas realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 18 tygodni od momentu 

protokolarnego przekazania placu budowy.  

 

 ETAP I – część projektowa: 

Uzupełnienie projektu wykonawczego wg wytycznych w niniejszym dokumencie oraz 

przeniesienie na Zamawiającego praw własności intelektualnej do dokumentacji 

wykonawczej. Wykonanie/uzupełnienie projektu wykonawczego konstrukcji, instalacji 

wewnętrznych i aranżacji wnętrz 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, demontażowych, żelbetowych, budowlanych, 

instalacyjnych, wykończeniowych oraz dostawa i montaż mebli biurowych, 

laboratoryjnych, kuchennych oraz AGD, RTV, armatury łazienkowo-kuchennej w terminie 

18 tygodni od dnia przekazania placu budowy.   

 

Uwagi: 

Przez cały czas trwania prac, budynek będzie funkcjonował jako miejsce pracy. 

Wykonawca może wykonywać prace na 2 kondygnacjach. Po zakończeniu tego etapu 

może przenieść się na pozostałe kondygnacje.  

Wykonawca będzie prowadził prace w nieużytkowanej części budynku biurowego, z 

zastrzeżeniem, że roboty o znacznym natężeniu hałasu, zapyleniu lub w jakikolwiek inny 

sposób uciążliwe dla pracowników budynku D1 będą prowadzone poza godzinami ich 

pracy tj. od godz. 20 do godz. 8:00 dnia następnego. Zamawiający zapewnia w ramach 

prowadzonych robót całodobowy, także w dni wolne od pracy dostęp do  budynku. 

 

2. Prace rozbiórkowe i budowlane 

2.1. Ogólny pogląd na stan istniejący  

Obecny układ funkcjonalno-przestrzenny zaprezentowany jest w załączniku nr 1 do PFU – 

Architektura rzuty A.12-A.15. Na rzutach pokazany jest istniejący układ pomieszczeń. 

Zaznaczone są ściany działowe, drzwi wewnętrzne, przeszklenia i podłogi podniesione 

przewidziane do demontażu oraz przebicia w stropach, obszar demontażu płyt 

stropowych i biegu klatki schodowej.  

Większość ścian działowych przewidzianych do demontażu, wykonane są w konstrukcji 

szkieletu stalowego, poszytego płytą gipsowo-kartonową. Poszerzenie otworów 

drzwiowych będzie wykonywane w ścianach w technologii tradycyjnej, murowanej. 

Obecnie, w celu wydzielenia pokojów managerskich oraz sal konferencyjnych 

wykorzystane są witryny i drzwi szklane, które są również przewidziane do demontażu. 
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Na 1 piętrze w sali konferencyjnej 2.14 istnieje podłoga podniesiona, która zostanie 

rozebrana.  

Na ścianach widoczne są ślady użytkowania, w niektórych miejscach widoczne są ubytki 

tynku. Na stropodachu od strony klatki schodowej widoczne są zacieki na suficie. Na 

klatkach schodowych i korytarzach miejscowo brakuje cokołów. W wielu miejscach glify 

drzwiowe noszą znamiona wgniecenia. Pomieszczenia socjalne są zbyt małe, dlatego też 

zaprojektowano ich przebudowę. Klatka schodowa w osiach 1 i 2 nie spełnia 

obowiązujących warunków technicznych. Schody zewnętrzne wejściowe główne i boczne 

posiadają miejscowo pęknięte płytki. Balustrada schodów zewnętrznych bocznych jest 

skorodowana.  

 

2.2. Prace projektowe w zakresie Wykonawcy: 

 należy zapoznać się z załączoną dokumentacją projektu budowlanego dotyczącą 

konstrukcji - załącznik nr 2 do PFU - Konstrukcja; 

 należy zapoznać się z Specyfikacją Techniczną Konstrukcji Stalowej – załącznik nr 3 do 

PFU, Specyfikacją Techniczną Konstrukcji Żelbetowych – załącznik nr 3 do PFU oraz 

Specyfikacją Techniczną Robót rozbiórkowych – załącznik nr 3 do PFU; 

 na podstawie wyżej wymienionej dokumentacji oraz stanu istniejącego, należy 

przygotować uzupełniającą dokumentację wykonawczą konstrukcji: 

- podkonstrukcja stalowa pod 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; 

- 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 części biegów schodowych i podestów klatki schodowej pomiędzy osiami 1-

2 budynku; 

- 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. 
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2.3. Prace wykonawcze w zakresie Wykonawcy: 

2.3.1. Prace rozbiórkowe: 

a) Konstrukcje z płyt G-K i stolarka drzwiowa okienna: 

 demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych wg załącznika nr 1 – Architektura, 

rzuty A.12-A.15; 

 demontaż ościeżnic i drzwiczek rewizyjnych szachtów instalacyjnych; 

 demontaż ślusarki aluminiowej drzwiowej w pomieszczeniu portierni na parterze; 

 demontaż wewnętrznej ślusarki aluminiowej na wszystkich kondygnacjach budynku, 

w miejscach gdzie zmienia się układ pomieszczeń. Po demontażu witryn i drzwi 

szklanych, należy je odpowiednio zabezpieczyć i przetransportować w wyznaczone 

miejsce magazynowania na terenie Zamawiającego; 

 rozebranie ścianek działowych G-K wg załącznika nr 1 – Architektura, rzuty A.12-A.15. 

Ścianki zbudowane są z konstrukcji metalowej, wypełnione wełną mineralną i 

poszyte dwustronnie płytą G-K; 

 wycięcie nowych otworów drzwiowych oraz przesunięcia istniejących otworów 

drzwiowych w ścianach G-K; 

 rozebranie sufitów podwieszanych w pomieszczeniach sanitarnych (toaletach i 

przedsionkach do WC) na wszystkich kondygnacjach oraz w sali konferencyjnej 3.03. 

na 2 piętrze. 

 

b) Konstrukcje murowe: 

 poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach murowanych z cegły; 

 wykucie z muru ościeżnic drzwiowych; 

 wykucie ze ścian zewnętrznych parapetów przy oknach podlegających modernizacji. 

Modernizacja polega na zamknięciu części światła okna ściankami G-K; 

 rozebranie fragmentów ścianek kolankowych ażurowych z cegieł w miejscach 

mocowania stalowych słupków ramek pod konstrukcję central dachowych 

(stropodach). 

 

c) Konstrukcje żelbetowe: 

 rozebranie części konstrukcji żelbetowej schodów wewnętrznych: biegi schodowe, 

podesty piętrowe, podesty i belki międzypiętrowe pomiędzy osiami 1-2/C-D od 

poziomu +0,02 do poziomu +11,16 m; 

 wykucie gniazd w wieńcach żelbetowych ścian poprzecznych klatki schodowej – dla 

nowych belek żelbetowych spoczników międzypiętrowych; 

 w związku z rozbudową instalacji wewnętrznych konieczne jest zwiększenie 

przekrojów szachtów instalacyjnych – wykonanie otworów pod projektowane kanały 

techniczne w stropach. W tym celu należy dokonać rozbiórki fragmentów stropów 

żelbetowych; 

 demontaż płyt dachowych korytkowych w miejscach montażu słupków stalowych 

projektowanej podkonstrukcji central dachowych. 
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d) Konstrukcje stalowe: 

 rozebranie całości balustrady stalowej klatki schodowej w osiach 1-2/C-D 

podlegającej przebudowie. 

 

e) Posadzki: 

 demontaż wykładziny dywanowej wraz z cokołami wg załącznika nr 4 do PFU – 

Posadzki; 

 rozebranie posadzek z płytek gresowych wraz z cokołami w pomieszczeniach 

podlegających modernizacji wg załącznika nr 4 do PFU – Posadzki; 

 demontaż okładziny schodów wewnętrznych z płytek gresowych w osiach 1-2/C-D 

(schody przewidziane do rozbiórki) na całości powierzchni, również schodów 

prowadzących do piwnicy -1 oraz do urządzeń technicznych znajdujących się na 4 

piętrze, aby całość klatki schodowej stanowiła jednorodny wygląd, wg załącznika nr 4 

do PFU – Posadzki; 

 demontaż okładziny schodów wewnętrznych z płytek gresowych wraz z cokołami w 

osiach 13-14/C-D na całości powierzchni (klatka schodowa z holu głównego) również 

schodów prowadzących do piwnicy -1, aby całość klatki schodowej stanowiła 

jednorodny wygląd, wg załącznika nr 4 do PFU – Posadzki; 

 zerwanie okładziny schodów zewnętrznych wejściowych głównych z płytek 

gresowych wraz z cokołami w osiach 12-14, wg załącznika nr 4 do PFU – Posadzki; 

 zerwanie okładziny schodów zewnętrznych wejściowych bocznych z płytek 

gresowych wraz z cokołami wg załącznika nr 4 do PFU – Posadzki; 

 zerwanie płytki gresowej w piwnicy (1 szt.) wg załącznika nr 4 do PFU – Posadzki; 

 demontaż systemowej podłogi podniesionej w pomieszczeniu 2.14 na piętrze I, 

 wykucie kanałów w istniejącej szlichcie podłogowej we wszystkich salach 

konferencyjnych budynku – Zamawiający chce uniknąć prowadzenia kabli 

elektrycznych bezpośrednio po nowej wykładzinie dywanowej. W tym celu należy 

wykuć kanał w istniejącej szlichcie w kierunku gniazdek elektrycznych i 

niskoprądowych aby umieścić korytko elektroinstalacyjne. W korycie zostaną 

przeprowadzone wszystkie kable urządzeń znajdujących się na stole konferencyjnym. 

Proponowane koryto elektroinstalacyjne powinno być metalowe z pokrywą o 

odpowiedniej wytrzymałości i szerokości zapewniającej pozostawienie  30 % rezerwy 

po ułożeniu zaprojektowanych kabli. Koryto powinno mieć odpowiednią odpornością 

na uszkodzenia. 

 

f) Okładziny ścian: 

 zerwanie okładziny ściennej z płytek glazury w pomieszczeniach przewidzianych do 

modernizacji: toalet, przedsionków do WC oraz pomieszczeń socjalnych. 
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Wymagania odnośnie prowadzenia robót rozbiórkowych: 

 projekt zakłada demontaż części płyt stropowych i płyt korytowych dachu. Demontaż 

musi być prowadzony ręcznie, z użyciem elektronarzędzi nie wprowadzających 

wibracji w konstrukcję budynku (zabronione jest użycie młotów pneumatycznych). 

Niedopuszczalne jest obalanie elementów demontowanych na elementy sąsiednie 

lub kondygnacje poniżej; 

 zdemontowane wewnętrzne witryny i drzwi szklane aluminiowe w częściach 

biurowych, muszą zostać odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz 

przewiezione 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 Wykonawca 

musi wywieść na wysypisko/złomowisko i zutylizować na własny koszt; 

 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. 

 

2.3.2. Prace budowlane  

a) Roboty betonowe i żelbetowe: 

 w miejsce wyburzonych schodów w osiach 1-2/C-D, wykonanie nowych żelbetowych 

schodów klatki schodowej spełniających obowiązujące warunki techniczne. Stopnie 

schodowe na płycie biegowej prostej, belki podestowe piętrowe i międzypiętrowe 

oparte na wieńcach ścian poprzecznych budynku, w przygotowanych gniazdach;  

 pomiędzy osiami 2-3 i 3-4 budynku w miejscach po rozbiórce płyt stropowych 

kanałowych należy wykonać belki żelbetowe;  

 w miejsce rozebranych płyt stropowych wykonanie żelbetowych płyt stropowych 

wraz z otworami pod zaprojektowane kanały techniczne. Należy otworzyć posadzki 

cementowe wraz z izolacją akustyczną w postaci styropianu; 

 uzupełnienie płyt na dachu budynku po częściowym rozebraniu dachowych płyt 

korytkowych po montażu podkonstrukcji stalowej pod centrale dachowe. Należy 

odtworzyć pokrycie dachowe w postaci papy termozgrzewalnej oraz zaizolować 

termicznie ten obszar.   

 

b) Konstrukcje stalowe wsporcze na dachu: 

 montaż podkonstrukcji stalowej pod centrale dachowe – platforma pod moduł 

hydrauliczny; 

 montaż pomostu pod centrale wentylacyjne scalonego z konstrukcją podparcia 

ekranu akustycznego; 

 poszycie podkonstrukcji pod centrale dachowe kratami pomostowymi 40x2; 
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 montaż ekranu akustycznego na dachu budynku na podkonstrukcji stalowej, o 

współczynniku wytłumienia hałasu RW 10 dB; 

 obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej słupków stalowych konstrukcji wsporczej 

central dachowych. 

 

c) Roboty murarskie: 

 murowanie ścianek kolankowych z cegieł dziurawek na zaprawie cementowo-

wapiennej na ryglach ramy ,,H” na szerokości zdemontowanego pasa płyt dachowych 

korytkowych.  

 

d) Tynki wewnętrzne: 

 uzupełnienie tynków gipsowych na stropach i ścianach – uzupełnienie po wymianie 

płyt stropowych; 

 naprawa wszelkich ubytków tynkarskich powstałych podczas remontu (np. naprawa 

miejsc po rozebranych ścianach działowych); 

 naprawa wszystkich istniejących tynków gipsowych na kondygnacjach od –I do IV - 

uzupełnienie istniejących ubytków tynkarskich na ścianach i stropach. Naprawa rys, 

pęknięć, likwidacja śladów po zaciekach oraz wgnieceń.  

 

e) Ścianki działowe G-K: 

 montaż ścianek działowych na parterze i piętrach 1-3. Lokalizacja nowych ścianek 

działowych została przedstawiona w załączniku nr 1 - Architektura, rzuty A.02-A.05A. 

Nowozaprojektowane ścianki działowe są w konstrukcji szkieletowej stalowej, z 

wypełnieniem wełną mineralną min. 50 mm, poszyte jedno/dwukrotnie płytą 

gipsowo-kartonową, a w pomieszczeniach mokrych płytą gipsowo-kartonową 

wodoodporną; 

 montaż ścianek działowych o zwiększonej izolacyjności akustycznej (np. pokoje 

managerskie, część pomieszczeń biurowych i komunikacji) do 62 dB; 

 montaż ścianek działowych o podwyższonej izolacyjności ogniowej (np. kanały 

techniczne, pomieszczenie techniczne, portiernia) do REI 60 i REI 120; 

 na poziomie parteru w sąsiedztwie wejścia głównego zostanie zdemontowana 

ślusarka aluminiowa wydzielająca pomieszczenie ochrony z centralką p.poż. 

Obudowę zastąpić ścianą z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych GKF o 

odporności ogniowej REI60; 

 zwiększenie odporności ogniowej ścian pomieszczenia serwerowni i klastra;   

 obudowa pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie 

metalowym oraz urządzeń spłukujących w toaletach;  

 w miejscach gdzie nastąpi wymiana szyby na element nieprzezierny od środka 

pomieszczenia należy wykonać ściankę/obudowę w konstrukcji szkieletowej 

masujących okna (laboratorium i warsztat na parterze, pomieszczenie serwerowni i 

pokój managera na II piętrze) o odporności ogniowej REI 60;  
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 szpachlowanie, docieranie i gruntowanie powierzchni gipsowo-kartonowych. 

 

f) Sufity podwieszane: 

 sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 

mineralnych 60x60 cm, kolor biały, w następujących pomieszczeniach: toalety, 

przedsionki do WC, pomieszczenia socjalne i porządkowe, sala konferencyjna 3.03. 

na 2 piętrze. 

 

g) Stolarka drzwiowa i okienna: 

 dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych, aluminiowych oraz stalowych o 

odpowiedniej klasie odporności ogniowej wg załącznika nr 1 do PFU – Architektura, 

Zestawienie stolarki drzwiowej A.11; 

 obecnie istniejące drzwi do WC z podcięciem wentylacyjnym należy zdemontować i 

odpowiedni zabezpieczyć przed zniszczeniem, gdyż zostaną one ponownie 

wykorzystane i zamontowane w toaletach według nowego projektu; 

 drzwi aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym;  

 drzwi z kontrolą dostępu zostały oznaczone specjalnym znakiem na rzutach A.02-

A.05. Każde drzwi wejściowe na open space lewego i prawego skrzydła budynku jest 

z kontrolą dostępu;  

 montaż drzwi z kontrolą dostępu w części laboratoryjnej na parterze wg załącznika nr 

1 – Architektura, zestawienie stolarki okiennej A.11; 

 drzwi z kontrolą dostępu do części biurowych lewego skrzydła na parterze i piętrach 

1-3 pozostają w niezmienionym miejscu; 

 drzwi z kontrolą  dostępu do części biurowych prawego skrzydła na piętrach 1-3 

ulegają przesunięciu (ze względu na zmieniony układ pomieszczeń socjalno-

sanitarnych); 

 montaż przeszklenia kubików managerskich na piętrach 1-3. Stolarka aluminiowa, 

szkło bezpieczne hartowane, klasa bezpieczeństwa co najmniej P2. W ściankach 

aluminiowych zamontowane drzwi jednoskrzydłowe szklone wg załącznika nr 1 – 

Architektura, zestawienie stolarki okiennej A.11; 

 montaż ścianek aluminiowych, szklonych szkłem bezpiecznym, hartowanym, 

pojedynczym, bezszprosowo (bezpośrednie połączenie tafli szkła – krawędź do 

krawędzi). Szyba do pewnej wysokości pokryta folią matową. Konstrukcja 

aluminiowa ścianek rozparta między posadzką a belką stalową biegnącą na całej 

długości ścianki, na wysokości 250 cm od posadzki. Belki stalowe należy mocować do 

istniejących słupów. Zestawienie ścianek aluminiowych wg załącznika nr 1 – 

Architektura, zestawienie stolarki okiennej A.11; 

 okna w pomieszczeniach laboratorium na parterze (lewe skrzydło) wymagają 

przeróbki sposobu otwierania. Ze względu na zastosowanie wentylacji mechanicznej i 

klimatyzacji o utrzymanych parametrach powietrza, okna w tej części budynku muszą 

być zaopatrzone w zamek blokujący otwieranie; 
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 zdefiniowanie przecieku wokół pojedynczego okna w budynku D1 – uzupełnienie 

ubytków izolacji oraz poprawa obróbek blacharskich; 

 4 okna na elewacji południowej i północnej zostaną wymienione na element 

nieprzezierny, aluminiowy, zaizolowany termicznie wg załącznika nr 1 – Architektura, 

rysunek A.10 i detal D.01; 

 montaż elektromechanicznych elementów blokujących – samozamykaczy do drzwi 

wg załącznika nr 1 – Architektura, zestawienie stolarki okiennej A.11; 

 dostawa i montaż żaluzji przeszklenia pokojów managerskich. Wymagania odnośnie 

żaluzji: aluminiowe, szerokość lameli 25 mm, montaż od strony wewnętrznej 

kubików managerskich, kolor dobrany przez Wykonawcę, po uprzedniej akceptacji 

przez Zamawiającego; 

 drzwi stalowe bocznego wejścia do budynku należy odnowić poprzez pomalowanie. 

 

h) Ślusarka budowlana: 

 balustrada schodowa z prętów stalowych, na słupkach fi 40 mm mocowanych do 

stopni schodowych śrubami fi 8 mm, pochwyt na wysokości 110 cm – 

modernizowane schody w osiach 1-2/C-D; 

 pochwyt z rury stalowej inox fi 50 mm na wspornikach, mocowanych do ścian na 

poziomie 110 cm – schodki w podłodze podniesionej w laboratorium na parterze. 

 

i) Roboty malarskie: 

 2-krotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wszystkich 

sufitów i ścian na kondygnacjach -1-4 wraz z dwoma klatkami schodowymi. 

Kolorystyka pomieszczeń zdefiniowana w projekcie aranżacji wnętrz przygotowanej 

przez Wykonawcę. Przed rozpoczęciem prac malarskich, Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu próbnik koloru, w celu akceptacji koloru; 

 2-krotne malowanie farbami emulsyjnymi o odporności na zmywanie w 

pomieszczeniach mokrych typu toalety. Kolorystyka pomieszczeń zdefiniowana w 

projekcie aranżacji wnętrz przygotowanej przez Wykonawcę. Przed rozpoczęciem 

prac malarskich, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu próbnik 

koloru, w celu akceptacji koloru; 

 2-krotne malowanie farbami tablicowymi, pozwalającą na pisanie markerami, 

wykończenie: połysk. Lokalizacja tablic ściennych jest zaprezentowana w załączniku 

nr 1 – Architektura, rzuty A.02-A.05. Powierzchnie ścian przed nałożeniem  farby 

tablicowej musi być gładka i odpowiednio zagruntowana. 

 

j) Posadzki – roboty wykończeniowe: 

 ułożenie nowej terakoty wraz z cokołami wg wytycznych w pkt. 10 PFU – 

Wykończenie i aranżacja wnętrz. Kolorystyka oraz ostateczny wybór materiału 

zostanie zdefiniowana w projekcie aranżacji wnętrz przygotowanej przez 

Wykonawcę; 
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 w pomieszczeniach 1.17-1.21 montaż systemowej podniesionej podłogi  

+0,26 m, klasy EI30 w części laboratoryjnej na parterze. System podłogi składający się 

z konstrukcji wsporczej w klasie REI30 h=225 mm oraz płyty podłogowej gr. 30 mm 

wg załącznika nr 1 – Architektura, przekrój podłużny przez parter  A.08. System 

podłogowy wykończony wykładziną rozpraszającą ładunki elektrostatyczne wg 

wytycznych w pkt. 10 PFU Wykończenie i aranżacja wnętrz. Kolorystyka oraz 

ostateczny wybór materiału zostanie zdefiniowana w projekcie aranżacji wnętrz 

przygotowanej przez Wykonawcę; 

 ułożenie wykładziny dywanowej wraz z cokołami wg wytycznych w pkt. 10 PFU – 

Wykończenie i aranżacja wnętrz. Kolorystyka oraz ostateczny wybór materiału 

zostanie zdefiniowana w projekcie aranżacji wnętrz przygotowanej przez 

Wykonawcę; 

 ułożenie nowej płytki w piwnicy: gres techniczny, płytka 30x30 cm, możliwy odzysk z 

innych powierzchni pokrytych tą płytką. 

 

k) Okładziny ścian: 

 ułożenie nowej glazury w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych, porządkowych 

oraz przy zlewozmywaku w warsztacie na parterze wg wytycznych w pkt. 10 PFU – 

Wykończenie i aranżacja wnętrz. Kolorystyka oraz ostateczny wybór materiału 

zostanie zdefiniowana w projekcie aranżacji wnętrz przygotowanej przez 

Wykonawcę; 

 montaż luster w pomieszczeniach sanitarnych. 

 

l) Prace na zewnątrz: 

 naprawa tynku strukturalnego elewacji zewnętrznej budynku na powierzchni około 

55 m2 i maksymalnie na wysokości 1 piętra budynku, wg załącznika nr 5 do PFU – 

Prace Elewacyjne; 

 nałożenie nowego tynku mozaikowego na murek schodów zewnętrznych bocznego 

wejścia do budynku, na powierzchni około 10 m2, wg załącznika nr 5 do PFU – Prace 

Elewacyjne; 

 wyczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i ostateczne pomalowanie balustrady 

schodów zewnętrznych bocznego wejścia do budynku, wg załącznika nr 5 do PFU – 

Prace Elewacyjne; 

 przeniesienie platformy dla osób niepełnosprawnych z wejścia głównego do wejścia 

bocznego (gdzie jest jednoczesny dostęp do klatki schodowej i dźwigu windowego); 

 na elewacji od Alei Krakowskiej należy wykonać osłonę z żaluzji akustycznych ze 

względu na oddziaływanie projektowanych central dachowych na hotel i budynki po 

drugiej stronie ulicy wg załącznika nr 1 – Architektura, rysunek A.10 i detalu D.03.; 

 wykonanie odcinkowych barierek przy krawędzi dachu w miejscach, gdzie obsługa 

elementów wyposażenia technicznego będzie odbywać się blisko jego krawędzi, wg 

załącznika nr 1 – Architektura, rysunek A.10.; 
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 obsadzenie parapetów zewnętrznych w ścianach z cegieł (okna po modernizacji). 

Wymagania odnośnie prowadzenia montażowych i wykończeniowych: 

 zakres prac nie obejmuje naprawy tynków oraz malowania istniejących ścian i 

sufitów w magazynie 3.14, serwerowni 3.15, pomieszczenia klastra 3.16 na 2 piętrze; 

 ze względu na specyfikę pomieszczeń magazynu 3.14, serwerowni 3.15 i 

pomieszczenia klastra 3.16 na 2 piętrze 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. 

Wejście do pomieszczeń magazynu 3.14, serwerowni 3.15 i pomieszczenia klastra 

3.16 może odbywać się jedynie z asystą Zamawiającego, 

 przed rozpoczęciem prac wykończeniowych tj. przed montażem terakoty, glazury, 

wykładziny elektrostatycznej, wykładziny oraz malowaniem farbami przegród 

budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia próbki materiału 

Zamawiającemu i uzyskać pisemną akceptację; 

 wszystkie tablice ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjne, gaśnice oraz AED  należy 

po wykonanym remoncie zamontować we właściwych dla siebie miejscu; 

 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. Instalacja elektryczna, oświetleniowa, siłowa, teletechniczna, system 

sygnalizacji pożaru, UPS, CCTV i odgromowa 

3.1. Ogólny pogląd na stan istniejący 
Wewnętrzne instalacje elektryczne ulegną modernizacji w następującym zakresie: 

 oświetlenie ogólne i miejscowe, 

 oświetlenie ewakuacyjne, 

 podświetlenie znaków kierunkowych, 

 gniazda ogólne i technologiczne 

 zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji, 

 zasilanie urządzeń technologicznych części administracyjnej, 

 wewnętrzne linie zasilające WLZ, 

 kablowe konstrukcje wsporcze, 

 zdalnych sterowań i wskazań, 

 połączeń wyrównawczych, 

 instalacja odgromowa budynku, 

 instalacja systemu sygnalizacji pożaru, 
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 instalacja centralek klap dymowych, 

 instalacja teleinformatyczna, 

 zasilanie gwarantowane – UPS-y. 

 

3.2. Prace projektowe w zakresie Wykonawcy 

 projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej załącznik nr 8 do PFU - nie jest 

kompletny i należy go uzupełnić o elementy wskazane przez Zamawiającego; 

 w związku z przebudową zmieniają się wymagania dotyczące zasilania w energię 

elektryczną. Załączony projekt budowlano-wykonawczy w części dotyczącej rozdzielni 

głównej należy przeprojektować aby spełnione były następujące warunki: 

 

a) 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 

lub klimatyzację w serwerowniach oraz z podsekcji  zasilającej pozostałe obwody, 

wyłączanej automatycznie przy awarii zasilania; (agregat prądotwórczy w głównej 

rozdzielni Instytutu Lotnictwa może pokryć zapotrzebowanie na energię tylko 

strategicznych odbiorów). 

 

       Wymagania dotyczące głównej rozdzielni nn (dotyczy nowych fragmentów rozdzielni): 

- szafowa, forma wygrodzenia minimum 3b; 

- wymagany jest stopień ochrony IP3x zapewniający ochronę przed dotykiem 

elementów pod napięciem - również po zdjęciu osłon czołowych; 

- prąd znamionowy 1000A; 

- napięcie znamionowe robocze 690V; 

- prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 50kA, 1s; 

- prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 120 kA; 

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

możliwością sterowania automat/ręczny; 

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

wysuwne, napęd silnikowy, moduł komunikacyjny  Ethernet TPC/IP; 

- pola zasilające mają być  opomiarowane z kompletem przekładników(3szt) i 

analizatorem parametrów sieci, moduł komunikacyjny  Ethernet TPC/IP ernet; 

- odpływ z wyłącznikiem musi być opomiarowany za pomocą 3 przekładników   i 

amperomierza cyfrowego (wyposażonego w wyświetlacz) z możliwością 

instalacji modułu komunikacyjnego Ethernet TPC/IP; 

- wymagane odpowiednie badania typu (TTA), w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa urządzenia i weryfikacja konstrukcji zgodnie z normą PN-EN 

61439. 
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b) cztery UPS po 80 kVA każdy – dwa nowe i dwa istniejące musza 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. 

 

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

parterze. System powinien składać się z: 

- około 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 720 p; 

- 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). 

 wykonanie scenariusza pożarowego dla budynku D1 jako załącznik do dokumentacji 

powykonawczej. 

  

3.3. Prace wykonawcze w zakresie Wykonawcy 

a) Monitoring i sterowanie: 

 zintegrowany system sterowania - instalacja BMS, która została opisana w punkcie 9 

niniejszego opracowania oraz w załączniku nr 9 do PFU – BMS. 

 

b) Rozdzielnia główna: 

 wykonanie zgodnie z projektem opisanym w punkcie 3.2 a i b zaakceptowanym przez 

Zamawiającego; 

 dwa istniejące UPS-y wymagają wymiany baterii akumulatorów oraz  zestawów 

filtrów AC i DC i 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, 
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 testy funkcjonalne i obciążeniowe systemu równoległego; 

- zakres niniejszego opracowania nie obejmuje przebudowy linii zasilających, należy 

wpiąć istniejące kable zasilające w przebudowywaną główną rozdzielnię NN w 

budynku D1.  

 

c) Instalacja elektryczna na parterze: 

 w części laboratoryjnej na parterze przewidziano całkowitą modernizację istniejącej 

instalacji elektrycznej; 

 istniejące gniazda i obwody zasilające przeznaczone są do demontażu, do 

wykorzystania na pozostałych kondygnacjach;  

 gniazda RJ45 będą montowane w puszkach podłogowych – rozprowadzenie 

okablowania od szaf RACK w pomieszczeniu crossowni/magazynku w kanałach 

kablowych prowadzonych w przestrzeni podłogi podniesionej, puszki podłogowe 10-

cio modułowe; 

 gniazda komputerowe zostaną zasilone z nowoprojektowanej tablicy komputerowej 

zainstalowanej w pomieszczeniu magazynku/crossowni; 

 okablowanie prowadzone w istniejących korytach kablowych (podstropowych); 

 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 dymu 

(instalacji sygnalizacji pożaru), wpiętymi do istniejącego sygnalizacji pożaru; 

 oświetlenie części laboratorium będzie zupełnie nowe, ze względu na konieczność 

zapewnienia wymaganych 750 lx na stanowisku pracy; 

 w zakresie jest również dostarczenie i montaż szaf RACK-owych, 

 wszelkie szczegółowe dane oraz rysunki zawarte są w załączniku nr 8 do PFU – 

Instalacja Elektryczna. 

 

d) Instalacja elektryczna na piętrach I-III i w podpiwniczeniu: 

 wykonanie wszystkich instalacji na podstawie projektu budowlano-wykonawczego 

zawartego w załączniku nr 8 do PFU – Instalacje Elektryczne oraz dokumentacji 

projektowej sporządzonej przez Wykonawcę; 

 instalacja elektryczna zostanie zmodernizowana, przy czym część materiałów 

zdemontowanych zostanie wykorzystana ponownie. Szczegółowy zakres prac 

demontażowych, przeniesień i układanie nowych tras kablowych został 
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przedstawiony w sposób ilościowy w załączniku nr 8 do PFU – Instalacje Elektryczne, 

Zestawienie nr 1 Instalacje piwnica - piętra I-III. 

 

e) System sygnalizacji pożaru i ochrona przeciwpożarowa:  

 lokalna centrala pożarowa  znajduje się  na parterze Należy połączyć ją  z  główna 

centralką sygnalizacyjną w budynku A w pomieszczeniu ochrony. W zakresie prac jest 

położenie   kabla pomiędzy centralami budynków D1-A,  przeprogramowanie 

centralki  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, główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu) 

należy zweryfikować w trakcie realizacji projektu zgodnie z docelowym 

rozmieszczeniem a stosowane zmiany nanieść w dokumentacji powykonawczej i 

planie ewakuacji budynku;  

 wszystkie tablice ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjne, gaśnice oraz AED należy 

po wykonanym remoncie zamontować we właściwych dla siebie miejscu; 

 szczegółowe uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej zawarte zostały w projekcie 

budowlano-wykonawczym załącznik nr 8 do PFU – Instalacje elektryczne.  

 

f) System oświetlenia awaryjnego: 

 Wykonawca sprawdzi całą instalację oświetlenia awaryjnego wraz z piktogramami 

ewakuacyjnymi; 

 należy przyjąć, że 20% modułów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego jest do 

całkowitej wymiany przez Wykonawcę.  

 

g) Instalacja odgromowa: 

 instalacja odgromowa w swojej strukturze pozostaje niezmienna; 

 montaż masztów odgromowych na dachu budynku i połączenie ich z istniejącą 

instalacją odgromową budynku wg złącznika nr 8 do PFU – Instalacje Elektryczne. 

 

h) Instalacja oddymiania: 

 instalacja oddymiania klatki schodowej pozostaje niezmienny;  

 sterowanie oddymianiem klatki schodowej poprzez system sygnalizacji pożaru za 

pomocą centralki klap dymowych. Centralka klapy dymowej do oddymiania klatki 

schodowej zostanie zlokalizowana na ostatniej kondygnacji klatki schodowej.  

 

        Uwagi do prac instalacyjnych: 

 praca serwerowni 3.15 na 2 piętrze nie może być przerwana ani zakłócona przez 

trwające prace instalacyjne; 

 ze względu na specyfikę pomieszczeń magazynu 3.14, serwerowni 3.15 i 

pomieszczenia klastra 3.16 na 2 piętrze nie dopuszcza się prac mokrych i pylących; 
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 wejście do pomieszczeń magazynu 3.14, serwerowni 3.15 i pomieszczenia klastra 

3.16 może odbywać się jedynie z asystą Zamawiającego; 

 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.  

 

4. Instalacja wentylacji 

4.1. Ogólny podgląd na stan istniejący 

 w budynku działa wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna; 

 nawiew i wywiew powietrza realizowany jest przez dwie centrale umieszczone na 

dachu. Centrala nawiewno-wywiewna VS-230-L-PHC/EF oraz centrala nawiewna VS-

21-L-H/E. Centrale wyposażone są w nagrzewnice wodne, które są problematyczne 

podczas silnych mrozów zimą; 

 nawiew powietrza do otwartej przestrzeni biur oraz sal konferencyjnych na parterze 

oraz piętrach 1-3 realizowane jest poprzez centralnie zamontowane rurociągi z 

kratkami nawiewnymi. Wywiew powietrza z biur poprzez kratki przepływowe 

wywiewne zabudowane w ścianie nad drzwiami pomieszczenia przedsionka przy 

głównych szachtach wentylacyjnych. Wywiew powietrza z sal konferencyjnych 

odbywa się nadciśnieniowo do przestrzeni biur poprzez kratki przepływowe 

zabudowane w ścianie nad drzwiami pomieszczenia; 

 pomieszczenia socjalne posiadają wentylację mechaniczną nawiewną, zaś wypływ 

powietrza odbywa się nadciśnieniowo do komunikacji przez kratki przepływowe 

zabudowane w ścianach; 

 pomieszczenia sanitarne posiadają wentylację mechaniczną wywiewną, zaś nawiew 

powietrza odbywa się podciśnieniowo z komunikacji przez kratki przepływowe 

zabudowane w ścianach lub podcięcie w drzwiach; 

 pomieszczenie UPS (piwnica) posiada wentylację mechaniczną nawiewną. Powietrze 

nawiewane jest do pomieszczenia poprzez kratki wentylacyjne zabudowane na 

kanale spiro. Wypływ powietrza nadciśnieniowy do komunikacji poprzez klapę ppoż. 

zabudowaną w ścianie; 

 pomieszczenie magazynu gazu gaśniczego (2 piętro) posiada niezależną wentylację 

wyciągową realizowaną przez przeciwwybuchowy, dwubiegowy wentylator dachowy. 

Napływ powietrza wentylacyjnego odbywa się podciśnieniowo z przestrzeni biur 

poprzez klapę ppoż. zabudowaną w ścianie; 

 magazyny posiadają wentylację mechaniczną wywiewną, napływ powietrza do 

pomieszczeń odbywa się podciśnieniowo z przestrzeni innych pomieszczeń przez 

kratki przepływowe lub podcięcie w drzwiach; 
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 pomieszczenia: serwerownia i pomieszczenie klastra (2 piętro) posiadają wentylację 

nawiewno-wywiewną. Powietrze nawiewane jest za pomocą kratki wentylacyjnej za 

na kanale spiro. Wywiew powietrza odbywa się poprzez zawór wentylacyjny; 

 monitoring i sterowanie całością wentylacji i klimatyzacji - układy regulacji zostały 

oparte na sterownikach swobodnie programowalnych MN800, MN200, MN150 i 

MN100 firmy Invensys wyposażonych w magistralę komunikacyjną LON FTT10A. 

Wszystkie dane ze sterowników takie jak odczyty czujników, alarmów, wartości 

zadanych są transmitowane za pomocą sieci LON do WebServera iLON. Za pomocą 

panelu operatorskiego można przeglądać stany pracy central, fancoili i pomp, awarie, 

temperatury, stopnie otwarcia zaworów, stopnie otwarcia przepustnic powietrza. Za 

pomocą panelu można również zadawać parametry pracy; 

 inne informacje na temat istniejącej instalacji wentylacji znajdują się w załączniku nr 

6 do PFU – Instalacje Sanitarne. 

 

4.2. Prace projektowe w zakresie Wykonawcy 

 załączony projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej czyli 

załącznik nr 6 do PFU – Instalacje sanitarne dotyczy laboratorium na parterze. W 

przypadku prawego skrzydła parteru oraz pięter I-III, dokument ten stanowi 

koncepcję rozprowadzenia instalacji na podstawie której należy przygotować projekt 

wykonawczy. Załączony projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji 

mechanicznej nie stanowi kompletnego projektu wykonawczego i należy go 

uzupełnić; 

 w zakresie Wykonawcy jest sporządzenie projektu wykonawczego modernizacji 

instalacji wentylacji na podstawie załączonej koncepcji i uwag Zamawiającego i 

dostarczyć ją Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac instalacyjnych do 

zaakceptowania; 

 zakres prac projektowych powinien uwzględniać obliczenia mas powietrza, 

zaprojektowanie nowych anemostatów wyciągowych i nawiewnych, dostosowanie 

wydajności, zmiany lokalizacji anemostatów, kratek, przepustnic oraz tras 

przewodów;  

 istniejące centrale wentylacyjne pozostają bez zmian, ocenia się, że ich wydajność 

jest wystarczająca dla nowych warunków; 

 we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych należy zaprojektować dodatkowe 

zawory wyciągowe nad wszystkimi kabinami WC oraz anemostaty nawiewne w 

przedsionkach sanitariatów; 

 w pomieszczeniach socjalnych (kuchniach) należy dostosować instalację nawiewno-

wyciągową; 

 w pomieszczeniach porządkowych należy zaprojektować zawór wyciągowy; 

 należy dostosować nawiew powietrza do nowozaprojektowanych pomieszczeń 

zamkniętych typu pokój managera oraz zapewnienie nadciśnieniowego wywiewu 

powietrza poprzez kratki przepływowe zabudowane w ścianach; 
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 montaż zaprojektowanych central wymaga montażu podkonstrukcji stalowej pod 

nowe urządzenia oraz montaż ekranów akustycznych. Wstępne założenia odnośnie 

podkonstrukcji pod centrale dachowe zawarte są w załączniku nr 2 do PFU – 

Konstrukcja. Wykonawca wykona projekt wykonawczy konstrukcji stalowej.  

 

4.3. Prace wykonawcze w zakresie Wykonawcy 

 wykonanie instalacji wentylacji na parterze w części laboratoryjnej (lewe skrzydło) 

według sporządzonego projektu budowlano-wykonawczego, wg załącznika nr 6 do 

PFU – Instalacje Sanitarne;  

 wykonanie instalacji wentylacji na parterze (prawe skrzydło) i na piętrach 1-3 według 

przygotowanego projektu wykonawczego przez Wykonawcę i zaakceptowanego 

przez Zamawiającego. Ogólnie, w zakresie prac Wykonawcy będą następujące prace: 

- rozbudowa systemu wentylacji - rozprowadzenie instalacji wentylacji mechanicznej z 

rur stalowych, a odcinkowo można zastosować elastyczne rury flex izolowane 

termicznie wraz z kompletnym osprzętem: przepustnice, tłumiki, anemostaty i kratki 

nawiewne i wywiewne, klapy odcinające, 

- przeczyszczenie i dezynfekcja wszystkich istniejących kanałów wentylacyjnych, 

łącznie z czyszczeniem istniejących kratek przepływowych, które zostaną ponownie 

wykorzystane,  

- przeczyszczenie i regulacja regulatorów przepływu na przepustnicach instalacji 

wentylacji, 

- przegląd techniczny dwóch istniejących central wentylacyjnych (VS-230-L-PHC/EF i 

VS-21-L-H/E) znajdujących się na dachu: wymiana wyeksploatowanych podzespołów 

mechanicznych oraz elementów obudowy,  

- usprawnienie zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych istniejących nagrzewnic, 

- całość prac nad instalacją zakończona próbą ciśnieniową, 

- pomiary wydatków powietrza w poszczególnych pomieszczeniach,  

- pomiary akustyczne, 

- zintegrowanie systemu sterowania wentylacją poprzez instalację BMS, która została 

opisana w punkcie 9 niniejszego opracowania oraz w załączniku nr 9 do PFU – BMS. 

 

5. Instalacja klimatyzacji 

5.1. Ogólny podgląd na stan istniejący  

 na dachu zlokalizowane są dwa agregaty chłodnicze ze skraplaczem chłodzonym 

powietrzem. Czynnikiem chłodzącym jest roztwór glikolu propylenowego. Czynnik 

schłodzony w agregacie chłodniczym przetłaczany jest do wymiennika płytowego w 

piwnicy i chłodnicy w centrali wentylacyjnej na dachu; 

 do chłodzenia pomieszczeń biurowych (również ogrzewania w okresie zimy) służą 

klimakonwektorów czterorurowe w wersji podsufitowej. Klimakonwektory zasilane 

są wodą chłodzącą o parametrach 7/12°C. Woda ta schładzana jest w wymienniku 

płytowym przez wodny roztwór glikolu o parametrach 5/10°C doprowadzony z 
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agregatów chłodniczych znajdujących się na dachu. Każdy klimakonwektor 

wyposażony jest w dwa zawory regulacyjne z napędem elektrycznym (1 dla instalacji 

grzewczej i 1 dla ziębniczej), cztery zawory odcinająco-regulacyjne (2 dla instalacji 

grzewczej i 2 dla ziębniczej) oraz przewody elastyczne. Instalacja zaizolowana jest 

otuliną kauczukową; 

 w celu chłodzenia serwerowni i pomieszczenia klastra komputerowego na 2 piętrze 

zastosowane są szafy klimatyzacji precyzyjnej; 

 pomieszczenie UPS w piwnicy chłodzone jest za pomocą klimatyzatorów typu SPLIT; 

 pomieszczenia socjalne (kuchnie) na każdej kondygnacji chłodzone jest za pomocą 

klimatyzatorów typu SPLIT; 

 skropliny z klimakonwektorów, szaf i klimatyzatorów odprowadzone są instalacją 

skroplinową do kanalizacji;  

 monitoring i sterowanie całością wentylacji i klimatyzacji - układy regulacji zostały 

oparte na sterownikach swobodnie programowalnych MN800, MN200, MN150 i 

MN100 firmy Invensys wyposażonych w magistralę komunikacyjną LON FTT10A. 

Wszystkie dane ze sterowników takie jak odczyty czujników, alarmów, wartości 

zadanych są transmitowane za pomocą sieci LON do WebServera iLON. Za pomocą 

panelu operatorskiego można przeglądać stany pracy central, fancoili i pomp, awarie, 

temperatury, stopnie otwarcia zaworów, stopnie otwarcia przepustnic powietrza. Za 

pomocą panelu można również zadawać parametry pracy; 

 inne informacje na temat istniejącej instalacji wentylacji znajdują się w załączniku nr 

6 do PFU – Instalacje Sanitarne. 

 

5.2. Prace wykonawcze w zakresie Wykonawcy 

a) Węzeł wody lodowej i ergolidu: 

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

uszczelek, płukanie oraz próba szczelności; 

 powierzchniowe przeczyszczenie (szczotkowanie) rur wody lodowej i ergolidu z rdzy i 

2-krotne pomalowanie rur (farba podkładowa i nawierzchniowa) na odcinku około 25 

mb w pomieszczeniu węzła wody lodowej. W tym celu należy zdjąć istniejącą 

termoizolacją i po odnowieniu rur, należy ją ponownie zamontować;  

 pion wody lodowej należy wymienić na nowy - należy zastosować rury stalowe. 

Zamawiający dopuszcza zmianę materiału instalacji tylko w przypadku wykonania 

projektu instalacji przez Wykonawcę oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego;  

 pion egolidu pozostają bez zmian; 

 wymiana wszystkich zaworów odcinająco-regulacyjnych i filtrów na instalacji ergolidu 

i wody lodowej; 

 płukanie całej instalacji między agregatami chłodniczymi a wymiennikiem; 

 wymiana ergolidu w całej instalacji. 
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b) Parter – część laboratoryjna: 

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

według sporządzonego projektu budowlano-wykonawczego, wg załącznika nr 6 do 

PFU – Instalacje Sanitarne; 

 pomieszczenia laboratoryjna wyposażone będą między innymi w  

nowozaprojektowane klimakonwektory grzewczo chłodnicze, wg załącznika nr 6 do 

PFU – Instalacje Sanitarne. Z tego względu należy zdemontować 28 istniejących 

klimakonwektorów, z czego 8 klimakonwektorów zostanie ponownie zamontowana 

w nowych lokalizacjach. Wszystkie klimakonwektory należy oczyścić, zdezynfekować i 

zabezpieczyć w sposób umożliwiający łatwe magazynowanie oraz przewiezienie 

pozostałych 20 klimakonwektorów w miejsce magazynowania na terenie 

Zamawiającego; 

 Wykonawca powinien uwzględnić montażu nowego agregatu chłodniczego i modułu 

hydraulicznej na dachu np. za pomocą dźwigu.   

 

c) Parter (prawe skrzydło) i piętra 1-3: 

 zmiana lokalizacji istniejących klimakonwektorów w stosunku do zaprojektowanego 

układu architektonicznego. Zmianę lokalizacji urządzeń przestawia załącznik nr 7 do 

PFU – Lokalizacja Urządzeń Klimatyzacyjnych. W następującej ilości: 

parter (prawe skrzydło)  – 2 szt. 

1 piętro – 6 szt. 

2 piętro – 2 szt. 

3 piętro – 6 szt.; 

 zmiana lokalizacji istniejących jednostek wewnętrznych systemu klimatyzacji SPLIT w 

pomieszczeniach socjalnych (kuchni). Zmianę lokalizacji urządzeń przestawia 

załącznik nr 7 – Lokalizacja Urządzeń Klimatyzacyjnych. W następującej ilości: 

parter (prawe skrzydło)  – 1 szt. 

1 piętro – 1 szt. 

2 piętro – 1 szt. 

3 piętro – 1 szt.; 

 wymiana instalacji rurowej doprowadzającej czynnik grzewczy i chłodniczy do 

wszystkich klimakonwektorów wraz z pionem wody lodowej i ciepła 

technologicznego, zaworami, odpowietrzaczami,  wężykami przejściowymi, 

termoizolacją kauczukową i automatycznymi zaworami sterowania 

klimakonwektorów – odtworzenie instalacji wg istniejącego przebiegu. Należy 

zastosować rury stalowe oraz zawory kulowe PN30. Zamawiający dopuszcza zmianę 

materiału instalacji tylko w przypadku wykonania projektu instalacji przez 

Wykonawcę oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego;  

 klimakonwektory zostaną ponownie użyte, po wcześniejszym oczyszczeniu i 

dezynfekcji wszystkich urządzeń przez Wykonawcę,  

 przeprowadzenie próby szczelności instalacji zakończonej protokołem. 
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d) Monitoring i sterowanie: 

 zintegrowanie systemu sterowania klimatyzacją poprzez instalację BMS, która została 

opisana w punkcie 9 niniejszego opracowania oraz w załączniku nr 9 do PFU – BMS. 

 

6. Instalacji grzewcza 

6.1. Ogólny pogląd na stan istniejący  

 źródłem ciepła dla istniejącego obiektu jest węzeł cieplny wymiennikowy 

zlokalizowany w modernizowanym budynku. Czynnikiem grzewczym dla celów c.o. 

jest woda grzewcza o parametrach 75/55 [°C]; 

 do ogrzewania pomieszczeń toalet, aneksu socjalnego oraz pomieszczeń socjalnych 

służą płytowe grzejniki stalowe. Grzejniki wyposażone są w zawór odpowietrzający. 

Piony i podejścia do grzejników oraz przewody prowadzone w kanałach 

podposadzkowych są zaizolowane otuliną z pianki polietylenowej. Miejscowa 

regulacja przy pomocy zaworów termostatycznych z nastawą wstępną dla 

grzejników. Odpowietrzenie pionów instalacji ogrzewczej za pomocą 

automatycznych zaworów odpowietrzających wraz z zaworami kulowymi 

odcinającymi montowanymi przed automatycznymi odpowietrznikami; 

 do ogrzewania pomieszczeń biurowych służą klimakonwektory zasilane z instalacji 

czterorurowej. Zakres instalacji grzewczej kończy się przed fan-coilami, zaworami 

kulowymi odcinającymi na zasilaniu i powrocie i zaworem równoważącym na 

powrocie. Nagrzewnice wodne w fan coilach zasilane są wodą grzewczą 

przygotowywaną w wymiennikowni o parametrach zmiennych z regulacją pogodową 

(75/55C przy tz = -20C); 

 ponadto wodą grzewczą przygotowaną w wymiennikowni zasilane są nagrzewnice 

wodne central wentylacyjnych i kurtyna powietrzna na głównym wejściu do 

budynku; 

 węzeł główny c.o., węzeł c.t i c.w.u znajduje się na poziomie piwnicy -1; 

 inne informacje na temat istniejącej instalacji wentylacji znajdują się w załączniku nr 

6 do PFU – Instalacje Sanitarne. 

 

6.2. Prace wykonawcze w zakresie Wykonawcy 

a) Węzeł główny centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej: 

 czyszczenie 1 filtra-odmulnika o pojemności 0,72 m3 na węźle c.o.; 

 czyszczenie 6 filtrów-odmulników z przyłączem kołnierzowym DN 100 na zasilaniu i 

powrocie; 

 wymiana 7 manometrów na węźle ciepłowniczym; 

 wymiana 4 termometrów na węźle ciepłowniczym. 

 

b) Węzeł centralnego ogrzewania niskich parametrów: 

 czyszczenie 1 filtra-odmulnika o pojemności około 31 l; 

 czyszczenie 1 filtra-odmulnika z przyłączeniem kołnierzowym DN 65. 
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c) Piony i poziomy c.o. i c.w.u: 

 wymiana pionów c.w.u. i cyrkulacji (również pionu zimnej wody) łącznie z zaworami 

odcinającymi; 

 na poziomie piwnicy wymiana rury poziomej stalowej c.w.u. i cyrkulacji 2 x 60 mb; 

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

spustowy i wymienić wszystkie zawory odcinająco-regulacyjne;  

 instalację należy przepłukać i oczyścić wodą; 

 wymiana odpowietrzników na pionach c.o. 

 

d) Węzeł ciepła technologicznego: 

 czyszczenie 1 filtra-odmulnika o pojemności około 14 l; 

 czyszczenie 1 filtra-odmulnika z przyłączeniem kołnierzowym DN 65,; 

 wymiana pionu ciepła technologicznego; 

 wymiana wszystkich zaworów odcinająco-regulacyjnych na instalacji ciepła 

technologicznego;  

 z istniejącego węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku, wyprowadzony 

zostanie dodatkowy obieg instalacji ciepła technologicznego, doprowadzający 

czynnik grzewczy do nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej wg załącznika nr 6 

do PFU – Instalacje sanitarne.  

 

e) Instalacja grzewcza na parterze i piętrach 1-3: 

 przebudowa instalacji grzejnikowej w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych - 

montaż istniejących grzejników w nowych miejscach, co wiąże się z odcinkową 

wymianą materiałów, miedzy innymi rurki grzewcze i termoizolacja; 

 wymiana głowic termostatycznych wszystkich grzejników płytowych; 

 instalację należy przepłukać i oczyścić wodą; 

 wymiana instalacji rurowej doprowadzającej czynnik grzewczy i chłodniczy do 

wszystkich klimakonwektorów wraz z pionem wody lodowej i pionem ciepła 

technologicznego, zaworami, odpowietrzaczami,  wężykami przejściowymi, 

termoizolacją kauczukową i automatycznymi zaworami sterowania 

klimakonwektorów – odtworzenie instalacji wg istniejącego przebiegu. Należy 

zastosować rury stalowe oraz zawory kulowe PN30. Zamawiający dopuszcza zmianę 

materiału instalacji tylko w przypadku wykonania projektu instalacji przez 

Wykonawcę oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego;  

 przeprowadzenie próby szczelności instalacji zakończonej protokołem.  

 

f) Monitoring i sterowanie: 

 zintegrowanie systemu sterowania instalacją grzewczą poprzez instalację BMS, która 

została opisana w punkcie 9 niniejszego opracowania oraz w załączniku nr 9 do PFU – 

BMS. 
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7. Instalacja wodno-kanalizacyjna i skroplinowa 

7.1. Ogólny podgląd na stan istniejący 

 na etapie wykonywania projektu budowlanego ocenia się, że stan przyłączy 

wodociągowego i kanalizacyjnego jest wystarczający dla planowanego 

zapotrzebowania na wodę i ścieki; 

 woda na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe do budynku doprowadzana 

jest przyłączem DN80. Ocenia się, że obecne przyłącze wraz z armaturą jest 

wystarczające dla planowanego zapotrzebowania na wodę; 

 woda ciepła uzyskiwana jest w węźle cieplnym, który jest wystarczający dla 

planowanej rozbudowy instalacji;  

 istniejące przyłącze kanalizacyjne jest wystarczające dla planowanej rozbudowy; 

 przewody kanalizacyjne wykonywane są z rur kielichowych z PCV lub PP; 

 piony kanalizacyjne wyprowadzone są ponad dach i zakończone wywiewkami 

kanalizacyjnymi; 

 jeden pion kanalizacyjny jest przewidziany do likwidacji ze względu na zbyt małą 

średnicę, 

 w budynku istnieje instalacja odprowadzająca skropliny z klimakonwektorów i 

klimatyzatorów.  

 

7.2. Prace projektowe w zakresie Wykonawcy  

 załącznik nr 6 do PFU – Instalacje Sanitarne zawiera koncepcję i wytyczne dla 

instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz skroplinowej i nie stanowi kompletnego projektu 

wykonawczego modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i skroplinowej; 

 w zakresie Wykonawcy jest sporządzenie projektu wykonawczego modernizacji 

instalacji wodno-kanalizacyjnej i skroplinowej. Projekt wykonawczy musi być 

dostarczony Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac instalacyjnych do 

zaakceptowania; 

 należy dostosować instalację wodno-kanalizacyjną do nowego układu funkcjonalno-

użytkowego; 

 średnice rurociągów należy dobrać na podstawie obliczeń; 

 doprowadzenie wody zimnej, ciepłej i kanalizacji do przyborów znajdujących się w 

pomieszczeniach WC, pomieszczeniach socjalnych i porządkowych; 

 zaślepienie części podejść do przyborów sanitarnych, które ze względu na nowy 

układ funkcjonalno-użytkowy są bezużyteczne; 

 na 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); 

 doprowadzenie zimnej wody do nawilżacza parowego na dachu oraz do szaf 

klimatyzacji precyzyjnej na parterze. Do nawilżacza i szaf klimatyzacyjnych należy 
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zaprojektować odrębną instalację wody uzdatnionej. Instalacja będzie wyposażona w 

stację uzdatniania wody; 

 zaprojektowanie nowych pionów kanalizacyjnych z wyprowadzeniem na dach i 

zakończeniem wywiewką kanalizacyjną; 

 należy zaprojektować rewizje do udrażniania kanalizacji; 

 należy zaprojektować instalację skroplinową dla nowych klimakonwektorów i 

połączyć ją z istniejącą instalacją.  

 

7.3. Prace wykonawcze w zakresie Wykonawcy  

 wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i skroplinowej według przygotowanego 

projektu budowlano-wykonawczego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez 

Zamawiającego; 

 ogólnie można przyjąć, że w zakresie Wykonawcy znajdują się: 

- demontaż części istniejącej instalacji i pionów wodno-kanalizacyjnych wraz z 

podejściami do pionów; 

- rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej i skroplinowej pod nowe przybory 

według sporządzonego projektu wykonawczego; 

- demontaż istniejącej armatury sanitarnej wraz z bateriami, w ilości: 

 umywalki wiszące 4 szt., 

 umywalki stojące 18 szt., 

 zlewozmywaki nakładane 4 szt., 

 pisuary 10 szt., 

 miski ustępowe 12 szt., 

 kratki ściekowe 12 szt.; 

- montaż nowej armatury łazienkowej i kuchennej wg wytycznych zawartych w 

załączniku nr 10 do PFU  – Aranżacja wnętrz; 

- wymiana pionu zimnej wody (również piony c.w.u. i cyrkulacji) łącznie z zaworami 

odcinającymi; 

- wykonanie przepustów przeciwpożarowych, 

- czyszczenie rurociągu kanalizacyjnego;  

- próba szczelności instalacji zakończona protokołem; 

- naprawa stropów po wykonanych przebiciach. 

 

8. Instalacji hydrantowa PPOŻ 

8.1. Ogólny podgląd na instalacje  

 istniejąca instalacja hydrantowa jest instalacją zasilaną z miejskiej sieci 

wodociągowej. Woda na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe do budynku 

doprowadzana jest przyłączem DN80. Ocenia się, że obecne przyłącze jest 

wystarczające dla planowanego zapotrzebowania na wodę; 
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 instalacja wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. Z poziomu piwnicy 

wyprowadzone są dwa piony, na których zabudowane są hydranty Dn52 i Dn25. 

Piony spięte są ze sobą na ostatniej kondygnacji; 

 na ostatniej kondygnacji instalacja ppoż. włączona jest do spłuczki ustępowej, co jest 

niezgodne z przepisami; 

 na instalacji nie jest zamontowany zestaw do podnoszenia cieśnienia; 

 inne informacje na temat istniejącej instalacji hydrantowej znajdują się w załączniku 

nr 6 do PFU – Instalacje Sanitarne. 

 

8.2. Prace projektowe w zakresie Wykonawcy  

 załącznik nr 6 do PFU – Instalacje Sanitarne zawiera koncepcję i wytyczne dla 

instalacji hydrantowej i nie stanowi kompletnego projektu wykonawczego 

modernizacji instalacji hydrantowej; 

 w zakresie Wykonawcy jest sporządzenie projektu wykonawczego modernizacji 

instalacji hydrantowej. Projekt wykonawczy musi być dostarczony Zamawiającemu 

przed rozpoczęciem prac instalacyjnych do zaakceptowania; 

 projekt wykonawczy ma zostać przygotowany na podstawie obowiązujących norm i 

przepisów dotyczących instalacji p-poż., a także koncepcji przedstawionej w 

załączniku nr 6 do PFU – Instalacje Sanitarnej oraz wytycznych Zamawiającego 

wymienionych poniżej; 

 na poziomie piwnicy instalacja hydrantowa musi zostać rozdzielona od instalacji 

bytowo-gospodarczej; 

 dopuszcza się wykorzystanie części instalacji rurowej o ile jej stan techniczny 

przewodów jest wystarczający; 

 dopuszcza się wykorzystanie armatury zamontowanej na przyłączu (wodomierz, 

zawór antyskażeniowy) o ile jej stan techniczny jest wystarczający; 

 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; 

 nowozaprojektowana instalacja hydrantowa ma być zaprojektowana i wykonana z 

rur stalowych, ocynkowanych. Średnica rur ma zostać dobrana na podstawie 

obliczeń; 

 na wszystkich kondygnacjach należy doprojektować nowe hydranty, a część 

istniejących hydrantów zostanie zdemontowana; 

 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 w załączniku nr 6 do PFU; 

 należy zaprojektować zespół do okresowego testowania instalacji – obejście 

testujące z przepływomierzem. 
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8.3. Prace wykonawcze w zakresie Wykonawcy  

 wykonanie instalacji hydrantowej według przygotowanego projektu wykonawczego 

przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego; 

 Ogólnie można przyjąć, że w zakresie Wykonawcy znajdują się: 

- prace demontażowe części istniejącej instalacji: część hydrantów ściennych, 

część rur stalowych, zdemontowanie przewodu instalacji ppoż. do spłuczki 

ustępowej na ostatniej kondygnacji, 

- rozprowadzenie nowej instalacji stalowej, 

- zamontowanie osprzętu zaworowego: zwrotne, pierwszeństwa, kulowe, 

odcinające, spustowe,  

- montaż szafek hydrantowych z wyposażeniem, 

- montaż zestawu hydroforowego i zespołu testowania instalacji, 

- wykonanie przepustów przeciwpożarowych, 

- czyszczenie i dezynfekcja rurociągu, 

- próba szczelności instalacji hydrantowej zakończona protokołem, 

- naprawa stropów po wykonanych przebiciach. 

 

9. BMS 

9.1. Stan istniejący 

       Budynek nie jest wyposażony w System Automatyki i Zarządzania Budynkiem.  

 

9.2. Zakres prac wykonawczych 

 wykonanie instalacji BMS na podstawie projektu wykonawczo-budowlanego 

Załącznik nr 9 do PFU  – BMS; 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową 

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

systemowe w ramach jednego BMS; 

 zakres robót BMS obejmuje dostawę i montaż w pełni przetestowanego, 

wyregulowanego i ukończonego systemu BMS; 

 należy przetestować wszystkie alarmy i sygnały (cyfrowe wejścia / wyjścia lub wejścia 

analogowe) stanowiące część systemu BMS; 

 Wykonawca instalacji BMS przeprowadzi próby działania instalacji, do których 

napisze programy aplikacyjne, systemy które zostaną zintegrowane na drodze 

wymiany danych i oddane wykonawcy jako gotowe do pracy (np. układ wytwarzania 

chłodu w agregatach chłodniczych). Zadaniem oferenta będzie wizualizowanie 

procesu i zmiennych na stacji BMS;  

 wszystkie elementy systemu BMS należy dokładnie oznakować. Kable BMS należy 

znakować po obu stronach niepowtarzalnym adresem BMS (numerem etykiety). 

Szafy automatyki należy oznakować na zewnątrz oraz wewnątrz. Każdy element 

systemu BMS, jak termostaty, czujniki i liczniki, należy oznakować w pobliżu 
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elementu. Należy przyjąć jako standard tabliczki grawerowane z napisami 

niezmywalnymi; 

 przed podłączeniem urządzeń obiektowych do szaf elektryczny, wykonawca upewni 

się, że poziom napięć jest odpowiedni z zaprojektowanymi. Należy sprawdzić 

podłączane urządzenia i ich poziomy napięć i sygnałów sterujących. W razie 

niezgodności podłączeń należy je zgłosić projektantowi. 

 

10.  Wykończenie i aranżacja wnętrz 

10.1. Zakres prac projektowych – projekt wykonawczy aranżacji wnętrz: 

 aranżacja wnętrz dotyczy 4 kondygnacji naziemnych (parter i piętra I-III), meble 

laboratoryjne (biurka + krzesła + szafki) są wyłączone z zakresu prac; 

 dobór odpowiednich materiałów wykończeniowych podłóg i ścian (pod względem 

jakościowym i kolorystycznym) we wszystkich pomieszczeniach na parterze i piętrach 

I-III; 

 dobór mebli biurowych i kuchennych do istniejącego układu pomieszczeń; 

 dobór armatury łazienkowej i kuchennej; 

 dobór przesłon z szkła hartowanego, które wydzielają przestrzenie na open space; 

 dobór mebli do przestrzeni przy szklanych ścianach: minimum 3 fotele lub sofa przy 

każdej ściance; 

 dobór okładzin podłogowych: podłogi dywanowe w postaci wykładziny lub płytek,  

płytki ceramiczne, płyty winylowe/laminowane, wykładzina laboratoryjna 

elektrostatyczna; 

 dobór okładzin ściennych - glazury pomieszczeń socjalnych i sanitarnych; 

 dobór kolorystyki ścian i dekoracji ściennych: fototapet i luster ściennych; 

 dobór i odpowiednie umiejscowienie ścianek z mchu w każdym skrzydle na open 

spaces; 

 dobór rodzaju roślinności i jej lokalizacji;  

 kolorystyka wnętrz i mebli do uzgodnienia z Zamawiającym; 

 należy sporządzić rysunki techniczne wszystkich pomieszczeń socjalnych i sanitarnych 

z rozrysowanymi płytami ściennymi i podłogowymi; 

 należy sporządzić rysunki techniczne zabudowy kuchennej – dotyczy wszystkich 

kuchni w budynku;   

 Wykonawca przedstawi materiały wykończeniowe i przybory sanitarne do akceptacji 

Zamawiającemu przed ich położeniem lub wbudowaniem. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca wykona ekspozycję zaakceptowanych materiałów i 

przyborów, w co najmniej dwóch różnych wersjach zestawień, w jednym z 

wybranych przez Zamawiającego miejsc przyszłego wbudowania; 

 Wykonawca przedstawi meble, będące przedmiotem dostaw w co najmniej trzech 

wersjach. Przedstawienie może nastąpić poprzez okazanie katalogu, również w wersji 

elektronicznej. Wykonawca realizuje dostawę mebli po pisemnym zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego propozycji mebli; 
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 Wykonawca sporządzi wizualizację wymienionych 6 pomieszczeń: główna klatka 

schodowa, laboratorium na parterze, open space na dowolnym piętrze, sala 

konferencyjna na dowolnym piętrze,  pomieszczenie socjalne na dowolnym piętrze, 

pomieszczenie sanitarne na dowolnym piętrze; 

 Wykonawca wykonana projekt wykonawczy wraz z wizualizacją i przedstawi 

Zamawiającemu do pisemnego zatwierdzenia.  

 

10.2. Wymagania Zamawiającego odnośnie wykończenia wnętrz: 

 wszystkie pomieszczenia w budynku D1 powinny mieć spójny wystrój wnętrza; 

 budynek powinien być podzielony na strefy aranżacyjne, gdzie każda kondygnacja 

budynku ma inny motyw przewodni; 

 Zamawiający chce dużo zieleni, zarówno żywej jak i sztucznej: 

- fototapety o minimalnych wymiarach 150x250 cm, wkomponowanie w architekturę 

wnętrz na 4 kondygnacjach (parter, pietra I-III), założenie ilościowe: 12 szt., 

- ścianki z mchu, elementy dekoracyjne w postaci mchu o minimalnych wymiarach 

150x250 cm, wkomponowanie w architekturę wnętrz na 4 kondygnacjach (parter, 

pietra I-III), założenie ilościowe: 8 szt. Ścianki z mchu: podkład - płyta z pienionego 

PCV 10 mm, grubość warstwy mchu min. 40 mm, 

- roślinność, wkomponowanie w architekturę wnętrz na 4 kondygnacjach (parter, 

pietra I-III), elementy roślinności w postaci np. fikus tępy wraz z donicą.  

 ergonomiczna aranżacja wnętrza budynku, szczególnie przestrzeni biurowej; 

 każdy open space posiada przestrzeń z miejscami do dyskusji i organizowania 

szybkich spotkań koordynacyjnych. Przestrzeń ta jest wydzielona szklanymi ścianami. 

Zamawiający chce aby szklane ściany miały funkcję pisania po nich markerami. 

Przestrzeń należy zaopatrzyć w miejsca do siedzenia minimum 3 fotele lub sofę; 

 pokoje managerskie są wyposażone w biurko z krzesłem, szafy, TV, tablicę z funkcją 

pisania, stół 4-osobowy wraz z krzesłami; 

 dostawa i montaż żaluzji przeszklenia pokojów managerskich. Wymagania odnośnie 

żaluzji: aluminiowe, szerokość lameli 25 mm, montaż od strony wewnętrznej 

kubików managerskich; 

 wyposażenie przestrzeni biurowych to biurka z szafkami jezdnymi i krzesłami; 

 sala konferencyjna ma pomieścić 12-osobowy stół konferencyjny wraz z krzesłami, 

niską szafkę/komodę oraz TV; 

 pomieszczenia laboratorium na parterze mają być wzbogacone wizualnie poprzez 

układ kolorystyczny. Należy wprowadzić akcent nadający nowoczesności i świeżości 

dla tej przestrzeni. 

 

10.3. Zakres prac wykonawczych: 

 wykończenie ścian i podłóg wg sporządzonej dokumentacji wykonawczej aranżacji 

wnętrz; 
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 dostawa mebli oraz ich montaż wg sporządzonej dokumentacji wykonawczej 

aranżacji wnętrz; 

 dostawa sprzętu AGD oraz ich montaż wg sporządzonej dokumentacji wykonawczej 

aranżacji wnętrz; 

 montaż elementów dekoracyjnych wg sporządzonej dokumentacji wykonawczej 

aranżacji wnętrz. 

 

10.4. Wytyczne odnośnie mebli i elementów wykończenia 

Wszystkie niezbędne wytyczne ze strony Zamawiającego do wyposażenia budynku 

znajdują się w załączniku nr 10 do PFU – Aranżacja wnętrz, tabele nr 1-5. 

 

          Wytyczne do prowadzenia prac wykończeniowych w budynku i aranżacji wnętrz: 

 Wykonawca dokona umeblowania budynku zgodnie z wymaganiami jakie stawia 

Zamawiający i dokona niezbędnych podłączeń dostarczonego przez siebie 

wyposażenia do instalacji wewnętrznych. Podłączenia wykonają osoby mające 

odpowiednie uprawnienia; 

 do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zastosować 

wyłącznie nowe  wyposażenie, materiały i urządzenia - posiadające wymagane 

atesty i dopuszczenia, gwarantujące długotrwałe użytkowanie i dobrą estetykę; 

 Wykonawca jest zobowiązany do zaprezentowania materiałów i urządzeń w celu 

pisemnej akceptacji przez Zamawiającego; 

 Istniejące uchwyty łazienkowe w WC dla niepełnosprawnych oraz dozowniki do 

mydła, dystrybutory papieru toaletowego, suszarki do rąk zostaną użyte ponownie; 

 przed przekazaniem budynku Zamawiającemu należy uprzątnąć pomieszczenia 

budynku, w tym wymycie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej (z szybami mytymi 

obustronnie). 

 

11.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

11.1. Informacje ogólne: 

 zalecane jest aby Wykonawca przed zgłoszeniem do przetargu, 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 w 

czynnym obiekcie, 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 Inwestora. Zastrzega się, 
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zatem możliwość wprowadzenia nieznacznych zmian w stosunku do poniższych 

informacji. 

 

11.2. Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca opracuje kompletną dokumentację powykonawczą. Wykonawca 

sporządzi dokumentację w 2 egzemplarzach w formie papierowej 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 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. Protokoły badań i pomiarów należy 

dołączyć do dokumentacji powykonawczej; 

 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). 

 

11.3. 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; 
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 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.  

 

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 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; 
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 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. 

 

11.4. 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 miejscu. 

 

Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie 

przeciwpożarowe (gaśnic, dróg ewakuacyjnych).  
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11.5. 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 nie zakończenia 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. Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru 

robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem 

okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie 

pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego.  

 

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,  
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 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; 

 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, stanowiące 
przedmiot umowy, gwarancji w wymiarze określonym w ofercie jednak nie krótszej 
niż 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, a w przypadku mebli, 
sprzętu AGD i RTV przez okres min.  36 miesięcy od dnia ich odbioru przez 
Zamawiającego. 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  

 w zakresie Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku D1, 

 Wykonawca powiadomi odpowiednie organy i skompletuje dokumentację niezbędną 

do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

 
11.6. 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 

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). 
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c) Ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r, poz. 883). 

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) 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 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. 


