
 

1 
 

Program funkcjonalno-uż ytkowy 

- projekt i budowa budynku biurowo-laboratoryjnego wraz z 

garażem podziemnym  

 

Nazwa zamówienia: 

Projekt i budowa budynku biurowego wraz z laboratoriami i garażem podziemnym. 

 

Adres obiektu, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy: 
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Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa 

 

Nazwa i kody CPV: 

a) grupy robót  

45000000-7: Roboty budowlane  
71000000-8: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
 
b) klasy robót  

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę  
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45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach  

71300000-1: Usługi inżynieryjne  

45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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45111300-1: Roboty rozbiórkowe  

45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45111220-6: Roboty w zakresie usuwania gruzu  

45261100-5: Wykonywanie konstrukcji dachowych  

45261210-9: Wykonywanie pokryć dachowych  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

45331000-6: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

45330000-9: Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne  

71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71220000-6: Usługi projektowania architektonicznego  

45112700-2: Roboty w zakresie kształtowania terenu 

 

Zamawiający: 

Instytut Lotnictwa 
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1 Zakres i podstawa wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje wyburzenie istniejącego jednokondygnacyjnego budynku oraz 

zaprojektowanie i wybudowanie nowego budynku biurowego wraz z laboratoriami i garażem 

podziemnym oraz zagospodarowanie terenu przyległego. Ponadto, w zakresie Wykonawcy jest 

uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń (na budowę i użytkowanie), opinii, uzgodnień i badań.  

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w sześciu następujących etapach:  

 Etap I - prace budowlane polegające na rozbiórce istniejącego obiektu o konstrukcji drewnianej 

położonego przy Alei Krakowskiej 110/114 w Warszawie.  

 Etap II - opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej: 

wykonanie dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę, projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego, rysunków warsztatowych, szkiców, Specyfikacji Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacji kosztorysowej (przedmiary robót, kosztorys 

inwestorski, wykaz materiałów i urządzeń do wbudowania) dla budynku biurowego wraz z 

laboratoriami i garażem podziemnym. 

 Etap III - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynku biurowego wraz z 

laboratoriami i garażem podziemnym. 

 Etap IV - prace budowlane polegające na budowie budynku biurowego wraz z laboratoriami i 

garażem podziemnym, elementami infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu, 

zlokalizowanego przy Alei Krakowskiej 110/114 w Warszawie wraz z infrastrukturą zewnętrzną 

(sieci, przyłącza i drogi), zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. 

 Etap V - sprawowanie nadzoru autorskiego podczas budowy.  

 Etap VI - opracowanie dokumentacji powykonawczej dla przeprowadzonych prac budowlanych i 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

1.2 Podstawa do wykonania przedmiotu zamówienia 

Podstawą do wykonania dokumentacji projektowej są następujące dokumenty: 

 Warunki zabudowy – załącznik nr 1 do PFU 

Przedmiot Zamówienia należy opracować na podstawie Decyzji Zarządu Dzielnicy Włochy Miasta 

Stołecznego Warszawy nr 52/2016 z dnia 23.03.2016r. o warunkach zabudowy. 

Zamawiający wymaga, aby nowy obiekt był zaprojektowany i wykonany zgodnie z wszystkimi 

wymaganiami ww. Decyzji, między innymi dotyczących: linii zabudowy, wysokości obiektu, geometria 

dachu, powierzchni biologicznie czynnej, powierzchni zabudowy, szerokości elewacji frontowej 

budynku, funkcji/przeznaczenia obiektu, liczby miejsc parkingowych oraz akustyki przegród 

budowlanych.  

 Projekt koncepcyjny – załącznik nr 2 do PFU 

Przedmiot zamówienia należy opracować na podstawie „Projektu koncepcyjnego budynku biurowego 

wraz z laboratoriami i garażem podziemnym”.  

 Wymagania Zamawiającego  

Przedmiot Zamówienia należy opracować zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w 

niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. W przypadku rozbieżności pomiędzy załączonymi 

dokumentami, Program Funkcjonalno-Użytkowy należy traktować, jako nadrzędny. 
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2 Aktualne uwarunkowania  

2.1 Lokalizacja istniejącego budynku  

Istniejący i planowany budynek zlokalizowany jest na terenie Instytutu Lotnictwa na działce ew. nr 

53/7, obręb 2-06-02 przy Alei Krakowskiej 110/114, 02-256 Warszawa. 

2.2 Parametry istniejącego obiektu przeznaczonego do rozbiórki 

zlokalizowanego w miejscu planowanego, nowego obiektu 

Rozpatrywany budynek jest wyłączony z użytkowania i przeznaczony do rozbiórki. Budynek 

charakteryzuje się następującymi parametrami: 

 budynek parterowy, 

 konstrukcja drewniana, 

 powierzchnia zabudowy około 700 m2, 

 fundamenty betonowe, 

 ściany z drewnianych elementów prefabrykowanych, obłożone z zewnątrz deskami 

impregnowanymi, 

 ściany izolowane wełną mineralną, 

 dach pokryty blachą trapezową.  

Rysunek 1. Lokalizacja istniejącego i projektowanego budynku. 



 

7 
 

Teren po wykonaniu rozbiórki należy uprzątnąć, wyrównać oraz przygotować do dalszych prac 

budowlanych. Zakres rozbiórki obejmuje wszystkie prace konieczne do wybudowania nowego obiektu 

w miejscu istniejącego, takie jak: 

 ogrodzenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, 

 demontaż wszystkich elementów obiektu włączając wykopanie fundamentów, 

 demontaż wszystkich instalacji, 

 zabezpieczenie przyłączy, 

 wyrównanie i uprzątnięcie terenu po wykonaniu rozbiórki, 

 wywiezienie wszystkich materiałów porozbiórkowych, 

 utylizacja materiałów wraz z przekazaniem do Zamawiającego kart utylizacji odpadów. 

2.3 Istniejące zagospodarowanie terenu 

Teren inwestycji stanowi fragment działki budowlanej nr ew. 53/7 z obrębu 2-06-02 znajdującej się 

przy Alei Krakowskiej 110/114 w Warszawie, użytkowanym przez Instytut Lotnictwa. Powierzchnia 

terenu objętego decyzją o warunkach zabudowy wynosi 4929,39 m². 

Na działce znajduje się obiekt przeznaczony do rozbiórki, parterowy budynek o konstrukcji drewnianej. 

Zamawiający we własnym zakresie uzyska pozwolenie na rozbiórkę danego obiektu budowlanego.  

Dojazd do budynku zapewniony zostanie poprzez drogi wewnętrzne na terenie Instytutu Lotnictwa. 

Wjazd główny znajduję się od strony Alei Krakowskiej.  

Na terenie objętym warunkami zabudowy znajduję się dwukondygnacyjny budynek o przeznaczeniu 

laboratoryjnym, jednokondygnacyjny budynek laboratoriów oraz ażurowa instalacja przeznaczona do 

testowania dronów.  

Pomiędzy nowoprojektowanym obiektem, a istniejącym 2-kondygnacyjnym budynkiem, na trawniku 

umiejscowione są urządzenia technologiczne, które nie zmienią swojej lokalizacji.  

Rzędna terenu istniejącego wynosi 32.2 m n.p.W. dla większości działki. Rysunek nr 2 w schematyczny 

sposób obrazuje istniejące zagospodarowanie terenu w rozpatrywanym obszarze.   

 

Rysunek 2. Schematyczne przedstawienie istniejącego zagospodarowania terenu 
rozpatrywanej działki. 
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3 Wymagania dotyczące prac projektowych  

3.1 Projekt Budowlany 

Zamawiający wymaga, aby projekt budowlany uwzględniał: 

 część opisową dla poszczególnych branż, 

 część rysunkową zwierająca projekt zagospodarowania terenu, rysunki branżowe, szczegóły 

konstrukcyjne itp., 

 wymagane uzgodnienia rzeczoznawców ds. przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcy ds. sanitarno-

higienicznych, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 projekt pomieszczeń zagrożonych wybuchem wraz z kompletem instalacji, wymaganymi 

uzgodnieniami oraz ewentualnymi odstępstwami. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania w jego imieniu 

w stosunku do innych podmiotów. 

Wykonany projekt budowlany ma uwzględniać opracowanie następujących dziedzin: 

 Architektura, 

 Konstrukcja, 

 Instalacje sanitarne, 

 Instalacje elektryczne. 

Projekt budowlany ma być przygotowany i dostarczony w następującej formie i ilości:  

 5 egzemplarzy 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. 

3.2 Projekt Wykonawczy 

Zamawiający wymaga, aby projekt budowlany uwzględniał: 

 część opisową dla poszczególnych branż, obliczenia konstrukcyjne, zestawienie materiałów,  

 część rysunkową, w tym projekt zagospodarowania terenu, szczegółowe rysunki z rozwiązaniami 

technicznymi dla poszczególnych branż,  

 kalkulacja kosztów inwestycji z podziałem na branże z podaniem składników cenotwórczych. 

Wykonany projekt wykonawczy ma uwzględniać opracowanie następujących dziedzin: 

 architektura, 

 konstrukcja (zabezpieczenie wykopów, fundamenty, elementy konstrukcji podstawowej i innych 

elementów nośnych i przykryć, samodzielnych elementów konstrukcyjnych jak: schody, 

zadaszenia),  

 instalacje wodno-kanalizacyjne,   

 instalacja hydrantowa,  

 zewnętrzne sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne, 

 instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, 

 instalacje centralnego ogrzewania, 

 projekt węzła ciepłowniczego dla potrzeb ciepła wentylacyjnego oraz centralnego ogrzewania, 

 zewnętrzne sieci i przyłączy c.o., 
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 instalacje klimatyzacji, 

 instalacji wentylacji mechanicznej części biurowej, 

 instalacji wentylacji mechanicznej części laboratoryjnej,  

 instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej – odciągi miejscowe,  

 wentylacja mechaniczna garażu wielostanowiskowego,  

 instalacja wentylacji grawitacyjnej,  

 instalacji technologicznych: gazów i sprężonego powietrza,  

 instalacje elektryczne i teletechniczne, 

 instalacje oświetlenia ogólnego, bezpieczeństwa, ewakuacyjnego i miejscowego oraz 

zewnętrznego budynku i ulicznego w strefie nowobudowanego obiektu,  

 zewnętrzne sieci i przyłącza elektroenergetyczne i teletechniczne, 

 instalacje napięcia gwarantowanego dla budynku biurowego, 

 instalacje sieci komputerowej, 

 instalacje centralnego pomiaru i odczytu zużycia mediów,  

 systemu zarządzania budynkiem – automatyka budynkowa BMS,  

 systemu monitoringu i kontroli dostępu,  

 instalacje przeciwpożarowe garażu wielostanowiskowego, 

 rysunki węzłów konstrukcyjnych, detali budowlanych i instalacyjnych, 

 projekty i rysunki związane ze specjalistycznymi technologami wykonania np. dotyczące 

odwodnienia wykopów, szalunków, rusztowań itp., 

 drobne formy architektoniczne, 

 projekt szybu windowego,  

 opracowanie remontu dróg wewnętrznych wraz z chodnikami (w strefie nowobudowanego 

budynku),  

 zjazdy do budynku z dróg wewnętrznych,  

 projekt zieleni wokół budynku wraz z automatyczną instalacją podlewania zieleni,  

 Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót wszystkich branż, 

 przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, z podziałem na branże z podaniem składników 

cenotwórczych, 

 projekt aranżacji wnętrz kondygnacji 0, +1, +2 i +3 z uwzględnieniem: 

- dobór materiałów wykończeniowych pod względem jakościowym i ilościowym, 

- detali rozwiązań (np. zabudowa kuchenna),  

- rysunków wykonawczych, 

- opisów technicznych,  

- wizualizacji pomieszczeń, 

- zestawień ilościowych i jakościowych: mebli biurowych, laboratoryjnych i kuchennych, 

armatury sanitarnej łazienkowej i kuchennej, stolarki okiennej i drzwiowej, osprzętu 

elektrycznego i oświetleniowego. 

 geodezyjna inwentaryzacja wykonanych sieci i przyłączy, złożona do Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej.  

Projekt wykonawczy ma być przygotowany i dostarczony w następującej formie i ilości:  

 2 egzemplarze w formie papierowej, w tym 1 egzemplarz w kolorze,  
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 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. Przedmiary i kosztorysy w formacie ath. 

 

3.3 Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza musi uwzględniać wszelkie zmiany w projekcie następujące w trakcie 

trwania procesu budowlanego. Dokumentacja powykonawcza musi być podzielona na branże, 

posiadać spis treści, teczki powinny być opisane w wyraźny sposób jednoznacznie sugerujący, czego 

dotyczą. Ponadto dokumentacja powykonawcza ma uwzględniać następujące elementy: 

 instrukcje użytkowania wszelkich urządzeń technologicznych, zawierające wszelkie wytyczne 

odnośnie eksploatacji, 

 atesty, aprobaty, deklaracje, karty materiałowe, certyfikaty, gwarancyjne, 

 protokoły badań i pomiarów: rezystancji izolacji, skuteczności ochrony od porażeń elektrycznych, 

natężeń oświetlenia, hałasu, wydatków wentylacji, szczelności instalacji klimatyzacji, centralnego 

ogrzewania, ciepła technologicznego, zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji oraz kanalizacji i 

innych instalacji, 

 Wykonawca sporządzi książkę eksploatacji nowobudowanego obiektu, w której: 

- dostarczy instrukcję użytkowania i konserwacji poszczególnych elementów budowlanych i 

instalacyjnych w danym obiekcie, 

- określi procedurę zgłaszania reklamacji, 

- określi obowiązkowe kontrole obiektu budowlanego, stanu technicznego instalacji 

budynku, 

- określi procedury wymaganych serwisów i określi ich częstotliwość, 

 scenariusz pożarowy rozpatrywanego budynku oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 

Wymagana dokumentacja musi zostać uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych.   

Dokumentacja powykonawcza 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. 

3.4 Nadzór autorski 

Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów (autorów projektów) przez cały czas trwania 

inwestycji, w szczególności poprzez: udział projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji 

robót budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji 

powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja dokumentacji 

zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów projektu, załączone do 

dokumentacji powykonawczej. 
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3.5 Uzgodnienia formalno-prawne i wszelkie czynności przygotowawcze 

do procesu projektowania 

Zamawiający wymaga wykonania następujących uzgodnień i czynności:  

 pozyskanie w imieniu Zamawiającego mapy do celów projektowych, 

 dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień przeciwpożarowych, 

 dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień SANEPID, 

 dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień BHP, 

 pozyskanie decyzji o wycince drzew i o nasadzeniach zastępczych, 

 uzgodnienie projektu budowlanego z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, 

 uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, postanowień, decyzji koniecznych do pozyskania 

prawomocnego pozwolenia na budowę, 

 uzyskanie zgody od Urzędu Lotnictwa Cywilnego na operowanie dźwigiem na etapie 

prowadzonych prac budowlanych,   

 uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,  

 uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, postanowień, decyzji koniecznych do pozyskania 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.  
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4 Wymagania dotyczące zagospodarowaniem terenu przylegającego   

Projektowany budynek ma rzut w kształcie prostokąta o bokach 20,59 m i 49,24 m. Budynek 

zlokalizowany jest w odległości około 9 m od budynku laboratoryjnego oraz około 3,5 m w części 

podziemnej od strony zachodniej. Rzędna projektowanego terenu przy budynku wynosi 32.21-32.31 

m.n.p.W. Rzędna projektowanego poziomu „0” budynku wynosi 32.51 m.n.p.W. 

Inwestycja zakłada wykonanie zjazdu z drogi wewnętrznej do garażu podziemnego oraz do bram 

pomieszczeń laboratoriów. Zjazd należy wyposażyć w odpowiedni system wjazdowo-wyjazdowy wraz 

z oznakowaniem poziomym i pionowym.  

Istniejący układ dróg wewnętrznych okalających teren inwestycji należy dostosować do wymagań dla 

dróg pożarowych. Należy przeprowadzić remont nawierzchni dróg wewnętrznych w strefie 

rozpatrywanego budynku. Powierzchnię jezdną utwardzić kostką brukową. Wykonać komunikację 

chodnikową i podjazdy. Drogi dostosować do ruchu ciężkiego, dostosowane do ruchu pojazdów o 

nacisku na oś pojazdu do 11,5 t. Rysunek nr 3 w schematyczny sposób obrazuje powierzchnię dróg 

wewnętrznych przeznaczonych do remontu oraz obszar pasażu do wykonania. Remontowane drogi 

należy wyposażyć w nowe oświetlenie uliczne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomiędzy nowoprojektowanym obiektem, a sąsiadującym istniejącym dwukondygnacyjnym 

budynkiem laboratoryjnym należy stworzyć przestrzeń na wzór pasażu (obszar zaznaczony na rysunku 

nr 3). Nawierzchnię należy utwardzić kostką brukową lub inną płytą betonową. Pasaż należy 

wyposażyć w zieleń w postaci wbudowanych donic na kwiaty, trawniki lub inne formy roślinności. W 

obszarze tym, znajdują się eksploatowane urządzania technologiczne obsługiwane przez laboratoria 

w istniejącym dwukondygnacyjnym budynku. Wykonawca wykona osłonę urządzeń z pełnych płyt 

Rysunek 3. Obrys dróg wewnętrznych w strefie nowobudowanego obiektu, 
przeznaczonych do remontu i pasażu  
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wygłuszających o wysokości około 3,5 m. Obudowa z otworem wejściowym umożliwiającym 

konserwację urządzeń. Do obudowy należy zamontować stalową siatką stanowiącą podporę dla roślin. 

Obudowę urządzeń wraz z roślinnością wkomponować w zagospodarowanie terenu.   

Pomiędzy nowoprojektowanym obiektem, a sąsiadującym istniejącym stanowiskiem badania dronów 

i jednokondygnacyjnym budynkiem laboratoryjnym istnieje pas trawnika. Wykonawca po zakończeniu 

prac budowlanych odtworzy stan istniejący i naprawi wszelkie ubytki w zieleni.  

Wymagana liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych dla danej inwestycji w licznie 33 

(w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) zostanie zrealizowane na poziomie garażu 

podziemnego.   
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5 Wymagania dotyczące przeznaczenia i funkcji pomieszczeń nowego 

budynku    

5.1 Ogólna charakterystyka nowego obiektu 

Przedmiotem zamówienia jest budynek biurowy wraz z laboratoriami i garażem podziemnym.  

Budynek ma cztery kondygnacje nadziemne oraz jedną kondygnacje podziemną. Zestawienia 

szacunkowych parametrów budynku (powierzchnie netto i całkowite, kubatura, wysokość) podane są 

w projekcie koncepcyjnym budynku biurowego wraz z laboratoriami i garażem podziemnym 

stanowiącym załącznik nr 2 do PFU.   

5.2 Kondygnacja podziemna (-1) 

 Kondygnacja przeznaczona do ruchu i postoju dla samochodów osobowych.  

 Zjazd do garażu oraz brama znajduję się od strony północnej.  

 Znajdują się tutaj również pomieszczenia techniczne i pomocnicze, miedzy innymi pomieszczenie 

separatorów, przyłącze wodociągowe, pomieszczenie węzła ciepłowniczego oraz trzony 

komunikacyjne.  

5.3 Kondygnacja parteru (0) 

 Na kondygnacji znajdują się laboratorium mechaniczne i chemiczne, portiernie, magazyn, węzeł 

sanitarny oraz zaplecze socjalne.  

 Laboratorium chemiczne ulega modyfikacji w stosunku do projektu koncepcyjnego. Laboratorium 

zostanie podzielone na kilka pomieszczeń o klasyfikacji zagrożenia wybuchem. Ogólny zarys 

zagospodarowania i przeznaczenia tej powierzchni został zaprezentowany w punkcie 8 niniejszego 

opracowania.  

 Węzeł ciepłowniczy przewidziany w projekcie koncepcyjnym na poziomie parteru zostanie 

przeniesiony na poziom podziemia (-1).  

 Na poziomie parteru należy uwzględnić pomieszczenie serwerowni o powierzchni około 15 m2.  

 Główne wejścia do budynku znajdują się od strony zachodniej. Przewidziano 4 niezależne wejścia 

do dwóch laboratoriów oraz biur. 

5.4 Kondygnacja +1 

 Projekt koncepcyjny uwzględnia w głównej mierze biurowe przeznaczenie tej kondygnacji. 

Ponadto, w tej przestrzeni należy wyodrębnić pomieszczenia pełniące funkcję laboratoriów do 

badań z wykorzystaniem elektroniki. 

 Znajdują się tutaj pomieszczenia do pracy biurowej, sale konferencyjne, pomieszczenie socjalne 

oraz węzeł sanitarny damski, męski oraz dla osób niepełnosprawnych, a także pokój wypoczynku 

dla kobiet.  

 Na kondygnacji +1 należy uwzględnić pomieszczenie serwerowni o powierzchni około 15 m2.  
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5.5 Kondygnacja +2 

 Kondygnacja przeznaczona jest pod funkcje biurową.  

 Znajdują się tutaj pomieszczenia do pracy biurowej, sale konferencyjne, pomieszczenie 

socjalne oraz węzeł sanitarny damski, męski oraz dla osób niepełnosprawnych. 

5.6 Kondygnacja +3 

 Przeznaczona jest pod funkcje biurową.  

 Znajdują się tutaj pomieszczenia do pracy biurowej, sale konferencyjne, zaplecza sanitarne 

oraz węzeł sanitarny. 
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6 Wymagania dotyczące konstrukcji  

Wytyczne szczegółowe dotyczące konstrukcji budynku zostały przedstawione w załączniku nr 2 do PFU 

– Koncepcja architektoniczna. W stosunku do projektu koncepcyjnego Zamawiający wprowadza 

zmiany oraz precyzuje wymagania, opisane w punktach 6.1-6.6. 

6.1 Fundamenty  

Fundamenty budynku w formie płyty fundamentowej. Wokół budynku, na poziomie płyty 

fundamentowej należy wykonać drenaż opaskowy.  

6.2 Ściany konstrukcyjne i działowe  

1. Ściany zewnętrzne 

Ściany zewnętrzne trójwarstwowe wypełniające szkielet żelbetowy: bloczki silikatowe gr. 24 cm klasy 

M15 na spoinie cienkiej, ocieplenie gr. 18-22 cm wraz z okładziną z płyty kompozytowej wykończonej 

aluminium z rdzeniem polistyrenowym mocowany do stelażu systemowego. W miejscu połączenia 

ściany ze stropem wyższej kondygnacji stosować zaprawę twardo plastyczną M15. Wykończenie ścian 

od wewnątrz tynkiem gipsowym. 

2. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne 

Ściany garażu żelbetowe, pozostałe ściany wewnętrzne konstrukcyjne wykonane z cegły silikatowej gr. 

24 cm. Wykończenie ścian tynkiem gipsowym, w garażu bez tynków.  

3. Ściany działowe 

Ściany wewnętrzne działowe wykonane z cegły silikatowej gr. 12 cm lub z płyty GK z rdzeniem z wełny 

mineralnej na stelażu systemowym. Należy przyjąć, że 50% ścian działowych pomieszczeń biurowych 

musi posiadać podwójne płytowanie GK, w celu wygłuszenia pomieszczeń. W pomieszczeniach 

sanitarnych ściany działowe wykonać, jako murowane. Wykończenie ścian tynkiem gipsowym, w 

garażu bez tynków.  

4. Ściany oddzielające pomieszczenia zagrożone wybuchem 

Ściany stanowiące przegrody dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem wykonać w technologii 

umożliwiającej spełnienie odpowiednich wymagań dotyczących ich nośności. 

5. Nadproża 

Nadproża prefabrykowane lub optymalnie wylewane zespolone ze stropami. 

6.3 Słupy 

Krawędzie słupów na kondygnacjach -1 i 0 należy zabezpieczyć listwami odbojowymi. Na poziomie 

garażu listwy odbojowe muszą być w wyraźnych kolorach: czarno-żółte, natomiast na poziomie 

parteru w kolorze zaproponowanym w projekcie aranżacji wnętrz.   

6.4 Stropy 

Strop nad garażem (poziom -1) należy przewidzieć na obciążenie użytkowe o wartości 15 kN/m2. Strop 

nad parterem (poziom O) należy przewidzieć na obciążenia użytkowe o wartości 10 kN/m2. Obciążenie 
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użytkowe pozostałych kondygnacji należy przyjąć o wartości 3,5 kN/m2. Wartość obciążenia dla 

stropów pod pomieszczeniami technicznymi przyjąć, jako 8 kN/m2.  

6.5 Szachty instalacyjne 

Kominy szachtów grawitacyjnych wykonać z kształtek systemowych.  

6.6 Wysokość kondygnacji budynku  

W stosunku do załącznika nr 2 do PFU – Koncepcja architektoniczna należy dostosować wysokości 

poszczególnych kondygnacji do ich funkcji, na podstawie obowiązujących Warunków Technicznych 

oraz przepisów BHP. Zakładając, że wysokość rozpatrywanego obiektu nie ulega zmianie.  

Zamawiający wymaga, aby kondygnacja -1 miała wysokość 3 m w świetle pomieszczeń, a kondygnacja 

+1 wysokość 3,3 m w świetle pomieszczeń. 
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7 Wymagania architektoniczno – budowlane   

Szczegółowe wytyczne architektoniczno-budowlane nowoprojektowanego budynku zostały 

przedstawione w załączniku nr 2 do PFU – Koncepcja architektoniczna. W stosunku do projektu 

koncepcyjnego Zamawiający wprowadza zmiany oraz precyzuje wykończenie budynku opisane w 

punktach 7.1-7.12.  

7.1 Elewacja  

Poszycie elewacyjne stanowi aluminiowa płyta kompozytowa gr. 4 mm (2x blacha gr. 0,5mm i rdzeń 

gr. 3 mm). Kolor czysta biel i ciemnoszary. Materiał nierozprzestrzeniający ognia. Na elewacji budynku 

należy umieścić znak/symbol ,,B1” będący wewnętrznym oznaczeniem budynku w strukturze Instytutu 

Lotnictwa. Znak/symbol w odpowiednich proporcjach należy umieścić z dwóch stron budynku.  

7.2 Pokrycie dachowe  

Stropodach nad kondygnacją +2 należy dostosować do funkcji tarasu użytkowego. Stropotaras pokryty 

deską kompozytową ryflowaną. Pozostałe powierzchnie stropodachów pokryte żwirem. Schemat 

wykończenia stropodachów został zaprezentowany na rysunku nr 4.  

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Stolarka okienna i drzwiowa   

1. Bramy laboratoryjne i garażowe  

Bramy z automatyką, ocieplone, bez przeszklenia. Współczynnik przenikania ciepła dla bramy równy 

lub mniejszy od U=1,0 W/m2K. Bramy laboratoryjne wyposażone w drzwi przejściowe dostosowane 

do kontroli dostępu. Bramy w kolorze ciemnoszarym dopasowanym do kolorystyki elewacyjnej płyty 

kompozytowej. Bramy laboratoryjne w ilości 2 kompletów, o wymiarach po obrysie zewnętrznym 

około 255x500 cm. Brama garażowa w ilości 1 kompletu, o wymiarach po obrysie zewnętrznym około 

255x570 cm.  

Rysunek 4. Wykończenie stropodachów - schemat. 
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2. Stolarka okienna 

Stolarka okienna PCV z nakładkami aluminiowymi od strony zewnętrznej w kolorze ciemnoszarym 

dopasowanym do kolorystyki płyty kompozytowej lub ślusarka aluminiowa w kolorze ciemnoszarym. 

Szklenie okien o neutralnym zabarwieniu. Okna termoizolacyjne o współczynniku przenikalności ciepła 

dla całego okna równy lub mniejszy od U=1,1 W/m2K. Okna bez nawiewników, z wyjątkiem 

pomieszczeń z wentylacją grawitacyjną – tam należy zastosować nawiewniki. Okna wyposażone w 

żaluzje.  

3. Drzwi zewnętrzne wejściowe  

Drzwi w systemie PCV z nakładkami aluminiowymi od strony zewnętrznej w kolorze ciemnoszarym 

dopasowanym do kolorystyki płyty kompozytowej lub aluminiowym w kolorze ciemnoszarym. Szklenie 

o neutralnym zabarwieniu. Drzwi o współczynniku przenikalności ciepła dla całych drzwi równy lub 

mniejszy od U=1,1 W/m2K. Drzwi dostosowane do kontroli dostępu, czyli wyposażone w 

samozamykacz i rygiel rewersyjny.  

4. Drzwi wewnętrzne  

Przeszklone drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych i w ciągach komunikacyjnych w konstrukcji 

aluminiowej lub PCV. Drzwi płytowe do pomieszczeń sanitarnych z piktogramem. Drzwi do kabin WC 

z podcięciem lub tulejami wentylacyjnymi. Drzwi stalowe do pomieszczeń technicznych. Drzwi o 

odpowiedniej odporności ogniowej. Drzwi do laboratoriów dostosowane do specyfiki pomieszczeń. 

Wszystkie skrzydła drzwi wyposażone w klamkę bezpieczną, uniemożliwiającą przypadkowe 

zaczepienie np. odzieżą. Kolorystyka drzwi dostosowana do architektury wnętrz. Drzwi do 

laboratoriów i serwerowni muszą być dostosowane do kontroli dostępu, czyli wyposażone w 

samozamykacz i rygiel rewersyjny.  

Nad drzwiami, których skrzydło otwiera się na korytarz i występuje możliwość kolizji skrzydła drzwi z 

osobą przechodzącą korytarzem, zainstalować nad drzwiami na wysokości +220 cm n.p.p znak 

informacyjny o treści: UWAGA! DRZWI OTWIERAJĄ SIĘ NA ZEWNĄTRZ. Znak dwustronny, drukowany 

na folii luminescencyjnej, instalowany w semaforze wykonanym z przezroczystego pleksi, o wym. 

10x30 cm. Ponadto z drugiej strony skrzydła drzwiowego należy umieścić znak informujący, że drzwi 

otwierają się na zewnątrz i należy je otwierać ostrożnie.  

5. Żaluzje okienne 

Żaluzje poziome aluminiowe. Lamele o szerokości 25 mm. Lamele pełne, bez perforacji. Lamele i 

elementy składowe w kolorze dobranym na podstawie aranżacji wnętrz. Żaluzje wyposażyć w 

maskownicę rynny górnej oraz prowadnice boczne w celu zmniejszenia ilości światła wpadającego 

między szybą a roletą.  

6. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

Okna i drzwi montować w warstwie izolacji, na styku z elementem konstrukcyjnym i uszczelniać 

taśmami: paroszczelną i paroprzepuszczalną – zgodnie z zasadami ciepłego montażu.  

7.4 Wykończenie ścian  

W zależności od typu pomieszczenia przyjmuje się następujące sposoby wykończenia powierzchni 

ścian:  
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1. Ściany malowane  

Ściany wykończone tynkiem gipsowym, a w garażu bez tynków. W pomieszczeniach narażonych na 

silne zabrudzenia powierzchni tj. klatki schodowe, łazienki, pomieszczenia gospodarcze i techniczne, 

pomieszczenia socjalne ściany należy malować farbami zmywalnymi, szorowalnymi i odpornymi na 

wilgoć.  

2. Ściany wykończone płytkami ceramicznymi 

W pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych (nad blatem roboczym, zlewozmywakiem i umywalką), 

pomieszczeniach porządkowych, w laboratoriach (nad oczomyjkami, umywalkami, przy stanowiskach 

badawczych), w pomieszczeniach technicznych (nad umywalkami) przewiduje się wykończenie 

powierzchni ścian płytkami ceramicznymi: 

 grubość płytki 6 – 8 mm, 

 do stosowania wewnątrz, bez wymogu mrozoodporności, 

 płytki klejone na zaprawę wysokoelastyczną. 

3. Lustra wklejane  

W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje się lustra wklejane w grubości płytek glazury. Lustra nad 

umywalkami oraz przy kabinach WC. 

4. Folie tablicowe  

Lokalnie w pomieszczeniach biurowych i obszarach open-space przewiduje się wykończenie ścian folią 

tablicową, suchościeralną, matową, kolor folii biały.  

5. Panele ścienne  

W rejonach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabrudzenia wynikające z 

intensywnej eksploatacji tj. przedsionki wejściowe, hole, ciągi komunikacyjne, okolice wind i klatek 

schodowych przewiduje się wykończenia ścian w formie paneli z płyt melaminowanych: 

 płyty trudno zapalnej B-s2,d0 (EN 13501-1) wiórowe gr. 18 mm, 

 płyta oklejona dekoracyjną powłoką melaminową np. drewnopodobną. 

 

7.5 Wykończenie sufitów 

W zależności od typu pomieszczenia przyjęto następujące sufity: 

1. Podwieszany sufit systemowy  

W pomieszczeniach sanitarnych na wszystkich kondygnacjach przyjmuje się sufity mineralne, gładkie, 

płytowe na ruszcie stalowym. Sufit do zastosowania w pomieszczeniach o podwyższonym stopniu 

wilgotności, łatwo zmywalny.  

2. Sufit malowany 

Powierzchnie otynkowane, garaż bez tynków. Sufity malowane farbami. Z tego względu, ze wszystkie 

instalacje prowadzone podstropowo będą widoczne, wymaga się staranności i estetycznego ich 

rozprowadzenia.  
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7.6 Posadzki  

1. Wylewki podłogowe  

Na kondygnacjach +1, +2 i +3 przyjęto zastosowanie floorboxów z zestawami gniazdek. W związku z 

czym, na tych kondygnacjach należy zastosować grubszą warstwę wylewki min. 70 mm.   

2. Podłogi podniesione 

W pomieszczeniach IT i serwerowniach zastosować podłogę podniesioną: 

 wysokość podłóg w granicach 10-15 cm. Wysokość podłóg zależna od minimalnej wymaganej 

wysokości pomieszczeń wg Warunków Technicznych i przepisów BHP, 

 konstrukcja nośna: słupki stalowe, ocynkowane, ustawione w module 60x60 cm, o płynnej 

regulacji wysokości, 

 płyty podłogowe z gipsu integralnego typu EHB 28 green, obustronnie impregnowane o 

wymiarach 600x600x28 mm i gęstości 1500 kg/m2, płyty dostosowane pod antystatyczną,  

 klasa obciążenia płyt: 1A (2kN),  

 reakcja na ogień: A1 (materiał niepalny), 

 klasa odporności ogniowej: REI30. 

 
3. Wycieraczki systemowe  

Na parterze, w obszarze każdego przedsionka wejściowego do budynku (w sumie 4 wejścia) 

przewiduje się demontowalną wycieraczkę systemową typu alumata z wkładami szczotkowymi oraz 

tekstylnymi. Wycieraczka ułożona w obniżeniu posadzki, wykonana bez progu najazdowego.  

4. Posadzki gresowe i winylowe  

W pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych, portierniach, przedsionkach wejściowych do budynku, 

pomieszczeniach porządkowych, pomieszczeniach komunikacyjnych (klatki schodowe, schody, 

korytarze, hole) przewiduje się wykończenie posadzek płytkami gresowymi lub winylowymi: 

Płytki gresowe: 

 łączenie płytek z wykładziną dywanową lub winylową należy wykonać w linii grubości drzwi, 

 płytki o gr. 8-10 mm, 

 klasa ścieralności nie mniejsza niż IV, 

 antypoślizgowość nie mniejsza niż R12, 

 cokoły.  

Płytki winylowe: 

 płytki kompatybilne z płytkami ceramicznymi (bez nierówności, łączeń płytek),  

 płytki o gr. 2,5-6,0 mm, 

 grubość warstwy ścieralnej 0,7 mm, 

 warstwa użytkowa ze wzmocnioną siatką z włókna szklanego, 

 klasyfikacja użytkowa 34-43, 

 klasyfikacja trudnozapalności Bfl-s1, 

 grupa ścieralności T, 

 antygrzybiczna, zabezpieczenie powierzchniowe PUR+. 

 antypoślizgowość DS, 

 produkt wodoodporny, 
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 odporna na nacisk punktowy i meble na rolkach, 

 cokoły. 

 

5. Posadzki PCV antyelektrostatyczne 

W pomieszczeniach IT, serwerowni oraz na kondygnacji +1 przewiduje się wykończenie posadzek 

płytkami antyelektrostatycznymi: 

 podłogi rozpraszające ładunki elektrostatyczne, spełniające wymagania normy PN-EN 61340-5-1, 

 materiał posiadający atest higieniczny i antypoślizgowości,  

 płytki o gr. 2,0-3,0 mm, 

 klasyfikacja: obiektowe 34, 

 klasyfikacja: przemysłowe 43, 

 odporność elektryczna nie gorsza niż 5·104 ≤ R ≥ 106 Ω, 

 odporna na nacisk punktowy i meble na rolkach, 

 minimalna klasa antypoślizgowości R9, 

 reakcja na ogień Bfl-s1, 

 cokoły, 

 na kondygnacji +1 płytki klejone do podłoża, w serwerowniach i pomieszczeniach IT montowana 

do konstrukcji podłogi podniesionej.  

 

6. Wykładzina dywanowa w płytkach 

W pomieszczeniach biurowych typu open-space, sal spotkań, sal konferencyjnych, gabinetach oraz 

obszarach soft-space, korytarzach na kondygnacjach +2 i +3 przewiduje się posadzkę z wykładziny 

dywanowej w płytkach: 

 podłoże wykładziny powinno być wykonane ze zmodyfikowanego bitumu, z ulepszonego 

termoplastycznym elastomerem, wzmocnionego siatką z włókna szklanego. Podłoże musi 

zawierać system chroniący urządzenia komputerowe przed elektrycznością statyczną, według 

normy ISO 10965 musi posiadać parametr oporności elektrycznej mniejszy lub równy 109 Ω, 

 minimalna wysokość runa powinna wynosić min. 4,1 mm (+/- 0,1mm), 

 wykładzina gęsta – minimalna ilość pęczków 240.000 szt./m2, 

 wykładzina ma mieć klasę użytkowania nie niższą niż 33 (wg PN-EN 1307), 

 odporność na fotele na kółkach oraz nacisk punkowy, 

 cokoły. 

7. Posadzki wylewane 

W pomieszczeniach laboratorium mechanicznym i chemicznym, magazynach, śmietniku, 

pomieszczeniach technicznych typu węzeł cieplny i garażu przewiduje się posadzkę wylewaną, 

żywiczną:   

 w laboratorium mechanicznym należy wykonać posadzkę w wersji nieiskrzącej, 

 w laboratorium chemicznym należy wykonać posadzkę w wersji nieiskrzącej, odporną na działanie 

agresywnych środków chemicznych, w tym stężone kwasy, 

 w pozostałych pomieszczeniach przewiduje się zastosowanie posadzki z żywicy epoksydowej, 

 posadzka w garażu o odpowiedniej wytrzymałości na ruch kołowy, ścieranie. Ponadto garaż należy 

wyposażyć w odpływy liniowe zalane w posadzce, 
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 w pozostałych pomieszczeniach posadzka o odpowiedniej wytrzymałości na ruch pieszych, 

elektryczne/ręczne środki transportu materiałów oraz nacisk punktowy.  

7.7 Balustrady  

Schody wewnętrzne wyposażone w balustrady, poręcze – stalowe, ocynkowane.   

7.8 Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa 

Technologia izolacji ścian fundamentowych, ścian garażu obiektu zależeć będzie od wyników badań 

gruntowych.  

Należy zastosować technologię ,,białej wanny” opierającą się o wykorzystanie betonu wodoszczelnego 

jako jeden ze systemów izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej. Należy indywidualnie dopasować 

wspomnianą technologię do istniejących warunków i konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych 

nowobudowanego obiektu.  

Ponadto, wokół budynku należy wykonać drenaż opaskowy i odwodnienie liniowe z odprowadzeniem 

wód do zbiornika retencyjnego. Drenaż opaskowy należy wykonać wokół budynku, na głębokości płyty 

fundamentowej.  

7.9 Wytyczne dotyczące aranżacji wnętrz 

 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, 

 wszystkie pomieszczenia w nowoprojektowanym budowniku powinny mieć spójny wystrój 

wnętrza, 

 budynek powinien być podzielony na strefy aranżacyjne (rozróżnienie np. przy pomocy akcentów 

kolorystycznych ścian),  

 ergonomiczna aranżacja wnętrza budynku, szczególnie przestrzeni biurowej, 

 pomieszczenia mają być wzbogacone wizualnie poprzez układ kolorystyczny. Należy wprowadzić 

akcent nadający nowoczesności i świeżości dla danej przestrzeni. 

Uwagi dotyczące wykończenia wnętrz i oddanie budynku Użytkownikowi: 

 przed przekazaniem budynku Zamawiającemu należy uprzątnąć pomieszczenia budynku, w tym: 

wymycie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej (z szybami mytymi obustronnie). 

 

7.10 Meble i sprzęt AGD/RTV 
 dostawa mebli biurowych, kuchennych oraz sprzętu AGD i RTV nie jest w zakresie Wykonawcy, 

jednakże należy dobrać meble i sprzęt zgodnie z aranżacją wnętrz i wykonać stosowne 

zestawienia dla Zamawiającego, 

 meble laboratoryjne typu dygestoria nie są w zakresie Wykonawcy, jednakże należy uwzględnić 

je w projekcie oraz przystosować przestrzeń i doprowadzić wszelkie niezbędne instalacje 

(elektryka, wentylacja i wod-kan), 

 w zakresie Wykonawcy jest sporządzenie zestawienie wszystkich mebli z podziałem na kategorie: 

biurowe, konferencyjne, kuchenne i laboratoryjne oraz sprzęt AGD i RTV, 
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 Wykonawca wykona rysunki techniczne zabudowy kuchennej. Dobierze materiały 

wykończeniowe oraz ergonomicznie rozplanuje ciąg kuchenny. Meble kuchenne przedstawi w 

formie zestawienia ilościowego i jakościowego, 

 dostawa mebli jest w zakresie Zamawiającego, 

 rodzaj i jakoś wszystkich mebli i sprzętu będzie konsultowana z Zamawiającym. Dobór mebli i 

sprzętu zostanie potwierdzona pisemnie przez Zamawiającego.  

7.11 Wyposażenie sanitarne 
Wykonawca zaprojektuje, dobierze, dostarczy i zamontuje kompletne wyposażenie sanitarne. Proces 

zaprojektowania i doboru wyposażenia sanitarnego musi odbywać się w konsultacji z Zamawiającym. 

Ostateczna akceptacja wyposażenia sanitarnego musi odbyć się w sposób pisemny przez 

Zamawiającego. 

a) Elementy białego montażu: 

 Zlewozmywak – jednokomorowy z ociekaczem. Zlewozmywak stalowy, wykonany ze stali 
nierdzewnej AISI 304. Rodzaj montażu: wpuszczany. Wykończenie: gładki. Średnica otworu na 
baterię znormalizowana (ø 35 mm), wyposażenie w korek automatyczny i przelew. Orientacyjne 
wymiary: 49x78x17 cm. Wyposażenie w syfon PCV z podłączeniem pojedynczym do zmywarki z 
odejściem uniwersalnym. 

 Umywalki - umywalki ceramiczne z otworem na armaturę i przelewem. Średnica otworu na 
baterię znormalizowana (ø35mm), otwór usytuowany centralnie. Mocowanie umywalki na 
śrubach. Kształt zaokrąglony lub prostokątny. Orientacyjne wymiary: 60x45 cm. Wyposażenie w 
syfon PCV i półpostument.  

 Umywalki przeznaczone dla osób niepełnosprawnych – umywalki ceramiczne z otworem na 
armaturę i przelewem. Średnica otworu na baterię znormalizowana (ø35mm), otwór usytuowany 
centralnie. Mocowanie umywalki na śrubach. Kształt zaokrąglony lub prostokątny z 
zaokrąglonymi narożnikami. Orientacyjne wymiary: 55x55 cm. Wyposażenie w specjalny syfon do 
umywalek dla osób niepełnosprawnych, montaż podtynkowy, łuk odpływowy wykonany z 
chromowanego mosiądzu. 

 Miska ustępowa - miska ustępowa ceramiczna, biała, wisząca, montaż przy wykorzystaniu stelaża 
podtynkowego. Orientacyjne wymiary: 54x36 cm. Odporność na obciążenie 400 kg. Deska 
wolnoopadająca wykonana z tworzywa duroplast, zawiasy do deski wolnoopadającej z 
elementami z mosiądzu, chromowanymi.  

 Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych - miska ustępowa ceramiczna, biała, bez 
wewnętrznego kołnierza, wisząca, montaż przy wykorzystaniu stelaża podtynkowego. 
Orientacyjne wymiary: 70x34 cm. Deska antybakteryjna wolnoopadająca wykonana z tworzywa 
duroplast, zawiasy do deski wolnoopadającej metalowe wzmocnione, chromowane. 

 Pisuar - pisuar ceramiczny, biały z sitkiem, doprowadzenie wody z tyłu, montaż przy 
wykorzystaniu stelaża podtynkowego. Wyposażony w syfon pisuarowy, podtynkową spłuczkę. 

 Przegroda między pisuarowa - przegroda ceramiczna, biała, mocowana na śruby. Orientacyjne 
wymiary: 70x40x10 cm.  

 Brodzik prysznicowy – akrylowy, kwadratowy o wymiarach min. 90x90x3 cm, pokryty powłoką 
ułatwiającą czyszczenie. Wyposażenie w wyjmowany syfon brodzikowy, korek chromowany.  

 Kabina prysznicowa - w zależności od konfiguracji kabina kwadratowa z drzwiami rozsuwanymi 
lub drzwi prysznicowe. Szkło hartowane, przeźroczyste i satynowe, profile srebrne w połysku.   
 
 

b) Armatura: 

 Bateria zlewozmywakowa – jednodźwigniowa, sztorcowa, stojąca, chromowana, wysokość 
całkowita około 200 mm, głowica ceramiczna. Podkładka usztywniająca do montażu w 
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zlewozmywakach ze stali szlachetnej. Bateria wyposażona w wyciąganą wylewkę (typu prysznic) 
z perlatorem, zasięg wylewki około 200 mm.  

 Bateria umywalkowa – jednodźwigniowa, sztorcowa, głowica ceramiczna, wysokość całkowita 
około 150 mm. Bateria wyposażona w korek click-clack, chromowany. Materiał korpusu: mosiądz, 
kolor: chrom. Bateria wyposażona w wylewkę z perlatorem, zasięg wylewki około 150 mm.  

 Bateria prysznicowa wraz z zestawem prysznicowym – bateria jednodźwigniowa, mieszacz, 
głowica ceramiczna, wykończenie: chrom, montaż ścienny. Drążek ze stali nierdzewnej, 
chromowany. Rączka natryskowa chromowana, okrągła. Deszczownica chromowana o średnicy 
około 20 cm. Uchwyt słuchawki prysznicowej oraz mydelniczka.  

 Przyciski do spłukiwania misek ustępowych i pisuarów – przyciski podtynkowe kompatybilne z 
zamontowanymi stelażami. Orientacyjne wymiary: 22x15x1,3 cm. Materiał wykończenia: 
tworzywo sztuczne, chrom lub inny kolor.  
 

c) Wyposażenie dodatkowe łazienek: 

 Suszarka elektryczna do rąk - moc wyjściowa 250 W, włączana automatycznie z czujnikiem 
zbliżeniowym. Obudowa ze stali polerowanej. Bryzgoszczelność IPX1. Wydajność powietrza: 4,5 
m3/min. Orientacyjne wymiary: 24x26,5x14 cm.  

 Podajnik ręczników papierowych - na ręczniki pojedyncze, obudowa ze stali polerowanej, o 
pojemności do 500 szt. ręczników. Wyposażony w okienko do kontroli ilości ręczników, 
zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym (zamek zlicowany z powierzchnią 
urządzenia). Łączenia boków obudowy spawane i szlifowane z niewidocznymi zawiasami. 
Orientacyjne wymiary: 26,5x25,5x12 cm.  

 Dozownik mydła w płynie - obudowa stalowa, wykończenie stal polerowana, do montażu na 
ścianie. Orientacyjne wymiary: 26x12x11 cm. Dozownik powinien mieć możliwość uzupełniania 
mydła bezpośrednio z kanistra, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym, 
zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Obudowa - łączenia boków spawane i szlifowane z 
niewidocznymi zawiasami. 

 Podajnik papieru toaletowego - obudowa stalowa, wykończenie stal polerowana, dostosowany do 
papieru o maksymalnej średnicy 19 cm. Wyposażony w okienko do kontroli ilości papieru, 
zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia. 
Łączenia boków spawane i szlifowane z niewidocznymi zawiasami. Orientacyjne wymiary: 
23,4x22,3x11,5 cm.  

 Poręcz stała umywalkowa – długość 60 cm, łukowa stała- zewnętrzny promień łuku ok. 92,5 mm, 
wykonana ze stali nierdzewnej, średnica rury 32 mm, górna część poręczy z powierzchnią falistą 
zwiększającą bezpieczeństwo chwycenia. Blacha mocująca do ściany o wymiarach 10x27,5 cm. 
Produkt z atestem higienicznym PZH i deklaracją zgodności DMUE93/42/EWG i DZ2007/47/WE. 

 Poręcz WC - długość 85 cm, łukowa stała - zewnętrzny promień łuku ok. r=92,5 mm, wykonana ze 
stali nierdzewnej, dł.85 cm. średnica rury 32 mm, górna część poręczy z powierzchnią falistą 
zwiększającą bezpieczeństwo chwycenia. Blacha mocująca do ściany o wymiarach 10x27,5 cm. 
Produkt z atestem higienicznym PZH i deklaracją zgodności DMUE93/42/EWG i DZ2007/47/WE. 

 Szczotka WC – tuba mocowana do ściany wykonana ze stali polerowanej. Rączka szczotki 
wyposażona w przykrywkę.   

 Kosze na śmieci w WC – pojemność 27 litrów, wyposażony w zdejmowaną pokrywę z uchylnym 
wiekiem, domykanym sprężyną, zabezpieczonym trwałym stalowym zamkiem bębenkowym, 
zamek licowany z powierzchnią urządzenia, możliwość zamocowania do ściany, stal polerowana, 
łączenia boków spawane i szlifowane.  

 Lustra wklejane – tafla szkła o wymiarach min. 60x100 cm wklejana, zlicowana z powierzchnią 
glazury.  

 Lustra regulowane w łazienkach dla niepełnosprawnych – regulacja lustra poprzez ustawienie kąta 
nachylenia wg potrzeby osoby korzystającej. Rama wykonana ze stali nierdzewnej, minimalne 
wymiary lustra: 600x600 mm, średnica rury fi25 mm.  
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 Piktogramy – drzwi toaletowe wyposażone w piktogramy ze stali nierdzewnej. 
 

7.12 Wyposażenie szatni pracowniczych 
 szatnia damska na kondygnacji 0 zostanie wyposażona w szafki stalowe na całej szerokości jednej 

ściany, czyli około 10 szafek o szerokości 40 cm,  

 szatnia męska kondygnacji 0 zostanie wyposażona w szafki stalowe na całej szerokości dwóch 

naprzeciwległych ścian, czyli około 20 szafek o szerokości 40 cm, 

 korpus oraz front metalowy z blachy o grubości min. 0.8 mm, całość malowana proszkowo wg 

palety RAL, 

 szafki na nóżkach wyposażone w siedziska,  

 siedziska na metalowym stelażu, wykonane z listew sosnowych lakierowanych,  

 drzwi szafek wyposażone w otwory wentylacyjne,  

 szafki wyposażone w półkę oraz drążek z haczykami, 

 szafki wyposażone w zamek na kluczyk. 

 

7.13 Ochrona przed hałasem i drganiami 

Zamawiający wymaga, aby na etapie projektu budowlanego został uzgodniony z akustykiem. 

7.14 Wskazówki wykonawcze 

Wszelkie roboty budowlano - montażowe należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie i odbiory robót budowlano montażowych pod 

stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia wykonawcze. 
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8 Wymagania dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem    

Laboratorium chemiczne na kondygnacji ,,0” ulega modyfikacji w stosunku do załącznika nr 2 do PFU 

– Koncepcja architektoniczna. 

Laboratorium chemiczne zostanie podzielone na kilka pomieszczeń, o różnym przeznaczeniu. 

Pomieszczenia należy wykonać, jako zagrożone wybuchem z poszanowaniem wymagań zawartych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z aktualnym przepisami, polskimi lub europejski 

normami.  

Wszystkie rozwiązania pomieszczeń laboratorium chemicznego należy uzgodnić z właściwym 

komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. 

Rysunek nr 4 w schematyczny sposób obrazuje podział laboratorium na pomieszczenia o określonej 

funkcji. Wewnątrz strefy laboratorium chemicznego zagrożonego wybuchem należy umieścić: 

1. Przestrzeń o charakterze „śluzy” łączącej hol wewnątrz budynku i laboratorium. 

2. Przestrzeń komunikacyjną. 

3. Przestrzeń dla laboratorium analitycznego. 

4. Przestrzeń dla laboratorium mechanizmów gazogeneratorowych. 

5. Przestrzeń dla laboratorium katalizatorów. 

6. Przestrzeń dla laboratorium technicznego. 

7. Przestrzeń dla laboratorium paliw. 

Ponadto, należy wyodrębnić przestrzeń dla składowania odczynników i materiałów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 5. Schemat podziału laboratorium chemicznego 
zagrożonego wybuchem na pomieszczenia funkcyjne. 
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Zamawiający zaznacza, że przedstawiony układ ścian działowych na rysunku nr 4 może ulec 

modyfikacji na etapie projektu wykonawczego. 

Laboratorium paliw powinno spełniać wszystkie wymagania by móc ubiegać się o koncesję związana z 

materiałami wysokoenergetycznymi. 

W części laboratoryjnej pracować będzie 10 osób. 

W pomieszczeniu nr 3 – laboratorium analityczne, ze względu na charakter pracy przewiduje się 

wykończenie ścian glazurą (do wysokości odciągów wentylacyjnych).  

W pomieszczeniach nr 4 – laboratorium mechanizmów gazogeneratorowych, nr 5 – laboratorium 

katalizatorów, nr 6 – laboratorium techniczne oraz nr 7 – laboratorium paliw znajdować się będą 

dygestoria laboratoryjne. Dostawa dygestoriów jest poza zakresem Wykonawcy. Jednakże, 

Wykonawca musi doprowadzić wszelkie niezbędne instalacje do prawidłowego funkcjonowania 

stanowisk badawczych. Należy doprowadzić instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz 

wentylację wyciągową w wersji przeciwwybuchowej EX do każdego stanowiska.  

Wejście do każdego laboratorium należy wyposażyć w kontrolę dostępu. W tym celu należy wyposażyć 

drzwi w rygiel rewersyjny oraz samozamykacz.  

Posadzki w laboratoriach należy wykonać w wersji nieiskrzącej oraz odporne na działanie agresywnych 

środków chemicznych, w tym stężone kwasy. 

Pomieszczenia wyposażyć w instalację klimatyzacji.  

Wszelkie instalacje wykonać w wersji przeciwwybuchowej.  

Wszystkie laboratoria należy wyposażyć w instalację wodno-kanalizacyjną i armaturę sanitarną: 

umywalkę i oczomyjkę.  

Przy wejściach do pomieszczeń laboratoryjnych należy zamontować maty zapobiegające gromadzeniu 

się ładunku elektrostatycznego oraz pojedyncze płytki na ścianie odprowadzające ładunek 

elektrostatyczny. 
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9 Wymagania dotyczące instalacji     

9.1 Wentylacja ogólna 

W budynku przewiduje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną obsługującą część biurową 

budynku, realizowaną przy pomocy central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Wytyczne dotyczące 

instalacji wentylacji ogólnej znajduje się w załączniku nr 1 do PFU – Koncepcja architektoniczna.  

W stosunku do koncepcji architektonicznej, która zakłada jedną centralę wentylacyjną, zachodzi w tej 

kwestii zmiana. Należy przyjąć, że każda kondygnacja budynku będzie obsługiwana przez 2 centrale 

wentylacyjne, dodatkowo laboratoria na parterze będą obsługiwane indywidualnie, przez dwie 

niezależne centrale. Wszystkie centrale będą umieszczone na dachu. Wymagane parametry central 

wentylacyjnych zostały określone w załączniku nr 1 do PFU – Koncepcja architektoniczna.  

Ponadto należy przyjąć, że ilość powietrza wentylacyjnego kondygnacji parteru 0 i kondygnacji +1 musi 

być zwiększona o 1,5 w stosunku do kondygnacji +2, +3 (proporcjonalnie do kubatury).  

9.2 Wentylacja pomieszczeń laboratoriów  

W pomieszczeniach laboratoriów zlokalizowanych na parterze budynku, przewiduje się wentylacje 

mechaniczną nawiewno-wywiewną, niezależną od pozostałej części budynku. Rozwiązanie wentylacji 

należy dostosować do wymagań technologicznych poszczególnych pomieszczeń. 

Dwa laboratoria będą obsługiwane indywidualnie, przez dwa niezależne systemy wentylacyjne. 

Centrale wentylacyjne będą umiejscowione na dachu.  

Oprócz mechanicznej wentylacji bytowej w pomieszczeniach laboratoryjnych należy zaprojektować i 

wykonać system instalacji wyciągowej: 

 laboratorium mechaniczne należy wyposażyć w układ wyciągowy wraz z odciągami miejscowymi. 

Należy przyjąć 4 odciągi miejscowe. Odciągi zaprojektować i wykonać w wersji ramion wiszących, 

 laboratorium mechaniczne należy wyposażyć w układ odciągu gazów z drukarek 3D, instalację 

doprowadzić do 5 stanowisk,  

 w laboratorium chemicznym należy zaprojektować i zamontować 4 wentylatory wyciągowe w 

wersji przeciwwybuchowej. Do każdego stanowiska badawczego należy dobrać wentylator 

dachowy chemoodporny wraz z regulatorem obrotów, w wersji przeciwwybuchowej EX. 

Wentylatory wyprowadzone na dach, 

 każdy odciąg miejscowy/stanowiskowy musi mieć niezależną regulację i sterowanie.  

9.3 Wentylacja garaży i pomieszczeń technicznych 

Instalacja wentylacji garażu na kondygnacji -1 musi zostać dostosowana do parkujących samochodów 

z instalacją gazową LPG. W garażu przewiduje się system wentylacji mechanicznej kanałowej 

wywiewnej, wspomaganej 2-biegowymi wentylatorami strumieniowych. W pomieszczeniach 

technicznych zlokalizowanych na poziomie -1 przewiduje się wentylację wywiewną mechaniczną, przy 

pomocy wentylatorów dachowych lub kanałowych. Dla pomieszczeń o różnym przeznaczeniu i innych 

wymaganiach higienicznym przewiduje się niezależne systemy wentylacyjne wywiewne. Wymagania 

dotyczące wentylacji w garażu i pomieszczeniach technicznych zostały opisane w załączniku nr 1 do 

PFU – Koncepcja architektoniczna.  
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9.4 Instalacja chłodnicza – klimatyzacyjna  

W budynku przewiduje się chłodzenie pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i socjalnych 

zlokalizowanych na kondygnacjach 0, +1, +2 i +3, pomieszczeń laboratoryjnych na kondygnacji 0 i 

dwóch serwerowni na kondygnacjach 0 i +1.  

Ponadto, należy przyjąć, że moc chłodnicza dla kondygnacji parteru 0 i kondygnacji +1 musi być 

zwiększona o 1,5 w stosunku do kondygnacji +2, +3 (proporcjonalnie do kubatury).  

Pomieszczenia serwerowni na kondygnacjach 0 i +1 należy wyposażyć w urządzenia chłodnicze typu 

SPLIT. Należy założyć po 2 urządzenia chłodzące SPLIT na jedno pomieszczenie serwerowni. Jednostki 

zewnętrzne zostaną umieszczone na stropodachu budynku.  

Należy zaprojektować i wykonać układ chłodzenia freonowego opartego ma systemie VRF. System 

klimatyzacji powinien zapewnić następujące parametry powietrza wewnętrznego oraz spełnić 

następujące wymagania:  

 temperatura: tw=24°C (wewnętrzna), tz=36°C (zewnętrzna), 

 wilgotność względna: Φw=40-60%, 

 czynnik chłodniczy: freon R410A, 

 system 2-rurowy, 

 każda kondygnacja budynku posiadać będzie niezależny układ klimatyzacyjny. W przypadku błędu 

lub awarii układu, wyłączana zostanie instalacja poszczególnej kondygnacji, a nie instalacja w 

całym budynek, 

 jednostki zewnętrzne umieszczone na stropodachu budynku, 

 jednostki wewnętrzne w wersji ścienne lub sufitowej, 

 urządzenia inverterowe, 

 bezpieczeństwo instalacji freonowych zgodnie z PN-EN 378, 

 przewody instalacji freonowej wykonać z rur z miedzi chłodniczej poprzez specjalny układ 

trójników systemowych VRF i zostanie zaizolowana spienionym kauczukiem o grubościach 

zgodnych z Rozporządzeniem,  

 układ sterowania oparty na sterownikach pokojowych, jeden sterownik na jedno urządzenie,  

 wszystkie przewody oraz armaturę zaizolować termicznie, wszystkie izolacje prowadzone na 

zewnątrz zabezpieczyć przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi, płaszczem z blachy 

stalowej powlekanej.  

9.5 Skropliny 

Należy uwzględnić grawitacyjne odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzacyjno-

grzewczych.  

9.6 Węzeł ciepła na potrzeby ciepła wentylacyjnego oraz centralnego 

ogrzewania 

Należy zaprojektować i wykonać węzeł ciepła typu wymiennikowego dla potrzeb ciepła 

wentylacyjnego oraz centralnego ogrzewania. Węzeł zlokalizowany będzie na poziomie -1.  

Źródłem ciepła dla projektowanego węzła jest sieć cieplna wysokich parametrów z sieci miejskiej. W 

budynku ,,D1” znajdującym się na terenie Instytutu Lotnictwa znajduje się węzeł typu bezpośredniego 

zasilany wysokimi parametrami z sieci miejskiej. W węzła tego od miejsca za układem stabilizacji 
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ciśnienia zasilane są wewnętrzne instalacje ogrzewcze w pozostałych budynkach na terenie Instytutu 

Lotnictwa. Przyjmuje się, że dla nowoprojektowanego budynku urządzeniem do transformacji ciepła 

będzie płytowy wymiennik ciepła.  

Należy zaprojektować: 

 obieg ogrzewczy ciepła wentylacyjnego zasilający centrale wentylacyjne oraz kurtyny powietrzne, 

 obieg ogrzewczy centralnego ogrzewania zasilający grzejniki płytowe we wszystkich 

pomieszczeniach,  

 obieg ogrzewczy wody użytkowej doprowadzanej do punktów czerpalnych w węzłach sanitarnych 

i socjalnych.  

Instalacje należy wyposażyć w zabezpieczenia zaworowe, odwodnienie i odpowietrzanie instalacji, 

urządzenia zabezpieczające instalację i filtry, urządzenia pomiarowo-regulacyjne, optymalizujące 

zużycie ciepła, zabezpieczyć antykorozyjne i zaizolować termicznie. Przewiduję się zastosowanie pomp 

obiegowych z płynną regulacją obrotów oraz pomp rezerwowych.  

Do pomiaru zużycia energii cieplnej pobieranej z miejskiej sieci cieplnej (c.o., c.w.u. i c.t.) zostaną 

zastosowane ciepłomierze z mikroprocesorowymi przelicznikami wskazująco – rejestrującym i parą 

czujników temperatury. Przed i za wodomierzem należy zostaną zamontowane filtry siatkowe 

kołnierzowe. Do monitorowania parametrów zostaną zastosowane manometry i termometry. 

Ponadto, węzeł należy wyposażyć w schemat technologiczny. Schemat w wyraźny, klarowny i 

prawidłowy sposób prezentować ma sposób działania danego układu. Schemat technologiczny w 

formacie min. A3, w kolorze, zostanie umieszczony w laminowanej formie w pomieszczeniu węzła, w 

miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9.7 Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 

Wymagane parametry instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego zostały określone 

w załączniku nr 1 do PFU – Koncepcja architektoniczną.  

9.8 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 

Źródłem ciepłej wody użytkowej będzie węzeł ciepła. Wymagane parametry dotyczące instalacji 

wodnych zostały określone w załączniku nr 1 do PFU – Koncepcja architektoniczną. 

Instalacja wodociągowa z zestawem wodomierzowym. Rejestr zużycia wody poprzez system BMS.  

9.9 Instalacja hydrantowa 

Należy zaprojektować i wykonać instalację hydrantową dla rozpatrywanego budynku. Układ 

wyposażyć w zestaw hydroforowy podnoszący ciśnienie w instalacji, wyposażyć instalację w zawór 

antyskażeniowy oraz zawór pierwszeństwa odcinający dopływ wody gospodarczej w przypadku 

wykrycia pożaru oraz inną wymaganą armaturę i osprzęt. Przewidzieć rozwiązanie uniemożliwiające 

zagniwanie wody w instalacji. Przy zestawie hydroforowym uwzględnić zespół do okresowego 

testowania instalacji – obejście testujące z przepływomierzem. Na wszystkich kondygnacjach 

zamontować hydranty wbudowane i zlicowane z powierzchnią ścian. Instalację hydrantową 

zaprojektować i wykonać z rur stalowych, ocynkowanych. 
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9.10 Armatura sanitarna 

Pomieszczenia sanitarne, socjalne należy wyposażyć w armaturę sanitarną (łazienkową i kuchenną). 

Laboratorium chemiczne na parterze należy wyposażyć w minimum 4 oczomyjki, a laboratorium 

mechaniczne w minimum 2 oczomyjki. Na zewnątrz budynku należy zamontować 1 kran zewnętrzny.  

9.11 Instalacja kanalizacji sanitarnej  

Wymagane parametry instalacji kanalizacji sanitarnej zostały określone w załączniku nr 1 do PFU – 

Koncepcja architektoniczną.  

9.12 Instalacja kanalizacji deszczowej 

Do odwodnienie dachu budynku należy zastosować system podciśnieniowy gdzie energia potrzebna 

do wytworzenia podciśnienia uzyskiwana jest w wyniku różnicy wysokości wpustu dachowego i punktu 

przejęcia do układu odprowadzającego wodę o swobodnym zwierciadle. Spusty należy wyposażyć w 

elektryczne kable grzewcze zabezpieczające przed zamarznięciem wody.  

Woda odprowadzana będzie do zbiornika retencyjnego – podziemny zbiornik do gromadzenia i 

wykorzystywania wody deszczowej. Zbiornik żelbetowy o pojemności około 30 m3 z pokrywą 

dostosowaną do ruchu kołowego i pieszego. Układ należy wyposażyć w wąż ssawny, studzienkę 

podłączeniową dla węży ogrodowych i pompę.  

Woda z drenażu opaskowego również będzie odprowadzana do zbiornika retencyjnego. Należy 

zaprojektować i wykonać odprowadzenie ze zbiornika retencyjnego do kanalizacji deszczowej na 

terenie Instytut Lotnictwa.  

9.13 Instalacje technologiczne w laboratoriach mechanicznym i 

chemicznym 

Laboratoria mechaniczne i chemiczne na poziomie kondygnacji 0 będzie wyposażone w następujące 

instalacje technologiczne: 

 w laboratorium mechanicznym należy zaprojektować i wykonać instalację z argonem i azotem 

doprowadzoną do 3 stanowisk, 

 w laboratoriach mechanicznym i chemicznym należy zaprojektować i wykonać instalację 

sprężonego powietrza doprowadzoną do 9 stanowisk wraz ze sprężarką.  

9.14 Instalacje elektryczne i oświetleniowe 

Przewiduje się docelową moc maksymalną budynku 1250 kW (po wyposażeniu laboratoriów w 

urządzenia-poza zakresem zamówienia). Należy wykonać zasilanie budynku układając dwie linie 

kablowe z dwóch kierunków, 630A z II sekcji rozdzielni głównej niskiego napięcia w budynku R oraz 

1250A z rozdzielni w budynku Ls(rozdzielnia nn Ls-2). Rozdzielnie w R i Ls-2 będą wyposażone w 

wyłączniki, do których należy wpiąć kable. Planowane jest zastosowanie w pierwszej fazie rezerwy 

jawnej z możliwością zmiany na rezerwę ukrytą w przypadku zwiększenia obciążenia(rozbudowa 

laboratoriów w przyszłości).  Rozdzielnia budynkowa Rnn B1 ma być dwusekcyjna. Każda z sekcji ma 

składać się z części podstawowej i podsekcji, która ma być wyłączana automatycznie w razie awarii 

zasilania(załączenie ręczne). Do części podstawowej mają być podłączone UPS-y, oświetlenie i 

uzgodnione inne w trakcie projektowania odbiory. Pozostałe odbiory o mniejszym znaczeniu mają być 
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zasilane z podsekcji wyłączalnej.  Należy rozmieścić odbiory w miarę możliwości symetrycznie w dwóch 

sekcjach.   Należy dostarczyć 2 UPS-y po 60kVA każdy. UPS mają posiadać bypassy zewnętrzne. Należy 

przewidzieć rezerwę miejsca i możliwość instalacji 2 dodatkowych UPS po 60kVA każdy. UPS będą 

zasilać odbiory (tablice napięcia gwarantowanego) z oddzielnej szafy tak, aby była możliwość 

odstawienia jednego UPS do serwisu bez wyłączania odbiorów (jedynie poprzez ograniczenie poboru 

mocy). Pomieszczenia rozdzielni w tym pomieszczenie, w którym będą akumulatory muszą zostać 

wyposażone w wentylację/klimatyzację w celu utrzymania znamionowej temperatury pracy 

akumulatorów i pozostałych urządzeń. 

Należy przewidzieć minimum 30% rezerwy mocy w poszczególnych rozdzielnicach i uwzględnić to w 

przekrojach kabli zasilających oraz zachować 30% miejsca w rozdzielnicach (tablicach) oraz trasach 

kablowych. 

Na kondygnacjach będą zainstalowane rozdzielnice (tablice) światła i siły oraz napięcia 

gwarantowanego. Należy przewidzieć oddzielne rozdzielnice dla klimatyzacji, wentylacji, serwerowni 

oraz laboratoriów. Poza w/w odbiorami w rozdzielni Rnn B1 wyposażyć jedno pole odpływowe w 

zabezpieczenie 630 A z przeznaczeniem piec (bez wlz).  

Obwody p-pożarowe niezbędne podczas pożaru mają zostać zasilone przed głównym wyłącznikiem 

prądu. Na obwody gwarantowane UPS mają posiadać niezależny wyłącznik zlokalizowany obok 

wyłącznika głównego, na zewnątrz przy drzwiach wejściowych.  

Budynek musi posiadać instalację odgromową, system uziemienia i połączeń wyrównawczych. 

Wymagania dla UPS-ów 60kVA 

 wysoka sprawność w trybie podwójnej konwersji – o 96%, 

 czas podtrzymania 20 min dla mocy  48 KW, 

 minimalny wpływ na sieć zasilająca THDi < 3%, 

 współczynnik mocy na wejściu > 0,99, 

 programowalny układ łagodnego startu z ustawianiem zbocza narastania prądu rozruchowego 

prostownika oraz czasu opóźnienia rozruchu, 

 możliwa praca równoległa  6 sztuk zasilaczy UPS o różnych mocach połączonych logicznie, 

 bateria  akumulatorów bezobsługowych, kwasowo-ołowiowych, wykonanych w technologii AGM 

Wytyczne dla rozdzielnicy budynkowej  Rnn B1 

 rozdzielnica powinna mieć możliwość rozbudowy o kolejne aparaty zabezpieczające (minimum 

30% miejsca w szafach) oraz możliwość rozbudowy każdej sekcji o jedną szafę szerokości 80 cm, 

 wyłączniki zasilania i SZR muszą być w wykonaniu techniką wtykową/wysuwną poszczególnych 

modułów, 

 oprócz zdefiniowanych odbiorów należy przewidzieć i zasilanie pieca –zabezpieczenie 630A 

 pola dopływowe oraz pola zasilające laboratoria i pole 630A (piec) muszą być opomiarowane za 

pomocą kompletu przekładników prądowych (3szt.) i analizatora parametrów sieci z komunikacją 

w standardzie Modbus Ethernet, 

 pozostałe odpływy muszą być opomiarowane za pomocą jednego przekładnika prądowego i 

amperomierza cyfrowego (wyposażonego w wyświetlacz) z komunikacją w standardzie Modbus 

Ethernet, 

 w polach odpływowych wyposażonych w rozłączniki bezpiecznikowe należy zabudować moduł 

identyfikujący przepalenie wkładki bezpiecznika, 
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 wszystkie moduły systemowe powinny posiadać odpowiednie badania typu (TTA), w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa urządzenia, 

 system zamykania musi zapewniać bezpieczeństwo obsługi zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 podział wewnętrzny musi być dobrany do indywidualnych potrzeb Inwestora na etapie projektu, 

 rozdzielnica powinna być wykonana w sposób dający możliwość szybkiego dostępu do aparatury 

w celu jej regulacji. Szybki i łatwy dostęp do aparatury w celu jej regulacji powinien być 

zapewniony dzięki drzwiom z centralnym mechanizmem zamykania, odchylanym osłonom oraz 

zatrzaskom, 

 rozdzielnica powinna posiadać przemysłowe wzornictwo wysokiej jakości, umożliwiające 

dokładną integrację z nowoczesnymi koncepcjami aranżacji wnętrz, 

 układ pracy TN –C-S. 

Dane techniczne rozdzielnicy: 

 normy i przepisy PN‐EN 61439‐1/2:2011, 

 znamionowa wytrzymałość na napięcie udarowe (Uimp) 8kV, 

 forma podziału wewnętrznego 4b, 

 znamionowe napięcie izolacji (Ui) 1000V,  

 znamionowe napięcie robocze (Ue) 690V, 

 częstotliwość znamionowa 50/60Hz, 

 prąd znamionowy (In) 1250A, 

 prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 50kA,1s, 

 prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 120kA, 

 stopień ochrony IP3x, 

 temperatura otoczenia 35°C, 

 blacha stalowa o grubości co najmniej 2mm, 

 układ SZR Z możliwością sterowania automat/ręczny, 

 ochrona przepięciowa w koordynacji z ochroną w tablicach piętrowych i pozostałych. 

Na elewacji powinny być umieszczone: 

 rysunki synoptyczne odzwierciedlające funkcję pola (dopływ, sprzęgło, odpływ), 

 opisy (przeznaczenie pola, najważniejsze parametry, itp.), 

 wskaźniki diodowe położenia (kolor czerwony załączony, kolor zielony wyłączony) łączników, 

 analizatory parametrów sieci lub amperomierze, 

 opisy powinny być wykonane na tabliczkach grawerowanych białych z czarnymi literami.  

We wnętrzu rozdzielnicy wszystkie połączenia obwodów wtórnych należy adresować. Listwy 

połączeniowe powinny być wyposażone w oznaczniki. Wszelkie oznaczenia wykonywać wg 

odpowiedniej normy. Szczegóły opisów będą ustalone z Inwestorem po sporządzeniu inwentaryzacji. 

Na drzwiach strony wewnętrznej należy umieścić kieszeń na dokumenty danego pola i umieścić trwale 

potrzebne krótkie informacje dotyczące informacji technicznych dla obsługi technicznej, jeśli takie są 

wymagane przy zamontowanych urządzeniach.  

Wszystkie połączenia jak i dokręcenia śrub połączeń elektrycznych, należy wykonywać zgodnie ze 

sztuką produkcji podanej przez Producenta w oparciu o dane normy. 
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Wymagania dotyczące układu SZR 

Sterowanie wyłącznikami przewidziane jest jako automatyczne przez automatykę SZR lub ręczne 

przyciskami zabudowanymi na elewacji w polach zasilających i sprzęgłowym. Dodatkowo należy 

wyposażyć układ SZR w przełącznik wyboru trybu sterowania dla pól zasilających, oznaczony jako 

„AUTO-RĘCZNE”. 

Automatyka SZR musi być przystosowana do szybkiej zmiany trybu rezerwy jawnej na ukrytą lub 

odwrotnie. 

W pomieszczeniu rozdzielni muszą znajdować się gniazda serwisowe. 

Tablice piętrowe i pozostałe 

 rozdzielnice będą prefabrykowane, wyposażone w aparaturę modułową o wytrzymałości 

zwarciowej min 6kA, 

 wszystkie zamykane będą na ten sam klucz, 

 osprzęt zamocowany będzie na szynach profilowanych DIN, 

 osprzęt będzie oznakowany przez etykiety zgodnie ze schematami jednokreskowymi i 

wykonawczymi. Oznakowanie ich będzie zrealizowane przez przyklejoną etykietę, grawerowane 

czarno na białym tle, 

 oprócz dokumentacji powykonawczej wykonany będzie schemat jednokreskowy dla każdej 

rozdzielnicy i umieszczony na sztywnym podkładzie i trwale zamocowany na wewnętrznej stronie 

drzwi rozdzielnicy, 

 wszystkie żyły i zaciski będą oznakowane, 

 dla wszystkich obwodów zasilających gniazdka wtykowe oraz zasilających maszyny podłączone do 

gniazd zastosować wyłączniki różnicowo – prądowe 30 mA klasy AC i A dla komputerów, 

 dla obwodów oświetleniowych zastosować wyłączniki różnicowo – prądowe 30 mA do pracy z 

oprawami LED, 

 stosować rozłącznik główny z cewką wybijakową, 

 skoordynować ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi z ochroną w 

rozdzielni budynkowej .  

Budynek należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do 

wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których 

funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zostanie 

umieszczony w pobliżu wejścia do obiektu i odpowiednio oznakowany. Dla obwodów 

gwarantowanych przewidzieć niezależny wyłącznik prądu. Przewody, kable elektryczne i 

światłowodowe wraz z ich zamocowaniami/konstrukcjami wsporczymi (zespoły kablowe), stosowane 

w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny 

zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do 

uruchomienia i działania urządzenia. Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu 

pożaru, oświetlenia awaryjnego i łączności powinny mieć klasę PH odpowiednia do czasu wymaganego 

do działania tych urządzeń, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badan palności 

cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających.  

Na kondygnacji -1, 0 kable prowadzić w korytkach i kanałach. 

W jednym obwodzie nie może być więcej niż 10 gniazd 230V lub opraw oświetleniowych. 

Ostateczne rozmieszczenie gniazd zostanie ustalone na etapie projekty wykonawczego. 
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Określenie PEL używane dalej oznacza komplet obejmujący: 

 2 gniazda 2P+Z, 230V, 16A, 

 2 gniazda 2P+Z, 230V, 16A, zasilanie gwarantowane z UPS, 

 2 gniazda RJ 45, gniazda i okablowanie kat 7, 

 osprzęt M45 w kanałach plastikowych lub floorboxy. 

Należy dostarczyć oddzielne rozdzielnice dla laboratoriów, wykonać i zasilić następujące instalacje: 

Laboratorium chemiczne 200 kW: 

 wykonanie instalacji w wersji przeciwwybuchowej, 

 oświetlenie,  

 lokalna wentylacja/wyciągi, klimatyzacja, dygestoria itp., 

 5 gniazd 3-f, 32A w różnych pomieszczeniach, 

 10 kpl PEL, 

 30  gniazd dodatkowych 230 V,  

 2 rozłączniki bezpiecznikowe 160A.  

 rezerwa 

Laboratorium mechaniczne 250 KW 

 Oświetlenie, 

 lokalna wentylacja/wyciągi, klimatyzacja, dygestoria itp., 

 5 gniazd 3-f, 32A w różnych pomieszczeniach, 

 10 kpl PEL, 

 30  gniazd dodatkowych 230 V, 

 urządzenia technologiczne: 

1) 3x drukarka do metalu: 40kW 

2) 2 x drukarka do tworzyw: 8kW 

3) WEDM: 12kW 

4) Frezarka manualna+ tokarka:  20kW 

5) Centrum tokarsko-frezarskie: 30kW 

6) Tokarka CNC: 20 kW 

7) Wiertarka stołowa: 3 kW 

8) Szlifierka do wałków: 15 kW 

9) Szlifierka do płaszczyzn: 15 kW 

10) Sprężarka śrubowa: 15 kW 

 obwód zasilanie gwarantowane na urządzenia technologiczne 15kW, 

 rezerwa. 

Stanowiska inżynierskie w biurach należy wyposażyć w PEL 1kpl/os. 

W każdym pomieszczeniu zainstalować dodatkowo gniazdo sieciowe w co trzecim PELu licząc od 

pierwszego stanowiska. 

Każde pomieszczenie dodatkowo wyposażyć w gniazda serwisowe. Duże przestrzenie wyposażyć w 

gniazda serwisowe umieszczone na ścianach co 20m „idąc” po obwodzie pomieszczenia. 

Na kondygnacjach 1 do 3 PEL stanowią floorboxy. Kable do floorboxów prowadzić w korytach 

metalowych umieszczonych w wylewce. Koryta maja być z pokrywami o wytrzymałości właściwej dla 

danego pomieszczenia.  
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Małe sale konferencyjne: 

 przyłącza i wieszak dla Ekranu LED 55” (ekran poza zakresem zamówienia), 

 przyłącze pod stołem konferencyjnym umożliwiające podłączenie sygnału HDMI oraz VGA+Audio, 

USB (PC) do tableboxa w stole konferencyjnym (stół konferencyjny oraz tablebox poza zakresem 

zamówienia), 

 w okolicy ekranu LED znajduje się panel przyciskowy sterujący podstawowymi funkcjami ekranu 

LED: ON/OFF, głośniej/ciszej, wycisz, wybór źródła sygnału, 

 do odtwarzania dźwięku wykorzystywane są głośniki wbudowane w ekran LED (poza zakresem 

zamówienia), 

 przewidzieć przyłącze dla komputera PC znajdującego się pod stołem konferencyjnym na stałe 

przypisanym do sali i posiadającym dostęp do sieci. Włączanie komputera oraz wybór, jako źródła 

sygnału dla ekranu LED odbywa się za pomocą panelu przyciskowego sterującego funkcjami 

ekranu, 

 oświetlenie w sali konferencyjnej oparte jest na sterowaniu DALI i stanowi jedną grupę. Za pomocą 

przycisków umieszczonych na ścianie przy wejściu możliwa jest płynna regulacja natężenia 

oświetlenia w całym pomieszczeniu. 

Duże sale konferencyjne: 

 przyłącza dla ekranu projekcyjnego elektrycznego + projektor na uchwycie sufitowym (projektor 

znajduje się poza zakresem zamówienia), 

 rozmiar ekranu projekcyjnego jest zależny od rozmiaru sali. Wysokość ekranu projekcyjnego H 

należy wyliczać uwzględniając odległości D między ekranem a osobą siedzącą najdalej od ekranu i 

korzystając z następującej zależności: H = D/4 

Szerokość W ekranu wynika z wymaganej proporcji ekranu i wynosi: W = H * 1.6 

 przyłącze pod stołem konferencyjnym umożliwiające podłączenie sygnału HDMI oraz VGA+Audio, 

USB (PC) do tableboxa w stole konferencyjnym (stół konferencyjny oraz tablebox poza zakresem 

zamówienia), 

 przy wejściu do sali obok wyłączników oświetlenia znajduje się panel przyciskowy sterujący 

podstawowymi funkcjami projektora: ON/OFF, głośniej/ciszej, wycisz, wybór źródła sygnału, 

 do odtwarzania dźwięku wykorzystywane są głośniki naścienne umieszczone po obu stronach 

ekranu projekcyjnego oraz w połowie sali. Wykonać przyłącza do ekranów, głośniki poza zakresem 

zamówienia, 

 przewidzieć przyłącze dla komputera PC znajdującego się pod stołem konferencyjnym na stałe 

przypisanym do sali i posiadający dostęp do sieci. Włączanie komputera oraz wybór, jako źródła 

sygnału dla ekranu LED odbywa się za pomocą panelu przyciskowego sterującego funkcjami 

ekranu, 

 oświetlenie w sali konferencyjnej oparte jest na sterowaniu DALI. Za pomocą przycisków 

umieszczonych na ścianie przy wejściu możliwa jest płynna regulacja natężenia oświetlenia w 

całym pomieszczeniu, 

 wyodrębnienie grupy lamp najbliżej samego ekranu, 

 w przypadku sal gdzie wysokość sali nie pozwala na montaż ekranu projekcyjnego o wymiarach 

wynikających z obliczeń należy przewidzieć dwa dodatkowe ekrany plazmowe powtarzające 

sygnał z głównego ekranu. (Wykonać przyłącza, ekrany plazmowe poza zakresem zamówienia). 
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Rysunek 6. Rozmieszczenie zestawów gniazd na kondygnacji +1. 
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Rysunek 7. Rozmieszczenie zestawów gniazd na kondygnacji +2. 
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Rysunek 8. Rozmieszczenie zestawów gniazd na kondygnacji +3.  
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Wyposażyć obiekt w oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne z 3 godzinnym czasem autonomii oraz 

oświetlenie zewnętrzne na elewacji w celu oświetlenia terenu wokół budynku sterowane zegarem 

astronomicznym.  

Oprawy mają być typu LED. Natężenie oświetlenia musi być zgodne z aktualnymi normami polskimi 

lub europejskimi. Większe pomieszczenia muszą być podzielone na sekcje z wyłącznikami 

zainstalowanymi na ścianie w logicznej kolejności. Należy stosować wyłączniki schodowe na klatkach 

jak i w pomieszczeniach o więcej niż jednym wyjściu.   

9.15 System zarządzania urządzeniami energetycznymi (EMS) 

System stanowi część centralnego systemu budowanego w RGnn w budynku R. System ma 

obejmować: 

 monitoring: 

- analizatory sieci w rozdzielni nn, 

- położenie wyłączników mocy w nn, 

- stan UPS-ów, 

- pomiary przepływów w węzłach WU i CO, 

- 10 alarmów z BMS, 

- alarm z wind, 

- przewidzieć rezerwę na 10 dodatkowych punktów typu analizator i 10 na sygnalizację stany 

(wyłączników), 

 sterowanie SZR i wyłącznikami zasilającymi rozdzielnię. 

 

Automatyka i sterowanie budynku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.15.1 Wytyczne systemu BMS na potrzeby komunikacji z systemem EMS 

Zamawiający wymaga, aby dostarczony system BMS umożliwiał integracje z systemem EMS za 

pośrednictwem przemysłowego protokołu komunikacyjnego opartego o sieć Ethernet. Jako minimum 

zamawiający wymaga, aby system BMS obsługiwał protokoły Modbus TCP oraz OPC DA/UA. 

 

EMS 

RG ILOT 

EMS 

RnN budynek B1  

BMS 

budynek B1  

Rysunek 9 Schemat połączenia systemów EMS i BMS 
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9.15.2 System monitorowania infrastruktury energetycznej (EMS) budynku B1 

W ramach projektu Zamawiający planuje włączenie nowo powstałej rozdzielni budynkowej do 

systemu monitoringu i sterowania, umożliwiającego: 

 wizualizacje stanu poszczególnych pól rozdzielni budynkowej, 

 prowadzenie akwizycji parametrów elektrycznych rejestrowanych przez analizatory sieci w 

poszczególnych polach, 

 wyświetlanie w postaci wykresów danych rejestrowanych na bieżąco jak i danych archiwalnych, 

 monitorowanie pod kątem przekroczenia wartości alarmowych wybranych parametrów 

elektrycznych odczytywanych z analizatorów poszczególnych pól, 

 rejestrowanie zdarzeń takich jak operacje łączeniowe, wystąpienie przekroczeń progów 

alarmowych, wystąpienie awarii wyłącznika pola. 

System monitorowania i sterowania urządzeniami energetycznymi został oparty o rozwiązania 

automatyki przemysłowej z zastosowaniem architektury rozproszonej. Integracja oraz uruchomienie 

systemu pozostają po stronie Zamawiającego. Zamawiający wymaga w ramach przetargu wykonania: 

 dokumentacji szafy automatyki (2 egzemplarze w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 

.dwg oraz EPLAN), 

 zabudowy komponentów automatyki, o których mowa w poniższych podpunktach wewnątrz 

szafy, 

 kompletnego wyposażenia szafy zgonie z wymaganiami przedstawionymi poniżej. 

 

9.15.3 Wyspy wejść/wyjść systemu EMS 

a) System monitorowania i sterowania infrastrukturą energetyczną w rozdzielni głównej oparty jest 

o sterownik przemysłowy oraz system rozproszonych wysp wejść/wyjść. Zamawiający wymaga 

dostarczenia wyspy wejść/wyjść pozwalającej na włączenie jej do systemu EMS w oparciu o 

przemysłowe protokoły TCP/IP. Jako minimum dostarczona wyspa musi obsługiwać protokoły 

Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet/IP. Szczegółowe wytyczne znajdują się w poniższych 

punktach. 

b) Dostarczona wyspa wejść/wyjść musi posiadać budowę modułową umożliwiającą łatwe 

rozszerzenie systemu w przyszłości o kolejne karty wejść/wyjść oraz interfejsy komunikacyjne. 

Wymiana poszczególnych modułów wysp wejść/wyjść w tym modułów komunikacyjnych powinna 

odbywać się bez konieczności odłączania napięcia zasilania („Hot Swap”). Odłączenie podczas 

pracy pojedynczego modułu nie powinno wpłynąć na pracę pozostałych modułów, wysp jak i 

funkcjonowanie pozostałej części systemu. 

c) Dostarczona wyspa wejść/wyjść musi mieć możliwość rozbudowy o jeden lub więcej interfejsów 

komunikacyjnych w celu integracji z urządzeniami innych producentów w przyszłości. 

d) Zamawiający wymaga dostarczenia modułów wejść/wyjść pozwalających na obsługę następującej 

minimalnej ilości sygnałów: 

 

Tabela nr 1 Wymagana minimalna liczba wejść/wyjść systemu monitorowania i sterowania. 

Typ Ilość 

Wejście cyfrowe 0/24VDC 40 

Wyjście cyfrowe 0/24VDC, Sourcing 8 
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e) Zamawiający wymaga zapewnienia następujących interfejsów komunikacyjnych: 

 

Tabela 2 Wymagana minimalna liczba interfejsów komunikacyjnych. 

 

 

 

 

 

f) Zamawiający wymaga dostarczenia modułów przekaźnikowych w liczbie odpowiadającej sumie 

wejść oraz wyjść cyfrowych o następujących parametrach: 

- napięcie cewki 24VDC,  

- typ SPDT, 

- obciążalność zestyków 6A/250VAC. 

g) Wszystkie komponenty systemu powinny spełniać wymagania norm IEC 664, IEC 1000, IEC 668, 

IEC 529, IEC 801, IEC 255 oraz posiadać deklarację CE. 

h) Urządzenia muszą zapewniać prawidłową pracę w temperaturach 0..60°C oraz wilgotności 

względnej 5.95%. 

i) Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnych zasilaczy potrzebnych do zasilenia wyspy 

wejść/wyjść systemu sterowania w szafie automatyki. 

 

9.15.4  Sieć automatyki systemu EMS 

a) Komunikacja pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu musi się odbywać z 

wykorzystaniem sieci Ethernet w oparciu o przemysłowe protokoły bazujące na protokole TCP/IP. 

b) Zamawiający wymaga, aby zastosowany protokół sieciowy nie wymagał użycia dedykowanych 

urządzeń sieciowych, a bazował na standardowych urządzeniach sieciowych w wykonaniu 

przemysłowym. 

c) Komunikacja z głównym systemem monitoringu realizowana będzie za pośrednictwem przewodu 

światłowodowego doprowadzonego do rozdzielni budynkowej. Szafa automatyki rozdzielni 

powinna zostać zaopatrzona w odpowiednią przełącznicę światłowodową, w której zostanie 

zakończony światłowód doprowadzony z rozdzielni głównej.  Dane kabla punkt 9.17 

d) Zamawiający wymaga dostarczenia jednego zarządzanego minimum 8 portowego switcha 

Ethernet w wykonaniu przemysłowym posiadającego minimum dwa porty Gigabit Ethernet oraz 

dwa sloty SFP wraz z modułami umożliwiającymi komunikację z wykorzystaniem połączenia 

światłowodowego. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz ze switchem minimum dwóch 

modułów w standardzie SFP pozwalających na komunikację w standardzie 1000BASE-LX za 

pośrednictwem światłowodu jednomodowego. Switch musi umożliwiać montaż i pracę wewnątrz 

szafy sterowniczej. Zamawiający wymaga, aby ustawienia konfiguracyjne były przechowywane na 

zewnętrznej karcie pamięci (np. karcie SD). Switch musi być przystosowany do zasilania 

redundantnego. 

e) Zamawiający wymaga, aby switch posiadał możliwość konfiguracji oraz diagnostyki z poziomu 

oprogramowania sterownika PAC. 

f) Zastosowana platforma sprzętowa musi wspierać standard IEEE 1588 Precision Time Protocol 

(PTP) i umożliwiać synchronizację wszystkich komponentów systemu poprzez sieć Ethernet w 

Typ Ilość 

Modbus RTU 1 

TCP/IP Ethernet  2 
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szczególności zapewniając stemplowanie czasowe danych rejestrowanych poprzez moduły wejść 

analogowych i cyfrowych, celem ich późniejszego prawidłowego alokowania w czasie przez System 

Akwizycji Danych Zamawiającego. 

g) Zamawiający wymaga, aby zastosowana platforma sprzętowa posiadała rozwiązania sprzętowe do 

tworzenia sieci Ethernet z wykorzystaniem zarówno połączeń opartych o kable miedziane jak i 

światłowodowe (jedno i wielomodowe). 

9.15.5 Szafa sterownicza systemu EMS 

Zamawiający wymaga przygotowania projektu oraz dostarczenia dwóch kompletnie wyposażonych 

szaf automatyki z zamontowanymi wyspami wejść/wyjść, o których mowa w podpunkcie 9.15.3. 

Dostarczone szafy powinny spełniać poniższe wymagania: 

a) Szafa powinna mieć budowę modułową, umożliwiając demontaż drzwi, ścian, podłogi i sufitu.  

b) Obudowa powinna być wykonana z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 1,5mm. 

c) Wszystkie elementy obudowy powinny zostać odpowiednio zabezpieczone przed korozją przez 

zastosowanie odpowiedniego gruntowania oraz lakierowania. Szafy powinny mieć kolor RAL 7035. 

d) Szafa powinna być zamykana wkładkami dwupiórkowymi. 

e) Szafa musi być wyposażona w płytę montażową o grubości 3mm umożliwiającą montowanie 

aparatów elektrycznych wewnątrz obudowy. 

f) Obudowa musi być wykonana zgodnie z normą EN 62208 i posiadać deklarację zgodności CE. 

g) Szafa powinna umożliwiać wprowadzanie kabli i przewodów zarówno z dołu jak z góry z 

wykorzystaniem odpowiednich przepustów gwarantujących szczelność szafy. 

h) Szafy powinny być wykonane w klasie szczelności minimum IP54. 

i) Szafy powinny posiadać klasę wytrzymałości mechanicznej IK09. 

j) Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z szafa dedykowanego systemu wentylacji. 

k) Schemat rozmieszczenia komponentów automatyki należy uzgodnić z Zamawiającym, przed 

rozpoczęciem montażu. 

l) Szafę zawierającą wyspę wejść/wyjść należy posadowić bezpośrednio na podłodze lub na 

konstrukcjach wsporczych w rozdzielni RnN B1 w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

m) Szafy powinny być mocowane do podłoża i/lub ścian w sposób pewny i trwały. 

n) Zamawiający wymaga stosowania złączy rzędowych z zaciskami śrubowymi w celu podłączania 

przewodów sygnałowych pochodzących z obiektu. Zamawiający nie przewiduje bezpośredniego 

wprowadzania sygnałów z obiektu na wejścia kart urządzeń systemu monitoringu. Złącza rzędowe 

powinny być wysokiej jakości zapewniając możliwość min. 10-krotnego podłączenia i odłączenia 

przewodu. 

o) Zamawiający dopuszcza użycie złącz rzędowych jedno lub dwurzędowych z przesunięciem rzędów 

względem siebie. Zamawiający nie dopuszcza używania złącz trójrzędowych. 

p) Zamawiający wymaga stosowania złączek bezpiecznikowych wyposażonych w diody sygnalizujące 

przepalenia wkładki. 

q) Szafy powinny posiadać 30% wolnej przestrzeni na możliwość rozbudowy. 

9.15.6 Specyfikacja zasilaczy bezprzerwowych UPS na potrzeby komunikacji z EMS 

Dostarczone zasilacze bezprzerwowe UPS powinny posiadać następujące funkcje komunikacyjne: 

a) Zasilacz powinien być wyposażony jako minimum w następujące wejścia/wyjścia: 

 styk bezpotencjałowy awarii (otwarty w stanie awarii), 

 styk bezpotencjałowy zaniku zasilania z sieci (otwarty w stanie zaniku), 
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 wejście do podłączenia wyłącznika pożarowego celem wyłączenia zasilacza (zasilacz 

wyłącza się po zamknięciu obwodu). 

b) Zasilacz powinien być wyposażony w port komunikacji szeregowej lub port Ethernet i obsługę 

przynajmniej jednego z protokołów komunikacji: Modbus RTU lub Modbus TCP/IP, umożliwiający 

uzyskanie, jako minimum następujących sygnałów diagnostycznych do systemu monitorowania i 

sterowania: 

 alarm temperatury, 

 alarm obciążenia, 

 stan akumulatorów (akumulator naładowany, ładowanie, niski poziom akumulatorów), 

 pomiary parametrów zasilania wejściowego (napięcie, częstotliwość), 

 pomiary paramentów zasilania wyjściowego (napięcie, częstotliwość), 

 pomiary obciążenia UPS, 

 pomiary stanu akumulatorów (napięcie, poziom naładowania), 

 pozostały czas zapasowy, pozostała pojemność akumulatorów, 

 pomiar temperatury UPS. 

c) Zasilacz powinien być wyposażony w wyświetlacz zamontowany na panelu frontowym 

urządzenia, pozwalający na obsługę zasilacza i monitorowanie podstawowych parametrów pracy 

urządzenia, sygnalizowanie stanu awarii oraz wyświetlaniu informacji diagnostycznych. 

9.15.7 Wykonanie połączeń kablowych na potrzeby systemu EMS 

a) Zamawiający wymaga wykonania następujących połączeń kablowych między polami rozdzielnicy 

RnN B1, a szafą automatyki: 

 magistrala RS485 do analizatorów sieci, 

 połączenia sieci przemysłowej pomiędzy zasilaczami bezprzerwowymi UPS a systemem 

monitoringu, 

 sygnalizacja położenia wyłączników lub rozłączników bezpiecznikowych w polach 

dopływowych i polach głównych odbiorów, 

 sygnały diagnostyczne zasilaczy UPS (sygnały dwustanowe), 

 sygnalizacja stanów układu SZR (sygnały dwustanowe), 

 zasilanie szafy automatyki. 

b) Napięcie znamionowe izolacji wszystkich kabli i przewodów powinno być dobrane odpowiednio 

do napięcia roboczego. 

Wszystkie przewody kontrolno-pomiarowe powinny być typu linka, ekranowane w oplocie 

miedzianym o pokryciu min. 80%. 

Ekrany przewodów kontrolno-pomiarowych powinny być uziemione od strony szafy sterowniczej 

poprzez szyny i zaciski EMC. 

Wszystkie końcówki przewodów powinny zostać zarobione i przygotowane do elektromontażu w 

sposób zgodny ze sztuką inżynierską i właściwy ze względu na typ podłączanego urządzenia, sposób 

zadławienia przewodów, sposób podłączenia ekranu i umożliwiający odłączenie urządzenia w 

przyszłości. 

W przypadku, gdy urządzenie jest wyposażone w złącze kablowe, Wykonawca powinien zamontować 

odpowiedni wtyk na końcu przewodu. 
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Wszystkie kable i przewody powinny być oznakowane po obu stronach zgodnie z numerem 

projektowym. Oznakowanie powinno być trwałe, czytelne i widoczne.  

Po stronie szaf wszystkie końcówki żył kabli i przewodów należy oznakować numerem zacisku, do 

którego żyła ma być przyłączona.  

Niewykorzystane żyły kabli i przewodów należy zaizolować po obu stronach i umocować w sposób 

trwały. 

Trasy kablowe powinny być prowadzone w korytach kablowych pełnych, wykonanych z ocynkowanej 

blachy o grubości minimum 0,5mm. Koryta należy uziemić. Połączenia wyrównawcze należy 

wykonywać w odległościach nie większej niż 10m. 

Wypełnienie koryt nie powinno być większe niż 80%. 

Trasy kablowe sterownicze powinny być poprowadzone osobno (w odległości nie mniejszej niż 1m) od 

tras kablowych zasilających AC oraz tras kablowych zasilających DC wysokoprądowych (powyżej 2A). 

Tam, gdzie nie jest to możliwe zaleca się stosowanie uziemionych przegród między trasami kablowymi, 

pokryw, itp.  

Do przeprowadzenia przewodów i kabli przez ściany i stropy pomieszczeń, należy przygotować 

odpowiednie przepusty kablowe. 

W miejscach, w których kable zasilające i sterownicze narażone są na uszkodzenia mechaniczne należy 

zastosować rury osłonowe z tworzywa sztucznego. 

Zamawiający wymaga wykonania niezbędnych pomiarów odbiorczych wykonanych połączeń 

kablowych. 

9.16 System sygnalizacji pożaru i instalacje przeciwpożarowe 

System ma objąć cały budynek.  

System musi być kompatybilny z systemem Polon 4900. Nowoprojektowana centrala pożarowa musi 

umożliwiać wszystkie czynności serwisowe, naprawcze oraz pracę w sieci.Należy lokalną centralkę w 

projektowanym budynku zintegrować z centralką główną w budynku A, dokonać aktualizacji i 

wizualizacji nowego budynku. Zamawiający przekaże właściwe kody dostępu. Nowoprojektowaną 

centralę pożarową w budynku B1 należy połączyć kablem HTKSH PH 90 2x4x1 z centralą zlokalizowaną 

w budynku A (w pomieszczeniu ochrony). 

Należy uzgodnić projekt z rzeczoznawcą, wykonać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i scenariusz 

pożarowy. Należy dostarczyć i umieścić zgodnie z projektem wymagane przepisami wyposażenie (np. 

gaśnice) i znaki ewakuacyjne. 

9.17 Instalacje teletechniczne 

W budynku maja powstać dwa punkty dystrybucyjne/serwerownie. W tym celu na kondygnacji 0 i 1 

należy wydzielić pomieszczenia, w którym zostaną zainstalowane szafy rakowe u urządzenia potrzebne 

do obsługi informatycznej i telefonicznej budynku. 

Należy ułożyć kable światłowodowe jednomodowe pomiędzy serwerowniami w projektowanym bud. 

B1 a serwerownią w B oraz pomiędzy B1 a serwerownią w R. Każda z linii to minimum 8 par, 
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zakończonych po obu stronach patch panelem z interfejsami LC, pary ponumerowane po obu stronach 

od 1 do 8. Światłowód ma pozwolić uzyskać min. 10Gb/s na jednej parze. 

Wszystkie skrętki od PEL mają się schodzić do szaf teletechnicznych ( 42U) w punkcie dystrybucyjnym, 

całe okablowanie i gniazdka w kat. 7. Patchpanele podzielone na piętra -gniazda opisane(również na 

PELach). W każdej szafie ma być min. 5 gniazdek elektrycznych z podtrzymaniem UPS. Jedna szafa w 

każdej serwerowni (punkcie dystrybucyjnym) ma być przeznaczona tylko na urządzenia aktywne. 

W budynku należy przewidzieć docelowo 300 numerów telefonicznych. Dlatego należy rozbudować o 

tyle numerów istniejący system Panasonic NS1000 oparty na centrali KX-TB 600 mieszczącą się w 

budynku B. Należy dostarczyć 200 aparatów stacjonarnych wraz z licencją. Uruchomienie systemu 

telefonicznego w budynku oraz pozostałych systemów informatycznych lub korzystających z sieci LAN 

należy przeprowadzić w porozumieniu z działem IT Instytutu. 

Dodatkowo, na potrzeby systemu EMS należy ułożyć światłowód jednomodowy, z 2 parami włókien. 

n a trasie z RGnn w budynku R do szafy systemu nowoprojektowanego budynku B1. Szczegóły w 

punkcie 9.15. 

9.18 System kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy i monitoring 

Wykonawca rozprowadzi okablowanie pod system kontroli dostępu oraz monitoringu. Obie końcówki 

kabli należy opisać/ponumerować w czytelny sposób.  

Monitoring: 

 kamery nad każdym wejściem do budynku i laboratoriów, 

 kamery nad wjazdem i wewnątrz garażu, 

 kamery na elewacji zewnętrznej budynku, 

 kamery nad wejściem do serwerowni, 

 przybliżona ilość kamer: 16 sztuk, 

 system wyposażyć w rejestrator w celu rozszerzenia o nowe kamery, 

 rejestrator kamer i program obsługi musi być kompatybilny z systemem istniejącym, firmy INTROX, 

 dostawa i uruchomienie systemu w porozumieniu z działem IT Instytutu Lotnictwa.  

 

Kontrola dostępu: 

 wszystkie drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku i laboratoriów, 

 drzwi wewnętrzne do pomieszczeń w strefie laboratorium chemicznego, 

 drzwi wewnętrzne w strefie laboratorium chemicznego, 

 drzwi do serwerowni, 

 przybliżona ilość wejść z kontrolą dostępu: 18 szt.  

 system wyposażyć w kontrolery z czytnikami kart zbliżeniowych, 

 wszystkie drzwi muszą być dostosowane do systemu kontroli dostępu: wyposażone w 

samozamykacz i rygiel rewersyjny, 

 system kontroli dostępu musi być kompatybilny z systemem istniejącym, firmy AC Project, 

 dostawa i uruchomienie systemu w porozumieniu z działem IT Instytutu Lotnictwa.  

 

Rejestracja czasu pracy: 

 rejestratory czasu pracy należy umieścić we wszystkich holach wejściowych budynku, 
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 przybliżona ilość rejestratorów: 4 szt., 

 system rejestracji czasu pracy musi być kompatybilny z systemem istniejącym, oprogramowanie 

XCHronos autorstwa IMM-U (Instytut Maszyn Matematycznych), 

 dostawa i uruchomienie systemu w porozumieniu z działem IT Instytutu Lotnictwa.  

9.19 Automatyka i sterowanie budynku BMS  

Budynek zostanie wyposażony w BMS wraz z jednostką centralna (komputer) z wizualizacją 

pomieszczeń i urządzeń technicznych. Systemem BMS należy objąć poniższe instalacje budynkowe:  

 automatyka sterowania oraz monitoring central wentylacyjnych - temperatura i wilgotność 

powietrza nawiewanego i wywiewanego, sygnalizacja pracy pomp, rekuperatorów, zaworów na 

nagrzewnicy i chłodnicy, sygnalizacja pracy nagrzewnicy wtórnej, informacje o awariach, 

 automatyka sterowania oraz monitoring wentylatorów wyciągowych - informacja o pracy lub 

awarii wentylatora, 

 automatyka sterowania oraz monitoring węzła c.o i c.t. - sygnalizacja pracy pomp, odczyt 

temperatury i ciśnienia w charakterystycznych miejscach, informacja o pracy zaworów 

automatycznych, informacje o awariach, 

 automatyka sterowania oraz monitoring zestawu hydroforowego - sygnalizacja pracy pompy, 

odczyt przepływu, informacje o awariach,  

 automatyka sterowania oraz monitoring klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych - regulacja 

temperatury z możliwością czasowego zaprogramowania z BMS, sygnalizacja przekroczenia 

punktu rosy na nawiewnikach chłodnego powietrza, sygnalizacja rozłączenia klimatyzacji, 

rozłączenie klimatyzacji po otwarciu okien, 

 automatyka sterowania oraz monitoring zbiornika wody deszczowej – sygnalizacja pracy pompy, 

informacje o awariach,  

 monitoring zużycia mediów - prąd, woda, ciepło c.o., c.w.u i c.t., 

 elektryka i teletechnika - wymiana informacji pomiędzy EMS a BMS w punkcie 9.15. 

Funkcje realizowane przez system BMS to:  

 pełna obsługa sieci, 

 monitorowanie i zarządzanie systemami automatyki, 

 tekstowe i graficzne przedstawianie treści, 

 scentralizowane zarządzanie alarmami i danymi, 

 wgląd w działania wykonywane w systemie, 

 odczyt, rejestracja trendów i wykresów. 

9.20 Sieci i przyłącza  

W zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie nowych przyłączy instalacyjnych oraz sieci 

zewnętrznych. Tabela nr 3 prezentuje orientacyjne długości przyłączy instalacyjnych.  

 

Tabela nr 3. Orientacyjne długości sieci i przyłączy instalacyjnych 

l.p. parametr 
orientacyjne długości 

i wymiary 

1 Sieci i przyłącze c.o. 63 mb 

2 Sieć i przyłącze wodociągowe 75 mb 
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3 Sieć i przyłącza kanalizacyjne sanitarne 16 mb 

4 Sieć i przyłącza kanalizacyjne deszczowe 75 mb 

5 Zbiornik retencyjny wody deszczowej i skroplin 30 m3 

6 Automatyczna instalacja do podlewania zieleni  45mb 

10 Część informacyjna  

10.1 Informacje ogólne 
 zalecane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty, odbył wizję lokalną na miejscu 

prowadzenia prac i zapoznał się z ich specyfikacją i zakresem; 

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

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

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

być minimalny i uzgodniony z użytkownikami; 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek prowadzenia 

swoich prac; 

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

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

wprowadzenia nieznacznych zmian w stosunku do poniższych informacji. 

10.2 Uwarunkowania dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej 

 zakres i forma dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót, muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462 z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 

 zakres i  forma dokumentacji kosztorysowej  (przedmiary i kosztorysy inwestorskie) muszą być 

zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie 

funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z dnia 08.06.2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami), 

 dokumentacja, o której mowa w ust. 1 powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Wszystkie rysunki w projektach muszą być w pełni 

zwymiarowane, 

 dokumentacja, o której mowa w ust. 1 powinna posiadać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia 

oraz pozwolenia wymagane innymi przepisami, 

 niezbędne jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę obliczeń uzasadniających 

przyjęte rozwiązania projektowe we wszystkich branżach, 

 niezbędne jest dokonanie przez Wykonawcę uzgodnień z Zamawiającym na etapie koncepcji oraz 

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej - budowlanej przez Zamawiającego i Urząd 

Lotnictwa Cywilnego, przed złożeniem jej w Wydziale Architektury celem uzyskania pozwolenia na 

budowę. 
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10.3 Wymagania dotyczące wykonania robót 

a) Czynności wstępne  

 Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsca prowadzenia robót w celu przygotowania 

dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz rozpoczęcia robót budowlano-instalacyjnych. 

Udostępnienie terenu wymaga protokołu wejścia podpisanego przez obie strony; 

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

uniemożliwiający dostanie się osób postronnych; 

 Zamawiający wyznaczy miejsce w okolicy budynku ,,B1” do stworzenia zaplecza sanitarnego oraz 

składowania materiałów i narzędzi; 

 Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na obszarze przekazanych miejsc w 

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

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

protokole przekazania terenu; 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za organizację robót budowlanych, zabezpieczenie 

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

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

obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP i pracą przy urządzeniach 

elektroenergetycznych, a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych 

w obowiązujących przepisach. Wykonawca zabezpieczy teren przed dostępem osób 

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

b) Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 

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

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

obiektu, w którym wykonywane są prace budowlane; 

 Wykonawca odtworzy zniszczone trawniki, krzewy i roślinność.  

c) Materiały  

 Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

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

konstrukcje i urządzenia niezbędne do realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszące 

czynności niezbędne do zrealizowania zadania; 

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

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy 

wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane 

i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia 

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

niewyszczególnionych 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 
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odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

Programie funkcjonalno-użytkowym; 

 Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do szczegółowego zapoznania się z 

materiałami przygotowanymi i udostępnionymi przez Zamawiającego, dotyczącymi zakresu robót. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie prace konieczne do 

wykonania wynikające z wyżej wymienionych czynności. Wszelkie nieścisłości winny być 

rozstrzygnięte na etapie postępowania przetargowego. 

 

10.4 Przebieg prac 
a) Zakres BHP 

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

zwłaszcza zapewni:  

- wykonanie planu BIOZ; 

- 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.).  

b) W zakresie zagadnień przeciwpożarowych wykonawca jest zobowiązany 

 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; 

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

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

przyległe; 

 używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed 

możliwością wywołania pożaru. 

10.5 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 
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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. 

 

10.6 Przepisy prawa i normy  
 przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane wyżej elementy wraz z uprzednią oceną 

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

normami związanymi z ich realizacją, a w szczególności: 

a) Ustawa z 07.07.1994r z późniejszymi zmianami - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 z 

późniejszymi zmianami). 

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 

poz. 1129). 

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

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

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

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

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

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

2010 nr 109 poz. 719). 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

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

późniejszymi zmianami.  

g) Polskimi Normami lub Europejskimi obowiązującymi dla poszczególnych elementów zamówienia. 

 

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. 

 

 


