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1 Stan istniejący  

Budynek ,,P” zlokalizowany jest na działce o nr ewidencyjnym 2, na terenie Instytutu Lotnictwa w 

Warszawie. Opis stanu technicznego budynku, zawarty jest w projekcie wykonawczym, w opisie 

technicznym, w załączniku nr 1 do OPZ. Zamawiający zaleca Wykonawcy odbycie wizji lokalnej, przed 

złożeniem oferty cenowej, w celu zweryfikowania stanu istniejącego i oceny nakładu prac.  

2 Obszar objęty remontem 

Zakres prac remontowych dotyczy pomieszczeń badawczych zlokalizowanych we wschodniej części 

budynku: pomieszczenia testowania silników 0.2, pomieszczenia testowania silników 0.3, 

pomieszczenia sterówki 0.4 wraz z przylegającą antresolą powyżej, pomieszczenia testowania silników 

0.5 oraz korytarza 0.6. Remont pomieszczenia paliwowni 0.1 jest wyłączony z zakresu prac. Obszar 

pomieszczeń objętych remontem prezentuje poniższy schemat nr 1. 

Ponadto, remontowi podlega pokrycie stropodachu całego budynku oraz wymiana świetlików 

dachowych nad remontowanymi pomieszczeniami.   

 

 

Schemat nr 1. Zakres prac remontowych.  
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3 Obowiązująca dokumentacja projektowa 
Wykonawczą dokumentację projektową stanowią załączniki nr 1-4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Zamawiający wprowadza kilka zmian w stosunku do załączonego projektu, które zostały szczegółowo 

opisane w poniższych punktach niniejszego opracowania.  

4 Zabezpieczenie istniejących urządzeń oraz harmonogram prac 

 w pomieszczeniu testowania silników 0.2 na płycie stalowej umieszczone jest stanowisko 

badawcze, które docelowo będzie przeniesione do wyremontowanego pomieszczenia testowania 

silników 0.5. Prace związane z demontażem i montażem stanowiska są po stronie Zamawiającego. 

Do czasu ukończenia prac budowlano-instalacyjnych w pomieszczeniu 0.5, stanowisko badawcze 

musi zostać odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnym zakurzeniem i uszkodzeniem. W tym 

celu Wykonawca musi stworzyć odpowiednie zabezpieczenie np. w postaci szczelnego okrycia oraz 

w pierwszej kolejności wyremontować pomieszczenie 0.5, aby Zamawiający mógł przenieść tam 

omawiane stanowisko,  

 na czas trwania prac budowlano-instalacyjnych istniejący kompresor i sprężarkę w pomieszczeniu 

0.2 należy przenieść w bezpieczne miejsce i przykryć. Po skończonych pracach, omawiane 

urządzenia należy przenieść w miejsce wskazane w projekcie wykonawczym, 

 Wykonawca na czas remontu musi odpowiednio zabezpieczyć suwnice znajdujące się w 

pomieszczeniach testowania silników 0.2,  0.3 i 0.5 chroniąc mechanizmy przez zakurzeniem i 

uszkodzeniem. 

5 Zakres prac rozbiórkowych, budowlanych i konstrukcyjnych 

5.1 Prace rozbiórkowe i demontaże 
W ramach prac rozbiórkowych i demontażowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

wszelkich prac przewidzianych w projekcie wykonawczym (załączniki 1-4 do OPZ). W stosunku do 

załączonej dokumentacji projektowej, zachodzą następujące zmiany: 

 z zakresu prac zostaje całkowicie wyłączone pomieszczenie paliwowni 0.1, stąd też zachodzi 

rezygnacja ze wszelkich prac demontażowych i rozbiórkowych w tym pomieszczeniu: rezygnacja z 

wyburzenia ścianki z pustaków szklanych (doświetlenie pomieszczenia paliwowni), z demontażu 

wrót dwuskrzydłowych 180x305 cm, z wyburzeń posadzki itd.,   

 rezygnacja z demontażu instalacji c.o. tj. grzejników i orurowania, w zakres prac wchodzi demontaż 

dwóch nagrzewnicy wodnych w pomieszczeniach 0.3 i 0.5 oraz zaślepienie w tych miejscach 

instalacji, 

 rezygnacja z demontażu obróbek blacharskich krawędzi daszku wspornikowego (dookoła całego 

budynku), 

 rezygnacja z demontażu konstrukcji zadaszenia osłaniającego wentylatory w centralnej części 

dachu, 

 rezygnacja z zaprojektowanego układu stolarki okiennej i drzwiowej w sterówce 0.4 i tym samym 

rezygnacja z wyburzenia ściany podokiennej i zamurowania otworu po drzwiach wejściowych. 

Lokalizacja drzwi i okna pozostaje bez zmian w stosunku do stanu obecnego, w zakresie 

Wykonawcy jest wymiana tych elementów (drzwi zewnętrznej - wejściowe i okno) na nowe według 

wytycznych opisanych w pkt. 5.6 niniejszego opracowania,  

 demontaż istniejącej instalacji sprężonego powietrza, 
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 demontaż istniejącej instalacji paliwowej oraz zaślepienie instalacji w pomieszczeniu paliwowni 

odpowiednim zaworem, istniejący przepust instalacyjny pomiędzy pomieszczeniami paliwowni a 

pomieszczeniem testowania silników 0.2 należy pozostawić (do celu ewentualnego 

rozprowadzenia instalacji w przyszłości),  

 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z osprzętem, 

 demontaż stalowych napowietrznych kanałów instalacyjnych (konstrukcja stalowa wraz z rynną na 

kable zasilające urządzenia),  

 demontaż parapetów wewnętrznych w rozpatrywanych pomieszczeniach, 

 demontaż wystających odcinków przepustów instalacji poza lico ścian wewnętrznych,  

 demontaż konstrukcji stalowych dwóch stanowisk badawczych w pomieszczeniu sterówki 0.4. 

 

Uwagi do prowadzenia prac rozbiórkowych i demontażowych: 

 powstały podczas rozbiórek i demontażu: gruz budowlany, złom, papa dachowa, płytki gresowe 

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

wykorzystania, Wykonawca musi wywieść na wysypisko/złomowisko i zutylizować na własny koszt; 

 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 OPZ, a załączoną 

dokumentacją projektową, pierwszeństwo posiada OPZ.  

5.2 Prace budowlane 
W ramach prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac 

przewidzianych w projekcie wykonawczym (załączniki 1-4 do OPZ). W stosunku do załączonego 

projektu wykonawczego, zachodzą następujące zmiany: 

 z zakresu prac zostaje całkowicie wyłączone pomieszczenie paliwowni 0.1, stąd też zachodzi 

rezygnacja ze wszelkich prac budowlanych w tym pomieszczeniu: rezygnacja z wymiany wrót 

dwuskrzydłowych, remontu posadzek, kanałów technologicznych, ścian oraz wszelkich prac 

budowlanych w tym pomieszczeniu przewidzianych w projekcie wykonawczym, 

 rezygnacja z wykonania nowych przepustów w ścianach i stropach, potrzebnych do 

przeprowadzenia zaprojektowanych instalacji, z których Zamawiający rezygnuje na tym etapie, 

 we wszystkich rozpatrywanych pomieszczeniach parapety wewnętrzne i zewnętrzne należy 

wymienić na nowe: 

- parapety zewnętrzne: blacha stalowa powlekana gr. 0.5 mm, 

- parapety wewnętrzne: z płyty MDF, laminowane, kolor: biały, 

 rezygnacja z remontu dachu w zakresie przedstawionym w projekcie, a mianowicie: 

- rezygnacja z remontu daszku wspornikowego,  

- rezygnacja z termomodernizacji stropodachu, 

- rezygnacja z obróbek blacharskich daszku wspornikowego dookoła budynku, 

- rezygnacja z nadbudowy ścian attykowych (ogniomurków). 

5.3 Remont pokrycia dachowego   
Remont stropodachu nie zostanie wykonany w postaci przedstawionej w projekcie wykonawczym. 

Obecnie stropodach od góry wykończony jest warstwą papy termozgrzewalnej, pokrycie jest 

nieszczelne i wymaga remontu. Zakres prac obejmuje: 

 na powierzchni istniejącego pokrycia dachowego należy położyć 2 warstwy papy 

termozgrzewalnej, papy modyfikowanej SBS: podkładowej i wierzchniego krycia, 
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 montaż nowych obróbek blacharskich wokół przepustów instalacyjnych, przebić przez strop, 

świetlików dachowych oraz ścianek attyki/ogniomurka. Materiał: blacha ocynkowana, minimalna 

gr. 0.5 mm, 

 uszczelnienie wszystkich przepustów instalacyjnych, przebić przez strop, obwodu świetlików 

dachowych, styku ze ściankami attyki/ogniomurka oraz miejsc trudnodostępnych za pomocą 

masy bitumiczno-żywicznej, nakładanej w 2 warstwach,  

 wymiana wszystkich rynien i rur spustowych na nowe. Orynnowanie stalowe, blacha ocynkowana 

min. gr. 0.5 mm. Należy zachować minimalną średnicę rynien i rur istniejących, 

 prace dekarskie zakończą się próbą szczelności i protokolarnym odbiorem.  

5.4 Wymiana świetlików dachowych  
Remont świetlików dachowych nie zostanie wykonany w postaci przedstawionej w projekcie 

wykonawczym. Istniejące świetliki dachowe są w konstrukcji stalowej, szklone szkłem pojedynczym i 

są w złym stanie technicznym. Zakres prac obejmuje: 

 wymianie podlegają 4 świetliki nad remontowanymi pomieszczeniami badawczymi,  

 zmianie ulega konstrukcja zaprojektowanych świetlików z aluminiowo-szklanej na aluminiowo-

poliwęglanową, 

 wylanie nowych ścianek żelbetowych stanowiących podstawę pod świetliki dachowe według 

projektu konstrukcji, 

 podstawy świetlików zaizolowane termicznie i przeciwwilgociowo,  

 montaż nowych obróbek blacharskich,  

 wymagania materiałowe:  

- świetliki dachowe łukowe lub dwuspadowe,  

- konstrukcja aluminiowa,  

- konstrukcja wypełnienia poliwęglanem komorowym o grubości nie mniejszej niż 30 mm,  

- współczynnik przenikania ciepła poliwęglanu nie większy niż U=1,0 [W/m2K],  

- płyty bezbarwne o wysokiej przepuszczalności światła,   

- płyty poliwęglanowe zabezpieczone warstwą anty UV,  

- materiały posiadające klasyfikację NRO – nierozprzestrzeniające ognia,  

- konstrukcja i poszycie odporne na warunki atmosferyczne,  

- każdy ze świetlików wyposażony w kwaterę przewietrzającą o minimalnych wymiarach 

100x200 cm,  

- kwatera przewietrzająca wyposażona w siłownik elektryczny, zasilanie 230V,  

- świetliki wyposażone w czujkę wiatrowo-deszczową, centralę sterującą oraz przycisk 

otwórz-zamknij,  

- sterowanie świetlika nad pomieszczeniem testowania silników 0.2 musi odbywać się z 

dwóch pomieszczeń równocześnie, a mianowicie z pomieszczeń 0.2 i 0.4. W pozostałych 

pomieszczeniach sterowanie konkretną kwaterą świetlika musi znajdować się w najbliżej 

położonym pomieszczeniu w stosunku do rozpatrywanego świetlika.  

5.5 Prace wykończeniowe 
W ramach prac wykończeniowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac 

przewidzianych w projekcie wykonawczym (załączniki 1-4 do OPZ). W stosunku do załączonego projektu 

wykonawczego, zachodzą następujące zmiany: 

 z zakresu prac zostaje całkowicie wyłączone pomieszczenie paliwowni 0.1, stąd też zachodzi 

rezygnacja ze wszelkich prac wykończeniowych w tym pomieszczeniu: remontu posadzek, kanałów 
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technologicznych, ścian oraz innych prac w tym pomieszczeniu przewidzianych w projekcie 

wykonawczym, 

 rezygnacja z wyciszenia pomieszczeń badawczych 0.3 i 0.5 przy użyciu paneli akustycznych. Ściany, 

które w projekcie przewidziano do poszycia płytami akustycznymi należy wykończyć jak ściany 

oznaczone w projekcie symbolem M1 czyli wykonać lamperię na wysokość 250 cm, a powyżej 

pomalować ściany farbą akrylową,  

 kolorystyka elementów wykończeniowych musi zostać ostatecznie potwierdzona u Zamawiającego 

na etapie wykonawstwa, z koniecznością pisemnego potwierdzenia. Wstępnie wybrana 

kolorystyka jest następująca: 

- ściany do 250 cm od poziomu posadzki - lamperia w kolorze RAL 7035 (jasny szary), 

- ściany powyżej 250 cm – farba akrylowa szorowalna w kolorze RAL 9010 (biały),   

- sufity – farba akrylowa szorowalna w kolorze RAL 9010 (biały),  

- posadzki - w kolorze RAL 7040 (popielaty pirytowy),  

- glazura w okolicach armatury sanitarnej – w kolorze białym.   

5.6 Stolarka okienna i drzwiowa  
Wykonawca dostarczy i zamontuje stolarkę okienną i drzwiową, zewnętrzną oraz wewnętrzną według 

projektu wykonawczego. W stosunku do załączonego projektu wykonawczego, zachodzą następujące 

zmiany: 

 rezygnacja z wymiany wrót stalowych w pomieszczeniu paliwowni 0.1. Drzwi oznaczone symbolem 

B-2 wg Załącznika nr 1 do POZ. Architektura – 08 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 

wewnętrznej i zewnętrznej, 

 rezygnacja z montażu drzwi w pomieszczeniu sterówki 0.4 oznaczonych symbolem DZ-1 wg 

Załącznika nr 1 do POZ. Architektura – 08 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i 

zewnętrznej. Należy zdemontować istniejące okno o wymiarach około 165x155 cm bez wyburzania 

murku podokiennego i zamontować nowe okno. Okno wykonać na wzór okien istniejących. Okno 

w systemie PCV 5-komorowym, szkolne szkłem zespolonym, bezpiecznym, kolor profili biały. Okno 

2-skrzydłowe, ze stałym słupkiem środkowym, rozwierno-uchylne.  Okno o podwyższonym 

współczynniku tłumienia hałasu Rw > 40db. Współczynnik przenikania ciepła dla okna ≤ 1,1 W/m2K. 

Okno wyposażyć w nawiewnik higrosterowany, 

 rezygnacja z wymiany okna w pomieszczeniu paliwowni oznaczonych symbolem FIX-1 wg 

Załącznika nr 1 do POZ. Architektura – 08 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i 

zewnętrznej, 

 rezygnacja z zamurowania otworu drzwiowego w pomieszczeniu sterówki 0.4. Należy 

zdemontować istniejące drzwi wejściowe 1-skrzydłowe oraz zamontować nowe. Wymagania 

materiałowe: minimalne wymiary 100x210 cm, drzwi ocieplone, minimum trzy bolce 

antywyważeniowe, minimum trzy regulowane zawiasy, uszczelka przylgowa na całym obwodzie, 

minimalna grubość skrzydła 48 mm, blaszane poszycie skrzydła i dodatkowo pokryte 

antykorozyjnym lakierem podkładowym a następnie laminatem dekoracyjnym, kolor: RAL 7035 

(jasno szary) zbliżony do koloru pozostałych drzwi (do zatwierdzenia przez Zamawiającego). Drzwi 

dostosowane do kontroli dostępu, 

 drzwi wewnętrzne w kolorze RAL 9010 (biały),   

 wszystkie drzwi wewnętrzne, zewnętrze oraz wrota 2-skrzydłowe muszą być dostosowane do 

kontroli dostępu lub systemu alarmowego.  

Jedynie w przypadku wewnętrznych drzwi podwójnych,  pierwsze drzwi do danego pomieszczenia 

muszą mieć kontrolę dostępu, ale oba skrzydła drzwiowe muszą mieć samozamykacz.  
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Wykonawca zamontuje drzwi dostostosowane do tego rodzaju systemów, a mianowicie: 

zamontowany fabrycznie rygiel elektromagnetyczny rewersyjny (tzn. bez podanego napięcia w 

stanie otwartym) na 12 V napięcia stałego oraz drzwi wyposażone w samozamykacz. Kabel od rygla 

należy wyprowadzić przy futrynie po stronie chronionej danego pomieszczenia,  

 wszystkie zewnętrzne wrota 2-skrzydłowe muszą być zamykane na klucz.   

5.7 Przedsionek wewnętrzny 
Należy wykonać przedsionek w sterówce 0.4 wg poniższego schematu nr 2: 

 orientacyjne wymiary przedsionka po obwodzie wewnętrznym 120x120 cm,  

 ściany i drzwi w systemie z profili aluminiowych ciepłych z podwójną wkładką termiczną, szklone 

szkłem zespolonym, bezpiecznym, kolor profili szary. Drzwi jednoskrzydłowe otwierane do 

wewnątrz pomieszczenia sterówki, szerokość przejścia w świetle 100 cm. Wysokość konstrukcji 

aluminiowo-szklanej od poziomu posadzki do sufitu pomieszczenia, 

 drzwi i ścianki do wysokości około 240 cm oklejone naprzemiennie pasami folii 

matowej/nieprzeziernej o wysokości około 30 cm i pasem przeziernym o wysokości około 10 cm,  

 drzwi dostosowane do kontroli dostępu: wyposażone w samozamykacz oraz z zamontowanym 

fabrycznie ryglem elektromagnetycznym rewersyjnym na 12 V napięcia stałego. Kabel od rygla 

wyprowadzony przy futrynie po stronie chronionej danego pomieszczenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Schemat nr 2.  Schemat przedsionka wewnętrznego. 
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6 Zakres prac instalacji sanitarnych 

6.1 Instalacja centralnego ogrzewania 
Instalacja grzewcza nie zostanie wykonana w postaci przedstawionej w projekcie branżowym. Zakres 

prac obejmuje:  

 modernizacja istniejącej instalacji grzewczej polegać będzie na wymianie wszystkich zaworów 

instalacji we wszystkich rozpatrywanych pomieszczeniach oraz demontażu dwóch nagrzewnic 

wodnych w pomieszczeniach 0.3 i 0.5, 

 parametry instalacji c.o. nie ulegają zmianie, 

 należy wymienić wszystkie istniejące zawory instalacji c.o. na nowe. Wymagania odnośnie 

zaworów:  

- zawory kulowe kołnierzowe, 

- zawory pracujące w zakresie temperatur -10°C ~ +200°C, 

- zawory przeznaczone do pracy pod ciśnieniem 16 bar,  

- kula wykonana ze stali odpornej na korozję, 

- podwójne uszczelnienie wrzeciona,  

- zawory do wspawania z rączką,  

- orientacyjna ilość: 30 szt., 

 należy wymienić wszystkie istniejące zawory spustowe instalacji c.o. na nowe. Natomiast w 

miejscach, gdzie ich brakuje należy uzupełnić. Wystające, za długie króćce instalacji c.o. należy 

uciąć i zakończyć zaworem spustowym. Wymagania odnośnie zaworów spustowych:  

- zawory kulowe spustowe, 

- zawory pracujące w temperaturze powyżej 110°C, 

- zawory przeznaczone do pracy pod ciśnieniem 16 bar,  

- orientacyjna ilość: 15 szt., 

 jeżeli w trakcie prac instalacyjno-budowlanych okaże się, że któreś orurowanie jest ślepe i 

niewykorzystywane należy jest zdemontować. Dąży się do oczyszczenia remontowanej przestrzeni,  

 należy oczyścić orurowanie i grzejniki, a następnie odtłuścić. Jeśli z elementów instalacji odchodzi 

farba lub jest pokryta rdzą, należy ją usunąć. Całą instalację wraz z grzejnikami należy pomalować 

odpowiednią termoodporną farbą do metalu. Wymagania odnośnie farby: 

- farba akrylowa lub ftalowa o dużej odporności na działanie wysokich temperatur, powyżej 

+100°C, 

- stosowanie farby musi być zgodne z wytycznymi producenta farby,  

- kolor RAL 7035 (jasny szary) lub RAL 9010 (biały) do ustalenia z Zamawiającym na etapie 

wykonawstwa,  

 po zakończeniu prac instalacyjnych, należy wykonać próbę ciśnieniową. Przed wykonaniem próby, 

instalacje należy starannie przepłukać, a następnie powoli napełniać kontrolując szczelność 

połączeń. Z pozytywnej próby ciśnienia należy sporządzić protokół. 

6.2 Instalacja zimnej i ciepłej wody 
Instalacja zimnej i ciepłej wody zostanie wykonana w postaci przedstawionej w projekcie branżowym, 

załącznik nr 3 do OPZ, przy uwzględnieniu wszystkich poniżej wypisanych wytycznych Zamawiającego: 

 instalację wodną należy doprowadzić do wszystkich odbiorników przewidzianych w projekcie, 

 ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w przepływowych podgrzewaczach wody,  

 Wykonawca dostarczy i zamontuje armaturę i urządzenia sanitarne, o minimalnych wymaganiach: 

- oczomyjki do oczu i twarzy – montowane na ścianie, rury stalowe ocynkowane, łączniki 

mosiężne, miska i dwie głowice napowietrzające wodę wykonane z utwardzonego tworzywa 
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ABS, na każdej głowicy umieszczone kapturki chroniące otwory wylotowe przed pyłem i 

kurzem, miska i głowice pokryte powłoką antykorozyjną w postaci chemoodpornej powłoki 

z poliamidu w kolorze jaskrawożółtym. Ilość: 3 komplety,  

- umywalki – montowane na ścianie, średnica miski ceramicznej d=60 cm, syfon. Bateria 

umywalkowa stojąca, jednouchwytowa, kolor: chrom. Ilość: 3 komplety,  

- podgrzewacze elektryczne przepływowe – podgrzewacz umywalkowy o mocy 5 kW, 

efektywność energetyczna podgrzewacza wody nie niższa niż 39,5% zgodnie z 

rozporządzeniem komisji UE 812/2013, 814/2013, poziom mocy akustycznej 15 dB. Ilość: 3 

komplety, 

 wyposażenie instalacji w oddzielny zestaw wodomierzowy,  

 na ścianie, w okolicy oczomyjki, należy zamontować piktogram ,,Urządzenie do przemywania oczu” 

na folii samoprzylepnej zgodnie z ISO 3864-1, kolor zielony/biały, minimalny wymiar 100x100 mm, 

 po zakończeniu prac instalacyjnych, należy wykonać próbę szczelności instalacji. Z pozytywnej 

próby należy sporządzić protokół. 

6.3 Instalacja kanalizacji  
Instalacja kanalizacji zostanie wykonana w postaci przedstawionej w projekcie branżowym, załącznik 

nr 3 do OPZ, przy uwzględnieniu wszystkich poniżej wypisanych wytycznych Zamawiającego: 

 instalację kanalizacji należy doprowadzić do wszystkich odbiorników przewidzianych w projekcie, 

 ze względu na to, że pomieszczenie paliwowni 0.1 jest wyłączone z zakresu prac, w pomieszczeniu 

tym nie należy wykonywać kanału technicznego wraz z żelbetowym kanałem ACO typu otwartego 

oraz studzienki z osadnikiem,  

 Zamawiający decyduje się na zmianę stalowego separatora koalescencyjnego z osadnikiem i 

komorą pomp na bezodpływowy osadnik polietylenowy w celu gromadzenia ścieków z 

substancjami ropopochodnymi. Ścieki ze studzienek z osadnikami będą odprowadzane do 

osadnika instalacją z HDPE. Wymagania odnośnie osadnika są następujące: 

- osadnik polietylenowy wzmocniony, objętość osadnika min. 1000 l. Przeznaczenie zbiornika 

do substancji ropopochodnych potwierdzone pisemnie przez producenta, 

- osadnik wyposażony w alarm optyczno-akustyczny do substancji ropopochodnych. Alarm 

pozwalający na odpowiednio wczesne poinformowanie o zbyt wysokim poziomie 

węglowodorów w osadniku. Czujnik zbliżeniowy umieszczony wewnątrz separatora 

uruchamiający się w wyniku różnicy gęstości poziomu warstwy ropopochodnych. 

Osiągnięcie maksymalnego progu detekcji wywołać ma włączenie się alarmu akustyczno-

optycznego. Zasilanie 230V. Urządzenie alarmowe posiadające zabezpieczenie samoistne, 

zgodnie z dyrektywą ATEX. Skrzynka: IP67, wskaźnik napięcia, przełącznik akustyczno-

optyczny, przycisk test/zerowanie, brzęczyk, tablica przyłączy okablowania, styk-przekaźnik. 

Sonda: IP68, dostarczona z 2-metrowym kablem 2x0,5 mm2 z złączem umożliwiającym 

przedłużenie kabla, obudowa sondy ze stali nierdzewnej 316, pływak wytarowany na gęstość 

maksymalną ropopochodnych, indukcyjny czujnik zbliżeniowy, 

 odpowietrzenie osadnika należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć kominkiem wentylacyjnym,  

 w celu opróżniania zbiornika z nieczystości, Wykonawca zamontuje przepust w ścianie zewnętrznej 

elewacji północnej. Przepust należy zakończyć pokrywą osłonową. 

6.4 Instalacja paliwowa 
 Zamawiający rezygnuje z wykonania nowej instalacji paliwowej, 

 Wykonawca zdemontuje istniejącą instalację paliwową, 
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 z tego względu, że Zamawiający w przyszłości planuje wykonać instalację paliwową, należy 

pozostawić przepust instalacyjny pomiędzy paliwownią 0.1 a pomieszczeniem testowania silników 

0.2. 

6.5 Instalacja chłodzenia  
 w pomieszczeniu sterówki należy zamontować instalację chłodzenia typu SPLIT. 

6.6 Instalacja odprowadzenia ciepła z silników 
Instalacja odprowadzenia ciepła z silników/chłodzącej silniki zostanie wykonana w postaci 

przedstawionej w projekcie branżowym, załącznik nr 3 do OPZ, przy uwzględnieniu wszystkich poniżej 

wypisanych wytycznych Zamawiającego: 

 Wykonawca zdemontuje istniejącą wewnętrzną wodną instalację odprowadzenia ciepła z silników 

i odtworzy ją wykorzystując nowe materiały instalacyjne,  

 należy wykonać poziome orurowanie instalacji wraz z armaturą odcinającą,  

 na obecnym etapie należy wykonać jedno pionowe przyłącze (ponad poziomem posadzki) do 

stanowiska badawczego znajdującego się w pomieszczeniu 0.5, reszta przyłączy jest wyłączona z 

zakresu prac. Instalacja musi być dostosowana do możliwości wykonania innych pionowych 

przyłączy w przyszłości.  

6.7 Instalacja wentylacji 
Instalacja wentylacji nie zostanie wykonana w postaci przedstawionej w projekcie branżowym. Zakres 

prac obejmuje: 

 od wewnątrz widać nieszczelności wokół przechodzenia kanałów wentylacyjnych przez 

stropodach, stąd też należy starannie uszczelnić te instalacje od strony zewnętrznej na dachu, 

według wytycznych przedstawionych w pkt. 5.3, 

 Wykonawca przedstawi dokumentację wykonawczą instalacji wentylacji wg. poniższych 

wytycznych: 

- w pomieszczeniach testowania silników 0.2, 0.3 i 0.5 należy zamontować odciągi miejscowe. 

W pomieszczeniu 0.2 należy zamontować 2 odciągi nad stanowiskami badawczymi. W 

pomieszczeniu 0.3 należy zamontować 1 odciąg nad stanowiskiem badawczym. W 

pomieszczeniu 0.3 należy zamontować 1 odciąg nad stanowiskiem badawczym, 

- w celu wykonania nowej instalacji można wykorzystać orurowanie istniejącej instalacji 

wentylacji. W przypadku zastosowania istniejącego orurowania należy odpowiednio 

oczyścić oraz zdezynfekować orurowanie oraz przedstawić protokół z tych czynności,  

- wyciąg powietrza będzie realizowany przez wentylatory umieszczone na dachu, 

- wentylatory z możliwością indywidualnej regulacji wydajności (minimum 3 stopniowa 

regulacja),  

- moce wentylatorów należy dostosować do specyfiki prowadzonych badań i wymaganej 

wielokrotności wymian powietrza, która została przedstawiona w opisie technicznym 

instalacji sanitarnych w podpunkcie dotyczącym instalacji wentylacji, 

- nawiew powietrza do pomieszczenia testowania silników 0.2, 0.3 oraz 0.5 będzie 

realizowany poprzez kratki nawiewne z możliwością sterowania żaluzjami, zamontowane w 

skrzydłach wrót dwuskrzydłowych,  

- nawiew powietrza do pomieszczenia sterówki 0.4 będzie realizowany poprzez nawiewnik 

higrosterowany zamontowany w oknie.  

- istniejące, nieużywane kanały wentylacyjne w pomieszczeniu sterówki należy odnowić, 

poprzez oczyszczenie, dezynfekcję i pomalowanie orurowania odpowiednią farbą do stali, 

kolor jasno szary, zbliżony do RAL 7035, 
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 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. 

6.8 Instalacja sprężonego powietrza 
 demontaż istniejącej instalacji sprężonego powietrza, 

 istniejący kompresor i sprężarkę należy zdemontować i na czas remont odpowiednio zabezpieczyć. 

Po wykonaniu wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych, wymienione urządzenia należy 

umieścić w miejscu przewidzianym w projekcie.  

Uwagi do prowadzenia prac instalacyjnych: 

 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 OPZ, a załączoną 

dokumentacją projektową, pierwszeństwo posiada OPZ.  

7 Zakres prac instalacji elektrycznych i niskoprądowych  

7.1 Instalacja odgromowa  
 odtworzenie instalacji,  

 zwody ze stali ocynkowanej fi 8 mm. 

 

7.2 Instalacja elektryczna i oświetleniowa   
 demontaż instalacji elektrycznej w rozpatrywanych pomieszczeniach, rozprowadzenie instalacji 

elektrycznej  oświetleniowej w rozpatrywanych pomieszczeniach wraz z białym montażem zgodnie 

z załącznikiem nr 4 do OPZ, 

 Wykonawca, dodatkowo zaprojektuje i wykona następujące  punkty zasilania  urządzeń 

technologicznych, dokładana lokalizacja punktów zasilających zostanie ustalona na etapie 

wykonawstwa:  

- pomieszczenie 0.2 - 2 gniazda 3-f, 63A; 1 gniazdo 3-f, 32A ; 1 rozłącznik serwisowy 100 A z 

listwą zaciskową; 1 rozłącznik 63 A z listwą zaciskową, 

- pomieszczenie 0.3 - 1 gniazdo 3-f,63 A; 1 rozłącznik serwisowy 63A z listwą zaciskową, 

- pomieszczenie 0.5 - 1 gniazdo 3-f,63 A; ; 1 rozłącznik serwisowy 63A z listwą zaciskową, 

 należy przeprojektować tablicę rozdzielczą z zał. 4 uwzględniając dodatkowe obwody opisane 

powyżej i zmienić lokalizację na pomieszczenie 0.2 od strony południowej,  

 dodatkowe wymagania dla rozdzielnicy/tablicy rozdzielczej: 

- In=250A,  

- rezerwa miejsca 30%, 

- z analizatorem parametrów  sieci: klasa min 0.5, rejestracja energii, wartości minimalnych i 

maksymalnych, archiwizacja danych - pamięć min 4GB, konfigurowane wyjścia analogowe i 

alarmowe, protokół komunikacyjny Modbus RTU, 

 należy zaprojektować, ułożyć i podłączyć nową linię kablową (ok. 70m, do zasilenia rozdzielni 

elektrycznej In 250A, trasa  z RGnn w budynku R do nowej rozdzielni – trasę musi wytyczyć, 

zainwentaryzować po wykonaniu i złożyć do Ośrodka Geodezji uprawniony geodeta, 

 dokumentacja wykonawcza ma być przygotowana i dostarczona w następującej formie i ilości:  
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- 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. 

6.3 Instalacja niskoprądowa  
Wykonanie instalacji niskoprądowej, dostosowanej do 3 stanowisk badawczych. Zakres prac obejmuje: 

- do celów wewnętrznej sieci GE, do budynku P z budynku B (według schematu nr 3) doprowadzenie 

kabla światłowodowego 8J,  

- do celów telefonii, do budynku P z budynku B (według schematu nr 3) doprowadzenie kabli 

teleinformatycznych –  6 skrętek FTP kat. 6 w ekranie,  

- do celów Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) do budynku P z budynku Z (według 

schematu nr 3) doprowadzenie kabli teleinformatycznych – 2 skrętki FTP kat. 6 w ekranie, 

- prowadzenie kabli w kanałach technicznych, uwzględniając roboty ziemne, 

- rozprowadzenie wewnętrznej instalacji teletechnicznej i telefonicznej w rozpatrywanych 

pomieszczeniach wraz z białym montażem, 

- montaż szafy Rack-owej z patch panelem, 

- zakres robót nie uwzględnia rozprowadzenia wewnętrznej instalacji kontroli dostępu, alarmu i 

monitoringu oraz montażu kontrolerów, czujników i kamer. Rozprowadzenie wewnętrznej 

instalacji kontroli dostępu, monitoringu i alarmu oraz jej biały montaż zostanie wykonany przez 

firmę zewnętrzną i rozprowadzony w budynku przy użyciu switcha. W zakresie firmy Wykonawczej 

jest doprowadzenie odpowiedniego okablowania, umożliwiającego rozprowadzenie zaplanowanej 

instalacji.  

8 Zakres prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej  

Wykonawca zaprojektuje i wykona system sygnalizacji alarmu pożaru dla całego budynku P. System 

będzie działał na bazie centrali, która znajduje się w budynku R, należy połączyć ją do istniejącej sieci 

oraz systemu wizualizacji VENO w budynku A.  

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

Schemat nr 3. Trasa kablowa z budynków B i Z do budynku P. 
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 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. 

Wykonawca w ramach prac, wykona scenariusz pożarowy oraz zaktualizuje instrukcję bezpieczeństwa 

pożarowego. 

Należy przewidzieć w projekcie miejsca lokalizacji prawidłowo dobranego podręcznego sprzętu 

gaśniczego oraz oznakowania tablicami ochrony przeciwpożarowej dla całego budynku P. Należy 

zamontować sprzęt gaśniczy oraz tablice ochrony ppoż w remontowanej części budynku. 

Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego stanowi integralną część IBP dla budynku P.  

9 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

9.1 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 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. 

 

9.2 Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca opracuje kompletną dokumentację powykonawczą. Wykonawca sporządzi 

dokumentację w: 

- w 1 egzemplarzu w formie papierowej, 

- w 1 egzemplarzu w edytowalnym formacie AutoCAD lub innym czytanym przez AutoCAD 

w wersji edytowalnej, 

- w 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, 

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

porażeń elektrycznych, natężeń oświetlenia, wydatków wentylacji, szczelności instalacji 
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klimatyzacji, centralnego ogrzewania, 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). 

9.3 Wymagania dotyczące wykonania robót 

a) Czynności wstępne  

 Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsca prowadzenia robót w celu rozpoczęcia robót 

budowlano-instalacyjnych. Udostępnienie terenu wymaga protokołu wejścia podpisanego przez 

obie strony, 

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

od daty przejęcia terenu budowy do daty zakończenia prac remontowych i będzie się stosował 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 Opisem Przedmiotu Zamówienia, 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 w budynku i wokół niego. 

 

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 Opisie Przedmiotu Zamówienia 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 

Opisie Przedmiotu Zamówienia a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania 

się do nich, 

 elementy i materiały zastosowane zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia powinny 

posiadać wymagane przepisami aprobaty, atesty i świadectwa,  
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 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 Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, 

 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. 

9.4 Przebieg prac 

a) Zakres BHP 

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

zwłaszcza zapewni:  

- bezpośredni nadzór nad pracami wyznaczonych w tym celu osób, 

- odpowiednie środki zabezpieczające, 

- 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. 

 

9.5 Odbiory 

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, 
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 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; 

 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. 
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9.6 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. z 2016r, 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. 2015r, poz. 1422) z 

późniejszymi zmianami.  

g) Normami i przepisami obowiązującymi dla przedmiotu opracowania. 

 

UWAGA!  

Jeżeli w Opisie Przedmiotu Zamówienia 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 Opisie Przedmiotu Zamówienia 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. 

 


