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KODY CPV POSZCZEGÓLNYCH GRUP ROBÓT 
44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby 
pomocnicze dla budownictwa 
45000000-7 - Roboty budowlane 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45113000-2 - Roboty na placu budowy 
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych 
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych 
45200000-0 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262210-6 - Fundamentowanie 
45262340-6 - Wstrzykiwanie zaprawy 
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 
45262521-9 - Roboty murarskie w zakresie fasad 
45262521-9 - Roboty murarskie w zakresie fasad 
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
45262700-8 - Przebudowa budynków  
45262800-9 - Rozbudowa budynków 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
45314000-1 - Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
45314100-2 - Instalowanie central telefonicznych 
45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych 

http://www.cpv.com.pl/kod,45000000-7.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45100000-8.html
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-i-rozbiorki-obiektow-budowlanych-roboty-ziemne-6348/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-i-rozbiorki-obiektow-budowlanych-roboty-ziemne-6348/
http://www.cpv.com.pl/kod,45112710-5.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45110000-1.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45110000-1.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45111000-8.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45111100-9.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45111220-6%20.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45111230-9.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45111291-4%20.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45111300-1%20.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45113000-2.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45210000-2%20.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45220000-5.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45260000-7%20.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45260000-7%20.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45300000-0.html
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-elektryczne-7017/
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4531431071 - Kładzenie kabli 
45312200-9 - Instalacja sygnalizacji pożaru 
4531220-9   - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 
45320000-6 - Roboty izolacyjne 
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45350000-5 - Instalacje mechaniczne 
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia 
45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych 
45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe 
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45320000-6 - Roboty izolacyjne 
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie 
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 
45410000-4 - Tynkowanie 
45422000-1 - Roboty ciesielskie 
45443000-4 - Roboty elewacyjne 
45500000-2  - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską 
do prowadzenia robót z zakresu 
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne 
71300000-1 - Usługi inżynieryjne 
71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania 
przestrzennego i zagospodarowania terenu 
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem 
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i 
konsultacji technicznej 
71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli 
 
 

 

 

 

 

http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-izolacyjne-7063/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-wodno-kanalizacyjne-i-sanitarne-7067/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-ogrodzen-plotow-i-sprzetu-ochronnego-7085/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalacje-mechaniczne-7094/
http://www.cpv.com.pl/kod,45400000-1.html
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-zakladania-stolarki-budowlanej-oraz-roboty-ciesielskie-7098/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-zakladania-stolarki-budowlanej-oraz-roboty-ciesielskie-7098/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pokrywanie-podlog-i-scian-7124/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-malarskie-i-szklarskie-7141/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-wykonczeniowe-pozostale-7154/
http://www.cpv.com.pl/kod,45500000-2.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45500000-2.html
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-i-podobne-8077/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-inzynieryjne-8097/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-dotyczace-planowania-przestrzennego-i-zagospodarowania-terenu-8222/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-dotyczace-planowania-przestrzennego-i-zagospodarowania-terenu-8222/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-zwiazane-z-budownictwem-8226/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-testowania-technicznego-analizy-i-konsultacji-technicznej-8234/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-testowania-technicznego-analizy-i-konsultacji-technicznej-8234/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-nadzoru-i-kontroli-8255/
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SPIS TREŚCI 

 
A- CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 ZAKRES OPRACOWANIA 
1.1.1 Przedmiot opracowania 
1.1.2  Zakres przedmiotu opracowania 

1.1.2.1 Prace projektowe 
1.1.2.2 Roboty budowlano- montażowe 
1.1.2.3 Charakterystyczne parametry określające 

wielkość obiektu 
1.1.2.4 Szkolenie, rozruch, przejęcie robót od 

Wykonawcy 
1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 
1.2.1 Opis stanu istniejącego- zagospodarowania terenu 
1.2.2 Uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne 
1.2.3 Uwarunkowania komunikacyjne 
1.2.4 Uwarunkowania konserwatorskie 
1.2.5 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy 

1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
1.3.1 Ogólny opis stanu projektowanego 
1.3.2 Założenia do koncepcji przebudowy budynku w zakresie 

obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej 
1.3.3 Wymagane rozwiązania funkcjonalne 

1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
1.4.1 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe 
1.4.2 Realizacja robót 
1.4.3 Wymagane rozwiązania materiałowe- konstrukcja 
1.4.4 Wymagane rozwiązania materiałowe- architektura 
1.4.5 Wymagane instalacje elektryczne i teletechniczne 
1.4.6 Wymagane elementy zagospodarowania terenu 

2. OPIS SZCZEGÓŁÓWYCH WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
2.2 SZCZEGÓŁOWE CECHY ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE 

ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 
2.2.1 Konstrukcja 

2.2.1.1 Adaptacja istniejących elementów 
konstrukcyjnych 

2.2.1.2 Wymagania dla nowych elementów 
projektowanych 

2.2.1.3 Zabezpieczenie p.poż elementów konstrukcji 
2.2.1.4 Nadproża okienne w szczycie północnym 
2.2.1.5 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
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2.2.2 Architektura- wymagania techniczne i użytkowe 
zastosowanych materiałów 

2.2.3 Wyposażenie pomieszczeń 
2.2.4 Wymagania dotyczące instalacji 

2.2.4.1 Wstęp 
2.2.4.2 Przybory sanitarne 
2.2.4.3 Instalacja wody zimnej 
2.2.4.4 Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 
2.2.4.5 Kanalizacja sanitarna 
2.2.4.6 Instalacja c.o. 
2.2.4.7 Instalacja klimatyzacji 
2.2.4.8 Instalacja wentylacji 

2.2.5 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej 
2.2.5.1 Wymagania ogólne 
2.2.5.2 Roboty elektryczne zewnętrzne 
2.2.5.3 Roboty elektryczne wewnętrzne 
2.2.5.4 Warunki wykonania i odbioru robót 

budowlanych- instalacje elektryczne 
2.2.5.5 Materiały 
2.2.5.6 Rozdzielnice 
2.2.5.7 UPS 
2.2.5.8 Kable elektryczne 
2.2.5.9 Przepusty kablowe 
2.2.5.10 Koryta kablowe 
2.2.5.11 Listwy instalacyjne 
2.2.5.12 Rury instalacyjne 
2.2.5.13 Rury instalacyjne karbowane 
2.2.5.14 Oświetlenie 
2.2.5.15 Sprzęt do wykonania instalacji elektrycznych 
2.2.5.16 Transport 
2.2.5.17 Roboty zewnętrzne-wytyczenie trasy 
2.2.5.18 Roboty ziemne dla układania kabli 
2.2.5.19 Ochrona przepięciowa i uziemienie robocze 
2.2.5.20 Pozostałe wymagania 
2.2.5.21 Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu 

instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej 

2.2.5.22 Kontrola jakości robót 
2.2.5.23 Odbiór robót 
2.2.5.24 Dokumenty odniesienia 
2.2.5.25 Zakres robót elektrycznych i kolejność realizacji 
2.2.5.26 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji 

robót 
2.2.5.27 Okablowanie strukturalne 

2.2.6 Zagospodarowanie terenu 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY  
„Zaprojektowanie i budowa pomieszczeń biurowych przy ul. Lipowej 81 w Łodzi”  

Paweł Filipowicz projektowanie architektoniczne, konserwacja zabytków. Ul. Zielona 1/3 

90-414 Łódź, tel. 42 678 37 37, kom: +48 605 103 402 

 

5 

 

2.3 WSKAŹNIKOWA KALKULACJA KOSZTÓW 
PRZEWIDYWANYCH REMONTU I ADAPTACJI BUDYNKU 
DYDAKTYCZNEGO POŁOŻONEGO W ŁODZI PRZY UL. 
LIPOWEJ 81 DLA POTRZEB WYDZIAŁÓW PROKURATURY 
KRAJOWEJ I PROKURATURY REGIONALNEJ 
 

B- CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ 

ZAMIERZENIA BUDOLANEGO Z WYMOGAMI 
WYNIKAJĄCYMI Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

3.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO 
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 
BUDOWLANE 

3.3 DOKUMENTY I UZGODNIENIA PRZEKAZANE PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO 

3.4 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 

ZAŁĄCZNIK 1- OŚWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU DOSTAWY ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ 
ZAŁĄCZNIK 2- KONCEPCJA KIERUNKOWA- CZĘŚĆ GRAFICZNA 
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A - CZĘŚĆ OPIS0WA PROGRAMU FUNKCJONALNO 
UŻYTKOWEGO (PFU) 

 

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1 ZAKRES OPRACOWANIA 
1.1.1  Przedmiot opracowania 
Niniejszy PFU i opracowana koncepcja kierunkowa określa wymagania i 
oczekiwania Zamawiającego w zakresie projektowania i rzeczowej 
realizacji zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa budynku oraz garaży 
przy ul. Lipowej 81 w Łodzi na potrzeby dwóch wydziałów Prokuratury 
Regionalnej w Łodzi”  realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Obiekt zlokalizowany jest na działce nr 68/5 obręb P20. 
 
1.1.2 Zakres przedmiotu zamówienia 
1.1.2.1 Prace projektowe 
Wykonawca opracuje następujące dokumenty: 

 Szczegółowa inwentaryzacja architektoniczno- budowlana 
istniejącego budynku. 

 Projekt budowlany budynku opracowany na podstawie wykonanej 
koncepcji kierunkowej zawartej w niniejszym opracowaniu, w 
zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującymi w Polsce: ustawy 
Prawo Budowlane Ustawa z dnia 07.07.1994r. (Dz.U. nr 89 poz. 414 
– tekst jednolity Dz.U.2015 poz. 443 – wraz z późniejszymi 
zmianami) i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 
2012r. Poz. 462). Opracowania projektowe zostaną wykonane z 
uwzględnieniem wytycznych zawartych w przepisach wewnętrznych 
Inwestora odnoszących się do projektowania i wykonywania 
obiektów prokuratury, 

 Projekt rozbiórki budynku garażowego położonego w zachodniej 
części działki 

 Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę. 
 Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty 

techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie projektu 
budowlanego dla potrzeb wykonawstwa. Dokumentacja powinna być 
opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 
Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 
uzgodnieniach. Projekty wykonawcze sporządzane będą oddzielnie 
dla każdej branży, 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 Przedmiar Robót umożliwiający rozliczenie inwestycji, 
 Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący podstawę rozliczenia 

inwestycji, 
 Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposób czytelny 
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wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy. 
 
Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 
Projektant uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne 
dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do 
użytkowania obiektu. Koszty opłat z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca otrzyma wszelkie upoważnienia niezbędne do uzyskania ww. 
uzgodnień. 
 
Mapy geodezyjne do celów projektowych. 
Mapa geodezyjna do celów projektowych z aktualnym uzbrojeniem terenu 
w zakresie objętym realizacją inwestycji jest w posiadaniu Zamawiającego 
i zostanie przekazana wykonawcy. 
 
Projektant jest zobowiązany do weryfikacji podanych wymagań zawartych 
w materiałach wyjściowych Zamawiającego odnoszących się do bilansu 
terenu oraz bilansu mediów. W przypadku powstania rozbieżności  
w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi 
przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia. 
Przedstawione w niniejszym programie i koncepcji kierunkowej parametry 
są wielkościami wstępnymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na 
podstawie sporządzonego projektu budowlanego. 
 
Wizytacja terenu budowy. 
Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę 
wizytacji Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną 
odpowiedzialność, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania 
rzetelnej oferty. 
Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować 
cały zakres objęty niniejszym PFU i koncepcją kierunkową oraz umożliwiać 
prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Projekty zawierające rozwiązania służące ochronie przeciwpożarowej 
muszą zostać uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. w 
zakresie gwarantującym umożliwienie przyjęcia do eksploatacji obiektu po 
realizacji remontu. 
 
1.1.2.2 Roboty budowlano – montażowe 
W wyniku realizacji zamówienia należy przewidzieć demontaż części 
elementów budynku, w tym instalacji i ścian wewnętrznych. 
W wyniku realizacji zamówienia Wykonawca winien przekazać 
Zamawiającemu: 
a) Budynek 
Budynek o pięciu kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony 
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Wyposażenie w instalacje: 
 elektryczne oświetlenia i gniazd wtykowych, 
 odgromowa, 
 sieć teleinformatyczna, 
 instalację oddymiania (klapy dymowe) 
 system sygnalizacji włamania i napadu - SSWiN 
 system monitoringu - CCTV 
 system kontroli dostępu - KD 
 system zarządzania bezpieczeństwem - SMS 
 instalacje teleinformatyczne – LAN 
 instalacje telefoniczne 
 system audio-video do przeprowadzania wideokonferencji 
 instalacje wideo-domofonową 
 instalacje interkomowe (pomieszczenie okazań) 
 system nagłośnienia (sala narad) 
 instalacja audiowizualna (sala narad) 
 instalacje wod.-kan. i ciepłej wody użytkowej, 
 instalacja hydrantowa p.poż. 
 instalacja centralnego ogrzewania z sieci ciepłowniczej 
 węzeł cieplny- przebudowa  
 instalacja wentylacji grawitacyjnej w wybranych pomieszczeniach 

technicznych, 
 instalacja wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem w 

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, 
 instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, 
 instalacja klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach (serwerownia, 

sala narad), 
 dwustronne zasilanie budynku, 
 awaryjne źródło zasilania dla wskazanych urządzeń budynku 

(serwerownie, instalacje sygnalizacyjne, oddymianie klatek 
schodowych...) 

 instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 
 instalacja odprowadzenia wód opadowych do istniejącej kanalizacji 

deszczowej 
 dźwig osobowy z kabiną umożliwiającą przewóz osoby 

niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. 
 

 
W budynku przewiduje się zasilanie podstawowe i rezerwowe. 
 

b) Zagospodarowanie terenu 
Należy zaprojektować zagospodarowanie terenu zgodnie z 
wymaganiami określonymi w kolejnych rozdziałach niniejszego 
opracowania. Teren należy wyposażyć w niezbędne urządzenia 
infrastruktury technicznej. Należy przyjąć wykorzystanie istniejących 
zjazdów z terenów dróg publicznych. Zjazd zlokalizowany po stronie 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY  
„Zaprojektowanie i budowa pomieszczeń biurowych przy ul. Lipowej 81 w Łodzi”  

Paweł Filipowicz projektowanie architektoniczne, konserwacja zabytków. Ul. Zielona 1/3 

90-414 Łódź, tel. 42 678 37 37, kom: +48 605 103 402 

 

10 

 

wschodniej działki służyć będzie również obsłudze konwoju. Wg 
opracowanej koncepcji kierunkowej na przedmiotowej działce 
projektuje się budynek biurowy oraz zagospodarowanie terenu wraz 
z realizacją niezbędnych obiektów infrastruktury technicznej, oraz 
terenów utwardzonych. 
Należy zachować istniejącą zieleń i wykonać wszelkie niezbędne 
prace pielęgnacyjne w celu utrzymania nasadzeń w jak najlepszej 
kondycji. Na terenie działki, po stronie wschodniej, należy wykonać 
miejsca parkingowe dla pracowników, z uwzględnieniem, że 
większość potrzeb parkingowych będzie zaspokojona przez miejsca 
znajdujące się na terenie dróg publicznych, w sąsiedztwie terenu 
inwestycji.  
Należy zachować istniejące ogrodzenie. Elementy murowane należy 
oczyścić, elementy metalowe należy zdemontować, poddać 
piaskowaniu, uzupełnieniu ewentualnych ubytków, malowaniu 
proszkowemu i zamontować ponownie. 
Do budynku przewiduje się zachowanie przyłączy zgodnie z 
warunkami technicznymi  
-    wodociągowe 
-    ciepłownicze (węzeł cieplny do przebudowy) 
-   energetyczne (rozbudowane o dwustronne zasilanie zgodnie z 
uzyskaną promesą zakładu energetycznego) 
-    kanalizacji sanitarnej 
- kanalizacji deszczowej  
W celu czasowego gromadzenia odpadów należy wykorzystać 
dotychczasowe miejsce, zlokalizowane w północno-zachodnim 
narożniku działki. 
 

Elementy zagospodarowania terenu do wykonania: 
 wymiana nawierzchni 
 parking dla samochodów osobowych  
 podjazd do budynku od strony frontowej 
 wjazd dla konwoju do garażu 
 chodniki wokół budynku 
 modernizacja miejsca na gromadzenie odpadków 
 przyłącze elektroenergetyczne (rozbudowane o dwustronne zasilanie 

zgodnie z uzyskaną promesą zakładu energetycznego) 
 instalacja oświetlenia terenu i wejść do budynku 
 przyłącze teletechniczne 
 system zewnętrzny monitoringu CCTV 
 prace pielęgnacyjne w obrębie istniejącej zieleni 
 mała architektura 
 

c) Garaże 
Na terenie inwestycji znajdują się dwa parterowe budynki garażowe. 
Garaż zlokalizowany w zachodniej części działki należy przeznaczyć do 
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rozbiórki. Drugi z nich należy przeznaczyć do remontu i adaptacji. 
 
 

 
1.1.2.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 
Powierzchnia użytkowa budynku biurowego:   1684,89 m2 

Powierzchnia zabudowy budynku biurowego:   336 m2 
Powierzchnia zabudowy garaży:     81 m2 
Powierzchnia zabudow garaży do zachowania:   35 m2 
Projektowana powierzchnia zabudowy:      371 m2 

Ilość kondygnacji nadziemnych:     5 
Kubatura budynku głównego:     ok. 6294 m3 

Kubatura łącznie:        ok. 6514 m3 
 
Powierzchnia działki:       1435 m2 
Powierzchnia utwardzona:      764 m2 
Powierzchnia czynna biologicznie:     300 m2 
 
Wskaźnik powierzchni zabudowy:     26% 
Wskaźnik intensywności zabudowy:    1,3 
 
Przedstawione w PFU i koncepcji wielkości nie są wielkościami 
ostatecznymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na etapie 
sporządzania dokumentacji projektowej. Dopuszcza się dopuszcza się 
możliwość zmiany przedstawionych powierzchni o 20%.  
 
 
 

1.1.2.4 Szkolenie, rozruch, przejęcie robót od Wykonawcy 
Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń i eksploatację próbną, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU i koncepcji. Wykona 
także inne zobowiązania konieczne do przejęcia robót od Wykonawcy i 
przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposaży obiekt w urządzenia 
eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardów 
wynikających z ogólnych przepisów. Wykonawca zapewni także kompletne 
oznakowanie obiektu i urządzeń oraz elementów instalacji wymagających 
oznakowania np. w zakresie ochrony p.poż i ewakuacji. 
Wykonawca opracuje instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu. 
Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego  
w zakresie obsługi i serwisu instalacji alarmowych i kontrolnych oraz takich 
urządzeń jak dźwig osobowy, kotłownia c.o., urządzenia central 
wentylacyjnych i klimatyzacji. Odbycie szkolenia należy potwierdzić 
imiennymi protokołami. 
 
1.1.2.6 Serwis 
Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń i instalacji, aż do końca 
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okresu usuwania wad. Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami  
w przedmiotowym zakresie znajdzie się po stronie Wykonawcy. Koszty 
serwisowania urządzeń i instalacji w okresie usuwania wad pokrywa 
Wykonawca. 
 
1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 
1.2.1 Opis stanu istniejącego, zagospodarowanie terenu 
Teren inwestycji jest ogrodzony, częściowo utwardzony, z zielenią 
urządzoną. 
Na terenie inwestycji znajdują się: 
pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, budynek oraz dwa garaże.  
Teren działki jest zagospodarowany  Budynek posiada wszystkie niezbędne 
podłączenia do mediów.  
Przyłącze wody dn 50mm (63)  z pojedynczym zestawem wodomierzowym   
jest wykonane  z wodociągu miejskiego  dn 160mm zlokalizowanego w 
ul.Marii Curie Skłodowskiej.   
Przyłącze kanalizacji ogólnospławnej DN 0.15m wykonane jest z 
kanalizacji miejskiej  ogólnospławnej  Dn 0,45 m zlokalizowanej  w ul. 
Marii Curie Skłodowskiej. Ścieki sanitarne i wody opadowe z  dachu i  
terenu nieruchomości odprowadzane są tym przyłączem.  
Przyłącze ciepłownicze  dn 50mm  wykonane jest od strony ul. Marii Curie 
Skłodowskiej , z wejściem bezpośrednim do węzła cieplnego  
Istnieje również przyłącze gazu  wykonane od strony ul. M. Curie 
Skłodowskiej  które obecnie jest nieczynne zakończone zaślepionym 
wejściem do budynku- do likwidacji. 
Budynek wyposażony jest w instalację wody zimnej,  instalację 
hydrantową z hydrantami dn 25 z wężami półsztywnymi w szafkach 
zlokalizowanymi na każdej kondygnacji, kanalizację sanitarną i deszczową, 
instalację centralnego ogrzewania wykonaną  częściowo z rur stalowych i 
miedzianych  z grzejnikami żeliwnymi  starego typu . Stan instalacji 
określić można jako zadawalający , ale po zmianie funkcji i przebudowie 
pomieszczeń  wymagana będzie budowa nowych rozprowadzeń i 
odbiorników   
 
1.2.2 Uwarunkowania urbanistyczno- architektoniczne 
Teren inwestycji nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, znajduje się natomiast na terenie, dla 
którego obowiązuje uchwała nr XXXVI/937/16 Rady Miejskiej w Łodzi z 
dnia 19 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
miasta Łodzi położonej w rejonie alei Adama Mickiewicza i Tadeusza 
Kościuszki i ulic: Łąkowej, Marii Skłodowskiej-Curie, Stefana Żeromskiego, 
Andrzeja Struga, Gdańskiej, Mikołaja Kopernika i Wólczańskiej. 
 
1.2.3 Uwarunkowania komunikacyjne 
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Przedmiotowa posesja zlokalizowana jest po południowo- zachodniej 
stronie skrzyżowania ulic Marii Skłodowskiej-Curie oraz Lipowej. Posesja 
posiada trzy wjazdy: dwa z ulicy Marii Skłodowskiej-Curie i jeden od 
strony ulicy Lipowej. Od strony ul. Lipowej znajduje się również wejście na 
teren obiektu. 
 
1.2.4 Uwarunkowania konserwatorskie 
Obiekt znajduje się w granicach obszaru wpisanego do ewidencji 
zabytków, natomiast indywidualnie nie stanowi wartości zabytkowej, 
podlegającej ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  
 
 
1.2.5 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy 
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy, nastąpi na podstawie protokołu. 
Od tej chwili, aż do momentu przekazania obiektów i terenu 
Zamawiającemu, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie 
szkody związane z realizacją przedsięwzięcia. 
W trakcie prowadzonych prac budowlanych należy zapewnić bezpieczne 
dojście i dojazd na plac budowy. Wykonawca w ramach projektu 
technologii i organizacji robót sporządzi i przedłoży do zatwierdzenia 
Zamawiającemu lub osobie przez niego wskazanej, koncepcję 
zagospodarowania terenu budowy, która będzie obejmować m.in. plan 
zawierający: 

 organizację robót budowlanych, 
 zabezpieczenie interesów osób trzecich, 
 warunki bezpieczeństwa pracy, 
 warunki dotyczące organizacji ruchu, 
 zaplecze dla potrzeb budowy, 
 ogrodzenia, zabezpieczenia dojazdu, 

Wykonawca wykona: 
 tymczasowe ogrodzenia terenu budowy (wymagane elementy 

ogrodzenia stalowe pełne, prefabrykowane systemowe  
o wysokości min. 2,0 m), 

 tablice informacyjne budowy (zgodnie z wymogami Prawa 
Budowlanego), 

 tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych, gruntu  
z wykopów i kruszyw mineralnych, 

 przyłącze elektryczne i wod.-kan. na czas budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać i utrzymać na swój koszt 
zabezpieczenie terenu budowy, strzec znajdującego się tam mienia, 
zapewnić warunki BHP, ergonomii pracy i p.poż. Ponadto Wykonawca 
zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób 
uwzględniający użytkowanie przez innych użytkowników istniejącej drogi. 
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Teren budowy posiada przyłącze wody i elektryczne oraz gazowe, 
przewidziane do likwidacji. Punkty podłączenia wskaże Zamawiający. Oba 
przyłącza muszą być opomiarowane co zapewni Wykonawca we własnym 
zakresie. Wywozu gruzu i odpadów budowlanych Wykonawca może 
dokonywać na odpowiednie wysypisko miejskie w Łodzi. 
 
 
1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
1.3.1 Ogólny opis stanu projektowanego 
Opracowanie projektu budowlanego budynku nastąpi na bazie niniejszego 
PFU oraz opracowanej koncepcji kierunkowej. 
Przed budynkiem należy zaprojektować i wykonać miejsca postojowe dla 
pracowników oraz stanowisko postojowe dla osób niepełnosprawnych. Od 
strony ulicy Lipowej należy zaprojektować wjazd dla konwoju, prowadzący 
do garażu znajdującego się po południowej stronie budynku. Wjazd ten 
należy zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
dla osób i mienia (ścisła kontrola wjeżdżających i wyjeżdżających). 
W ww. koncepcji uwzględnione zostały strefy dostępności. Pomieszczenia 
Prokuratury zgrupowane zostały w sposób zapewniający optymalną 
realizację zadań, z ograniczeniem dostępu osób postronnych z 
jednoczesnym zapewnieniem swobodnego dostępu stronom postępowania 
prokuratorskiego do informacji prawnie należnych. Zespoły pomieszczeń 
rozmieszczone zostały w taki sposób, aby wraz z przechodzeniem do stref 
o ograniczonym dostępie ulegała zmniejszeniu ilość interesantów. 
 
Do strefy ogólnodostępnej należą: 

- biuro podawcze, 
- pokój ochrony z szatnią i miejscem deponowania broni 
- hol - poczekalnia dla interesantów, 
- sanitariaty damskie (obsługujące również osoby niepełnosprawne) 
oraz męskie, 
- pokój kierowcy. 

 
Do strefy o ograniczonym dostępie należą: 

- gabinety kierowników jednostek, 
- gabinety kierowników sekretariatów, 
- sekretariaty  
- pokoje prokuratorów i asystentów, 
- zespół pomieszczeń informatyków, 
- pokoje urzędników, 
- Pokój pracownika obsługi, 
- pokoje socjalne, 
- pomieszczenia digitalizacji akt, 
- węzły sanitarne, 
- sala narad, 
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Do strefy specjalnie chronionej (bezpiecznej) należą: 
- pomieszczenie UPS-a, 
- pokoje przesłuchań, 
- pokoje okazań, 
- sanitariat dla zatrzymanych, 

 
Do stref bez możliwości dostępu osób postronnych należą: 

- zespół kancelarii tajnej, 
- archiwa, 
- magazyny dowodów rzeczowych, 
- pomieszczenia techniczne (wymiennikownia, serwerownia, pom. 
teletechniczne, monitoringu, pomieszczenie bezpieczeństwa) 

 
PIWNICA 
W piwnicy należy zaprojektować i wykonać:  
- łącznik pomiędzy garażem dla konwoju i strefą dla osób zatrzymanych 
(w tym schody, komunikacja, węzeł sanitarny, pomieszczenie dla osób 
zatrzymanych, pokój przesłuchań i pokój okazań).  
- korytarz, zapewniający dostęp do poszczególnych pomieszczeń. Korytarz 
jest oddzielony od komunikacji dla osób zatrzymanych. 
- magazyny dowodów rzeczowych, 
- archiwum podręczne, 
- magazyny podręczne, 
- pomieszczenia techniczne, 
- węzeł sanitarny, 
- pomieszczenie dla pracownika obsługi 
- winda 
- klatka schodowa 
Piwnica skomunikowana jest z pozostałą częścią budynku za pomocą 
istniejącej klatki schodowej oraz projektowanej windy.  
 
PARTER 
Na kondygnacji parteru należy wykorzystać istniejące wejścia do budynku. 
Wejście główne zlokalizowane jest od strony wschodniej. Wejście 
znajdujące się po stronie zachodniej pełni funkcję gospodarczą. Wejście 
główne i gospodarcze pełnią również funkcję wyjść ewakuacyjnych. 
Wejście główne odbywa się przez przedsionek i prowadzi do zespołu 
pomieszczeń ogólnodostępnych, w tym: hallu głównego, biura podawczego 
wydzielonego ladą, pomieszczenia ochrony z szatnią i miejscem 
deponowania broni, sanitariatów oraz pomieszczenia kierowcy. 
W hallu należy zlokalizować urządzenia służące do kontroli osób 
wchodzących. Z hallu dostępna jest również sala narad, mogąca pełnić 
okazjonalnie funkcję Sali konferencyjnej. Dostępna jest ona również ze 
strefy ograniczonego dostępu, poprzez wejście od strony istniejącej klatki 
schodowej. 
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W dalszej części kondygnacji należy zaprojektować i wykonać 
pomieszczenia zespołu informatycznego, dwa pomieszczenia dla 
policjantów, pomieszczenie przesłuchań na odległość oraz węzeł sanitarny 
z prysznicem dla pracowników.  
Parter skomunikowany jest z pozostałą częścią budynku za pomocą 
istniejącej klatki schodowej oraz projektowanej windy.  
  
 
I PIĘTRO 
Na I piętrze należy zaprojektować i wykonać: zespół sekretariatu wydziału 
(w tym sekretariat, pokój kierownika sekretariatu, pomieszczenie ksero i 
digitalizacji akt, pokój urzędników). Pokój kierownika sekretariatu musi 
mieć bezpośrednie połączenie z gabinetem naczelnika wydziału. Ponadto 
na kondygnacji należy zaprojektować i wykonać pięć pokoi prokuratorów, 
dwa pokoje asystentów, pokój socjalny, węzeł sanitarny i pomieszczenie 
dla osoby sprzątającej.  
Na kondygnacji tej należy przewidzieć stworzenie stanowisk pracy dla 8. 
urzędników (w tym kierownika sekretariatu), naczelnika wydziału, 5. 
prokuratorów i 4. asystentów. I piętro skomunikowane jest z pozostałą 
częścią budynku za pomocą istniejącej klatki schodowej oraz 
projektowanej windy.  
 
 
II PIĘTRO 
Na II piętrze należy zaprojektować i wykonać: dwanaście pokoi 
prokuratorów, dwa pokoje asystentów, węzeł sanitarny i pomieszczenie dla 
osoby sprzątającej.  
Na kondygnacji tej należy przewidzieć stworzenie stanowisk pracy dla  12. 
prokuratorów i 4. asystentów. II piętro skomunikowane jest z pozostałą 
częścią budynku za pomocą istniejącej klatki schodowej oraz 
projektowanej windy.  
 
III PIĘTRO 
Na III piętrze należy zaprojektować i wykonać: zespół kancelarii tajnej (w 
tym czytelnia z lustrem weneckim umożliwiającą jej obserwację z pokoju 
urzędnika kancelarii i bezpiecznym stanowiskiem komputerowym, pokój 
urzędnika, przedsionek, dwa pokoje przesłuchań). Wejście do czytelni 
odbywa się przez pomieszczenie urzędnika. Należy zaprojektować i 
wykonać lustro weneckie zapewniające pracownikowi kancelarii możliwość 
obserwacji czytelni. Ponadto na kondygnacji należy zaprojektować i 
wykonać osiem pokoi prokuratorów, dwa pokoje asystentów, pokój 
socjalny, węzeł sanitarny i pomieszczenie dla osoby sprzątającej.  
Na kondygnacji tej należy przewidzieć stworzenie stanowisk pracy dla 1. 
pracownika kancelarii tajnej  8. prokuratorów i 4. asystentów.  
III piętro skomunikowane jest z pozostałą częścią budynku za pomocą 
istniejącej klatki schodowej oraz projektowanej windy.  
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IV PIĘTRO 
Na IV piętrze należy zaprojektować i wykonać: zespół sekretariatu 
wydziału (w tym sekretariat, pokój kierownika sekretariatu, pomieszczenie 
ksero i digitalizacji akt, pokój urzędników, pokój urzędnika). Ponadto na 
kondygnacji należy zaprojektować i wykonać: gabinet naczelnika wydziału, 
który musi mieć bezpośrednie połączenie z pokojem kierownika 
sekretariatu, trzy pokoje prokuratorów, dwa pokoje asystentów, węzeł 
sanitarny i pomieszczenie dla osoby sprzątającej.  
Na kondygnacji tej należy przewidzieć stworzenie stanowisk pracy dla 10. 
urzędników (w tym kierownika sekretariatu), naczelnika wydziału, 3. 
prokuratorów i 4. asystentów. IV piętro skomunikowane jest z pozostałą 
częścią budynku za pomocą istniejącej klatki schodowej oraz 
projektowanej windy.  
 
 
 
1.3.2   Założenia do koncepcji przebudowy budynku w zakresie 
obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej 
 
Należy zapewnić spełnienie wszelkich wymagań ochrony przeciwpożarowej 
określonych w przepisach. 
 
 
Dane wyjściowe: 

 projektowany obiekt pełnił funkcję budynku użyteczności publicznej, 
na potrzeby wymiaru sprawiedliwości; 

 przedmiotowy obiekt będzie stanowił wolno stojący podpiwniczony 
budynek, o pięciu kondygnacjach nadziemnych; 

 z uwagi na wysokość przekraczającą 12 m i nie przekraczającą 25m, 
budynek będzie zaliczony do budynków średniowysokich; 

 budynek będzie stanowił jedną strefę pożarową, o powierzchni 
wewnętrznej nie przekraczającej 1800 m2;  

 w budynku nie powinno się przechowywać materiałów 
niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów 
przeciwpożarowych; obok palnych materiałów  stanowiących wystrój 
i wyposażenie pomieszczeń biurowych, największe zagrożenie 
pożarowe mogą powodować papierowe wersje dokumentów, 
składowanych w pomieszczeniach magazynowych; 

Kategoria zagrożenia ludzi, liczba osób, gęstość obciążenia 
ogniowego 

Budynek z uwagi na przeznaczenie będzie zaliczony do kategorii ZL III 
zagrożenia ludzi. Przewidywana liczba osób zatrudnionych w tym obiekcie 
wyniesie ok. 70 + osoby okresowo przebywające w tym budynku 
(uczestnicy prowadzonych postępowań).   
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W projektowanej na parterze sali konferencyjnej nie przewiduje się 
przebywania jednocześnie ponad 50 osób. 
Gęstość ogniowa w pomieszczeniach technicznych i magazynowych nie 
powinna przekroczyć 500 MJ/m2. Na etapie projektu budowlanego należy 
ustalić ilość faktycznie zgromadzonych materiałów i obliczyć gęstość 
obciążenia ogniowego. 
 
Ocena zagrożenia wybuchem       
W przedmiotowym obiekcie nie będą występowały pomieszczenia 
zagrożone wybuchem oraz nie będą wyznaczane strefy zagrożone 
wybuchem. 
 
 
Klasa odporności pożarowej obiektu 
Przy założeniu, że budynek będzie zaliczony do kategorii ZL III zagrożenia 
ludzi oraz że będzie to budynek średniowysoki, o pięciu kondygnacjach 
nadziemnych, jego elementy powinny być nierozprzestrzeniające ognia 
oraz w części nadziemnej spełniać co najmniej wymagania określone dla 
budynku w klasie „B” odporności pożarowej. W związku z tym należy 
spełnić wszelkie wymagania dla danej klasy. 

 

Podział budynku na strefy pożarowe 

Budynek będzie stanowił jedną strefę pożarową o powierzchni 
wewnętrznej ok. 1700 m2 (dopuszczalna powierzchnia wewnętrzna wynosi 
5000 m2). 
Pomieszczenie głównej rozdzielni elektrycznej, zasilające niezbędne 
podczas pożaru instalacje i urządzenia, oraz pom. informatyków i UPS 
powinno stanowić odrębną strefę pożarową. 
 
 
Warunki ewakuacji 
Poziome drogi ewakuacyjne, wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz 
budynku 
Poziome drogi ewakuacyjne stanowią korytarze na kondygnacjach 
nadziemnych oraz w piwnicy. 
Szerokość korytarzy powinna wynosić co najmniej 1,4 m (chyba, że są 
odcinki dla ewakuacji nie więcej niż 20 osób – to wtedy co najmniej 1,2 
m). Wysokość co najmniej 2,2 m. Ściany obudowy korytarzy powinny mieć 
klasę odporności ogniowej EI 15 (klasa ta dotyczy także ścianek 
przeszklonych). Korytarze powinny być podzielone na odcinki nie dłuższe 
niż 50 m przy zastosowaniu niepalnych przegród z drzwiami 
dymoszczelnymi; ten warunek jest spełniony ponieważ korytarze są 
krótsze niż maks. dopuszczalna długość.  
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Hol wejściowy 
Założono, że przez hol wejściowy nie prowadzą drogi ewakuacyjne z klatki 
schodowej oraz z poziomej drogi komunikacji ogólnej. Hol ten należy  
oddzielić od  sąsiedniego korytarza ścianką wewnętrzną o klasie 
odporności ogniowej EI 15. W takim układzie hol ten będzie pełnił w 
zasadzie funkcję pomieszczenia z bezpośrednim wyjściem na otwartą 
przestrzeń. 
 
Wyjścia ewakuacyjne prowadzące z budynku na zewnątrz 
Należy zapewnić wyjścia ewakuacyjne zgodne z obowiązującymi 
przepisami. 
 

Pionowe drogi ewakuacyjne 

Pionową drogę ewakuacyjną będzie stanowić klatka schodowa z 
bezpośrednim wyjściem na otwartą przestrzeń. Wymiary klatki powinny 
spełniać wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych. 

Klatka zostanie wyposażona w urządzenia do grawitacyjnego usuwania 
dymu. 

Drogi i wyjścia ewakuacyjne powinny zostać oznakowane obowiązującymi 
znakami bezpieczeństwa. 

Wystrój wnętrz 

Wystrój dróg ewakuacyjnych powinny stanowić materiały i wyroby co 
najmniej trudno zapalne. Do wykończenia wnętrz nie powinny być 
stosowane materiały i wyroby łatwo zapalne, których produkty rozkładu 
termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów 
niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem 
ognia.  

Podłogi podniesione o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu (np. w 
serwerowni) powinny mieć niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej 
niezapalne płyty od strony przestrzeni podłogowej, mające klasę 
odporności ogniowej co najmniej REI 30. Przewody i kable prowadzone w 
tej przestrzeni powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności 
ogniowej EI 30. 

 

Pomieszczenia dla ponad 50 osób 

Nie przewiduje się tego rodzaju pomieszczeń. 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych 

Przewody instalacji użytkowych oraz instalacji elektrycznych będą 
prowadzone w szybach instalacyjnych. Przewody instalacji użytkowych 
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powinny być prowadzone przez ściany i stropy oddzielenia 
przeciwpożarowego w przepustach instalacyjnych o klasie odporności 
ogniowej EI wymaganej dla tych elementów – z wyjątkiem pojedynczych 
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych 
przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.  
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i 
stropach pomieszczeń zamkniętych, dla których wymagana klasa 
odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60 (niebędących 
elementami oddzielenia przeciwpożarowego) powinny mieć klasę 
odporności ogniowej EI ścian i stropów tego pomieszczenia. Wymóg ten 
będzie dotyczył obudowy szybów instalacyjnych, obudowy klatki 
schodowej oraz elementów oddzielających piwnicę od pozostałej części 
budynku. 
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez 
elementy oddzielenia przeciwpożarowego oraz przez elementy ww. 
pomieszczeń zamkniętych powinny zostać wyposażone w przeciwpożarowe 
klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS wymaganej dla tych 
elementów. 
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, 
kanalizacyjnej i ogrzewczej, a także na zewnętrznej powierzchni 
przewodów wentylacyjnych powinny być wykonane w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie ognia. 

Obiekt zostanie wyposażony w urządzenia piorunochronne, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie normami. 

Pomieszczenia techniczne i magazynowe 

Wyjście z klatki schodowej do piwnicy powinno zostać zamknięte drzwiami 
o klasie odporności ogniowej EIS 30. Drzwi te, z uwagi na to, że będą 
usytuowane poniżej poziomu terenu, wymagają zabezpieczenia schodów 
prowadzących z tego poziomu w taki sposób, aby uniemożliwić omyłkowe 
zejście ludzi do piwnic. 

Usytuowane w piwnicy pomieszczenie archiwum dokumentów oraz 
pomieszczenie węzła cieplnego i pomieszczenie techniczne należy zamknąć 
drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30, natomiast w przypadku 
umieszczenia w pomieszczeniu technicznym rozdzielni elektrycznej 
konieczne jest wydzielenie jako odrębnej strefy pożarowej elementami 
oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120 
(ściany i strop), z wejściem zamykanym drzwiami EI60.  

Pomieszczenia garażowe, na poziomie parteru, powinny spełniać 
wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych, a w 
szczególności zachowania odległości w pionie między wrotami garażu, a 
oknami budynku, która powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Odległość ta 
może wynosić 1,1 m, jeżeli wykonano nad wjazdem do garażu daszek z 
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materiałów niepalnych o wysięgu co najmniej 0,6 m od lica ściany, 
wysunięty obustronnie 0,8 m poza boczne krawędzie wrót garażu, lub 
jeżeli wrota garażu są cofnięte o 0,8 m od lica ściany. Z kolei odległość 
wrót garażu od najbliższej krawędzi okien pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt ludzi nie może być mniejsza niż 1,5 m w rzucie poziomym. 
Pomieszczenia te zostaną oddzielone od pozostałej części budynku 
ścianami o klasie odporności ogniowej EI60, a połączenie z budynkiem 
będzie zrealizowane przez przedsionek przeciwpożarowy. Przedsionek 
wydzielony ścianami o klasie odporności ogniowej EI60, z drzwiami o 
klasie odporności ogniowej EI30, wentylowany co najmniej grawitacyjnie. 
Wymiary rzutu poziomego przedsionka nie mogą być mniejsze niż 
1,4x1,4m. 

Urządzenia przeciwpożarowe 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów 
zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne 
podczas pożaru. 
Rozłącznik stanowiący element wykonawczy przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu powinien zostać usytuowany w złączu kablowym na 
zewnątrz budynku lub w rozdzielnicy głównej w budynku, wykonanej z 
materiałów gwarantujących jej klasę odporności ogniowej E 90. Przycisk 
sterujący tym wyłącznikiem powinien zostać usytuowany przy wyjściu 
głównym z holu budynku. Jeśli przeciwpożarowy wyłącznik prądu zostanie 
usytuowany w pomieszczeniu rozdzielni głównej prądu elektrycznego to to 
pomieszczenie powinno zostać wydzielone pożarowo jako odrębna strefa 
pożarowa (strop REI 120, ściany REI 120, drzwi EI 60). 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

Drogi ewakuacyjne oraz wyjścia ewakuacyjne prowadzące na otwartą 
przestrzeń zostaną wyposażone w instalację awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego. Oświetlenie to powinno działać przez co najmniej 1 
godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. Oprawy tego oświetlenia 
powinny być wyposażone w moduł autotestu i posiadać dopuszczenie do 
stosowania wydane przez CNBOP w Józefowie. Instalacja awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego powinna spełniać wymagania norm PN-EN 
1838 i PN-EN 50172. 

Urządzenia oddymiające 
Klatka schodowa powinna zostać wyposażona w urządzenia służące do 
usuwania dymu, wykonane w oparciu o stosowane standardy. 
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Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa 
Obiekt zostanie wyposażony w przeciwpożarową instalację wodociągową z 
hydrantami wewnętrznymi Ø 25. Instalacja ta będzie spełniać wymagania 

określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dn. 07.06. 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. Pod warunkiem zagwarantowania jej 
sprawności, dopuszcza się wykorzystanie istniejącej instalacji. 
 
Wyposażenie w gaśnice 
Obiekt zostanie wyposażony w gaśnice proszkowe do gaszenia pożarów 
grup ABC – przyjmując 2 kg środka gaśniczego na każde 100 m2 
powierzchni strefy pożarowej. Gaśnice o masie środka gaśniczego co 
najmniej 4 kg zostaną rozmieszczone na korytarzach oraz przy wyjściach z 
pomieszczeń – przy zachowaniu warunku, że odległość z każdego miejsca 
w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie 
powinna być większa niż 30 m. Miejsca usytuowania gaśnic zostaną 
oznakowane obowiązującymi znakami bezpieczeństwa. 
 
Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych 
Do obiektu jest zapewniony dojazd dla ekip ratowniczo-gaśniczych, 
drogami publicznymi, tj. ul. Lipową i ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Funkcję 
drogi pożarowej będzie pełnił podjazd po wschodniej stronie budynku. 
Ponadto zapewnione są dojścia łączące drogę pożarową,  drogi publiczne 
i wyjścia ewakuacyjne z przedmiotowego budynku, w sposób określony w 
wymaganiach zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 
Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, służąca do 
zewnętrznego gaszenia pożaru, wynikająca z przepisów odrębnych 
zostanie zapewniona w ramach realizacji projektu i remontu. Badania 
wydajności ciśnienia wody i sprawdzenie odległości od hydrantów należy 
wykonać na etapie projektu budowlanego.                                                                       
 
1.3.3 Wymagane rozwiązania funkcjonalne 
Wejście do budynku: 

 w koncepcji przewidziano główny dostęp na poziom parteru budynku 
nieznacznie powyżej poziomu terenu, z zapewnieniem dostępu dla 
osób niepełnosprawnych, 

 wyjście od strony zachodniej znajduje się powyżej poziomu terenu- 
należy zapewnić wykonanie odpowiednich schodów zewnętrznych 
(dopuszcza się wykorzystanie istniejących, ze zmianą wykończenia i 
wymianą balustrad.) 

 na budynku, w strefie wejściowej przewiduje się godło 
Rzeczpospolitej Polskiej w indywidualnej formie plastycznej. 
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Obszar wejścia głównego: 
 drzwi aluminiowe, przeszklone, 
 pomieszczenia ochrony przeszklone z ladą podawczą od strony holu 

wejściowego, 
 pracownicy będę dostawać się do budynku za pomocą kodu, ochrona 

otwiera drzwi wejścia do holu głównego dla interesantów, z holu 
dostępne będą sanitariaty, pokój ochrony z miejscem do 
deponowania broni, miejsce na bramkę z wykrywaczem metali oraz 
miejsce do kontroli bagażu  

 hol z biurem podawczym prokuratury  
 w biurze podawczym oddzielenie ścianą przeszkloną z ladą podawczą 

dwupoziomową umożliwiającą przekazywanie dokumentów, 
 w holu przy biurze podawczym należy zlokalizować pulpit 

umożliwiający petentom sporządzanie pism, 
 na parterze dostępny z komunikacji ogólnej zespół toalet dla 

interesantów w tym również dla osoby niepełnosprawnej na wózku 
inwalidzkim  

 dla komunikacji z poszczególnymi kondygnacjami przewidziano 
odpowiednie klatkę schodową oraz dźwig osobowy, łączący 
wszystkie kondygnacje z kabiną min. 1,10x1,40m z drzwiami 
otwieranymi automatycznie z napędem hydraulicznym bez 
maszynowni. 

Zespół pomieszczeń dla zatrzymanych wraz z pomieszczeniami okazań: 
 w piwnicy zespół pomieszczeń, rozwiązany jako strefa specjalnie 

chroniona, pomieszczenia wydzielone, połączone z komunikacją 
ogólną piwnicy poprzez korytarz z kontrolą dostępu,  

 do zespołu pomieszczeń dla konwoju z zatrzymanym 
zaprojektowano dostęp z zewnątrz poprzez wydzielone 
pomieszczenie garażowe dla pojazdu konwoju. Pomieszczenie to ma 
gabaryty umożliwiające wyprowadzenie zatrzymanych po 
zamknięciu bramy wjazdowej i przejście dalej do odrębnej strefy 
chronionej 

 w pomieszczeniu dla zatrzymanych należy wydzielić część dla 
zatrzymanego poprzez montaż kraty stalowej typu „więziennego” z 
drzwiami. W części tej ławka umocowana do podłoża bez elementów 
umożliwiających ich demontaż i bez żadnych nieobudowanych 
instalacji, 

 w zespole zatrzymanych toaleta dla zatrzymanych. W toalecie dla 
zatrzymanych wszystkie elementy wyposażenia sanitarnego  
i oświetlenia w wykonaniu szczególnie odpornym na zniszczenie lub 
demontaż, wandaloodporne, 

 należy przewidzieć urządzenia z serii dla użyteczności publicznej 
wykonane ze stali nierdzewnej, 

 drzwi do toalety dla zatrzymanych o niepełnej wysokości 
zapewniające wgląd do pomieszczenia przez konwojującego, 

 pokój okazań przedzielony ścianą z „lustrem weneckim”, rozwiązanie 
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zapewnia rozdzielenie dojścia zatrzymanych z konwojem od dojścia 
świadków do pokoju okazań, komunikowanie się pomiędzy oboma 
pokojami musi zapewniać anonimowość i bezpieczeństwo 
przesłuchiwanego świadka. Interkom służący do porozumiewania się 
pomiędzy pomieszczeniami. 

 okna uniemożliwiające wydostanie się na zewnątrz, szklone szkłem 
bezpiecznym antywłamaniowym oraz wyposażone w rolety 
aluminiowe. Dopuszcza się projektowanie pomieszczeń, 
nieprzewidzianych na stały pobyt ludzi, bez okien. 

 Wszystkie elementy w pomieszczeniach dla zatrzymanych powinny 
być wykonane w sposób uwzględniający „Wytyczne Nr 2/2013 
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 czerwca 2013 r. 
w sprawie wymagań dla zabezpieczeń techniczno–ochronnych w 
jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej”. 

Zespół pomieszczeń kancelarii tajnej: 
 pomieszczenia należy wykonać jako strefę specjalnie chronioną, 
 w rejonie lokalizacji stalowych szaf pancernych należy zapewnić 

odpowiednią nośność stropu, 
 układ funkcjonalny zostanie doprecyzowany na etapie projektu 

budowlanego, 
 w zespole tym znajdować się będą: pomieszczenie kancelarii tajnej i 

czytelni, bezpieczne stanowisko komputerowe, 
 pomieszczenie czytelni należy oddzielić od kancelarii „właściwej” 

ścianą z „lustrem weneckim”. 
Zespół pomieszczeń teleinformatycznych: 

 jako strefę specjalnie chronioną należy zaprojektować 
pomieszczenia: UPS, informatyków, bezpieczeństwa, serwerowni 

 centrala telefoniczna w pomieszczeniu serwerowni, 
 okna w pomieszczeniach specjalnych jak: kancelaria tajna, pokój 

okazań, pokój przesłuchań, pokój dla zatrzymanych szklone szkłem 
bezpiecznym antywłamaniowym zostaną również wyposażone w 
opuszczane automatycznie rolety aluminiowe, wewnętrzne. 

 dla zapewnienia ciągłości pracy urządzeń należy zapewnić 
odpowiednie awaryjne źródła zasilania: UPS  

 w pomieszczeniu serwera: podwójny (pracujący w układzie 
redundantnym) system chłodzenia pomieszczeń, podniesiona 
podłoga techniczna, system gaszenia SUG dostosowany do gaszenia 
sprzętu elektronicznego. 

Zespół pomieszczeń kierownictwa prokuratury: 
 gabinety naczelników zaprojektowano na pierwszym i czwartym 

piętrze– jako dostępne poprzez sekretariat i pokój kierownika 
sekretariatu, 

 pokoje kierownictwa o wymaganych powierzchniach oraz wyższym 
standardzie wykończenia i wyposażenia zlokalizowane przy 
wspólnym sekretariacie zapewnia możliwość obsługi interesantów, 

 zastosowane rozwiązania techniczne ścian i stolarki drzwiowej 
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muszą zapewniać podwyższone wymagane standardy w zakresie 
akustyki min. 45db, z drzwiami min. 42db. 

 w sekretariatach pomieszczenia lub aneksy ksero i digitalizacji akt 
 
Zespół pomieszczeń prokuratorów: 

 pokoje przewiduje się jednoosobowe o powierzchni co najmniej 15 
m2 każdy, dostępne poprzez dwuosobowe pokoje asystentów, 
wydzielone akustycznie pomiędzy sobą, od pokoi asystentów, 
urzędników oraz od komunikacji ogólnej min. 45db, z drzwiami min. 
42db. 

Pokoje urzędników: 
 pokoje od jedno- do czteroosobowych zlokalizowane w strefie 

sekretariatów, wydzielone akustycznie pomiędzy sobą oraz od 
komunikacji ogólnej min. 32db, od pokoi prokuratorów - 45db 

 pokoje powinny posiadać odpowiednią ilością szaf biurowych i 
regałów na akta. 

Sala konferencyjna: 

 pomieszczenie służące do odbywania konferencji bądź szkoleń dla 
grup do ok. 20 osób z zastosowaniem urządzeń audio wizualnych, 
zlokalizowane na parterze we wspólnym zespole wraz z holem, 
zapleczem (możliwość cateringu), z możliwością korzystania z 
sanitariatów ogólnodostępnych. Sala w układzie konferencyjnym ze 
stołami ustawionymi wzdłużnie, oraz z siedziskami. 

 ściany i stolarka drzwiowa spełniająca wymagane normy akustyczne 
min. 42db. 

Pomieszczenia biurowe: 
 pokoje biurowe o wymaganych powierzchniach oraz podstawowym 

standardzie wykończenia i wyposażenia  
w niezbędny sprzęt biurowy, 

 ściany i stolarka drzwiowa wymagane jest aby spełniały minimalne 
normy akustyczne min. 42db. 

Pomieszczenia socjalne i sanitarne: 
 pomieszczenia socjalne zlokalizowane I i III piętrze, z miejscem do 

spożywania śniadania, kawy lub herbaty, z blatem, zlewozmywakiem 
i miejscem na: czajnik elektryczny, ekspres do kawy, lodówkę, z 
regałami kuchennymi 

 toalety dla pracowników odrębne dla kobiet i dla mężczyzn 
zlokalizowane na każdej z kondygnacji. W wydzielonych 
przedsionkach nad umywalkami lustra ścienne wklejane pomiędzy 
glazurę wykończenia ścian, przy umywalkach dozowniki na płyn do 
mycia rąk oraz dozowniki na papierowe ręczniki jednorazowe lub 
suszarki, 

 w kabinach sanitariatów przewiduje się montaż wieszaków, 
 toalety dla kobiet przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

Pomieszczenia magazynowe i techniczne: 
 w piwnicy zapewniono lokalizację pomieszczeń magazynowych 
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takich jak: magazyny dowodów rzeczowych, archiwum 
podręczne, magazyny podręczne, magazyn materiałów biurowych 
i sprzętu. 

 pomieszczenia należy wyposażyć w regały magazynowe, w 
archiwum regały przesuwne. 

 dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku 
zapewniono pomieszczenie węzła cieplnego - pomieszczenie to 
musi spełniać wymagania techniczne określone dla 
poszczególnych urządzeń. 

 należy zapewnić niezbędne pomieszczenia techniczne dla 
elektroenergetycznego zasilania podstawowego, zasilanie  
rezerwowe z agregatu prądotwórczego przewidzianego na 
zewnątrz budynku, lokalizacja zostanie ustalona po wydaniu 
warunków technicznych dla sieci elektroenergetycznej  

Składy dokumentów: 
 pomieszczenie składów dokumentów o wymaganej powierzchni 

użytkowej dla prokuratury, zaprojektowano w piwnicy, 
 pomieszczenie należy wyposażyć w systemowe regały stalowe 

przejezdne wykorzystujące maksymalnie powierzchnię magazynu, 
 lokalizacja i skomunikowanie archiwów z biurową częścią budynku 

zapewnia wygodny transport akt w rejonie całego budynku, w tym 
celu przewiduje się wykorzystanie windy i wózków ręcznych.  

 pomieszczenie archiwum należy zabezpieczyć wymaganymi drzwiami 
stalowymi antywłamaniowymi i w przypadku konieczności 
zapewnienia ochrony p. pożarowej – wyposażyć w samoczynny 
gazowy lub aerozolowy system gaśniczy, 

Magazyn dowodów rzeczowych: 
 magazyny o powierzchni około 25 m2 każdy zaprojektowane w 

piwnicy, z wyposażeniem części pomieszczenia w regały 
magazynowe stalowe umożliwiające przechowywanie przedmiotów o 
różnych gabarytach i różnym ciężarze, pomieszczenie należy 
zabezpieczyć drzwiami stalowymi antywłamaniowymi i doświetlić 
oknem z szybami co najmniej w klasie P4. 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych: 
 w pobliżu wejścia do budynku należy wydzielić stanowisko postojowe 

dla osób niepełnosprawnych (należy je odpowiednio oznakować), 
 dostęp do budynku – za pomocą chodnika o nachyleniu do 5%, 
 szerokości korytarzy komunikacji ogólnej na wszystkich 

kondygnacjach, szerokości wejść do pokoi biurowych oraz dźwig 
osobowy łączący wszystkie kondygnacje zapewniają nieograniczone 
poruszanie się w budynku dla osoby niepełnosprawnej na wózku 
inwalidzkim, 

 na parterze w zespole toalet dla interesantów, przewidziano 
wykonanie toalety przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej 
poruszającej się na wózku inwalidzkim. 

Dostęp do pomieszczeń piwnicznych poprzez klatkę schodową i dźwig 
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osobowy. Obie te drogi dostępu należy zabezpieczyć przed dostępem dla 
osób niepowołanych. 
Klatkę schodową należy na poziomie piwnic zamknąć drzwiami 
antywłamaniowymi, natomiast dźwig osobowy należy wyposażyć  
w blokadę jazdy na poziom piwnic (odblokowywanie tylko dla osób 
upoważnionych). 
 
1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 
 
1.4.1 Wskaźniki powierzchniowo- kubaturowe 
 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

PIWNICA  

Magazyn dowodów rzeczowych 25,76 

Archiwum podręczne 12,44 

Pomieszczenie wymiennika ciepła 12,44 

Pomieszczenie gospodarcze 8,95 

Pomieszczenie przyłącza wodnego 8,11 

WC 3,36 

Pomieszczenie dla pracownika obsługi 12,62 

Magazyn podręczny 12,62 

Magazyn podręczny 3,61 

Magazyn materiałów biurowych i sprzętu 26,3 

Magazyn dowodów rzeczowych 2 25,9 

Pokój okazań 12,69 

Pokój przesłuchań 12,69 

Pomieszczenie dla osób zatrzymanych 12,21 

WC dla zatrzymanych 4,4 

Komunikacja części dla zatrzymanych 8,51 

Komunikacja  36,67 

Winda 2,85 

Klatka schodowa 4,72 

SUMA 246,85 

PARTER  

Pomieszczenie ochrony z szatnią 10,94 

Sala narad z zapleczem 47,81 

Pokój kierowcy/stałego dyżuru 19,35 

Biuro podawcze 15,42 

WC damskie i dla niepełnosprawnych 3,3 

WC męskie 4,11 

Pokój policjantów 1 15,28 

Pokój policjantów 2 15,28 

Pokój przesłuchań na odległość 15,28 
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Węzeł sanitarny z natryskiem 15,28 

Serwerownia 30,87 

Pokój informatyka 15,28 

Warsztat informatyka z pom. 
bezpieczeństwa 

15,28 

Komunikacja 45,11 

Hall główny 17,59 

Przedsionek 4,28 

Winda  2,85 

Klatka schodowa  

SUMA 293,31 

1. PIĘTRO  

Pomieszczenie socjalne 15,28 

Pokój prokuratora 1 15,28 

Pokój asystentów prokuratora 1 15,28 

Pokój prokuratora 2 15,28 

Pokój naczelnika wydziału  23,98 

Pokój kierownika sekretariatu 14,76 

Sekretariat 30,87 

Pomieszczenie ksero i digitalizacji akt 15,28 

Pokój urzędników 15,28 

Pokój prokuratora 3 15,28 

Pokój asystentów prokuratora 2 15,28 

Pokój prokuratora 4 15,28 

Pokój prokuratora 5 15,28 

WC damskie i dla niepełnosprawnych 3,3 

WC męskie 5,24 

Pomieszczenie gospodarcze 2,7 

Winda 2,85 

Klatka schodowa 14,91 

Komunikacja 34,89 

SUMA 286,3 

2. PIĘTRO  

Pokój prokuratora 1 15,28 

Pokój asystentów prokuratora 1 15,28 

Pokój prokuratora 2 15,28 

Pokój prokuratora 3 15,28 

Pokój prokuratora 4 15,28 

Pokój prokuratora 5 15,28 

Pokój prokuratora 6 15,28 

Pokój asystentów prokuratora 2 15,28 

Pokój prokuratora 7 15,28 

Pokój prokuratora 8 15,28 
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Pokój prokuratora 9 15,28 

Pokój prokuratora 10 15,28 

Pokój prokuratora 11 15,28 

Pokój prokuratora 12 15,28 

WC damskie i dla niepełnosprawnych 3,3 

WC męskie 5,24 

Pomieszczenie gospodarcze 2,7 

Komunikacja 43,17 

Winda 2,85 

Klatka schodowa 14,91 

SUMA 286,09 

3. PIĘTRO  

Pomieszczenie socjalne 15,28 

Pokój prokuratora 1 15,28 

Pokój prokuratora 2 15,28 

Pokój prokuratora 3 15,28 

Pokój asystentów prokuratora 1 15,28 

Pokój prokuratora 4 15,28 

Pokój prokuratora 5 15,28 

Pokój prokuratora 6 15,28 

Pokój prokuratora 7 15,28 

Pokój prokuratora 8 15,28 

Pokoj asystentów prokuratora 2 15,28 

Kancelaria tajna 15,28 

Czytelnia  5,3 

Pokój przesłuchań 1 15,28 

Pokój przesłuchań 2 10,94 

Przedsionek 7,02 

WC damskie i dla niepełnosprawnych 3,3 

WC męskie 5,24 

Pomieszczenie gospodarcze 2,7 

Komunikacja 34,57 

Winda 2,85 

Klatka schodowa 14,91 

SUMA 285,47 

4. PIETRO  

Pokój asystentów prokuratora 15,28 

Pokój prokuratora 1 15,28 

Pokój prokuratora 2 30,87 

Pokój asystentów prokuratora 2 15,28 

Pokój prokuratora 3 15,28 

Pokój naczelnika wydziału  30,87 

Pokój kierownika sekretariatu 15,28 
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Pomieszczenie ksero i digitalizacji akt 15,28 

Sekretariat 26,51 

Pokój urzędnika 16,54 

Sekretariat 26,51 

WC damskie i dla niepełnosprawnych 3,3 

WC męskie 5,24 

Pomieszczenie gospodarcze 2,7 

Komunikacja 34,89 

Winda 2,85 

Klatka schodowa 14,91 

SUMA 286,87 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ŁĄCZNIE 1684,89 

  

WYSOKOŚĆ ZABUDOWY 16,5 

ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 5 

  

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 336 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY- GARAŻE 81 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY GARAŻU DO 
ZACHOWANIA 

35 

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA 
ZABUDOWY ŁĄCZNIE 

371 

  

KUBATURA BUDYNKU GŁÓWNEGO [m3] 5511,15 

KUBATURA GARAŻY [m3] 220 

KUBATURA ŁĄCZNIE [m3] 5731,,15 

  

  

POWIERZCHNIA DZIAŁKI 1435 

POWIERZCHNIA UTWARDZONA 764 

POWIERZCHNIA CZYNNA BIOLOGICZNIE 300 

  

WSKAŹNIK POWIERZCHNI ZABUDOWY 26% 

WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY 1,3 

 
Określenie możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. 
 

 Wszystkie powierzchnie, ilości i wskaźniki muszą być dotrzymane z 
tolerancją  20% w odniesieniu do poszczególnych pomieszczeń  

 W odniesieniu do budynku – traktowanego jako całość - dopuszcza 
się przekroczenie powierzchni projektowanych pomieszczeń o +/- 
20%. 
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 Dokładne powierzchnie dróg utwardzonych, chodników i placów 
utwardzonych zostaną ustalone po opracowaniu projektu 
technicznego. 

 Możliwe przekroczenia mogą wynieść plus/minus 20%. 
 Każdorazowe odstępstwo musi  uzyskać akceptację Inwestora. 

 
 
1.4.2 Realizacja robót 
Ze względu na realizację inwestycji na terenie sąsiadującym z zabudową 
wielorodzinną koniecznym jest uzgodnienie rozwiązań projektowych oraz 
cyklu prac budowlano – montażowych z użytkownikami sąsiednich działek, 
w granicach obowiązujących przepisów. 
Należy zapewnić odpowiednie ogrodzenie terenu budowy. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe, a także odbiór 
robót winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno – 
budowlanymi, aktualnymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem i kierownictwem osób do tego 
uprawnionych. 
Materiały stosowane do wykonywania robót muszą być zgodne  
z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami, posiadać 
odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Realizacja inwestycji warunkowana jest uzyskaniem zatwierdzenia przez 
Zamawiającego projektu budowlanego opracowanego na bazie wcześniej 
opracowanej koncepcji kierunkowej oraz uzyskaniem pozwolenia na 
budowę dla budynku wraz z infrastrukturą uzbrojenia podziemnego. 
Mapa do celów projektowych musi być aktualna na dzień sporządzenia 
projektu. 
 
1.4.3 Wymagane rozwiązania materiałowe – konstrukcja 
Zastosowane materiały muszą odpowiadać warunkom określonym  
w aktualnych normach PN z uwzględnieniem uwarunkowań związanych  
z realizacją inwestycji. 
 
1.4.4 Wymagane rozwiązania materiałowe - architektura 
Ze względu na status budynku przewidziano zastosowanie wysokiej jakości  
rozwiązań projektowych i materiałów budowlanych. Planowane do 
wymiany okna i drzwi zewnętrzne powinny być wykonane z tworzyw 
sztucznych, termoizolacyjne, potrójnie szklone o współczynniku U≤0,6 
W/m2K. Ściany zewnętrzne poddane drobnym naprawom i malowaniu. 
Schody zewnętrzne, wykończenie holu wejściowego z zastosowaniem 
okładzin kamiennych, posadzki wykładzinowe, posadzki w obszarze 
korytarzy z tworzyw sztucznych z o niskiej ścieralności, w pokojach 
biurowych wykładzina dywanowa, w węzłach sanitarnych gres szlifowany o 
dużych powierzchniach płyt.  
Wykończenie ścian – malowanie farbami zmywalnymi, w pomieszczeniach 
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sanitarnych terakota lub gres szlifowany. 
 
1.4.5 Wymagane instalacje elektryczne i teletechniczne 

Dla budynku prokuratury przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie niżej 
wymienionych instalacji: 

a) Instalację elektryczną dwukierunkową zasilającą budynek w oparciu 
o istniejące przyłącze jednokierunkowe. 

b) Instalacje elektryczne, telekomunikacyjne i teletechniczne 
zewnętrzne  

c) Instalacje elektryczne wewnętrzne 
d) Instalacje Kontroli Dostępu – KD 
e) Instalacje Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu – SSWiN 
f) Instalacje Telewizji Użytkowej – CCTV 
g) Instalacje interkomowe 
h) Instalacje wideodomofonową 
i) Instalacje zasilającą urządzenia przeciwpożarowe (oddymianie, etc) 
j) System zarządzania bezpieczeństwem budynku - SMS 
k) System audio-video do przeprowadzania wideokonferencji 

(pomieszczenia przesłuchań na odległość) 
l) System nagłośnienia (sale konferencyjna) 
m) Instalacje teleinformatyczne – LAN 
n) Instalacje telefoniczne 
o) Instalacje w pomieszczeniach serwerowni/UPS wraz z wytycznymi do 

aranżacji i planowania tych pomieszczeń. 
 

Dla instalacji elektrycznych oraz telekomunikacyjnych należy opracować 
projekty budowlane zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-
użytkowym, obowiązującymi na dzień ich wykonania, przepisami polskiego 
prawa uzyskując wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje. 
Projekt budowlany musi zostać zaakceptowany przez Inwestora. 
Dla wszystkich instalacji i systemów należy opracować projekty 
wykonawcze, zgodne z wytycznymi poniższego programu funkcjonalno-
użytkowego. Przedmiary Projektu muszą być uzgodnione i zaakceptowane 
przez Zamawiającego. Projekty zawierające rozwiązania służące ochronie 
przeciwpożarowej muszą zostać uzgodnione z rzeczoznawcą ds. 
zabezpieczeń ppoż. 
Na podstawie decyzji administracyjnych udzielających pozwolenia na 
budowę oraz zaakceptowanej przez Inwestora kompletnej dokumentacji 
projektowej należy przystąpić do wykonywania robót budowlanych. 
Zaprojektowane systemy i instalacje muszą być wzajemnie 
skoordynowane zarówno w części budowlanej jak i funkcjonalno-
użytkowej. 
W ramach wszystkich zainstalowanych systemów, instalacji oraz ich 
wzajemnej współpracy Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego. 

 
1.4.6 Wymagane elementy zagospodarowania terenu 
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Na terenie inwestycji poza budynkiem i elementami uzbrojenia 
podziemnego i przyłączy należy zapewnić wymagany dojazd i dojścia 
piesze oraz stanowiska postojowe dla pracowników i interesantów. 
Przewiduje się 7 stanowisk postojowych dla petentów i pracowników w 
wydzielonej części dostępnej z zewnątrz. 
Przed wejściem głównym lub gospodarczym należy zaprojektować i 
wykonać stojaki umożliwiające ustawienie rowerów. 
Uzupełnieniem tych elementów jest istniejąca i projektowana zieleń niska i 
wysoka poddana zabiegom pielęgnacyjnym, a także trawniki z zielenią 
ozdobną, oświetlenie terenu, ławki oraz kosze na śmieci. 
Nawierzchnie utwardzone – należy wykonać z drobnogabarytowych 
elementów kamiennych na podłożu przenoszącym obciążenie samochodu 
osobowego. 
Powierzchnie nieutwardzone i niezabudowane należy zagospodarować jako 
trawniki na których w miejscach odpowiednich należy zasadzić niską zieleń 
ozdobną, a istniejącą poddać zabiegom pielęgnacyjnym. 
Na terenie zewnętrznym przed budynkiem należy przewidzieć ustawienie 
siedzisk i koszy na śmieci zamocowanych do podłoża. 
 
2. OPIS SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
W ramach umowy Wykonawca opracuje kompletną dokumentację 
techniczną, niezbędną do prawidłowego wykonania i odebrania robót. 
Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego 
rozporządzenie szczegółowe zakresu i formy projektu budowlanego  dnia 
22 września 2015, Dziennik Ustaw RP z dnia 7.10.2015, poz. 1554., lub 
innych dokumentów aktualnych na dzień sporządzenia dokumentacji. 
W oparciu o opracowaną koncepcję kierunkową oraz obowiązujący 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Wykonawca opracuje 
Dokumentację Techniczną budynku wraz z zagospodarowaniem terenu 
obejmującą co najmniej: 

 Projekt Budowlany wielobranżowy przed złożeniem wniosku  
o wydanie Pozwolenia na budowę, (przed opracowaniem projektu 
budowlanego zostaną wykonane wszystkie opracowania których 
konieczność wynikać będzie z wykonywanych uzgodnień, wydanych 
opinii i warunków technicznych), 

 Projekt rozbiórki budynku garażowego 
 Informację BIOZ, 
 Projekty Wykonawcze odrębnie w każdej z branż w zakresie 

niezbędnym dla wykonania poszczególnych elementów inwestycji, 
 dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny 

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy przez 
Projektanta, 
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 dokumentację geodezyjną powykonawczą z inwentaryzacją 
wykonanych obiektów i sieci uzbrojenia podziemnego, 

 wszelkie inne dokumenty i opracowania niezbędne do Przejęcia 
Robót i przekazania inwestycji do eksploatacji. 

Dokumentacja projektowa musi być zgodna z założeniami opracowanej 
koncepcji kierunkowej oraz z warunkami określonymi w niniejszym PFU i 
uzyskać pełną akceptację Zamawiającego w zakresie zastosowanych 
rozwiązań użytkowych i techniczno-materiałowych. 
Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian przy opracowywaniu 
Projektu Budowlanego – pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Zamawiającego w trybie ustalonym w warunkach realizacji Kontraktu. 
 
Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej: 
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi 
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami 
technicznymi Zamawiającego i potrzebami sprawnego prowadzenia 
procesu inwestycyjnego. 
Podstawą opracowania dokumentacji projektowej są: 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o ile do czasu 
realizacji projektu zostanie uchwalony. 

 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do 
uzyskania  w rama realizacji projektu, o ile nie miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego nie zostanie wcześniej 
uchwalony. 

 koncepcja wielobranżowa 
 wypis i wyrys z rejestru gruntów oraz odpis z księgi wieczystej  

określające prawo do dysponowania terenem oraz określające 
przebieg granic terenu działki budowlanej oraz powierzchnię działki, 

 mapa geodezyjna z aktualnym uzbrojeniem terenu wykonana do 
celów projektowych, 

 techniczne badania gruntowo – wodne z października 2017r, 
 warunki techniczne przyłączeniowe i uzgodnienia gestorów sieci 

uzbrojenia technicznego, 
 Program Funkcjonalno Użytkowy 

Projekt budowlany opracowany we wszystkich branżach dla architektury, 
konstrukcji oraz wszystkich instalacji wewnętrznych występujących  
w budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. 
Opracowanie powinno być wykonane ściśle wg wymagań zawartych  
w ustawie Prawo budowlane, doprecyzowanych w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju zmieniającym rozporządzenie szczegółowe 
zakresu i formy projektu budowlanego  dnia 22 września 2015, Dziennik 
Ustaw RP z dnia 7.10.2015, poz. 1554., lub w innych dokumentach 
aktualnych na dzień sporządzenia dokumentacji. 
Kompleksowe opracowanie Projektu Budowlanego po uzyskaniu wszelkich 
niezbędnych opinii i uzgodnień musi spełniać wymagania obowiązujących 
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przepisów, niezbędnych do uzyskania Pozwolenia na budowę. 
Projekt wykonawczy zostanie wykonany odrębnie dla każdej z branż jako 
uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym,  
w zakresie umożliwiającym wykonawcy w sposób jednoznaczny realizację 
całej inwestycji według wymagań Zamawiającego łącznie z aranżacją  
i wyposażeniem pomieszczeń. 
Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować 
wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu 
widzenia celu jakiemu mają służyć. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie 
funkcjonalno-użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane 
określone w Programie będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Przedstawiona w PFU dokumentacja – tj. koncepcja kierunkowa jest tylko 
materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych 
opracowań dotyczących wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza 
zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod 
warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych 
oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z 
zainteresowanymi stronami.  
Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę koncepcji 
będącej w posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez 
Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za rozwiązania  w niej przewidziane.  
Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez 
Zamawiającego, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych.  
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań 
koncepcyjnych poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w 
tym dobór średnic i spadków kanałów, dobór urządzeń i innych) oraz 
konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku 
wyniknięcia rozbieżności  w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez 
Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, 
średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do 
dodatkowego wynagrodzenia. 
 
Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca Robót jest zobowiązany do wykonania dokumentacji 
powykonawczej która powinna zawierać: 

 rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji, 

 dokumentację z zakończonych prób i testów, protokoły badań, 
 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych 

materiałów i urządzeń oraz ich dopuszczenie do stosowania  
w Polsce, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie kraju. 
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2.2 SZCZEGÓŁOWE CECHY ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ 
TECHNICZNYCH 
 
 
2.2.1 Konstrukcja 
 
Budynek przy ul. Lipowej 81 jest budynkiem istniejącym. Został 
wzniesiony jako budynek dydaktyczny dla potrzeb Wydziału Filologii 
Uniwersytetu  Łódzkiego mieszczący zwykłe sale wykładowe bez 
laboratoriów. Do obliczeń  statycznych przyjęto zapewne następujące 
obciążenia użytkowe charakterystyczne: 
2.0 kN/m2 – sale wykładowe  i gabinety 
2.5 kN/m2 – korytarze i halle 
4.0 kN/m2 – klatki schodowe 
Zamawiający akceptuje funkcjonujące w obiekcie rozwiązanie głównej 
konstrukcji nośnej. Jednocześnie precyzuje wymagania dotyczące 
projektowania  w obrębie istniejącej  konstrukcji oraz konstrukcji 
elementów nowych, których wykonanie wynika z przyjętej koncepcji 
architektonicznej oraz weryfikacji istniejących elementów konstrukcji 
nośnej i głównej konstrukcji nośnej jako całości. 
W przewidywanej nowej funkcji  budynku biurowego wymagane obciążenia 
użytkowe dla pokoi biurowych i przestrzeni komunikacyjnych  nie ulegają 
zmianie. Większej nośności stropów wymagają natomiast  pomieszczenia 
serwerowni i  archiwum. 
Wymagane obciążenia użytkowe charakterystyczne dla nowego sposobu 
użytkowania  wynoszą: 
2.0 kN/m2 – pokoje biurowe 
2.5 kN/m2 – korytarze i halle 
4.0 kN/m2 – klatki schodowe 
 do ustalenia, lecz, co najmniej 5.0 kN/m2 – pomieszczenia serwerowni i  
archiwum. 
Nowymi, przewidywanymi elementami budynku wymagającymi 
opracowania konstrukcyjnego będą: 
- szyb dźwigu osobowego  
- przebudowa garażu przy szczycie  południowym 
- wzmocnienie stropów istniejących dla potrzeb serwerowni i archiwum   
- wymiana nadproży nad oknami  szczytowymi 
  
Ostateczne rozwiązanie konstrukcyjno – materiałowe projektowanej 
adaptacji budynku wynikać będzie z przyjętego rozwiązania koncepcji 
architektoniczno-konstrukcyjnej. 
Do obowiązków projektanta konstrukcji należeć będzie również dokonanie 
oceny stanu technicznego   konstrukcji istniejącej i opracowanie 
dokumentacji na rozbiórkę garażu dwustanowiskowego usytuowanego  
przy narożniku południowo zachodnim oraz masztu antenowego nadawczo 
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odbiorczego.   
 
2.2.1.1. Adaptacja istniejących elementów konstrukcyjnych 
 
Główna konstrukcja nośna budynku   
Główną konstrukcję nośną budynku  stanowi ustrój składający się z pięciu 
sześciokondygnacyjnych ram żelbetowych ustawionych prostopadle do 
długości budynku. Każda rama składa się z czterech słupów o przekroju   
b x h = 25 x 40 cm oraz sześciu trój przęsłowych rygli. Rozstaw osiowy  
słupów ustalony na podstawie dokumentacji archiwalnej wynosi 5.47 m, 
2.30 i 5.47 m na piętrach oraz 4.55, 2.30, 4.55 w piwnicy i na parterze ze 
względu na zastosowane nadwieszenie pięter. Rozstaw osiowy ram 6.0 m , 
co pozwoliło na zastosowanie  stropów  wykonanych z typowych  płyt 
żelbetowych kanałowych wysokości 24 cm. 
Usztywnienie budynku w kierunku prostopadłym do płaszczyzn ram 
głównej konstrukcji nośnej  stanowią ścianki działowe korytarzy, wieńce 
wykonane w poziomie stropów między piętrowych  oraz żelbetowa klatka 
schodowa. 
Ramy głównej konstrukcji nośnej  należy pozostawić w stanie istniejącym. 
Projekt konstrukcji należy opracować w taki sposób, aby istniejące słupy i 
rygle nie były dziurawione ani usuwane. 
 
Fundamenty 
Budynek posadowiony metodą posadowień bezpośrednich na gruncie 
rodzimym. Zakłada się, ze poziom posadowienia budynku wynosi co 
najmniej 0.5 m poniżej poziomu posadzki w piwnicy. Wobec braku 
dokumentacji  archiwalnej dotyczącej fundamentów zakłada się, że słupy 
skrajne oparto na pojedynczych stopach fundamentowych, a słupy 
wewnętrzne na wspólnych stopach pod dwa słupy. 
Miedzy stopami fundamentowymi wykonano ławy fundamentowe pod 
ściany  nośne. Ponieważ w wyniku dokonanych oględzin nie stwierdzono 
uszkodzeń wynikających z nierównomiernego osiadania budynku  na 
etapie PFU nie przewiduje się wzmacniania fundamentów.  
 
Ściany piwnic 
Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo 
wapiennej grubości 2c. Ściany oddzielono od zasypu gruntowego fosami 
nakrytymi daszkami z poliwęglanu. Przewiduje się pozostawienie ścian 
zewnętrznych piwnic w stanie istniejącym. 
Ściany wewnętrzne to najczęściej ściany wypełniające konstrukcję ram 
żelbetowych oraz ściany podłużne korytarzowe. Przewiduje się 
dopasowanie usytuowania ścian do potrzeb inwestora. 
  
Ściany nadziemia 
Ściany zewnętrzne poprzeczne to wypełnienia konstrukcji ram skrajnych. 
Ściany podłużne to podmurowania okienne  kondygnacji nadziemnych 
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wykonane z drobnowymiarowych elementów silikatowych.  
Ściany wewnętrzne działowe murowane z bloczków silikatowych, zgodnych 
z systemem ścian konstrukcyjnych. Przebieg wewnętrznych ścian 
nadziemia należy dopasować do stanu wynikającego z  koncepcji 
architektonicznej. Układ ścian i ścianek działowych należy zaprojektować w 
taki sposób, aby sztywność podłużna budynku była zachowana. 
 
 
Słupy 
Słupy głównej konstrukcji nośnej należy pozostawić w stanie istniejącym. 
Projektowanie prac prowadzących do uszkodzenia któregokolwiek ze 
słupów jest niedopuszczalne. 
 
Rygle 
Rygle głównej konstrukcji nośnej należy pozostawić w stanie istniejącym. 
Projektowanie prac prowadzących do uszkodzenia któregokolwiek z rygli 
jest niedopuszczalne. Powyższe ograniczenie nie dotyczy konieczności 
usunięcia nadbetonu związanego z wzmacnianiem niektórych pól 
stropowych.  
 
Stropy między kondygnacyjne. 
Istniejące stropy z prefabrykowanych płyt żelbetowych kanałowych 
wysokości 24 cm o rozpiętości osiowej 6.00 m i 3.00m  w polu środkowym 
przy klatce schodowej zostaną zachowane ze względu na wystarczająca 
nośność i dobry stan techniczny. W toku projektowania należy się liczyć  z 
koniecznością wzmocnienia stropów pod pomieszczeniami serwerowni i 
archiwum. Wzmocnienie stropów może nastąpić poprzez wprowadzenie 
zbrojenia do kanałów płyt  prefabrykowanych i ich zabetonowanie. 
Dopuszcza się również wymianę fragmentów stropów na nowe żelbetowe 
monolityczne. Niezależnie od sposobu wzmocnienia fragmentów stropów 
dotychczasowe poziomy wykończeniowe pomieszczeń na poszczególnych 
kondygnacjach nie mogą ulec zmianie.  
 
Nadproża i wieńce. 
Przewiduje się zachowanie istniejących wieńców w poziomach stropów 
między piętrowych.  Nadproża nad otworami w ściankach działowych 
projektowanych należy zaprojektować  jako żelbetowe monolityczne lub 
prefabrykowane typu L19. 
 
Schody 
W budynku zastosowano żelbetowe schody płytowe. Przewiduje się 
zachowanie schodów ze względu na ich dobry stan techniczny i wymaganą 
nośność oraz zachowanie parametrów , o których mowa w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki ich usytuowanie. 
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Szyb windy 
W budynku zainstalowano szyb windowy obejmujący kondygnacje piwnicy 
i parteru. W szybie funkcjonował dźwig, którego zadaniem był transport 
książek  z magazynu bibliotecznego w piwnicy do czytelni na parterze.  
Istniejący szyb nie nadaje się do adaptacji na szyb dźwigu osobowego 
obsługującego wszystkie kondygnacje budynku, nie będzie również 
użytkowany w dotychczasowy sposób. Dlatego też w projekcie należy 
przewidzieć rozbiórkę istniejącego dźwigu i szybu oraz uzupełnienie 
fragmentu stropu. 
 
 
Stropodach. 

Konstrukcję nośną stropodachu niewentylowanego stanowią żelbetowe 
płyty kanałowe, podobnie jak w przypadku stropów  między piętrowych.  
Na płytach wykonano warstwę spadkową z gruzu, na której wylano gładź 
cementową. Wykończenie połaci dachowych – papa na lepiku na 
podkładzie ze styropianu. Obecna izolacyjność termiczna stropodachu jest 
niewystarczająca, co stwierdzono w czasie wizji lokalnej. 
 Do obowiązków projektanta  należy opracowanie    projektu 
termomodernizacji istniejącego stropodachu. 

Dylatacje konstrukcyjne. 
 
Z uwagi na wielkość i kształt budynku, stosowane materiały oraz wielkość i 
charakter obciążeń nie przewiduje się podzielenia dylatacjami bryły 
budynku na mniejsze segmenty. Długości budynku mieszczą się w  
wytycznych normowych. 
  
 Maszt antenowy nadawczo odbiorczy. 
Na dachu budynku znajduje się stalowy maszt antenowy, zaprojektowany 
dla potrzeb Uniwersytetu Łódzkiego. Inwestor nie przewiduje dalszego 
użytkowania masztu i przeznacza go do rozbiórki wraz linami 
odciągającymi. Projekt rozbiórki masztu powinien być opracowany w 
ramach niniejszego zadania. Ze względów bezpieczeństwa maszt należy 
rozebrać w pierwszej fazie modernizacji obiektu. 
 
2.2.1.2. Wymagania dla nowych  elementów projektowanych 
 
Szyb dźwigu osobowego 
   Ze względu na konieczność zabezpieczenia pomieszczeń przed hałasem, 
oraz w celu uniknięcia budowy maszynowni ponad dachem budynku 
przewidziano zastosowanie dźwigu osobowego o dolnym napędzie 
hydraulicznym. Zgodnie z §196 Rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
zastosowanie tego rodzaju dźwigu nie wymaga dylatowania szybu dźwigu 
od pozostałych elementów konstrukcji budynku. Zakłada się wykonanie 
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szybu w konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Przednia ściana szybu 
stanowić będzie jednocześnie podporę dla wymagających skrócenia na 
szerokości szybu stropowych płyt kanałowych. 
W toku projektowania należy przewidzieć, iż poziom posadowienia szybu 
dźwigu osobowego znajdzie się poniżej poziomu posadowienia istniejących 
fundamentów budynku. Zakłada się posadowienie szybu na żelbetowej  
studni opuszczanej, co pozwoli na realizację szybu bez naruszenia 
struktury gruntu rodzimego pod istniejącymi fundamentami budynku. 
 
Przebudowa garażu przy szczycie  południowym 
Ze względu na zmianę funkcji garażu usytuowanego przy południowym 
szczycie budynku należy zaprojektować konstrukcję wejścia  do budynku 
w poziomie piwnic.  
Zakłada się wykonanie ściany żelbetowej monolitycznej oddzielającej bieg 
schodów od posadzki garażu. Ścianę należy posadowić na żelbetowej ławie 
fundamentowej posadowionej na poziomie posadowienia całego budynku. 
Bieg schodów płytowy, żelbetowy, monolityczny. 
W obszarze lokalizacji klimatyzatora należy poddać ocenie wytrzymałość 
stropu nad garażem i zależnie od wyniku zaprojektować i wykonać jego 
wzmocnienie lub wymianę. 
 
Wzmocnienie stropów istniejących dla potrzeb serwerowni i 
archiwum    
Stropy serwerowni i archiwum wymagać będą wzmocnienia konstrukcji. Po 
indywidualnym określeniu występujących obciążeń użytkowych  należy 
zaprojektować wzmocnienie stropów. Dopuszcza się wprowadzenie 
dodatkowego zbrojenia po rozkuciu kanałów płyt lub wymianę  płyt 
prefabrykowanych na nowe monolityczne o odpowiedniej nośności. Nie 
przewiduje się pogrubiania płyt i tym samym podniesienia poziomów 
wykończeniowych w pomieszczeniach. 
 
2.2.1.3. Zabezpieczenie ppoż. elementów konstrukcji. 
Elementy konstrukcji należy przewidzieć o odporności ogniowej 
dostosowanej do warunków ppoż. Elementy murowe wykonać z 
materiałów zapewniających wymaganą odporność, elementy żelbetowe 
przewidzieć zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przekrojów belek, płyt, 
rdzeni, słupów, itp. oraz odpowiedniej otuliny zapewniając wymaganą 
odporność ogniową bez dodatkowej obudowy. 
 
2.2.1.4. Nadproża okienne w szczycie północnym 
W związku z zamiarem powiększenia okien poprzez zmianę ich wysokości 
przy zachowaniu istniejących poziomów parapetów istnieje konieczność 
wymiany istniejących nadproży okiennych. Przewiduje się zastosowanie 
nadproży składających się dwóch ceowników skręconych śrubami. 
 
2.2.1.5. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
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W ramach opracowania dokumentacji należy ocenić stan zachowania 
izolacji poziomych poniżej poziomu posadzki w piwnicy i pionowych na 
ścianach piwnicznych. Na obecnym etapie nie stwierdza się konieczności 
natychmiastowej wymiany izolacji wyżej wymienionych izolacji. 
Izolacje należy wykonać: poziomą pod projektowaną ścianą oddzielającą 
schody projektowane oraz pionową na tej ścianie.  
Jako szczególnie istotne wymagające opracowania szczegółowego są 
izolacje poziome w projektowanych pomieszczeniach mokrych.  

 
 
 
2.2.2 Architektura - wymagania techniczne i użytkowe 
zastosowanych materiałów. 
Ściany 
Ściany wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać jako murowane z 
bloczków silikatowych. Materiał musi spełniać wymagania akustyczne dla 
ścian wewnętrznych a w wypadku ścian toalet należy stosować elementy 
wodoodporne. Ściany oddzielenia stref pożarowych muszą spełniać 
warunki ochrony przeciwpożarowej. 
 
Tynki wewnętrzne 
Tynki na ścianach murowanych we wszystkich pomieszczeniach należy 
wykonać jako cementowo-wapienne szpachlowane gładzią gipsową 
kategorii IV. Na ścianach istniejących położyć gładź gipsową jw. Sufity 
stropów betonowych i podciągi żelbetowe- wykończone jak ściany. 
W miejscach narażonych na zniszczenie za oparciami foteli i krzeseł 
biurowych  na ścianach wykonać listwy odbojowe drewniane z drewna 
twardego lakierowanego. 
Wszystkie instalacje wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać jako 
zakryte. Instalacje należy prowadzić w bruzdach lub obudować. 
Instalacje prowadzone pod sufitami korytarzy, należy zakryć sufitami 
podwieszonymi. Dopuszcza się prowadzenie instalacji na powierzchni ścian 
na kondygnacji piwnicznej, za wyjątkiem pomieszczenia dla osób 
zatrzymanych i węzła sanitarnego dla osób zatrzymanych.   
 
Sufity podwieszone 
Przewiduje się zastosowanie sufitów kasetonowych podwieszonych do 
sufitów.  
 
Wykończenie ścian 
W sanitariatach, łazienkach, pomieszczeniach porządkowych należy 
zamontować płytki gresowe, szlifowane, zgodnie z projektem aranżacji 
wnętrz, do wysokości nie mniej, niż 2,1m. Powyżej farba akrylowa 
matowa, na tynku gipsowym, przeznaczona do stosowania w 
pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności,  zmywalna. 
W pomieszczeniach socjalnych, oraz przestrzeniach wydzielonych aneksów 
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socjalnych, nad blatami i w miejscach lokalizacji umywalek. Powyżej farba 
akrylowa matowa, na tynku gipsowym, przeznaczona do stosowania w 
pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, zmywalna  
Płytki należy ułożyć do wysokości ok. 2,1m, w pasie o takiej szerokości, 
aby po dwóch stronach umywalki była okładzina na szerokości min. 50 cm 

 
Malowanie 
Ściany i sufity tynkowane przewidziane do malowania – malować farbami 
akrylową lub lateksową po uprzednim położeniu gładzi gipsowych i 
zagruntowaniu podłoża. 
Ściany na parterze w strefie wejścia głównego i holu, poczekalni oraz na 
korytarzach pomalować zmywalną farbą lateksową. 
Stolarka okienna i drzwiowa – wykończenie fabryczne. 
Malowanie elementów projektowanej ślusarki – fabryczne malowanie 
proszkowe. Elementy stalowe zewnętrzne zabezpieczyć antykorozyjnie 
poprzez cynkowanie i malowanie. 
 
Podłogi i posadzki 
Podkłady do zachowania o ile zachowują odpowiednią wytrzymałość na 
ściskanie, dostosowaną do przewidywanego obciążenia posadzki i 
określoną w dokumentacji projektowej. W pozostałych miejscach do 
wymiany, z zachowaniem istniejących poziomów wykończeniowych. 
 
Komunikacja 
Na parterze, w przedsionku, hallu wejściowym i pomieszczeniach 
komunikacji należy zaprojektować i zrealizować posadzki wykończone 
płytami granitowymi o powierzchni antypoślizgowej, grubości określonej 
przez producenta płyt, przewiduje się cokoły z tego samego kamienia o 
wysokości 15 cm, licowane z tynkiem. 
W klatkach schodowych przewiduje się posadzki z płytek gresowych, o 
fakturowanej powierzchni, o podwyższonej odporności na ścieranie, 
antypoślizgowe, układane na zaprawie klejowej atestowanej. Cokolik 
wysokości około 7 cm, licowany z tynkiem. Należy zastosować materiał 
monolityczny o minimalnych parametrach: 

 stopień twardości klasa 8 (skala Mohsa) 
 stopień odporności na ścieranie klasa 5 
 stopień odporności na plamienie klasa 3 
 nasiąkliwość < 0,1% 
 stopień antypoślizgowości R9 (pom. mokre R10) 

Komunikacja na poziomie I piętra. Projektuje się posadzki z paneli 
winylowych drewnopodobnych, o wymiarach 152,4x914,6mm, o grubości 
3mm z trzech winylowych warstw (podłoże winylowe, środkowa warstwa 
winylowa, dekoracyjna powłoka winylowa), pokrytych trudnościeralną 
powłoką z poliuretanu (grubość warstwy  ścieralnej 0,7 mm, klasa 
antypoślizgowości DS, odporność na ścieranie: grupa T, tłumienie 
dźwięków: 4dB, odporność ogniowa: BfI S1. 
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Cokoły wykonać z tych samych paneli klejonych na ścianę. 
 
Komunikacja i pomieszczenia w poziomie piwnic. 
Przewiduje się zastosowanie posadzek z płytek gresowych z użyciem 
płytek o podwyższonej odporności na ścieranie, antypoślizgowych, 
układany na zaprawie klejowej atestowanej. W pomieszczeniach, w 
których nie projektuje się okładzin ściennych z płytek należy wykonać 
cokoły wysokości około 7 cm, licowane z tynkiem. Spoiny z zaprawy 
fugowej dostosowane kolorystycznie do płyt podłogowych (szer. fugi max. 
3 mm). Fuga pomiędzy posadzką, a cokolikiem uszczelniona silikonem. Na 
schodach specjalne płyty stopnicowe antypoślizgowe ryflowane. Należy 
zastosować gres monolityczny o minimalnych parametrach: 

 stopień twardości klasa 8 (skala Mohsa) 
 stopień odporności na ścieranie klasa 5 
 stopień odporności na plamienie klasa 3 
 nasiąkliwość < 0,1% 
 stopień antypoślizgowości R9 (pom. mokre R10) 

Na drogach ewakuacyjnych należy zastosować materiały z atestem, 
klasyfikowane jako co najmniej trudno zapalne. 

 
Pomieszczenia biurowe i gabinety  
Przewiduje się ułożenie wykładzin dywanowych igłowanych lub ciętych o 
gramaturze 700-1000 g/m2 Cokoliki ścienne drewniane, lakierowane, o 
naturalnej barwie drewna. Wykładzina powinna posiadać następujące 
parametry: 
wielokformatowa z rolki o gr. 4,3mm odporna na działanie krzeseł na 
rolkach, bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom. Wysokość 
runa 2mm, odporność na ścieranie: >1000 cykli, antypoślizgowość: R13, 
reakcja na ogień: Bfl- s1 , ocena zdolności do elektryzacji: < 2 kV, klasa 
32 lub 33 antyplamowa. 
 
Serwerownia/UPS 
PODŁOGA TECHNICZNA – do serwerowni/UPS - podłoga podniesiona, o 
rdzeniu z gipsu integralnego, wykończona wykładziną elektrostatyczną 
zapewniającą właściwe odprowadzanie ładunków elektrycznych, nośność 
min. 1200 kg/m2. Podniesienie podłogi o poziom techniczny nie dotyczy 
strefy wejścia do pomieszczenia 

 
Garaże i przejście dla konwoju. 
Posadzki wykończone żywicą. 
 
Pomieszczenia sanitariatów, pomieszczenia porządkowe, śmietnik, 
pomieszczenia gospodarcze, pokój okazań, pokój zatrzymanego, 
magazyny podręczne, magazyn dowodów rzeczowych 
pomieszczenie UPS, pomieszczenia pomocnicze, przejście z garażu 
do piwnicy. 
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Przewiduje się posadzki z płytek gresowych o fakturowanej powierzchni 
Przewiduje się płytki o następujących parametrach:  
- podwyższona odporności na ścieranie,  
- antypoślizgowość,  
- układane na zaprawie klejowej atestowanej.  
- Cokolik wysokości około 7 cm  
- gres monolityczny  
- stopień twardości klasa 8 (skala Mohsa) 
- stopień odporności na ścieranie klasa 5 
- stopień odporności na plamienie klasa 3 
- nasiąkliwość  < 0,1% 
- stopień antypoślizgowości R10  
Garaż w narożniku południowo zachodnim działki do likwidacji i zastąpienia 
dwoma stanowiskami garażowymi. 

 
Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 
Okna 
Planowane do wymiany okna i drzwi zewnętrzne powinny być wykonane z 
tworzyw sztucznych, termoizolacyjne, potrójnie szklone o współczynniku 
U≤0,6 W/m2K. Skrzydła okienne parteru powinny być uchylne, na 
pozostałych poziomach otwierano- uchylne. 
W oknach pomieszczeń wentylowanych grawitacyjnie należy zamontować 
nawiewniki wg wytycznych branży sanitarnej. 
Okna łatwo dostępne z zewnątrz (parter) oraz w pomieszczeniach 
specjalnych: okazań, przesłuchań, zatrzymanych, kancelarii tajnej, 
serwerowni, archiwum, dowodów rzeczowych, pokoju ochrony, centrali 
telefonicznej, pomieszczeniu bezpieczeństwa, sanitariatach dla 
zatrzymanych, sanitariatach dla konwoju będą zabezpieczone szybami 
bezpiecznymi antywłamaniowymi oraz żaluzjami aluminiowymi 
wewnętrznymi. 
Okna w ścianie północnej budynku do powiększenia. Elewacja w tym 
miejscu wymaga zaprojektowania i przebudowy. 
 
Okna w ścianie północnej budynku do zamurowania. Elewacja w tym 
miejscu wymaga zaprojektowania i przebudowy. 
Drzwi zewnętrzne do budynku, przeszklenia przedsionka do 
zaprojektowania i wybudowania w technologii odpowiadającej 
zastosowanej dla okien. 
Brama do garażu przyległego do budynku od strony południowej do 
zamiany na bramę segmentową zamykaną automatycznie o wymiarach 
uwzględniających planowane zejście z garażu do piwnicy. 
 
Szklenie 
Szklenie trzykomorowe – zestaw thermofloat z szybą zewnętrzną 
antywłamaniową P-4 w pomieszczeniach parteru i zespołu kancelarii tajnej 
oraz pomieszczeniach informatyków, w pozostałych pomieszczeniach szkło 
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bezpieczne. 
Okna i drzwi dostarczyć na budowę oszklone. 
Szklenie ścianek schodzących do posadzki oraz drzwi przeszklonych – 
szyba bezpieczna P-2 (2x4/0,76) 
Szklenie okna stałego w pokoju okazań i kancelarii tajnej – szyba 
specjalna antywłamaniowa „lustro fenickie”. 
 
Stolarka wewnętrzna 
Drzwi wewnętrzne 
Drzwi wewnętrzne do podstawowych pomieszczeń należy wykonać płytowe 
(MDF) gładkie, ościeżnice regulowane obejmujące ościeża, skrzydła  
i ościeżnice okleina wg projektu aranżacji wnętrz. Ościeżnice drewniane z 
elastyczną uszczelką obwodową. Zamki z kontrolą dostępu w 
wyznaczonych pomieszczeniach. 
Drzwi wymagające zabezpieczenia antywłamaniowego bądź 
przeciwpożarowego należy zamontować zgodnie z wymaganymi atestami 
producenta. 
Drzwi antywłamaniowe zewnętrzne, oraz wewnętrzne do pomieszczeń 
specjalnych wymagających zabezpieczenia tj. pokój zatrzymanych, pokój 
okazań, kancelarii tajnej, informatyka, serwera, UPS, centrali telefonicznej 
należy zamontować klasy „C” (do kancelarii tajnej RC-4) z wymaganymi 
zamkami wielopunktowymi  
z czytnikiem i zworą elektromagnetyczną, włączonymi w system kontroli 
dostępu oraz system alarmu włamania i napadu. 
Drzwi objęte kontrolą dostępu i pożarowe wyposażone w samozamykacze. 
Drzwi pożarowe wyposażone w zwalniaki elektromagnetyczne utrzymujące 
w stanie otwartym zamknięcia ogniowe do momentu wykrycia pożaru 
przez SSP lub System Oddymiania lub do momentu ich ręcznego 
zwolnienia. 
Drzwi do pomieszczeń biurowych o podwyższonych parametrach 
akustycznych. Drzwi do pomieszczeń „mokrych” (sanitariaty, łazienki, 
pomieszczenia porządkowe i socjalne) drzwi pełne z kratkami 
wentylacyjnymi, drzwi w sanitariatach między przedsionkami a 
sanitariatami przeszklone szkłem mlecznym w górnej strefie. 
Drzwi wydzielące przestrzenie komunikacji, klatkę schodową - aluminiowe 
przeszklone, z naświetlami. 
Drzwi wejścia głównego dwuskrzydłowe aluminiowe przeszklone. 
Do garażu i śluzy dla konwoju wjazd poprzez drzwi segmentowe, 
ocieplone, podnoszone automatycznie. 
 
 
Witryny wewnętrzne 
Przewiduje się zastosowanie witryn aluminiowych szklonych z drzwiami, 
wydzielających klatkę schodową (witryna ppoż), pomieszczenie ochrony, 
wiatrołap oraz biura podawcze (przeszklenie szkłem mlecznym). W części 
biur podawczych dostępnych dla interesantów przewiduje się witryny 
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powyżej poziomu lady i okna lub otwory podawcze. 
 

Ślusarka budowlana 
Rolety okienne aluminiowe, umieszczone od strony wewnętrznej okien, 
malowane proszkowo w pomieszczeniach specjalnych (na parterze). 
Pomieszczenie przesłuchań i okazani oraz sanitariat przy pokoju 
przesłuchań będą zabezpieczone poziomymi kratami stalowymi 
zewnętrznymi. Będą one umieszczone poziomo nad fosami 
doświetleniowymi kondygnację piwniczną. 
 
Barierki i balustrady wewnętrzne      
Balustrady o wysokości 110 cm, stalowe malowane proszkowo w kolorze 
RAL 7004 po obu stronach biegów schodowych, z pochwytem ze stali 
nierdzewnej lub drewna dębowego/bukowego. 
Wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne wpuszczane w nawierzchnię 
posadzek, systemowe: stalowo-gumowe i szczotkowe – kompletne wraz z 
wykończeniem krawędzi nawierzchni podestów i posadzek. Wycieraczka 
zewnętrzna przed wejściem głównym z kratki stalowej z tacą ociekową z 
odprowadzeniem wody opadowej. 
Pochwyty dla niepełnosprawnych w toaletach – mocowane do ściany wg 
przyjętego systemu ze stali nierdzewnej. 
 
Roboty blacharskie 
Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy cynkowo-tytanowej grubości 
0,7 mm patynowanej. 
Prace wykonać wg ogólnych zasad wykonywania robót blacharskich z 
uwzględnieniem szczegółowych wytycznych producenta blachy cynkowo-
tytanowej. 
 
Elewacje 
Ze względu na niedawno przeprowadzony remont, zasadniczych zmian 
elewacyjnych nie przewiduje się. Zmianie ulegają: 
- strefa wejścia głównego należy zaprojektować i przebudować z 
zastosowaniem okładzin kamiennych o wysokim standardzie. Należy 
uwzględnić lokalizację, zaprojektować, wykonać i zamontować tablice 
informacyjne o instytucjach funkcjonujących wewnątrz (treść tablic i ich 
forma graficzna podlega indywidualnemu uzgodnieniu z zamawiającym). 
Nad wejściem głównym należy zaprojektować i wykonać nowe zadaszenie 
zewnętrzne z zastosowaniem materiałów o wysokiej jakości, 
- strefę wejścia gospodarczego (zachodniego) należy uzupełnić o  nowe 
zadaszenie, 
- szczyt północny, który należy zaprojektować i wybudować z 
uwzględnieniem powiększenia okien, 
- szczyt południowy, który należy zaprojektować i wybudować z 
uwzględnieniem zamurowania okien,  
- w obrębie wymienianych okien i drzwi, uszkodzenia tynku należy 
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uzupełnić w fakturze analogicznej, jak istniejąca 
- elewacje garażu przewidzianego do zachowania z uwzględnieniem 
konieczności scalenia kompozycyjnego i materiałowego z budynkiem 
głównym oraz wymienienia bramy garażowej. 
- należy przewidzieć likwidację poliwęglanowych zadaszeń fos 
doświetlających kondygnacje piwniczną, zastąpienie ich poziomymi 
kratami stalowymi,  
- należy zaprojektować i zrealizować nową kolorystykę elewacji budynku z 
użyciem wysokiej jakości farb elewacyjnych, zgodnie z technologią 
przewidywaną przez producenta. 
 
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych należy zastosować 
wyposażenie wysokiej jakości. W sanitariatach przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych należy zastosować ceramikę dedykowaną do 
korzystania przez osoby niepełnosprawne do takich pomieszczeń, 
dodatkowo należy zamontować poręcze dla niepełnosprawnych. W 
pozostałych sanitariatach i łazienkach standardowa ceramika wysokiej 
jakości, w przedsionkach blaty kamienne i umywalki podblatowe, w węźle 
sanitarnym na parterze kabina natryskowa z brodzikiem w płaszczyźnie 
posadzki o wymiarach nie mniejszych, niż 100x 90 cm. W kabinach WC, za 
wyjątkiem WC dla zatrzymanych, projektuje przewiduje się wieszaki. W wc 
dla zatrzymanych należy zastosować wyposażenie nietłukące, najlepiej z 
blachy stalowej, nierdzewnej, z poborem wody i mydła uruchamianym 
fotokomórką. 

 
 

Teren przy budynku 
Dojście do budynku, opaskę oraz chodniki wokół budynku należy 
zaprojektować i wykonać z granitu, ze spadkiem poprzecznym od budynku 
1-2%. 

 
 

Klapa oddymiająca 
W klatce schodowej istnieje klapa. Należy poddać sprawdzeniu jej 
sprawność, przeprowadzić konserwację lub wymienić na nową. 

 
Balustrady 

Balustrad zewnętrznych nie przewiduje się. 
 

Bramy 
Brama garażowa, segmentowe, sterowana pilotem, o współczynniku 
przenikania ciepła 1,5 W/(m2x K). 

 
Opaska 
Wokół budynku przewiduje się chodniki lub opaski z granitu. Wykonując 
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utwardzenia i opaski przy budynku należy bezwzględnie przestrzegać 
kształtowania spadku od budynku, tak by uniknąć napływu wód 
opadowych w stronę ścian. 
  
Stropodach -  pokrycie 
Należy zaprojektować i wykonać dodatkową izolację termiczną, montując 
na powierzchni dachu dodatkową warstwę poliuretanową lub styropianową 
grubości nie mniejszej, niż 10 cm. Należy wykonać nowe obróbki 
blacharskie i orynnowanie z blach tytanowo- cynkowych uwzgledniające 
podwyższenie poziomu dachu o grubość izolacji  termicznej.  
 
UWAGI: 
Zastosowane urządzenia i materiały budowlane, wykończeniowe i 
instalacyjne muszą posiadać wszelkie ważne certyfikaty oraz świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie ogólnym. 
Przyjęcie do zastosowania w opracowywanym Projekcie Budowlanym 
poszczególnych materiałów, technologii, wyposażenia i urządzeń oraz 
zastosowanie ich w realizacji na budowie musi być bezwzględnie 
poprzedzone każdorazowo akceptacją Inwestora. 
 

2.2.3 Wyposażenie pomieszczeń 
Wyposażenie poszczególnych pomieszczeń w podstawowy sprzęt biurowy 
określone zostało w części rysunkowej. 
Wszystkie biurka w pokojach biurowych przystosowane do pracy z 
komputerem. Pokoje należy wyposażyć w biurka zabudowane, z osłoną od 
frontu, w sekretariatach z nadstawką, z możliwością wypoziomowania i 
dobrania wysokości blatu do wzrostu pracownika. 
Biurka wykonać z płyt okleinowanych fornirem liściastym, w klasie higieny 
E1, blaty z płyty grubości nie mniejszej niż 25 mm, obrzeże okleinowane 
drewnem tego samego gatunku drewna, co blaty. 
Każde stanowisko pracy wyposażyć w komodę na kółkach, 4 szuflady na 
prowadnicach rolkowych metalowych, uchwyty wysokiej jakości metalowe, 
zamek centralny. Kolorystyka – jak biurko. 
Szafy na akta, repertoria i pocztę wymagają konkretnych wymiarów półek 
które przed wykonaniem należy uzgodnić z użytkownikiem. Należy je 
wykonać z tego samego materiału wykończeniowego, co biurka. 
Szafy wyposażyć w stopki umożliwiające regulację wysokości do 10 mm., 
zawiasy metalowe, zamki meblowe patentowe. Uchwyty takie, jak w 
biurkach. 
Meble gabinetowe o podwyższonej jakości wykonać z płyt wiórowych 
wykończonych okleiną naturalną  – ciemny orzech, w klasie higieny E1, 
płyta grubości 36mm. Doklejka drewniana, prosta, barwiona pod kolor 
płyty, zabezpieczona lakierem. Biurka i regały zamykane, z możliwością 
regulacji poziomowania na nóżkach – aluminium wys. około 7 cm. Biurka 
proste zabudowane, dwufrontowe, (zarówno od strony użytkownika 
gabinetu jak i rozmówcy).  
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Tapicerka dla krzeseł i foteli biurowych gabinetowych – skóra naturalna 
kolor zgodnie z aranżacją , dla pozostałych stanowisk pracy z tkanin 
tapicerskich o podwyższonej trwałości. Wszystkie stanowiska pracy należy 
wyposażyć w fotele o regulowanej wysokości siedziska i nachyleniu 
oparcia, na pięciogałęziowy podparciu, z podłokietnikami. Oparcie i 
siedzisko powinno posiadać warstwy wentylacyjne.  
Meble socjalne w pomieszczeniach socjalnych– płyta wiórowa laminowana. 
Blaty kuchenne wodoodporne, trwałe. Szafki przeszklone szkłem 
matowym. Uchwyty metalowe aluminiowe typu Reling. Wszystkie meble 
pomieszczeń socjalnych powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w kontakcie z żywnością. 
Magazyny i składy dokumentów wyposażyć należy w systemowe regały 
metalowe stałe i przejezdne. Elementy stalowe regałów malowane 
proszkowo. Szyny jezdne wpuszczone w posadzkę. 
Sala zebrań powinna być wyposażona w stół konferencyjny z blatem i  
krawędziami wykończonymi okleiną z drewna naturalnego. Grubość blatu  
około 36 mm. Stół powinien pomieścić nie mniej, niż 18 osób. Należy 
pomieszczenie wyposażyć w 20 krzeseł drewnianych, tapicerowanych z 
podłokietnikami. Ponadto pomieszczenie należy wyposażyć w około 10 
krzeseł składanych. 
Należy opracować projekt aranżacji i wystroju wnętrz i na tym etapie prac 
uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego w zakresie wyposażenia 
pomieszczeń, zastosowanych materiałów i kolorystyki. 
 
2.2.4  Wymagania dotyczące instalacji 
 
2.2.4.1 Wstęp 
Budynek powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje 
pozwalające na użytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym 
programem funkcjonalnym, przy zachowaniu standardów wykonania i 
jakości materiału nie gorszych niż opisane w przedmiotowym programie. 
Wszystkie instalacje wewnętrzne należy zaprojektować jako nowe. Do 
tego celu należy wykorzystać istniejące przyłącza. Instalacje powinny być 
wykonane jako kryte, chyba że przepisy określające warunki techniczne, 
jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, stanowią inaczej. 

Lokalizacja wszelkich elementów instalacji sanitarnych wymagających 
obsługi w trakcie normalnej eksploatacji, a zabudowane ściankami lub 
sufitami musi być oznakowana w sposób czytelny i jednoznaczny. Sposób 
zabudowy musi umożliwiać łatwy dostęp serwisowy.  

Elementy instalacji wpływających na bezpieczeństwo i jakość użytkowania 
pomieszczeń powinny być oznaczone dla użytkownika w zakresie 
podstawowej armatury (głównego zaworu wody, głównego włącznika 
instalacji elektrycznej  itp.).  
Zapewnić ogrzewanie pomieszczeń z dostosowaniem typu i 
charakterystyki instalacji grzewczej do istniejących źródeł ciepła. Dla 
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wszystkich pomieszczeń należy zapewnić wentylację grawitacyjną .Należy 
przebudować węzeł cieplny  tak aby mógł zaopatrywać przybory sanitarne 
w  obiekcie w  ciepłą wodę użytkową.   
 
W zakresie odprowadzenia ścieków przewidzieć należy zaprojektowanie i 
wykonanie nowych instalacji wewnętrznych oraz czyszczenie i udrożnienie  
sieci zewnętrznych na terenie nieruchomości i przyłączy w niezbędnym 
zakresie.  

 
Zakres instalacji określić można jako: 
- wewnętrzne i zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami oraz siecią na terenie opracowania, 
- wewnętrzne instalacje wody zimnej na potrzeby sanitarne, porządkowe, 
oraz zabezpieczenia sprzeciw pożarowego, 
- instalację wody ciepłej użytkowej na potrzeby sanitarne i porządkowe w 
oparciu o rozbudowę węzła cieplnego o moduł cwu,    
- instalację grzewczą dla wszystkich  pomieszczeń wraz z  modernizacją 
źródła ciepła na bazie istniejącego przyłącza cieplnego,   
- instalację wentylacji ogólnej bytowej zapewniającej wymagane prawem 
ilości powietrza świeżego dla osób przebywających w budynku, 
- klimatyzację pomieszczeń sali narad i wskazanych przez Inwestora  
pokojów biurowych.   
Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie instalacji sanitarnych 
należy uwzględnić następujące punkty: 
 Instalacje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami. 
 Materiały powinny posiadać i urządzenia aktualne: aprobaty 
techniczne, atesty higieniczne PZH, certyfikaty m.in. bezpieczeństwa B, 
deklaracje zgodności. 
 Przepusty instalacyjne, tuleje ochronne, instalacje CO,  inst. 
wz, cwu, przewody inst. wentylacji i klimatyzacji ( o ile wystąpią) i inne w 
ścianach lub stropach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 
odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia, np. 
CP601 w systemie HILTI lub równoważne. 
 Instalacje powinny być wykonane w ramach możliwości jako 
kryte, w bruzdach, zabudowie płytami g-k/ chyba, że przepisy określające 
warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
stanowią inaczej (dla instalacji gazów technicznych). 
 W trakcie prac montażowych instalacji, urządzeń sanitarnych i 
przyborów należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe mocowanie do 
stelaży, konstrukcji wsporczych, zawiesia, podpory ślizgowe, punkty stałe, 
uchwyty, obejmy np. w systemie HILTI lub równoważnym. 

Przy materiałach instalacyjnych, przyborach sanitarnych i 
urządzeniach nazwy własne podano tylko jako przykładowe, określające 
jedynie oczekiwany standard jakościowy. Wykonawca może zastosować 
materiały i urządzenia o standardzie równoważnym lub wyższym. 
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BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót branży sanitarnej Wykonawca jest zobowiązany 
przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w Umowie. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu 
tygodnia od czasu przekazania placu budowy, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia zwanym „Planem BiOZ”. 

 
2.2.4.2. Przybory sanitarne. 

Dla sanitariatów i przyborów sanitarnych w pomieszczeniach należy 
projektować miski ustępowe wiszące na stelażu z zakrytym zbiornikiem 
płuczącym , Pisuary montowany na ścianie na konstrukcji wsporczej z 
automatycznym zaworem  spłukującym . 
Umywalki - montaż na konstrukcji wsporczej lub szafce ., umywalki 
przewidzieć jako modele bez otworu i z otworem np. seria „Nova” KOŁO, 
CERSANIT, IDEAL STANDARD lub równoważne. 
Wyjątek stanowi węzeł sanitarny dla osadzonych, w którym należy 
zamontować przybory niemożliwe do łatwego uszkodzenia i potłuczenia, 
najlepiej z blachy stalowej nierdzewnej. 
Zlewozmywaki, zlewy – z blachy stalowej nierdzewnej fakturowanej, 
oparte na szafkach  . 
Baterie – stojące, jednootworowe, dla osób niepełnosprawnych, dla części 
wspólnych jak węzły sanitarne termostatyczne z funkcją czasowego 
wyłączenia zaworem sprężynowym np. PRESTO lub równoważne.  
W zakresie standardu typu i rodzaju przyborów sanitarnych jako 
nadrzędne traktować wytyczne architektury wnętrz i projekt 
architektoniczny aranżacji pomieszczeń. 
 
2.2.4.3. Instalacja wody zimnej. 
Woda zimna przeznaczona jest na cele: bytowe, porządkowe, przeciw 
pożarowe  
Układ rur przewidzieć z rur PP PN20 na przykład systemu Bor Wavin, z rur 
PEX lub równoważnych. Prowadzenie głównych przewodów sieciowych w 
zabudowie lub posadzkach . Podejścia do grup przyborów z 
rozprowadzeniem pod tynkiem lub w posadzkach.  
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Wszystkie elementy projektowanej instalacji wodociągowej przewidzieć 
jako izolowane technologią zgodną z zastosowanymi rurami – przykładowo 
otuliny z pianki PU. 
 
 2.2.4.4. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji. 
Ciepła woda przygotowywana centralnie dla całego budynku w 
pomieszczeniu węzła cieplnego   
Instalacje wody ciepłej i cyrkulacji wykonać z rur tworzywowych z rur PP 
stabilizowanych na przykład systemu Bor Wavin lub równoważnych . 
Wszystkie elementy wody ciepłej i cyrkulacji przewidzieć izolowane. 

 
2.2.4.5. Kanalizacja sanitarna. 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych do zewnętrznej sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie obiektu. Instalację nadziemną w całości 
zaprojektować i wykonać jako nową z rur i kształtek PVC, PP, - stosowanie 
do wymogów i parametrów odprowadzanych ścieków. Instalację z rur PVC 
przewidzieć dla kanalizacji ogólnej bytowej. Większość pionów przewidzieć 
z wyprowadzeniem ponad dach do wywietrzaków, w szczególnych 
przypadkach stosować zawory napowietrzające lub obejścia wentylacyjne. 
Przestrzegać właściwego mocowania pionów, odejść i podejść 
kanalizacyjnych. 

 
2.2.4.6. Instalacja C.O. 
W budynku należy zaprojektować i wykonać układy ogrzewania co w 
układzie zamkniętym grzejnikowym oparte o węzeł cieplny dwufunkcyjny  
zlokalizowany w piwnicy  obiektu. Wszystkie wymagające ogrzewania 
pomieszczenia zasilić w ciepło z w/w  węzła . 
Podstawowe źródło ciepła: 
- wszystkie pomieszczenia ogrzewane instalacją grzewczą wodną 
dwururową z końcowymi punktami grzewczymi jako grzejniki. 
Zaprojektować i wykonać układ wodno-pompowy z rozdzielaczami sieci, 
zaworami termostatycznymi i regulacją podpionową, pogodową i 
adaptacyjną. Wykonać należy pełną regulację z możliwością wyłączenia 
lub obniżenia temperatury poszczególnych obiegów. 
Przewidzieć demontaż istniejącego przyłącza gazu W zakresie przewodów 
przewidzieć główne przewody sieciowe wodnej instalacji grzewczej z rur 
miedzianych . 

 
2.2.4.7. Instalacja klimatyzacji 
W budynku należy zaprojektować i wykonać instalację zapewniająca 
komfort użytkowania pomieszczeń w oparciu o urządzenia klimatyzacyjne 
typu VRF( zmienny przepływ czynnika ) Wybór  systemu wynika przede 
wszystkim z:  
- prostego i odpornego na pomyłki procesu doboru i projektowania,  
- nowoczesnych niezawodnych podzespołów,  
- prostego montażu,  
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- małych wymagań przestrzeni instalacyjnej,  
- ciągłego i skutecznego monitoringu pracy,  
- wyjątkowo korzystnych wskaźników energetycznych, czyli niskich 
kosztów eksploatacji,  
- elastycznej pracy w funkcji chłodzenia. 
 Jednostkę zewnętrzna przewiduje się umieścić na dachu garażu. Jednostki 
wewnętrzne będą montowane  w każdym pomieszczeniu klimatyzowanym 
na ścianach lub pod sufitem w ramach możliwości. Przewidzieć należy 
możliwość indywidualnego sterowania jednostkami wewnętrznymi. 
Umożliwi to dostosowanie temperatury w pomieszczeniu do potrzeb 
użytkowników. Oprócz urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych przewidzieć 
należy instalację zasilającą urządzenie wewnętrzne z jednostek 
zewnętrznych w czynnik chłodzący oraz instalacje odprowadzenia skroplin 
z urządzeń wewnętrznych. Tą ostatnią należy podłączyć do kanalizacji 
sanitarnej.  
 
2.2.4.8 Instalacja wentylacji 
Wszystkie pomieszczenia należy wyposażyć w wentylację grawitacyjną 
oraz, tam gdzie jest to niezbędne, w wentylację wspomaganą 
mechanicznie. 

 
 

2.2.5 .Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej 
 
 
2.2.5.1 Wymagania ogólne  
 
Zakres 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
związanych  
z wykonaniem instalacji elektrycznych przy realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1 
i dotyczą robót: 
 
- Wykonanie dwustronnego zasilania obiektu 
- Zasilenie obiektu z dwóch liczników pomiarowych  
- Kable zasilające z rozdzielnicy głównej 
- Budowa oświetlenia zewnętrznego wraz z trasami kabli i slupami 
oświetleniowymi 
- Tablice elektryczne  
- Zasilanie rezerwowe UPS 
- Wewnętrzne linie zasilające 
- Instalacje elektryczne wentylacji i ogrzewania 
- Instalacje elektryczne gniazd ogólnego przeznaczenia i gniazd 
komputerowych 
- Instalacje oświetlenia podstawowego 
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- Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego 
- Instalacje elektryczne urządzeń  
- Instalacje odgromowe i uziemień 
- Dokumentacja projektowa i powykonawcza wraz z kompletem pomiarów 
elektrycznych dla wszystkich nowych instalacji, obwodów i urządzeń 
elektrycznych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami.  
 
Niniejsze wymagania dotyczące wykonania instalacji należy rozpatrywać i 
stosować wraz z Wymaganiami ogólnymi oraz z Dokumentacją Projektową 
i rysunkami. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
obowiązującymi regulacjami prawnymi, normami, standardami i 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 
Technicznych. 
PFU dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie 
robót związanych z: 
 
- dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych 
wewnętrznych przy użyciu  - materiałów oraz środków wg dokumentacji 
projektowej, 
- montażem osprzętu elektrycznego, 
- wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień, 
- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych 
wyżej prac, 
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania 
podłoża (w szczególności roboty ślusarsko-spawalnicze itp.), 
- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z 
dokumentacją techniczną, 
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną 
wszystkich elementów wskazanych w dokumentacji, 
- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie 
protokołami kwalifikującymi prefabrykat do montażu, jako element 
instalacji elektrycznej, odgromowej, uziemienia lub połączeń 
wyrównawczych, 
- przygotowaniem podłoża obejmującego czynności wykonywane przed 
układaniem kabli, zwodów lub elementów instalacji elektrycznych i 
uziemienia, mające na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji 
zgodnie z dokumentacją.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
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2.2.5.2 Roboty elektryczne zewnętrzne.  
- Zasilanie oświetlenia oraz bramy za pomocą kabli ułożonych w ziemi  z 
rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w budynku biurowym.  
- Usunięcie istniejących instalacji elektroenergetycznych podziemnych 

  
2.2.5.3 Roboty elektryczne wewnętrzne:  
Zasilanie dwustronne obiektu w energię elektryczną z sieci energetyki 
zawodowej za pomocą odrębnego przyłącza. Rozdzielnica główna dla 
całego obiektu znajdować ma się w wyodrębnionym pomieszczeniu 
piwnicy.  
Budynek będzie posiadał następujące instalacje:  
˗ Instalację oświetleniowa podstawowego – oświetlenie ogólne 

pomieszczeń LED na poziomie średnio 200 – 500 lx.  
˗ Instalację oświetleniowa awaryjnego – oprawy oświetlenia LED zasilane z 

centralnej baterii.  
Instalacja elektryczna oświetleniowa układana w ścianach jako 
podtynkowa z osprzętem podtynkowym.  
˗ Instalację gniazd wtyczkowych do celów ogólnych.  

Instalacja elektryczna gniazd układana w ścianach jako podtynkowa z 
osprzętem podtynkowym.  
˗ Instalację zasilania wentylacji mechanicznej.  

˗ Instalacja odgromowa budynku - zwody poziome niskie na dachu 

budynku przewody odprowadzające oraz uziom otokowy instalacji 
piorunochronnej .  
Istniejące instalacje do demontażu. 
 
2.2.5.4 Warunki Wykonania i odbioru robót budowlanych – 
Instalacje elektryczne 
Roboty, których dotyczy niniejszy rozdział, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu realizację robót niezbędnych do 
wykonania: instalacji elektrycznych wewnętrznych.  
 
- Instalacja oświetlenia podstawowego wykonaną przewodami YDY 3 x 
l,5(2,5) mm2, 
- Instalację oświetlenia awaryjnego wykonaną przewodami YDY 3 x l,5 
(2,5) mm2, 
- Instalacje do gniazd wtykowych 230 V i 400 V przewodami YDYżo 
3(5)x2,5 mm2, 
- Instalacje siłowe do napędów urządzeń technologicznych, urządzeń 
wentylacji i węzłów CO wykonane kablami typu YKYżo, oraz przewodami 
YDYżo układanymi w korytkach, 
- Instalacje w pomieszczeniach komunikacji układane w korytach 
kablowych 
- Uziemienie otokowe wykonane taśmą minimum FeZn 30 x 4 mm 
układaną w ziemi  z opornością  Rz< 10 omów, 
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- Instalację połączeń wyrównawczych z podłączeniem wszystkich 
elementów metalowych,  
- Instalację odgromową wykonaną zwodami poziomymi, 
 
2.2.5.5 Materiały  
Materiały stosowane do wykonania robót powinny posiadać: oznakowanie 
znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, lub deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską lub 
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podle-
gające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany". Wszystkie materiały do wykonania robót 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). Do wykonania robót należy używać 
materiały nowe, (tzn. nie używane), zgodne z opracowaniem projektowym 
lub analogiczne o parametrach równych, lub lepszych. Stosowanie 
materiałów o zbliżonych parametrach wymaga uzyskania pisemnej zgody 
Inwestora.  
Użyte materiały winny posiadać atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty 
lub deklaracje zgodności z PN, właściwe dla tych materiałów, osprzętu lub 
aparatury. Wymagane stosowanie materiałów wysokiej jakości.  
 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji 
służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i 
wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 
projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) 
innych producentów pod warunkiem zapewnienia tych samych właściwości 
technicznych, oraz uzyskanie akceptacji Projektanta. 
Urządzenia powinny być w sposób czytelny i trwały oznaczone nazwą 
producenta lub symbolem i numerem typu. Jeżeli konstrukcja na to 
pozwala, urządzenie powinno być w sposób czytelny i trwały oznaczone 
następującymi dodatkowymi danymi: 
- numer serii, 
- data produkcji 
- wartości nominalne źródła zasilania, np. napięcia, częstotliwości i prądu. 
Jeżeli konstrukcja tego nie umożliwia, dane te należy podać w 
dokumentacji towarzyszącej lub na opakowaniu. Jeżeli to nie wynika z 
danych na urządzeniu, do urządzenia należy dołączyć szczegółowe 
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instrukcje prawidłowego instalowania i obsługi oraz wymagania odnośnie 
do konserwacji. Jeśli urządzenie może być uszkodzone przez odwrócenie 
polaryzacji napięcia zasilania, informacja o tym powinna być wyraźnie 
podana w dokumentacji towarzyszącej. 
 
2.2.5.6 Rozdzielnice 
Dostarczane rozdzielnice należy wykonać zgodnie z normami IEC61439-1, 
IEC61439-2. Po wykonaniu otworowania rozdzielnic należy zapewnić 
stopień antykorozyjności zgodnie z obowiązującą normami IEC61439-1, 
IEC61439-2 
 
Tablice  
   
 Klasa ochrony - IP 40 
 Sposób montażu - Podtynkowo 
 Wyposażenie - Obudowa, wewnętrzna płyta montażow, 

drzwi zewnętrzne 
 Wykonanie - II klasa izolacji 
 Kolor - RAL 7035 lub inny po uzgodnieniu z 

inwestorem 
 
Rozdzielnice  
   
 Klasa ochrony - IP 30 
 Sposób montażu - Fundament prefabrykowany 
 Wyposażenie - Obudowa, wewnętrzna płyta 

montażowa oraz wewnętrzne drzwi do 
zabudowy wyłączników oświetlenia, 
fundament prefabrykowany, drzwi 
zewnętrzne 

 Wykonanie - Obudowa o wysokiej odporności na 
warunki atmosferyczne i uszkodzenia 
mechaniczne 

 Kolor - RAL 7035 lub inny po uzgodnieniu z 
inwestorem 

 Powierzchnia obudowy - Struktura profilowana powierzchni 
 Rezerwa zabudowy - Min. 20 % 
 
2.2.5.7 UPS 
Zasilacz awaryjny  min. 50kW, możliwość wymiany baterii 
bezprzerwowo. 
 
2.2.5.8 Kable elektryczne 
Kable zasilające niskiego napięcia 

W układach zasilających zastosować kable miedziane o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe 1kV.  
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Podstawowe parametry techniczne 
Kable elektroenergetyczne 
 Kable 

elektroenergetyczne 
 

 Wykonanie - Kable elektroenergetyczne z żyłami 
miedzianymi 

 Izolacja - Polichlorek winylu 
 Powłoka wypełniająca - Polichlorek winylu 
 Powłoka zewnętrzna - Polichlorek winylu 
 Żyła - Miedziana 
 Napięcie znamionowe - 1,0 kV 
 Ilość żył - Wynikająca z rodzaju odbioru 
 Przekroje żył w mm2 - Wg wymaganego obciążenia 
 Max. temp. żyły - 70 °C 
 Max. temp. zwarcia - 160 °C 
Kable sygnalizacyjne niskiego napięcia 

Do sterowania i sygnalizacji pracy urządzeń technologicznych 
zastosować kable miedziane o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 
znamionowe 0,6/1kV.  

 
Podstawowe parametry techniczne: 

 Kable sygnalizacyjne  
 Wykonanie - Kable sygnalizacyjne z żyłami 

miedzianymi 
 Izolacja - Polichlorek winylu 
 Powłoka wypełniająca - Polichlorek winylu 
 Powłoka zewnętrzna - Polichlorek winylu 
 Żyła - Miedziana 
 Napięcie znamionowe - 0,6/1,0 kV 
 Ilość żył - 3; 5; 7; 10; 24 
 Przekroje żył w mm2 - 1,0; 1,5 
 Max. temp. żyły - 70 °C 
 Max. temp. zwarcia - 160 °C 
 
Warunki zabudowy: 

- Kable w budynkach układane będą w korytkach, wciągane do rur lub 
mocowane pojedynczo na uchwytach, 

- W sieciach zewnętrznych kable należy układać w przygotowanej 
kanalizacji kablowej lub bezpośrednio w ziemi w rowach kablowych 
na głębokości 0,8 m na podsypce piaskowej, przysypane kolejną 
warstwą piasku i przykryte folią kablową,  

- Kable na końcach, przy wejściach do przepustów, po trasie kablowej 
kablowych powinny posiadać oznaczniki z informacją o typie, 
adresach, oznaczeniu wg listy kablowej i roku ułożenia kabla, 

- Przekroje kabli dobrać na podstawie obliczeń zgodnie z 
obowiązującymi normami. 
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Obróbka, podłączenie i sprawdzenie kabli 
- Końce kabli i przewodów w rozdzielnicach i skrzynkach należy trwale 

oznaczyć numerem kabla z listy kablowej i jego adresem, a 
końcówki żył kabli sterowniczych powinny posiadać oznaczniki z 
numerem potencjału (lub innym symbolem przyjętym do oznaczania 
obwodów w dokumentacji). Kable należy zabezpieczyć przed 
wnikaniem wilgoci do ich wnętrza. Na końcach żył kabli 
wielodrutowuch należy montować końcówki kablowe.  

-  Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych i montażowych na 
linii kablowej wszystkie odcinki fabrykacyjne kabli należy poddać 
szczegółowym oględzinom zewnętrznym w celu wykrycia 
jakichkolwiek uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu 
lub rozładunku bębnów. W razie wątpliwości co do jakości 
dostarczonego kabla na budowę, należy wykonać pomiary.  

- W trakcie budowy i montażu linii należy wykonać pomiary: 
1. - po ułożeniu kabla, a przed rozpoczęciem montażu złączy należy 

wykonać pomiary kontrolne  
2. - po ułożeniu kabli w rowach kablowych, a przed zasypaniem, należy 

dokonać odbioru częściowego  
Protokoły ze wszystkich badań i odbiorów tych kabli również muszą być 
składnikiem dokumentacji powykonawczej. 
 
2.2.5.9 Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z 
tworzyw sztucznych  wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych 
na działanie łuku elektrycznego. 
Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na 
działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. 
Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą 
wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
W miejscach skrzyżowań kabli ze sobą i z innymi urządzeniami 
podziemnymi, gdzie nie ma możliwości zabezpieczenia kabli rurami 
pełnymi stosujemy rury dzielone. 
Jako dzielone osłony otaczające istniejących kabli należy stosować 
dzielone wzdłużnie rury z twardego polietylenu - PEH (HDPE), o średnicy 
zewnętrznej/wewnętrznej i barwie powierzchni zewnętrznej 110/100 mm 
czerwonej - w liniach powyżej 1 kV, przy czym dla zabezpieczenia przed 
rozwarciem tych rur układanych w ziemi należy stosować opaski z 
odcinków taśmy przylepnej wzmocnionej włóknem szklanym, o szerokości 
25 mm. Wzdłużne i poprzeczne krawędzie tych rur powinny być 
uszczelnione masą plastyczną. Łączenie ze sobą odcinków rur dzielonych 
należy wykonać w taki sposób, aby przy nakładaniu górna część rury z 
dolną, nachodziły na siebie na całej długości. 
Dopuszcza się przedłużanie rur dzielonych, tego samego typu i wymiaru 
tak, aby górna część rury względem dolnej, były przesunięte na długości 
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min. 0,5 m. Powstały nadmiar jednej części rury, należy po obu końcach 
przedłużanych rur obciąć. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, 
w nie nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich 
uszkodzeniem. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych 
elementów. 
Przepusty pożarowe wypełnić masa ogniochronną klasy nie mniejszej niż 
klasa odporności ogniowej ścian i stropów pomieszczenia.  
Miejsca wprowadzenia kabli do przepustów i osłon otaczających należy 
uszczelnić, a kable zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Należy stosować 
uszczelnienia systemowe. Zabrania się stosować uszczelnienia rozprężne. 
 
2.2.5.10 Koryta kablowe 

Dla instalacji elektrycznych należy wykonać w obiektach trasy 
kablowe. Do wykonania podstawowych tras kablowych należy stosować 
perforowane koryta kablowe wykonane ze stali galwanizowanej ogniowo 
kategorii C2. Zaleca się stosowanie koryt od jednego producenta. 
Podstawowe parametry techniczne: 
 Korytka kablowe - Blacha stalowa galwanizowana 

ogniowo kategorii C2 
 

 Występujące rozmiary 
 

- Szerokość: 
- 200 mm, 100 mm, 50 mm 
- Wysokość: 
- Minimum 40 mm 

 Wyposażenie 
dodatkowe 

W zależności od potrzeb: 
- łączniki 
- trójniki 
- łuki 
- redukcje 
- konstrukcje wsporcze 
- konstrukcje nośne 
- pokrywy 

2.2.5.11 Listwy instalacyjne 
W wydzielonych pomieszczeniach do układania instalacji elektrycznych  
ogólnego przeznaczenia stosować plastikowe listwy instalacyjne. 
Podstawowe parametry techniczne: 
Listwy instalacyjne - Materiał: PVC 

- Kolor biały (RAL 9010)  
Występujące rozmiary 
 

- Szerokość: 
- 40 mm (z możliwością dostosowania 

szerokości do ilości przewodów 
występujących w ciągu instalacyjnym) 

- Wysokość: dostosowana do ilości 
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przewodów występujących w ciągu 
instalacyjnym, 

Wyposażenie 
dodatkowe 

W zależności od potrzeb: 
- łączniki 
- rozgałęzienia 
- zaślepki końcowe 
- osłony połączeń 

 
2.2.5.12 Rury instalacyjne 
W instalacjach elektrycznych przewiduje się montaż rur instalacyjnych.  
Podstawowe parametry techniczne: 
 Rury instalacyjne 

sztywne 
 

 Materiał - Twardy polichlorek winylu (PCW) 
 Średnice zewnętrzne - 21 mm (z możliwością dopasowania 

średnic rur do średnic przewodów i 
kabli) 

 Podatność na zginanie - Rury sztywne 
 Sposób łączenia - Złączki karbowane 
 Podstawowy system 

montażu 
- Na tynku, konstrukcji, na uchwytach 

mocujących 
 Stopień ochrony 

instalacji   
- IP 30 

Warunki zabudowy: 
- Rury instalacyjne sztywne należy montować za pomocą uchwytów 

na tynku, na podłożu betonowym, na cegle lub na konstrukcji 
stalowej.  

2.2.5.13 Rury instalacyjne karbowane 
W instalacjach elektrycznych przewiduje się montaż rur karbowanych.  
Podstawowe parametry techniczne: 
 Rury karbowane  
 Materiał - polichlorek winylu (PVC) 
 Średnice zewnętrzne - dopasowanie średnic rur do średnic 

przewodów i kabli 
   
 Sposób łączenia - Złączki systemowe 
 Podstawowy system 

montażu 
- Uchwyty, konsolki 

 Podatność na zginanie - Rury giętkie 
 Stopień ochrony 

instalacji   
- IP 30 

Warunki zabudowy: 
- Rury instalacyjne Peschla montowane będą na podejściach kabli do 

urządzeń. Rury należy montować za pomocą uchwytów 
systemowych. 
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2.2.5.14 Oświetlenie 
Dostarczane oprawy należy montować zgodnie z wymaganiami producenta 
 
Oprawy w biurach 
 

 

 

 Obudowa - Blacha stalowa malowana 
proszkowo 

 Kolor - Biały 
 Źródło światła - Zintegrowane moduły LED  
 Raster - Aluminiowy matowy biały UGR<17 
 Żywotność - L80B10 50000h 
 Barwa światła - 4000K 
 Skuteczność świetlna źródeł - >138lm/W 
 Skuteczność świetlna oprawy - >105lm/W 
 Szczelność - IP20 
 Typ oprawy - Do sufitów 600x600 
Oprawy w toaletach 
 

 

 

 Obudowa - Tworzywo sztuczne 
 Kolor - Biały 
 Źródło światła - Zintegrowane moduły LED  
 Klosz - Pleksi opalowa PLX 
 Żywotność - L80B10 30000h 
 Barwa światła - 4000K 
 Skuteczność świetlna 

źródeł 
- >136lm/W 

 Skuteczność świetlna 
oprawy 

- >90lm/W 

 Szczelność - IP44 
 Typ oprawy - Downlight 
Oprawy w korytarzach 
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 Obudowa - Aluminium 
 Kolor - Biały 
 Źródło światła - Zintegrowane moduły LED  
 Klosz - Pleksi opalowa PLX 
 Żywotność - L80B10 50000h 
 Barwa światła - 4000K 
 Skuteczność świetlna 

źródeł 
- >136lm/W 

 Skuteczność świetlna 
oprawy 

- >100lm/W 

 Szczelność - IP44 
 Typ oprawy - Downlight 
Oprawy w pomieszczeniach technicznych i magazynach 
 

 

 

 Obudowa - Poliwęglan 
 Kolor - Szary 
 Źródło światła - Zintegrowane moduły LED  
 Klosz - Pleksi opalowa PLX 
 Żywotność - L80B10 60000h 
 Barwa światła - 4000K 
 Skuteczność świetlna źródeł - >150lm/W 
 Skuteczność świetlna 

oprawy 
- >120lm/W 

 Szczelność - IP65 
 Typ oprawy - Hermetyczna 
Oprawy w pomieszczeniach socjalnych i szatniach 
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 Obudowa - Blacha stalowa malowana 
proszkowo 

 Kolor - Biały 
 Źródło światła - Zintegrowane moduły LED  
 Klosz - Pleksi opalowa PLX 
 Żywotność - L80B10 50000h 
 Barwa światła - 4000K 
 Skuteczność świetlna 

źródeł 
- >136lm/W 

 Skuteczność świetlna 
oprawy 

- >100lm/W 

 Szczelność - IP20 
 Typ oprawy - Do sufitów 600x600 
 
Oprawy parkowe 
   
 Klasa ochrony - IP 66; IK 09 
 Sposób montażu - Na wysięgniku 
 Obudowa - Aluminium  
 Klosz - Szyba hartowana 
 Sposób świecenia - bezpośredni 

 
Sprzęt  
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii wykonania robót 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem potrzebnym do wykonywania 
instalacyjnych robót elektrycznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Sprzęt musi posiadać aktualne przeglądy techniczne i być utrzymywany w 
dobrym stanie.  
 
2.2.5.15 Sprzęt do wykonania instalacji elektrycznych  
Wykonawca przystępujący do robót winien wykazać się możliwością 
korzystania z niżej wymienionego sprzętu:  
˗ Samochód dostawczy  

˗ Samochód wieżowy z balkonem  

˗ Ręczny sprzęt mechaniczny  

 Spawarka elektryczna  
˗ Koparka  
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2.2.5.16 Transport.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano rozdziale "Warunki 
wykonania i odbioru robót – część ogólna".  
.  
2.2.5.17 Roboty zewnętrzne- wytyczenie trasy.  
Podstawę wytyczenia trasy linii stanowi dokumentacja techniczno-prawna. 
Trasę linii określoną w projekcie należy odtworzyć w terenie przed 
przystąpieniem do budowy. Trasa linii winna być wytyczona przez 
uprawnionego geodetę. Należy sprawdzić poprawność zasadniczych 
rozwiązań w dokumentacji projektowej w świetle aktualnej sytuacji 
terenowej.  
  
2.2.5.18 Roboty ziemne dla układania kabli.  
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z 
właściwą dokumentacją projektową oraz warunkami technicznymi 
wykonania robót, aby w czasie wykonania robót nie spowodować 
uszkodzenia istniejących obiektów budowlanych. W przypadku 
skrzyżowania lub znacznego zbliżenia wykopu ziemnego do istniejących 
podziemnych instalacji elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych 
urządzeń, sposób wykonania prac zabezpieczających należy uzgodnić z 
odpowiednim przedstawicielem jednostki eksploatującej te urządzenia i 
wykonać pod jego nadzorem. Na kablach umieścić trwałe oznaczniki z 
symbolem i nr ewidencyjnym linii, oznaczeniem kabla, znakiem 
użytkownika kabla oraz rokiem ułożenia wg normy. Przy mufach, przed 
wejściem do stacji transformatorowych oraz szafek złączowo-pomiarowych 
i rozdzielnic głównych należy pozostawić zapasy kabla zgodnie z normą.  
Zasypanie wykopu należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętej metody zagęszczania gruntu, które orientacyjnie nie powinny 
przekraczać: ˗ przy ubijaniu gruntów niespoistych ubijakami 

mechanicznymi lub wibromłotami - 40cm,  
˗ przy zastosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijaków płytowych - 60cm.  

  
2.2.5.19 Ochrona przepięciowa i uziemienie robocze.  
Uziemienia robocze należy wykonać na końcu każdej linii i na końcu 
każdego odgałęzienia. Uziomy poziome należy wykonywać w następujący 
sposób: uziomy poziome sztuczne z taśm stalowych należy układać w 
gruncie na głębokości 0,6m - jeśli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje innej głębokości; wykopy ziemne na uziomy poziome należy 
wykonywać zgodnie z wymogami dotyczącymi robót ziemnych przy 
wykopach płytkich wąsko przestrzennych; uziomy poziome należy układać 
na dnie wykopów bez podsypki i zasypywać je gruntem drobnoziarnistym 
bez kamieni, żwiru, cegły, gruzu, itp.,  
  
2.2.5.20 Pozostałe wymagania 
Koryta kabloweListwy instalacyjne 
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W wydzielonych pomieszczeniach do układania instalacji elektrycznych  
ogólnego przeznaczenia stosować plastikowe listwy instalacyjne. Do 
montażu osprzętu na trasach listew należy stosować rozwiązania 
systemowe zalecane do danego producenta listew. 
Wykonanie otworów i przebić 
Otwory w ścianach i stropach dla przeprowadzenia kabli wykonywać 
należy uszczelnić materiałem niepalnym o odporności ogniowej nie 
mniejszej niż pomieszczenie, w którym zostało zastosowane. W przypadku 
przejścia kabli przez pomieszczenia wilgotne należy wykonać przejścia 
odporne na wilgoć. Jeżeli trasa kabla przechodzi przez ściany lub stropy 
ognioodporne, to konstrukcje wsporcze należy zakończyć z każdej strony 
w odległości conajniej 10 cm od ściany lub stropu. 
Wykonanie PRZEPUSTÓW 
Kabel przy wprowadzeniu do budynku należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem mechanicznym osłoną. Osłony otaczające musza 
przechodzić przez całą grubość fundamentu ze spadem w kierunku 
zewnętrznym. Miejsca wprowadzenia do budynku należy zabezpieczyć 
przed przedostawaniem się wody do wnętrza budynku. Należy stosować 
rozwiązania systemowe. W przypadku wykonania przejścia nieszczelnego, 
wykonawca zobowiązany jest do wykonania nowego przejścia.  
Przepusty w ziemi należy szczelnie zabezpieczyć, tak aby nie 
przedostawała się do ich wnętrza woda i aby nie były zamulone. Przejścia 
przez ściany i stropy należy zabezpieczyć materiałem nie 
przepuszczającym gazów i wody. Do zabezpieczenia przepustów zabrania 
się stosowania pianki poliuretanowej. 
Instalacja oświetlenia 
Aparaty i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób 
trwały, zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenia. Do montażu 
opraw na stropach należy stosować metalowe kołki rozporowe 
zabezpieczone antykorozyjnie odpowiednie do rodzaju stropu. Podłączenie 
wykonać zgodnie ze schematem. 
Instalacja oświetlenia awaryjnego 
Oświetlenie awaryjne należy wykonać tak aby spełniała wymagania: 
- W osi drogi ewakuacyjnej natężenia oświetlenia E musi wynosić min. 1 
lx, 
- Wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. Ł 40, 
- Oświetlać znaki ewakuacyjne, 
- Zabezpieczało czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pożaru, a także 
rozmieszczenia i użycia sprzętu przeciwpożarowego, 
- Zabezpieczało przed ciemnością na drodze ewakuacyjnej w razie awarii 
jednej oprawy awaryjnej 
Po wykonaniu instalacji oświetlenia awaryjnego należy wykonać pomiary, 
a wyniki pomiarów przedstawić do zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru. W zależności od zastosowanego systemu, należy również 
opracować sposób rejestracji zdarzeń i raportowania. Całość dokumentacji 
instalacji awaryjnej przedstawić Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania. 
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Instalacja p.poż. 
Z rozdzielnicy głównej należy wyprowadzić przewody do przycisków p.poż. 
przewodem HDGs(żo).  Montaż przewodu uniepalnionego należy wykonać 
na certyfikowanych uchwytach. Przyciski wyłączników p.poż. należy 
instalować w miejscach określonych w dokumentacji. 
 
2.2.5.21 Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, 
urządzeń i odbiorników energii elektrycznej  
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robot, aby uniknąć 
niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować 
wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych.  
Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej montowanego na ścianach.  
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz 
prawidłowość połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw należy 
zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. Należy zapewnić 
równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-fazowych. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd 
wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na 
wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki należy 
instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W 
sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania 
sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.  
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w 
całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem 
ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował 
u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać 
w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a 
przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód ochronny będący żyłą 
przewodu wielożyłowego powinien mieć izolacje będącą kombinacją barwy 
zielonej i żółtej.  

  
2.2.5.22 Kontrola jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w rozdziale 
"Warunki wykonania i odbioru robót – część ogólna".  
Zasady kontroli jakości robót.  
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robot, jakość 
materiałów i elementów oraz zapewnienie odpowiedniego systemu 
kontroli, a także pobieranie próbek do badań materiałowych.  
Czas i rodzaj badan ustala Inspektor Nadzoru.  
  
Pobieranie próbek.  
Pobieranie próbek do badań dokonywane będzie losowo w obecności 
Inspektora Nadzoru.  
  
Badania i pomiary.  
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami norm; w przypadku ich braku można stosować wytyczne 
krajowe alba inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzał 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do ich 
jakości. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia ich niezgodności z normami lub aprobatami 
technicznymi; w przypadku przeciwnym koszty te pokrywa Inwestor.  

  
Obmiar robót.  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w rozdziale "Warunki 
wykonania i odbioru robót – część ogólna".  
  
Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robót.  
Obmiar robót określa faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z 
projektem i specyfikacją techniczną. Obmiar robót wykonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, o terminie i zakresie 
obmierzonych robot. Powiadomienie powinno nastąpić z co najmniej 3 
dniowym wyprzedzeniem.  
Wyniki obmiaru winny być spisane w Książce obmiarów. Książka obmiarów 
dokumentuje prace ulegające zakryciu, zanikające a także demontaże.  
  
Sprzęt pomiarowy.  
Sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca wraz z ważnymi świadectwami 
atestacji. Jakość sprzętu pomiarowego sprawdza Inspektor Nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ten sprzęt w należytym stanie 
przez cały czas trwania robot.  
  
Czas przeprowadzania pomiarów.  
Obmiary należy przeprowadzać:  
˗ robot zanikających - w czasie ich wykonywania,  

˗ robót ulegających zakryciu - przed ich zakryciem,  

˗ przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robot, a także w przypadku 

wystąpienia dłuższej przerwy w pracach.  
  
2.2.5.23 Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w rozdziale "Warunki 
wykonania i odbioru robót – część ogólna".  
Wykonane roboty podlegają następującym odbiorom:  

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
 odbiór ostateczny, końcowy,  
 odbiór pogwarancyjny.  

  
Gotowość danej części robót do odbioru lub gotowość do odbioru 
końcowego zgłasza Wykonawca, pisemnie. Odbiór przeprowadzony będzie 
nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia.  
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Podstawowym dokumentem odbioru będzie protokół sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora.  
  
Odbiór robot wykonywany będzie komisyjnie przy udziale Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru, z uwzględnieniem prób pomontażowych.   
Próbami pomontażowymi są:  
˗ pomiary rezystancji izolacji, każdego obwodu,  

˗ sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń każdego odbiornika. ˗ 

sprawdzenie sprawności działania poszczególnych obwodów  
  
Z prób pomontażowych wykonawca sporządza protokół dokumentacji 
odbiorowej. Do odbioru końcowego robót wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć:  
˗ dokumentację powykonawczą uzgodnioną przez Inspektora Nadzoru,  

˗ protokoły prób pomontażowych,  

˗ atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty bądź deklaracje zgodności z PN 

zastosowanych materiałów,  
˗ oświadczenie wykonawcy o zakończeniu remontu i gotowości instalacji do 

eksploatacji.  
  
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiorom częściowym podlegają te elementy instalacji, które ulegają 
zakryciu (zatynkowaniu).  
Odbiór częściowy dokonuje Inspektor Nadzoru.  
  
Odbiór końcowy.  
Gotowość instalacji do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca.  
Odbiór końcowy dokonuje komisja powołana przez Inwestora. W skład 
komisji wchodzą:  
˗ przedstawicie Inwestora,  

˗ przedstawiciel Wykonawcy,  

˗ osoby zobowiązane do udziału w czynnościach odbiorczych.  

  
Komisja bada zgodność wykonanych robot z:  
˗ dokumentacją projektowo-kosztorysową warunkami technicznymi 

wykonania, normami i przepisami,  
˗ bada kompletność dokumentacji odbiorczej,  

˗ dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie, ˗ spisuje 

protokół odbiorczy.  
  
Protokół odbioru powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie 
odbioru, w tym ocenę:  
˗ jakości wykonanych robot,  

˗ terminowości realizacji  

˗ wynikowego zakresu robot,  

˗ oraz ustosunkowanie do wad i usterek nieusuwalnych.  
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Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej. 
Odbiór pogwarancyjny będzie polegał na ocenie robot związanych z 
usunięciem wad i usterek, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i 
rękojmi.  

  
2.2.5.24 Dokumenty odniesienia  
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 
porażeniem elektrycznym  
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 
5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody 
ochronne i przewody połączeń ochronnych  
PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe  
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: 
Sprawdzanie PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego 
napięcia. Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic  
PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych.. Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny  
PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 
7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki  
PN-IEC 60050-826:2007 Międzynarodowy słownik terminologiczny 
elektryki. Część 826: Instalacje elektryczne  
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Obciążalność 
prądowa długotrwała przewodów  
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie  
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Urządzenia do 
ochrony przed przepięciami  
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza  
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Inne 
wyposażenie Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  
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PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Sprawdzanie.  
Sprawdzanie odbiorcze  
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Instalacje oświetlenia zewnętrznego  
  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy 
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod.  
 
2.2.5.25 Zakres  robót elektrycznych i kolejność realizacji. 

Zakres robót: 
- Prace przygotowawcze 

      - Prace  montażowe : 
 Kopanie rowów 
 Wykonania zasilania linią kablową 
 Wykonanie instalacji uziemień. 
 Wykonanie instalacji wewnętrznej 
 Montaż osprzętu instalacyjnego – włączniki, gniazdka 
 Montaż rozdzielnic 
 Montaż UPS 
 Montaż tablic 
 Wykonanie połączeń 
Przewiduje się następującą kolejność realizacji robót: 
- Prace przygotowawcze 

      - Prace  montażowe : 
 Kopanie rowów 
 Wykonania zasilania linią kablową 
 Wykonanie instalacji uziemień. 
 Wykonanie instalacji wewnętrznej 
 Montaż osprzętu instalacyjnego – włączniki, gniazdka 
 Montaż rozdzielnic, tablic i UPS’a 
 Wykonanie połączeń 
Dopuszcza się ustalenie końcowej kolejności przez kierownika budowy. 

 
2.2.5.26 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót. 

Elementami mogącymi  stwarzać  zagrożenia bezpieczeństwa  i  
zdrowia  ludzi  będą : 

Roboty stwarzające zagrożenie przysypania ziemią lub upadku z 
wysokości: 

 Prace przy kopaniu rowów kablowych oraz ułożeniu kabla. 
 Prace przy montażu instalacji elektrycznej. 
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Zagrożenia  przy  realizacji  robót  budowlanych. 
Potencjalnymi  zagrożeniami  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  są 
prace wymienione powyższym punkcie. Należy wykonać harmonogram 
prac w porozumieniu z innymi branżami.  
 
Wymogi  stawiane  pracownikom. 
Wszyscy  pracownicy  muszą  być  przeszkoleni  pod  względem  BHP  i  
ppoż.  dla  tego  rodzaju  robót. Fakt  przeszkolenia  pracowników  
powinien być potwierdzony  pisemnie. 
Teren  budowy. 
Teren  budowy  musi  być  zabezpieczony  przed przypadkowym wejściem 
osób postronnych. Wszyscy  pracownicy  muszą  być  przeszkoleni  pod  
względem  BHP. Wszystkie  roboty  budowlane  należy  wykonywać  pod  
nadzorem  osoby uprawnionej, z  zachowaniem  zasad  BHP. Wszystkie  
użyte  elementy  i  materiały  winny  posiadać  wymagane  atesty 
i dopuszczenia  do  stosowania. Podłączenie zasilania linii kablowej winno 
być prowadzone z wyłączeniem napięcia przez upoważnionego pracownika 
Zakładu Energetycznego. 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Wszystkie prace budowlane mogą wykonywać wyłącznie pracownicy 
posiadający wymagane kwalifikacje, uzależnione od stanowiska, rodzaju 
pracy, którą będzie wykonywał pracownik. 
Każdy pracownik winien odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy informować 
pracowników o czynnikach mogących stwarzać zagrożenie na terenie 
budowy oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniom. 
W szczególności należy przestrzegać wymogów wynikających z przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robót 
budowlanych, obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej itp. 
oraz zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 
Wszystkie informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy 
zamieści  w “Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy 
pracownicy winni być zapoznani z Planem bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom robót w strefach szczególnie zagrożonych w 
tym zapewnienie bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń. 
Kierownik budowy określi sposób realizacji robót budowlanych oraz 
wskaże środki zapobiegające niebezpieczeństwom : zachowanie warunków 
BHP, nadzór kierownika budowy, używanie właściwej odzieży roboczej, 
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używanie właściwego sprzętu i narzędzi oraz zapewni numery telefonów 
alarmowych wraz z apteczką pierwszej pomocy. 
Roboty budowlane będą prowadzone pod nadzorem osób 
wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystąpieniem 
do robót budowlanych należy przeprowadzić szkolenie dla pracowników w 
zakresie planu „BiOZ". 
Przed rozpoczęciem robót pracownicy winni być zaopatrzeni do w odzież 
roboczą i   ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami ( w tym kaski, 
rękawice ochronne), wraz z uwzględnieniem niebezpieczeństw 
wynikających z urazów mechanicznych, porażenia prądem,   oparzenia, 
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych 
szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. 
Stosować urządzenia zabezpieczające  i ochronne  (np. osłony). Wszystkie 
urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 
Przy wykonywaniu  pomiarów ochrony przeciwporażeniowej należy 
przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy wykonywaniu pracy. 
Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Przepisami i 
Polskimi Normami. Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary 
skuteczności ochrony. 
 
 
2.2.5.2.7 Okablowanie strukturalne 
Wymagania 

System okablowania strukturalnego (siec transmisji danych, głosu, 
multimediów) musi pozostawać w zgodności z obowiązującymi normami. 
Normy: 

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 
strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne 
ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for 
customer premises 
PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy 
okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe; 
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja 
okablowania – Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości; 
PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja 
okablowania – Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz 
budynków; 
PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja 
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania; 
PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - 
Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - 
Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego 
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Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację okablowania zgodnie z 
wymaganiami opisanymi w PFU, a jeśli którykolwiek z dokumentów 
normalizacyjnych uległ aktualizacji wg nowych aktualnych wymagań. 
 
Uwaga: 
W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje 
najnowsze wydanie cytowanej normy. 
Wymagania ogólne dotyczące okablowania strukturalnego 

Ilość i rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjęto na podstawie 
koncepcji architektonicznej. W trakcie realizacji, ostateczna lokalizacja 
gniazd logicznych w pomieszczeniach (bez zmiany ich ilości) powinna być 
ustalona pomiędzy Użytkownikiem, a Wykonawcą; 

Okablowanie ma być doprowadzone do punktów dystrybucyjnych 
znajdujących się w pomieszczeniach do tego przeznaczonych; 

Osłona zewnętrzna kabla w okablowaniu poziomym oraz szkieletowym ma 
być trudnopalna i niewydzielająca trujących substancji w obecności ognia; 
Okablowanie strukturalne w budynku obsługiwane jest przez: 

Główny Punkt Dystrybucyjny GPD na  parterze budynku 
Na całość zainstalowanego okablowania ma być udzielona gwarancja 
bezpośrednio przez producenta na okres minimum 25 lat (szczegółowy 
opis zawarty w dziale „Gwarancja oraz wymagania dotyczące 
kompetencji”); 
Montaż gniazd okablowania poziomego PL ma być realizowany wtynkowo 
przy zastosowaniu płyt czołowych prostych z wkładkami RJ45 z uchwytami 
w standardzie Mosaic; 
Okablowanie poziome ma być zbudowane w oparciu o kabel ekranowany 

S/FTP kat. 7A, powłoka zewnętrzna LSFRZH; 

Do każdej konfiguracji punktu logicznego (PL) należy doprowadzić kable 
ekranowane S/FTP kat. 7A i każdy z nich zakończyć w puszce 

instalacyjnej; 
Wszystkie kable okablowania poziomego mają być zakończone w osprzęcie 
połączeniowym zgodnie z normą PN-EN 50173-1; 
Nie dopuszcza się stosowania gniazd i wtyków z niestandardowymi 
interfejsami, tzn. takimi które nie są znormalizowane i wymagane przez 
obowiązujące normy; 
Okablowanie światłowodowe pomiędzy punktami dystrybucyjnymi ma 
posiadać wydajność klasy OF 300 wg.PN-EN 50173-1:2011, 
zaprojektować w oparciu o kabel 12 włóknowy w powłoce trudnopalnej 
ULSZH; 
Wszystkie złącza światłowodowe muszą być wypolerowane w fabrycznym 
procesie produkcyjnym, 
Połączenia światłowodowe  szkieletowe należy zaprojektować w oparciu o 
uniwersalny interfejs MT-RJ , co zapewnia użytkownikowi prostą i 
uniwersalną obsługę połączeń międzyszafowych w panelu krosowym; 
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Panel krosowy światłowodowy o konstrukcji kątowej dla okablowania 
szkieletowego ma zapewnić zamontowanie gniazd-pigtaili MT-RJ, w celu 
eliminacji tłumienności połączenia należy przyjąć konfigurację połączenia 
Gniazdo-Wtyk;   
Okablowanie telefoniczne w Budynku należy prowadzić kablem 
wieloparowym kat.3 UTP  
w powłoce LSZH, w szafie kabel należy zakończyć na panelu telefonicznym 
25/50port RJ45 PCB, 1U z możliwością rozszycia 2par na porcie; 
Aby zagwarantować i potwierdzić wymaganą wydajność komponentów 
okablowania miedzianego przeznaczonych do zabudowy (kabel oraz 
gniazdo) producent musi posiadać certyfikaty wydane przez akredytowane 
niezależne laboratoria  potwierdzające zgodność systemu / komponentów 
z wymaganiami normy międzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801 lub EN50173-
1. 
Rozwiązania szczegółowe dotyczące systemu okablowania strukturalnego 

Środowisko wewnątrz budynku, w których będzie instalowany osprzęt 
kablowy, jest środowiskiem biurowym i zostało ono sklasyfikowane jako 
M1I1C1E2 zgodnie z PN-EN 50173-1. Maksymalne długości kanałów 

transmisyjnych okablowania poziomego zostały obliczone dla najgorszego 
przypadku wzrostu temperatury otoczenia, tj. do 40°C. 

Prowadzenie okablowania poziomego 
Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone: 

- w korytarzach w projektowanych korytach kablowych; 

- w pomieszczeniach do punktu logicznego – w rurkach instalacyjnych 
sztywnych wtynkowo. 

Budowa tras kablowych ma zapewniać łatwe, bezkolizyjne i bezpieczne 
prowadzenie kabli uwzględniając inne instalacje w budynku. 

Separacja okablowania poziomego od kabli elektrycznych 
Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, zgodnie z 
wymogami norm, należy prowadzić w oddzielnych trasach kablowych przy 
zachowaniu minimalnej separacji. Obliczone wartości separacji dla kabli 
wybranych w projekcie: 
- pod sufitem podwieszanym w korycie stalowym perforowanym minimum 
2cm od koryta z kablami zasilającymi; 
- w pomieszczeniach użytkowych w korytach kablowych minimum 1cm od 
kabli zasilających. 

Prowadzenie okablowania pionowego (szkieletowego) 
Trasy kablowe – pionowe należy zbudować z drabinek pozwalających na 
zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek 
kablowych na zakrętach. W przypadku przebić/przejść pomiędzy 
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kondygnacjami należy zastosować zabezpieczenie zgodne z zasadami 
p.poż. 

Okablowanie poziome 
Kable okablowania poziomego mają być zakończone w zestawach gniazd, 
zwanych dalej punktami logicznymi (PL). Gniazda w zestawach (punktach 
logicznych) występują w różnej ilości i konfiguracji w zależności od 
lokalizacji. 
Należy zastosować płyty czołowe proste oraz ramki jednokrotne. Całość 
ma być montowana w puszkach instalacyjnych. Ostateczna lokalizacja 
powinna być ustalona z Użytkownikiem. 

Wymagania dla PL(punktów logicznych) 
PL będą instalowane w pomieszczeniach zgodnie z podkładami 
budowlanymi. Do PL doprowadzi  kable S/FTP kat.7A. Kable należy 

zakończyć w osprzęcie połączeniowym z zamontowanymi gniazdami RJ45 
kat.6A. Gniazda zasilające mogą być umieszczone z obu stron gniazd PL. 

Przewiduje się instalację 2 typów punktów elektryczno logicznych , typ 1 - 
1xRJ45, zgodnie z wymaganiami dla sieci monitoringu CCTV i sieci WIFI, 
oraz typ 2 - 2xRJ45, zgodnie z wymaganiami dla sieci LAN 
 

 

 

Rys. 1. Przykładowa konfiguracja PL typ 2 (przeznaczenie sieć LAN) - PELA 
 

Wymagania dla kabli symetrycznych 
 
Tabela: Wymagania dla kabla S/FTP Kat.7A 
Budowa kabla S/FTP (zgodnie z rysunkiem) 
Wydajność kabla Kategoria 7A wg. ISO/IEC 11801; EN 50173-1 z 

charakterystykami rozszerzonymi do częstotliwości 
2000MHz 
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Certyfikat Producent musi dostarczyć certyfikat wydany przez 
laboratorium potwierdzający jego charakterystyki na 
kategorię 7A 

Normy dotyczące 
palności 

IEC 60332-1, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 

Tłumienie sprzężenia Min. 85dB 
Średnica zewnętrzna 
kabla 

max.7,5 mm 

Waga max 67 kg/km 
Naprężenie podczas 
instalacji 

≤110 N 

Temperatura podczas  
instalacji 

Minimum przedział 0ºC do +50ºC 

Osłona zewnętrzna: LSFRZH 

 

 

Rys. 3. Budowa kabla kat. 7A S/FTP 

Tabela: Wymagania dla parametrów transmisyjnych przy 
częstotliwościach kluczowych 
Częstotli

wość 

Tłumie

nie 

PSNE

XT 

RL 

[MHz] [dB] [dB] [dB] 

100 17 102 40 

250 27 102 34 

500 38 97 29 

600 42 92 25 

1000 58 87 21 

1500 79 83 13 

2000 90 82 14 

Wymagania dotyczące gniazd 
Wszystkie gniazda mają być zakańczane za pomocą narzędzi 
zautomatyzowanych, które pozwalają zakończyć powtarzalnie wszystkie 
pary kabla na całym złączu w jednym ruchu i z jednakową siłą. Celem jest 
zachowanie minimalnego rozplotu par nie większego niż 6mm i w efekcie 
uzyskanie wysokich zapasów parametrów transmisyjnych. Jednocześnie 
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odrzuca się wszelkie gniazda zarabiane beznarzędziowo, które nie 
spełniają powyższego opisu. 
Wymagane jest, aby producent przedstawił certyfikaty pomiarowe 
niezależnych akredytowanych laboratoriów na zgodność z parametrami 
kategorii 6A do 500MHz dla wszystkich gniazd kat. 6A przeznaczonych do 

zabudowy zgodnie ze specyfikacją PN-EN 50173-1 lub ISO/IEC11801. 
Zastosowane gniazda powinny charakteryzować się poniższymi 
wymaganiami: 
Pozytywne parametry transmisyjne dla Klasy EA powinny być zachowane 

przy minimalnych odcinkach okablowania o długości 7 m (Permanent 
Link). 
Zastosowane gniazda mają być zgodne z PoE + (IEEE 802.3at). 
Kabel ma być zamontowany w gnieździe w taki sposób aby był zapewniony 
styk elektryczny ekranu kabla z obudową gniazda na całym jego obwodzie 
(360º). 
Moduł powinien posiadać funkcję automatycznego cięcia drutu. 
Wysoka gęstość upakowania poprzez kompaktową budowę. 
Możliwość terminacji drutu miedzianego o średnicy od 0,41 do 0,65mm 
(26 – 22 AWG). 
Optymalny zautomatyzowany sposób zarabiania przy wykorzystaniu 
narzędzia. 

Wymagania dotyczące panela krosowego okablowania miedzianego 
Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomego należy zakończyć na 
panelach krosowych prostych o pojemności do 24 gniazd. Każdy port ma 
mieć możliwość oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system 
kolorowych ikon. Panel ma być wyposażony w tylny wspornik w celu 
ułożenia i zamocowania do niego kabli, oraz zacisk uziemiający. 
Panele mają być wyposażone w gniazda RJ45 tego samego typu co w 
punktach dostępowych Użytkownika (punktach logicznych). 
Kable obszaru roboczego (przyłączane do stacji użytkownika), jak i 
krosowe (w szafie kablowej) mają być wykonane z linki ekranowanej 
S/FTP 600MHz. Wtyk złącza RJ45 ma posiadać szczelną 
elektromagnetycznie osłonę ekranowaną, tak aby zapewnić kontakt 
elektryczny z obudową ekranowanych gniazd RJ45 po całym obwodzie 
złącza. Wymaga się standardowej sekwencji rozszycia kabla T568B 
(preferowana) lub T568A. Osłona zewnętrzna kabli ma być typu LSZH. 
Wszystkie kable obszaru roboczego i krosowe mają być fabrycznie 
wykonane i testowane. Wszystkie komponenty składowe: wtyki, kabel 
mają być wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego samego 
producenta co cały system okablowania. 

Okablowanie telefoniczne 
Przy realizacji łączy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu 
okablowania poziomego oraz paneli telefonicznych systemu 110. Należy 
bezwzględnie zastosować kable wieloparowe kat.3 w osłonie zewnętrznej 
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trudnopalnej, tj. LSZH o konstrukcji wewnętrznej umożliwiającej 
niezależne rozszycie każdej wiązki na panelu telefonicznym. 
 
Kable wieloparowe należy rozszyć w szafach na panelu telefonicznym 
posiadającymi 25/50 portów RJ45 z możliwością rozszycia do dwóch par 
na każdy port na płytce drukowanej PCB. Złącze IDC w panelu powinno 
umożliwiać rozszycie kabla o średnicy żyły 0.4-0.65mm. Każdy panel 
telefoniczny ma mieć wysokość montażową 1U i zawierać zintegrowaną 
prowadnicę, umożliwiającą przymocowanie kabli mających zakończenie na 
panelu. 
 
Zmiana toru telefonicznego do transmisji sprowadza się to odpowiedniego 
krosowania sygnału za pomocą kabla zakończonego złączami RJ45. 

Okablowanie szkieletowe 
Okablowanie światłowodowe łączące punkty dystrybucyjne ma być 
zrealizowane kablem światłowodowym wielomodowym (12 włóknowe 
kable światłowodowe w osłonach trudnopalnych typu ULSZH). Aby 
zapewnić możliwość przesyłania nie tylko aktualnie stosowanych 
protokołów transmisyjnych, ale również długi okres działania sieci z 
odpowiednim zapasem pasma przenoszenia jako medium transmisyjne 
należy zastosować kabel światłowodowy wielomodowy 50/125μm z 
włóknami kategorii OM4 zalecanymi do transmisji 10-Gigabitowych oraz 
40-Gigabitowych. 
Zastosowane przełącznice (panele krosowe) dla części światłowodowej 
wymagane z interfejsem MT-RJ w konfiguracji gniazdo-wtyk. 
Kable światłowodowe wymagane do stosowania w sieci szkieletowej ma 
się charakteryzować konstrukcją w luźnej tubie (włókna światłowodowe w 
buforze 250mm). W celu łatwej identyfikacji wszystkie włókna 
światłowodowe mają być oznaczone przez producenta na całej długości 
różnymi kolorami, zaś osłona zewnętrzna powinna mieć kolor żółty dla 
kabli OM4. Osłona zewnętrzna kabli światłowodowych zaprojektowanych 
do stosowania w budynku ma być trudnopalna ULSZH (ang. Universal Low 
Smog Zero Halogen), co ma być potwierdzone certyfikatami i badaniami, 
potwierdzającymi odporność ogniową w czasie minimum 180 minutowej 
próby ogniowej. 

Kable krosowe światłowodowe 
Światłowodowe kable krosowe muszą być wykonane fabrycznie, 
maszynowo polerowane, fabrycznie przetestowane i posiadać protokoły 
badań dla każdego kabla oddzielnie. Kable krosowe muszą być fabrycznie 
zakończone interfejsem typu MT-RJ/LC z ceramiczną ferullą i być 
wykonane z włókna światłowodowego OM4 o średnicy rdzenia 50µm 
spełniającego wymagania. Każdy kabel musi być zapakowany osobno i 
posiadać nadruk z informacją o indywidualnych wartościach pomiarowych. 

Kabel musi działać w zakresie temperatur od -10oC do +60oC. 
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Światłowodowe kable krosowe powinny być fabrycznie wykonane i 
laboratoryjnie testowane. Ze względu na parametry optyczne i 
geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych 
zarabianych i polerowanych ręcznie. 

Panel krosowy okablowania szkieletowego 
Należy zastosować uniwersalny panel kątowy 1U 19” z możliwością 
montażu 48 adapterów dupleksowych oraz montowania kaset na spawy o 
łącznej pojemności min. 96 włókien. 
Ze względu na niezawodność połączeń światłowodowych oraz jego 
serwisowanie wymaga się by: 
- Budowa i wyposażenie panela zapewniały zabezpieczenie interfejsów 

światłowodowych przed kurzem, tj. mają być stosowane zatyczki do 
adapterów; 

- Panel musi mieć możliwość rozbudowy o kasety/płyki zatrzaskowe z 
dostępnymi interfejsami światłowodowymi ST/SC/LC/MT-RJ oraz 
miedzianymi RJ45/TERA 

- Panel ma posiadać przepusty lub inne wyposażanie zapewniające trwałe 
mocowanie kabla światłowodowego na obudowie panela; 

- Panel ma posiadać elementy służące do prowadzenia oraz składowania 
zapasu włókien światłowodowych (krzyżak zapasu włókien, przepusty 
kablowe); 

- Panel ma mieć konstrukcję kątową z płytą czołową cofniętą względem 
płaszczyzny montażu  
w stelażu z szufladą, tj. wysuwaną i wyjmowaną tacą na której jest 
mocowany kabel i wykonuje się połączenia złączy FO do włókien. 

Budowa punktów dystrybucyjnych 
W szafie dystrybucyjnej należy zainstalować osprzęt połączeniowy oraz 
sprzęt aktywny. 
Szafa ma posiadać stopień ochrony przynajmniej IP20 zgodnie z PN 92/E-
08106 /EN 60 529 / IEC 529. 
W szafie bezwzględnie należy zostawiać zapas instalacyjny kabla. 

Wymagania dla szafy GPD 
Wysokość 42U, szerokość 800mm oraz głębokość min.  800 mm; 
Cztery lub sześć pionowych profili / słupów montażowych o rozstawie 

19”; 
Drzwi przednie jednoskrzydłowe z szybą i perforowane po bokach z 

możliwością montażu prawo- i lewostronnego, z zamkiem i klamką; 
Ściany boczne i tylna zdejmowane; 
Perforacja u dołu szafy na wszystkich ścianach; 
4 „belki poziome” mocowane do zewnętrznego stelaża szafy po 2 z 

każdej strony przeznaczone do mocowania kabli skrętkowych, z 
możliwością instalacji dodatkowych belek; 

Wszystkie elementy rozłączne tj. drzwi, ściany boczne itd. mają 
posiadać linki uziemiające; 
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W dachu i podstawie otwory pod zainstalowanie paneli 
wentylacyjnych/zaślepek z włókniną oraz otwory umożliwiające 
wprowadzenie kabli liniowych od góry; 

Dół szafy wypełniony panelami zaślepiającymi otwory do wprowadzenia 
kabli od dołu; 

Otwór o wysokości min. 3U i szerokości min 450mm znajdujące się w 
dolnej części tylnej ściany szafy; 

Szafa ma posiadać nóżki regulowane lub możliwość zastosowania kół 
jezdnych 

Szafa musi być wypoziomowana. 

Wymagania dla szafy LPD (w przypadku jej stosowania) 
Wysokość 42U, szerokość 800mm oraz głębokość min. 800 mm; 
Cztery pionowe profile / słupy montażowe o rozstawie 19”; 
Drzwi przednie jednoskrzydłowe z szybą i perforowane po bokach z 

możliwością montażu prawo- i lewostronnego, z zamkiem i klamką; 
Ściany boczne i tylna zdejmowane; 
Perforacja u dołu szafy na wszystkich ścianach; 
4 „belki poziome” mocowane do zewnętrznego stelaża szafy po 2 z 

każdej strony przeznaczone do mocowania kabli skrętkowych, z 
możliwością instalacji dodatkowych belek; 

Wszystkie elementy rozłączne tj. drzwi, ściany boczne itd. mają 
posiadać linki uziemiające; 

W dachu i podstawie otwory pod zainstalowanie paneli 
wentylacyjnych/zaślepek z włókniną oraz otwory umożliwiające 
wprowadzenie kabli liniowych od góry; 

Dół szafy wypełniony panelami zaślepiającymi otwory do wprowadzenia 
kabli od dołu; 

Otwór o wysokości min. 3U i szerokości min 450mm znajdujące się w 
dolnej części tylnej ściany szafy; 

Szafa ma posiadać nóżki regulowane lub możliwość zastosowania kół 
jezdnych 

Szafa musi być wypoziomowana. 

Organizacja połączeń kablowych dla szafy GPD i LPD 
komfortowy dostępu do każdego łącza tak, w celu kontroli nad 

wszystkimi elementami całego pasywnego systemu okablowania; 
zachowanie ułożenia kabli podczas normalnego użytkowania oraz w 

trakcie reorganizacji; 
 minimalny promień zagięcia zainstalowanych kabli połączeniowych 

(miedzianych lub światłowodowych); 
redukcja naprężenia kabli i ich zagęszczenia oraz lepsze zarządzanie 

kablami z uwzględnieniem prowadzenia kabli krosowych 
(ograniczenie stosowania wieszaków i organizatorów poziomych 
które zabierają wysokość montażową „U” w szafie); 

podniesienie pojemności i gęstości połączeń w punkcie dystrybucyjnym 
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poprzez zastosowanie prowadnic przednich otwieranych i 
zamykanych na zamek gumowy o wysokościach 1U, 2U, 4U, 6U oraz 
15U (w zależności od potrzeb). 

Uwaga: Przed montażem paneli krosowych wraz z prowadnicami 
przednimi należy sprawdzić czy do pełnego zamknięcia drzwi szafy, nie 
jest konieczne cofnięcie stelaży montażowych 19”. 

Urządzenia aktywne 
Urządzenia i ich wszystkie podzespoły muszą być dostarczone w stanie 
fabrycznie nowym, wolnym od wad technicznych, prawnych i formalnych 
zwłaszcza w zakresie licencji i uprawnień do aktualizacji oprogramowania 
systemowego wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i 
wymaganymi licencjami. 
Sprzęt nie może być wcześniej zarejestrowany na żadnego innego klienta 
w bazie klientów producenta sprzętu. 
Gwarancja - wieczysta (lub min. 15 lat) 
Poziom podstawowy serwisu – wymiana sprzętu na sprawny w następnym 
dniu  roboczym w miejscu eksploatacji urządzenia. 
Należy przewidzieć stosowanie urządzeń kompatybilnych lub tego samego 
producenta co posiadane przez Inwestora przełączniki (zaleca się 
stosowanie urządzeń tej samej produktowej co istniejące urządzenia 
Inwestora - model taki sam lub nowszy, kompatybilny). Instalacja musi 
uwzględniać możliwość stosowania urządzeń aktywnych posiadanych i 
użytkowanych przez Inwestora. Dobór urządzeń aktywnych musi zostać 
bezwzględnie zaakceptowany przez Inwestora. 
Dla sieci LAN należy przewidzieć odpowiednią ilość urządzeń aktywnych 
pozwalających na obsłużenie wszystkich użytkowników oraz sieci WIFI. 
Przełączniku muszą posiadać porty miedziane 1Gb a także możliwość 
stackowania do 4 przełączników oraz połączeń nadrzędnych po 10Gb za 
pomocą dodatkowych modułów SFP+. Możliwość zarządzania poprzez 
Inteligentne Centrum Zarządzania; command-line interface; Przeglądarka 
Web; configuration menu; out-of-band management (RJ-45 Ethernet); 
SNMP Manager; Telnet; RMON1; FTP; in-line and out-of-band; out-of-band 
management (serial RS-232C or Micro USB) 
Wymagania dla przełączników LAN 
Parametry :20 / 44 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 
Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 
1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASETX: half or full; 1000BASE-T: 
full only 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 
10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-
T) 2 module slots 1 stacking module slot 1 dual-personality (RJ-45 or USB 
micro-B) 1 USB 1.1 1 RJ-45 out-of-band management port 
Opóźnienie 100 Mb < 9.0 µs (FIFO 64-byte packets), Opóźnienie 1000 Mb 
< 3.3 µs (FIFO 64-byte packets), Opóźnienie 10Gb < 3.3 µs (FIFO 64-byte 
packets), Przepustowość 95.2 million pps/ 130.9 million pps, Przełączane  
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128 Gb/s / 176 Gb/s, Tablica routingu 2048 entries (IPv4), 256 entries 
(IPv6), Tablica adresów MAC 16000 entries 
Zgodność z normami :EN 55024, CISPR 24, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-
3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 
61000-4-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3 
Wymagania dla przełączników CCTV 
Parametry : 20 lub 44 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports (IEEE 
802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 
1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half 
or full; 1000BASE-T: full only 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 PoE+ 
ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 
802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+) 2 module slots 1 stacking 
module slot 1 dual-personality (RJ-45 or USB micro-B) 1 USB 1.1 1 RJ-45 
out-of-band management port 
Opóźnienie 100 Mb < 9.0 µs (FIFO 64-byte packets), Opóźnienie 1000 Mb 
< 3.3 µs (FIFO 64-byte packets), Opóźnienie 10Gb < 3.3 µs (FIFO 64-byte 
packets), Przepustowość 95.2 million pps/ 130.9 million pps, Przełączane  
128 Gb/s / 176 Gb/s, Tablica routingu 2048 entries (IPv4), 256 entries 
(IPv6), Tablica adresów MAC 16000 entries 
Zgodność z normami :EN 55024, CISPR 24, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-
3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 
61000-4-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3 
Kontroler WIFI 
Dla sieci WIFI należy zastosować kontroler pozwalający na sprawne i 
proste zarządzanie urządzeniami dostępowymi oraz całą siecią WIFI w 
budynku. W celu łatwego połączenia, konfiguracji i zarządzania zaleca się 
aby kontroler pochodził z oferty tego samego producenta co urządzenia 
aktywne oraz punkty dostępowe AP. Kontroler musi zapewnić w warstwie 
fizycznej i oprogramowania całkowitą separacje od sieci okablowania 
strukturalnego biurowego.   
Punkty dostępowe AP 
Sieć WIFI należy oprzeć na urządzeniach dostępowych o parametrach i 
zasięgu wynikającego z pomiarów sieci WIFI, które należy przeprowadzić 
przed rozpoczęciem planowania i prac sieci bezprzewodowej. Projekt sieci 
bezprzewodowej należy dostarczyć użytkownikowi do zatwierdzenia i 
weryfikacji. W celu łatwego połączenia, konfiguracji i zarządzania zaleca 
się aby AP pochodziły z oferty tego samego producenta co urządzenia 
aktywne oraz kontroler. Sieć WIFI wykonać wyłącznie w salach 
konferencyjnych / holu. Sieć WIFI skonfigurowana w taki sposób, aby 
możliwe było łączenie urządzeń mobilnych z INTERNETEM, natomiast 
bezwzględnie uniemożliwiała łączenie urządzeń mobilnych z siecią 
okablowania strukturalnego (biurową) budynku. 
Gwarancja oraz wymagania dotyczące kompetencji 

Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma spełniać poniższe 
warunki: 
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gwarancja ma być jednolitą bezpłatną usługą serwisową świadczoną 
przez producenta okablowania (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek 
kosztów w przyszłości związanych  
z przeglądami, serwisowaniem czy innymi pracami związanymi z 
naprawą i powtórną instalacją wadliwych elementów); 

ma obejmować całość okablowania miedzianego, światłowodowego oraz 
telefonicznego wraz  
z kablami krosowymi i innymi elementami niezbędnymi do budowy 
sieci takimi jak panele krosowe, gniazda RJ45, adaptery 
światłowodowe, pigtaile, wieszaki, szafy itp.; 

minimalny czas trwania 25 lat ma być udzielany na oficjalnych 
warunkach, ogólnie znanych i opublikowanych; 

gwarancja ma być udzielona przez producenta okablowania 
bezpośrednio Inwestorowi/Użytkownikowi. 

Pomiary okablowania miedzianego 
Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci miedzianej musi 

charakteryzować się przynajmniej V klasą dokładności dla klasy EA wg 

IEC 61935-1; 
Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału (Channel) przy 

wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych 
przez producenta sprzętu pomiarowego; 

Pomiary sieci miedzianej należy wykonać na zgodność z ISO/IEC11801 lub 
EN50173-1: 

Klasa EA dla wszystkich torów transmisyjnych; 

Protokół pomiarowy każdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego 
ma zawierać: 

mapę połączeń; 
długość połączeń i rezystancje par; 
opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji; 
tłumienie; 
NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach; 
ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach; 
ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach; 
RL w dwóch kierunkach. 

Pomiary okablowania światłowodowego 
Tłumienie światłowodowego toru transmisyjnego ma być wyznaczone za 

pomocą reflektometru; 
Przy pomiarze reflektometrem należy użyć rozbiegówki oraz dobiegówki w 

celu określenia jakości wszystkich złączy; 
Kompletny pomiar każdego dupleksowego toru transmisyjnego powinien 

być przeprowadzony  
w dwie strony w dwóch oknach transmisyjnych dla dwóch włókien 
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(chyba że typ złącza uniemożliwia taką procedurę): 
od punktu A do punktu B w oknie 1310 nm i 1550 nm (SM); 
od punktu B do punktu A w oknie 1310 nm i 1550 nm (SM). 

 
System kontroli dostępu 
System przejść objetych kontrolą dostępu wykonać dla pomieszczeń 
niedostępnych dla klientów / osób postronnych. Kontrolą dostępu objąć 
wejścia na korytarze zamknięte dla osób z zewnątrz, do pokoi biurowych 
zamkniętych dla osób z zewnątrz, pomieszczeń technicznych 
(serwerownia, pom. rozdzielni elektrycznej, pom. UPS, pom. 
bezpieczeństwa, pom. infromatyka, magazyn broni, itp.). 
Kontrolą dostępu objąć pomieszczenia archiwów / składów dokumentów i 
kancelarii tajnej. 
Ponadto systemem kontroli dostępu maja zostać objęte pomieszczenia 
strefy przesłuchań: 
-pom. dla konwoju, 
-pokój zatrzymań, 
-pokoje okazań. 
 
Wymagania system KD 
System kontroli dostępu musi być zaawansowanym systemem 
bezpieczeństwa i zarządzania zdarzeniami wykorzystującym narzędzia IT 
zgodne ze standardami oraz architekturę rozproszoną. Wymaga się aby 
system wykorzystywał procesory wielordzeniowe, dzięki czemu 
rozwiązanie to jest szybkie i bezpieczne. System kontroli dostępu KD 
należy bezwzględnie uzgodnić z użytkownikiem na etapie przygotowania 
projektu i dokładnie ustalić jakie przejścia i w jakiej formie mają być 
kontrolowane. 
 
Wymagania ogólne: 
-Dezaktywacja poświadczeń dla personelu, który nie używa swoich 
identyfikatorów Niestandardowe upoważnienia poszerzające możliwości 
przypisywania indywidualnego dostępu 
-Aktywacja zdarzeń w oparciu o aktywność konkretnej osoby 
-Aktywacja zdarzeń w oparciu o konkretne komunikaty dziennika 
-Aktualizacje klienta sieci Web, takie jak: wykonywanie portretów, 
potwierdzanie zdarzeń oraz wybór formatu identyfikatora CHUID 
-Dodatkowe działania dot. zdarzeń, zapewniające bardziej rozbudowane 
sterowanie logiczne, takie jak: blokowanie, odblokowanie, przełączanie 
oraz impulsy 
-Możliwość konfigurowania sterowników apC w wielu strefach czasowych 
-Intuicyjny raport informuje o pierwszym i ostatnim odczycie kart 
personelu, wraz z konkretnymi lokalizacjami i czasami 
-Integracja z systemem zarządzania bezpieczeństwem integrującym 
systemy KD, CCTV na tym samym serwerze w ramach tej samej bazy 
danych SQL 
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-Architektura rozproszona umożliwiająca skalowalność do potrzeb 
użytkownika oraz niezależną kontrolę nad lokalizacjami 
-Synchronizacja baz danych na wszystkich serwerach 
-Sprawne śledzenie danych skonsolidowanych dzięki globalnemu 
raportowaniu konfiguracji, audytów i dzienników 
-Przypisywanie układów aplikacji do konkretnych zdarzeń 
 
Funkcjonalność 
-Monitorowanie alarmów: system musi zapewniać obsługę wielu układów 
i paneli stanowisk monitorowania. Układy te pozwalają użytkownikom 
systemu na skupienie się na zdarzeniach krytycznych poprzez 
dostosowanie wielu widoków, które obejmują aktywność systemu, widoki 
dynamiczne, kwerendy, alarmy, mapy, wideo na żywo oraz nagrane 
i wiele innych. Nawigacja wtedy jest szybka i łatwa dzięki funkcjom 
przeciągania i upuszczania różnych widoków. Każdy panel monitorowania 
powinien być interaktywny i działać w trybie na żywo. Użytkownicy 
posiadający odpowiednie uprawnienia mogą wtedy modyfikować pola 
danych, zmieniać widoki, poruszać się po mapach, uruchamiać podglądy 
video (video tour) oraz wykonywać szybkie wyszukiwania i kwerendy – 
wszystko za pomocą tego samego interfejsu w czasie rzeczywistym. 
-Klient sieci Web : wymaga się aby Web Client umożliwiał zarządzanie 
personelem, tworzenie raportów, wyświetlanie widoków dynamicznych 
oraz monitorowanie aktywności systemu z dowolnego miejsca w świecie, 
bezpośrednio z komputera PC z przeglądarką sieci Web. Web Client 
pozwala użytkownikowi na łatwe wykonywanie takich zadań, jak 
edytowanie akt personelu, generowanie raportów aktywności oraz 
przeglądanie transakcji systemowych. 
-Widoki dynamiczne : system KD musi wykorzystywać widoki dynamiczne 
do wyświetlania wszystkich informacji bazy danych, urządzeń 
i komponentów systemu. Widoki dynamiczne mogą być w pełni 
dostosowywane do potrzeb. Dodatkowo, w widokach dynamicznych 
wyświetlane są w czasie rzeczywistym zmiany zachodzące w systemie 
w wyniku działania operatorów, komponentów i integracji, dostarczając 
w ten sposób dokładnych i aktualnych informacji. 
-Kontrola obszarów i zarządzanie zajętością : łatwa konfiguracja 
wszystkich obszarów w całym obiekcie oraz w podgrupach 
przeciwdziałająca lokalnemu i globalnemu zjawisku przekazywania 
poświadczeń innym osobom przez posiadaczy kart, w celu umożliwienia im 
dostępu do obszarów chronionych. System można dodatkowo 
skonfigurować stosując ograniczenia czasowe oraz aktywację zdarzeń, jak 
np. włączenie alarmu akustycznego w przypadku naruszeń związanych z 
przekazaniem karty innej osobie i wyjściem. Ograniczenia zajętości 
pozwalają na szybkie zdefiniowanie minimalnej i maksymalnej liczby 
pracowników w danym obszarze. Ten rodzaj kontroli jest niezbędny 
w obszarach ścisłej poufności. Blokada obszaru pozwala na szybkie 
zdefiniowanie obszarów, do których dostęp personelu jest zablokowany, 
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gdy personel ten miał dostęp do innych obszarów. Na przykład: technik 
laboratoryjny, który miał kontakt z pewnymi substancjami chemicznymi 
może mieć zakaz wstępu do innego obszaru przez określony czas, aby nie 
dopuścić do potencjalnej reakcji. 
-System musi pozwalać również na takie skonfigurowanie obszarów, aby 
określić rzeczywistą liczbę pracowników obecnych w danej lokalizacji 
w określonym czasie. Strefa zbiórki stanowi specjalną lokalizację, 
wykorzystywaną jako obszar bezpieczny, w którym personel zbiera się 
w sytuacjach zagrożenia. Obszary można skonfigurować tak, aby operator 
z ważnymi uprawnieniami mógł ręcznie przeprowadzić personel ze strefy 
zbiórki do innego obszaru po zażegnaniu niebezpieczeństwa. 
-Zarządzanie zdarzeniami : system KD powinien udostępniać 
użytkownikowi aktywację zdarzeń w oparciu o aktywność konkretnej 
osoby. Zdarzenia mogą być również wyzwalane w oparciu o konkretne 
komunikaty dziennika. 
-Skalowalne i edytowalne mapy: system musi udostępniać możliwość 
dostosowywania map poprzez importowanie plików wektorowych 
i rastrowych w celu tworzenia skomplikowanych planów pięter wraz z 
elementami systemu zabezpieczeń, które w graficzny sposób opisują dany 
obiekt. Możliwość łatwego tworzenia nowych warstw poprzez przeciąganie 
i upuszczanie drzwi, kamer, widoków wideo, zdarzeń i innych elementów 
bezpośrednio na mapie z zastosowaniem skalowalnych ikon. Powiększanie 
i śledzenie widoków jednym kliknięciem pozwala na sprawne zarządzanie 
i nawigowanie na planach pięter. 
-Strefy naruszeń i polecenia klawiaturowe : grupowanie urządzeń 
wejściowych i drzwi w strefy naruszeń pozwala na uzbrajanie i rozbrajanie 
wejść alarmowych, a także blokowanie i odblokowywanie drzwi 
w zdefiniowanym obszarze. System musi dać możliwość egzekwowania 
odpowiedzialności operatora i zapobiegania niepowołanemu użyciu 
systemu poprzez skonfigurowanie konieczności weryfikacji poświadczenia 
przez operatora przed ręcznym uaktywnieniem zdarzeń. Polecenia 
klawiaturowe poszerzają możliwości funkcji strefy naruszeń, pozwalając na 
zdalne uaktywnianie kamer, drzwi i innych zdarzeń, jak również 
wyzwalanie sygnalizacji wymuszenia z klawiatury czytnika. Polecenia 
klawiaturowe można skonfigurować tak, aby wymagały potwierdzenia 
poprzez użycie karty i/lub podanie kodu PIN. 
-Bezpieczne partycjonowanie baz danych : niezależne wydziały lub grupy 
użytkowników muszą mieć możliwość współużytkowania jednej bazy 
danych w tym samym czasie, z zachowaniem partycjonowania tej bazy 
danych w celu utrzymania bezpieczeństwa i poufności danych 
poszczególnych organizacji. Operatorzy mogą określić, do których partycji 
będą posiadać wspólne uprawnienia. -Partycjonowanie informacji dotyczy 
wszelkich ich rodzajów, od informacji osobowych, po pliki wideo 
i konfiguracje sprzętu. 
-Intuicyjne tworzenie identyfikatorów : W celu łatwego użytkowania 
wymagana jest aplikacja upraszczająca tworzenie identyfikatorów dla 
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personelu. Intuicyjny projektant identyfikatorów pozwala na doskonałe 
panowanie nad kolorami i oraz na łatwą manipulację grafiką, dzięki czemu 
wydrukowany identyfikator wygląda tak, jak został stworzony w aplikacji. 
Możliwe jest szybkie drukowanie wsadowe dzięki zastosowaniu kwerendy 
określonego pola i wydrukowaniu wszystkich znalezionych kart 
jednocześnie. Można z łatwością dezaktywować karty, jeżeli nie były one 
używane przez określony czas. Można również wygenerować raport 
informujący o pierwszym i ostatnim odczycie kart personelu, wraz z 
konkretnymi lokalizacjami i czasami. W celu jak największej 
uniwersalności wymaga się  obsługi, odczytu i/lub przeprogramowywania 
wielu formatów kart inteligentnych. W zależności od protokołu każdego 
typu karty, można na nich zaprogramować szeroki zakres danych, 
umożliwiając wykorzystanie w zabezpieczeniach krytycznych i/lub 
funkcjach dodatkowych, takich jak sprzedaż, korzystanie z parkingu itp. 
 
Instalacja monitoringu wizyjnego (CCTV) 
W budynku wykonać instalację telewizji dozorowej dla zapewnienia 
bezpieczeństwa użytkowania obiektu, zapewnienia możliwości obserwacji 
oraz wykrywania i rejestrowania niepożądanych zdarzeń. Obserwacji przez 
system wizyjny objąć: 
1.korytarze, 
2.wejścia i wjazdy do budynku, 
3.klatki schodowe, 
4.teren bezpośrednio przyległy do budynku na całym obwodzie, 
5.parkingi, 
6.poczekalnie, hole, strefy ogólnodostępne, 
7.sale konferencyjne, 
8.pomieszczenia strefy przesłuchań, 
9.wejścia do pomieszczęń kancelarii tajnej, czytelni akt, magazynu broni, 
10.serwerownie, pomieszczenie UPS. 
Uwaga: w pomieszczeniach wskazanych powyżej należy kamery 
rozmieścić w taki sposób, aby zasięgiem obserwacji objąć CAŁE 
pomieszczenie (cała powierzchnia podłogi i powierzchnia ścian. 
W korytarzach min. 1 kamera na każde 15 mb korytarza prostego oraz 
dodatkowo na zmianach kierunków korytarza, w zatokach korytarzowych. 
Do obserwacji pomieszczeń i terenu zastosować kamery kolorowe d/n, 
kompaktowe instalowane na uchwytach ściennych, wewnętrzne kamery 
kopułkowe. Dla obserwacji terenu zewnętrznego kamery w obudowach 
szczelnych. Do rejestracji obrazu zastosować rejestratory cyfrowe, z 
dyskiem twardym. Przyjęto instalowanie urządzeń cyfrowych IP. 
Rejestratory w szafie RACK w pomieszczeniu serwerowni. 
 
Wymagania system CCTV IP 
System monitoringu CCTV IP musi być zaawansowanym systemem 
bezpieczeństwa i zarządzania zdarzeniami wykorzystującym narzędzia IT 
zgodne ze standardami. System należy oprzeć na technologii transmisji 
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obrazu po sieci IP zgodnie z wymaganiami opisanymi w części dotyczącej 
systemu okablowania strukturalnego sieci LAN dla monitoringu CCTV. 
System CCTV IP należy bezwzględnie uzgodnić z użytkownikiem na etapie 
przygotowania projektu i dokładnie ustalić lokalizację kamer oraz obraz, 
który ma być objęty zakresem systemu. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na przejścia, korytarze, wejścia do budynku, a także pomieszczenia 
szczególnego przeznaczenia oraz parkingi i teren zewnętrzny. Ilość i 
dokładna lokalizacja kamer musi odpowiadać uzgodnieniom z 
użytkownikiem oraz spełniać wszystkie wymagania normalizacyjne i 
wynikające w przepisów prawa. 
 
Kompletny system monitoringu CCTV IP musi zawierać: 
 

Kamery IP 

Rejestrator sieciowy Network Video Recorders (NVR) 

Klienta video IP 

Zunifikowany system zarządzania bezpieczeństwem 

Integrację z innymi systemami (KD, SSP) 

Otwarte SDK / API (dla potrzeb użytkownika) 

 
Wymagania ogólne: 
-Prosty interfejs WEB 
-Możliwość przeglądania, filtrowania, analityki i śledzenia nagrań 
-Alarmy zdarzeniowe, formowanie się tłumów, alerty zabezpieczeń 
-Monitorowanie długość kolejki w celu zwiększenia jakość obsługi klienta i 
optymalizacji procesów LDAP, SNMP, Multicast 
-Aplikacja klienta mobilnego 
-Zarządzanie strumieniem video zapewniające jakość obrazu w 
ograniczonych środowiskach Dostępność analityki video nie wymagająca 
dodatkowych opłat czy licencji 
-Monitorowanie stanu system w czasie rzeczywistym 
-Redundancja zapewniająca bezawaryjną pracę 
-Integracja tekstu POS 
-Zabezpieczenia HTTPS i SSL w celu ochrony przed atakami 
-Automatyczne wykrywanie kamer IP 
 
Funkcjonalność: 
-Oprogramowanie klienta : podgląd, odtwarzanie, wyszukiwanie video z 
każdego miejsca z dostępem do sieci. 
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-Zawansowany streaming sieciowy : zarządzanie strumieniami video, 
możliwość odbierania wielu strumieni video dopasowanych do warunków 
oglądania, dzięki dopasowaniu rozdzielczości i pasma przesyłanego 
sygnału z automatycznym dostosowaniem do zmieniających się warunków 
podglądu. Wysoka wydajność i jakość obrazu przy minimalizacji zużycia 
pasma, procesora i pamięci. 
-Szybka przepustowość : min. 800 Mbps przepustowości video (400 Mbps 
na dysk/400 Mbps do klienta), wsparcie dla 128 kamer przy maksymalnej 
częstotliwości wyświetlania klatek, bez utraty na jakości obrazu. 
-Analityka video : analityka dostępna w systemie bez dodatkowych opłat, 
umożliwia użytkownikowi sprawne i aktywne wykorzystanie systemu 
monitoringu CCTV IP 
-Inteligentne wyszukiwanie : wykorzystanie danych zabranych podczas 
nagrywania obrazu pozwala na szybkie i sprawne przeszukiwanie nagrań 
w razie potrzeby ich wykorzystania 
-Skalowalność : System musi zapewniać pełną skalowalność pozwalającą 
dostosować go do potrzeb użytkownika i w każdej chwili rozbudować bez 
konieczności wymiany systemu czy jego przebudowy.  
-Redundancja i zabezpieczenie : system musi zapewniać bezproblemowe 
operacje systemowe i zabezpieczenie danych, nawet w środowiskach 
hostingowych. W przypadku utraty zasilania lub systemu komunikacji, 
wszystkie funkcje muszą być przeniesione płynnie do systemu zapasowego 
w tym również nagrania wideo. 
-Archiwizacja : System musi mieć możliwość przechowywania danych na 
własnych dyskach oraz możliwość współpracy z wszystkimi systemami 
przechowywania danych na rynku. 
-Programowanie i zarządzanie : prosty i intuicyjny interfejs 
-Automatyczne wykrywanie kamer: funkcjonalność musi umożliwiać 
automatyczną detekcję kamery w systemie i przypisanie do niej adresu IP 
-rejestracja wejsc do pom. kancelarii tajnej i czytelni akt powinna 
umożliwiać rejestrację obrazu drzwi wejściowych i osób wchodzących do 
pomieszczeń; 
-urządzenia zapisu i rejestracji mają umożliwiać przechowywanie zapisu 
przez czas min. 30 dni 
 
Kamery IP 
 
Kamera wewnętrzna kopułkowa wewnętrzna wyposażona w promiennik 
podczerwnieni oraz spełniająca wymagania poniżej: 
Kompresja video - H.264, MJPEG 

Maksymalna ilość klatek na sekundę - H.264: 30ips 1920x1080; MJPEG: 
30ips 1920x1080 ; 

Zgodność z ONVIF – Tak 

Wyjście Video - 1.0 Vp-p, 75 ohm, composite, wyjście serwisowe RCA 
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Rozdzielczość - CIF, 4CIF, 720p, 1080p 

Imager - 1/2.7˝ CMOS progressive scan 

Czułość światła - 400 to 900nm 

Dzień/Noc – Auto 

Promiennik podczerwieni IR – Tak, wbudowany 

Detekcja ruchu – Tak 

Detekcja twarzy – Tak 

Alarmowanie – Ruch, Kalendarz, Brak dostępu do sieci LAN, Sabotaż 

Audio - Dwukierunkowy duplex, pół duplex 

Alarm I/O – 2/1 

Strumienie video – 2 jednoczesne 

Minimalne oświetlenie - 0.1 lux przy F1.2 kolor; 0.03 lux czarno/białe oraz 
0.00 lux przy wykorzystaniu promiennika podczerwieni IR 

Szeroki zakres dynamiki - 70dB, 9 level 

Korekcja optyki/pole widzenia - 3-9mm zautomatyzowany auto focus/ 97° 
- 36° 

Typ obiektywu – Ze zmienną ogniskowa i korekcją podczerwieni 

Interfejsy – Ethernet 10/100 Base-Tx 

Porty – RJ45 

Wspierane protokoły - TCP/IP, DHCP, HTTP, ICMP, UPnP, ARP, DNS, 
DDNS, PPPoE, SMTP, FTP, RTSP 

Karta pamięci – Tak, Micro SDHC 2.0 do 32GB 

Nagrywanie z alarmu – Tak 

Format zapisu – Jpeg, Avi 

Odtwarzanie – przeglądarka lub klient sieciowy dostępny bezpłatnie 

Ilość użytkowników jednoczesnych – 8 

Zasilanie - 12VDC, 24VAC, PoE IEEE 802.3af, Class 0 

Pobór mocy -  do 10W z IR 

Temperatura pracy - -10° C do 50° C PoE 

Wandaloodporna, ocena IK10 

Zgodność z normami - EN 55022, EN50130-4, EN 60950-1 
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Kamera zewnętrzna typu bullet wyposażona w promiennik podczerwnieni 
zamocowana na ramieniu oraz spełniająca wymagania poniżej: 
 
Kompresja video - H.264, MJPEG 

Maksymalna ilość klatek na sekundę - H.264: 30ips 1920x1080; MJPEG: 
30ips 1920x1080 ; 

Zgodność z ONVIF – Tak 

Wyjście Video - NTSC/PAL 

Rozdzielczość - 1920 x 1080, 1280 x 720, 1120 x 630, 960 x 540, 800 x 
450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 180 

Imager - 1/2.9” CMOS 

Dzień/Noc – Auto 

Promiennik podczerwieni IR – Tak, wbudowany o zasięgu 35m 

Detekcja ruchu – Tak 

Alarmowanie – Ruch, Brak dostępu do sieci LAN, Sabotaż 

Alarm I/O – 1/1 

Strumienie video – 2 jednoczesne 

Minimalne oświetlenie - 0.5 lux kolor; 0.0 lux czarno/białe 

Szeroki zakres dynamiki - 68dB 

Korekcja optyki/pole widzenia - 3-9mm zautomatyzowany auto focus/ 
110,8° - 35,5° 

Typ obiektywu – Ze zmienną ogniskowa i korekcją podczerwieni 

Interfejsy – Ethernet 10/100 Base-Tx 

Porty – RJ45 

Wspierane protokoły - QoS Layer 3 DiffServ, TCP/IP, UDP/IP, HTTP, 
HTTPS, FTP, RTSP, RTCP, RTP/ UDP, RTP/TCP, mDNS, UPnP™, SMTP, 
DHCP, DNS, DynDNS, NTP, SNMPv1/v2c/ v3(MIB-II), IGMP, ICMP, 
SSLv2/v3, TLSv1 

Karta pamięci – Tak, Micro SDHC do 32GB 

Nagrywanie z alarmu – Tak 

Format zapisu – MJPEG, JPEG, AVI 

Odtwarzanie – przeglądarka lub klient sieciowy dostępny bezpłatnie 
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Ilość użytkowników jednoczesnych – 10 

Zasilanie - DC 12V, PoE IEEE 802.3af 

Pobór mocy - DC 12V: Approx. 7.6W PoE: Approx. 7.3W, IEEE 802.3af 
compliant class 3 

Temperatura pracy - -20° C do 50° C PoE 

Szczelność – IP66 

Zgodność z normami - FCC Class A, CE EMC EU Directive 2004/108/EC, 
EN50130-4,EN55024:2010, IEC62599-2:2010,IEC61000-6-1:2005, 
RoHS/WEEE 

 
Wymagania systemu Zarządzania bezpieczeństwem 
System zarządzania bezpieczeństwem musi umożliwiać integrację 
systemów bezpieczeństwa w jednej zunifikowanej platformie 
bezpieczeństwa. Operator systemu musi mieć dostęp do kontroli dostępu, 
monitoringu CCTV, wizualizacji stanów i alarmów oraz innych które według 
uznania użytkownika mogą być podłączone. Integracja systemów obcych 
musi odbywać się za pomocą uniwersalnego protokoły Bacnet, który jest 
standardem w komunikacji urządzeń automatyki i sterowania. Ze względu 
na głębokie powiązanie ww. systemów zaleca się aby platforma 
zarządzania oraz systemy w niej zintegrowane pochodziły z oferty jednego 
producenta, co zapewnia prostą integrację i obsługę, minimalizację 
zagrożeń spowodowanych błędami w komunikacji a także ułatwia 
utrzymanie i serwisowanie. 
Głównym zadaniem systemu jest umożliwienie użytkownikowi 
monitorowania systemów bezpieczeństwa oraz systemów instalacyjnych 
budynku za pomocą jednego uniwersalnego narzędzia. 
Narzędzie zarządzania bezpieczeństwem / budynkiem (BMS) ma w jasny 
sposób komunikować stany monitorowanych systemów urządzeń oraz 
umożliwiać sterowanie elementów ustalonych z Inwestorem. 
Monitoringowi z poziomu BMS mają podlegać systemy i urządzenia: 
-system kontroli dostępu KD, 
-system antywłamaniowy, 
-system monitoringu CCTV, 
-system domofonowy. 
Opcjonalnie oprgramowanie systemu bezpieczeństwa ma monitorować 
również: 
-windę, 
-centrale wentylacyjne, 
-klimatyzatory / agregaty chłodzenia, 
-UPSy, 
-zasilanie (monitorowanie parametrów sieci). 
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Funkcjonalność: 
-Otwarta platforma integracji : system integruje integruje alarmy kontroli 
dostępu, włamania, pożaru, domofonu , wind i systemów HVAC,pod 
jednego wspólnego klienta. Zarządzanie zdarzeniami musi być dostępne z 
jednego miejsca. 
-Zawansowany streaming sieciowy : zarządzanie strumieniami video, 
możliwość odbierania wielu strumieni video dopasowanych do warunków 
oglądania, dzięki dopasowaniu rozdzielczości i pasma przesyłanego 
sygnału z automatycznym dostosowaniem do zmieniających się warunków 
podglądu. Wysoka wydajność i jakość obrazu przy minimalizacji zużycia 
pasma, procesora i pamięci. 
-Analityka video i wyszukiwanie : analityka dostępna w systemie bez 
dodatkowych opłat, umożliwia użytkownikowi sprawne i aktywne 
wykorzystanie systemu monitoringu CCTV IP. 
System zarządzania musi opierać się o meta-dane umożliwiające bardzo 
szybkie i efektywne przeszukiwanie nagrań video. Operator musi móc 
wybrać określony obszar w obrębie pola widzenia kamery oraz filtr o 
rozmiarze i czasie trwania ruchu. 
-Inteligentne wyszukiwanie : wykorzystanie danych zabranych podczas 
nagrywania obrazu pozwala na szybkie i sprawne przeszukiwanie nagrań 
w razie potrzeby ich 
-Wsparcie LDAP : automatyzacja praw i uprawnień użytkowników systemu 
poprzez powiązanie profilu użytkownika do systemu zarządzania sygnałem 
wizyjnym. Zmiany wprowadzone w użytkownikach lub grupach systemu są 
automatycznie przenoszone do systemu zarządzania. 
-Zarządzanie zdarzeniami i podgląd na żywo: system musi zapewniać 
informacje na temat obiektów, czasu i miejsca zdarzeń dostępne w czasie 
rzeczywistym. Zarządzanie zdarzeniami musi udostępniać możliwość 
dwufazowej reakcji obsługi, po pierwsze przez odbiór informacji o 
zdarzeniu a następnie możliwości jego potwierdzenia i weryfikacji.   
-Mapy : system musi umożliwiać zaimportowanie map obiektu w różnych 
formatach graficznych, wśród nich muszą być dwg, dxf, bmp, jpg. 
Zaimportowane mapy należy powiązać z obiektami systemów 
bezpieczeństwa tworząc interaktywną mapę obiektu. Wszystkie mapy 
muszą być przekonwertowane do jednego pliku, dzięki czemu obsługa i 
działanie systemu nie jest opóźniane. W przypadku zdarzenia system musi 
poinformować obsługę obiektu o zdarzeniu i jego lokalizacji ze wskazaniem 
miejsca zdarzenia na mapie obiektu oraz powiązaniem reakcji systemów 
dostępnych w tym obszarze, czyli np. podglądu z kamery IP. 
-Zarządzanie i podgląd : system zarządzania bezpieczeństwem musi 
umożliwiać tworzenie i zarządzanie ścian video, które użytkownik może 
dostosowywać według własnych potrzeb. 
-Zarządzanie obrazem – system musi umożliwiać tzw. Dewarping, czyli 
możliwość rozciągnięcia obrazu z kamer, dzięki czemu jest on doskonale 
widoczny na monitorze. 
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-Administracja : System zarządzania musi umożliwiać dostęp do danych ze 
wszystkich zintegrowanych systemów oraz ich wizualizację. Konwersja 
meta-danych z systemu video do informacji, które mogą być oglądane w 
postaci wykresu lub tabeli. 
-Monitorowanie stanu urządzeń : wymaga się aby zapewniał w czasie 
rzeczywistym monitorowanie stanu środowiska w całym systemie oraz 
powiadamianie i raportowanie stanu wszystkich związanych urządzeń 
zabezpieczających. 
-Integracja z Active Directory – system musi umożliwiać integrację bazy 
danych ze środowiskiem użytkowników, dzięki czemu administrator może 
w prosty i łatwy sposób aktualizować uprawnienia użytkowników i 
możliwości wykorzystania systemu. 
-Auto wykrywanie urządzeń : system musi umożliwiać automatyczne 
wykrywanie urządzeń podłączonych do systemu, rejestratory, kamery IP 
itd. 
-Wersja językowa: system zarządzania bezpieczeństwem musi być 
dostępny w języku polskim. 
-Baza danych : system zarządzania musi opierać się na bazie danych SQL, 
wspólnej dla zarządzania, video i kontroli dostępu. 
 
System oddymiania klatki schodowej 
Stosowanie systemu oddymiania klatki schodowej uwarunkowane zapisami 
warunków ochrony przeciwpożarowej budynku. W przypadku stosowania 
systemu grawitacyjnego oddymiania stosować poniższe wytyczne. 
System usuwania dymu ma się składać z klapy (klap) oddymiającej jako 
elementu wywiewnego oraz drzwi (i/lub okien) napowietrzających 
pełniących role nawiewu. Klapa dymowa wyposażona w siłowniki 
elektryczne. Dla sterowania systemu zainstalować centralkę oddymiania. 
Zasilanie elementów wykonawczych systemu (siłowników klap, drzwi, 
okien) wykonać przewodami niepalnymi, PH30. Uruchomienie systemu 
oddymiania ręczne (przyciskami ROP) i automatyczne (czujkami dymu). 
 
Instalacja antywłamaniowa (sygnalizacji włamania i napadu) 
W budynku wykonać system antywłamaniowy. System ma za zadanie 
sygnalizację obecności osób niepowołanych po zazbrojeniu systemu. 
Instalacja w budynku pracowała będzie niezależnie. Alarmowanie za 
pomocą sygnalizatorów akustycznych w budynku i na zewnątrz. Na etapie 
wykonawstwa decyzji Inwestora pozostawia się ewentualną komunikację z 
zewnętrzną jednostką ochroniarską. Obsługę budynku należy przeszkolić w 
zakresie obsługi urządzeń systemu antywłamaniowego oraz zasad 
postępowania w przypadku zdarzeń alarmowych. 
Całość instalacji należy wykonać jako spójny system jednego producenta, 
stosując się do instrukcji i DTR stosowanych urządzeń. 
Czujki detekcyjne instalować we wszystkich pomieszczeniach budynku. 
Stosować czujki dualne – tor PIR i mikrofalowy. W archiwach, 
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pomieszczeniach rozdzielni elektrycznej, serwerowni dodatkowo 
zastosować czujki pożaru. 
W pomieszczeniach kancelarii tajnej i czytelni akt, archiwach oprócz czujek 
dualnych stosować: 
-czujki kontaktronowe dla drzwi i okien, 
-czujki zbicia szyby, 
-przyciski napadowe (przy stanowisku/ach biurowych), 
-czujki zalania, 
-czujki pożaru (dymu). 
W serwerowni  zainstalować dodatkowe czujki temperatury. Do obsługi 
systemu zastosowane będą manipulatory szyfrowe strefowe z 
wyświetlaczami LED. Podział na strefy dozorowania należy ustalić z 
Inwestorem na etapie opracowywania projektu wykonawczego. 
Alarmowanie sygnalizatorami optyczno-akustycznymi wewnętrznymi i 
zewnętrznymi. 
Zakłada się dozorowanie systemem alarmowym wszystkich pomieszczeń 
parteru oraz opcjonalnie pomieszczeń piwnicznych z możliwym dostępem 
z zewnątrz (wyposażonych w okna) i wybranych pomieszczeń piętra.  
Instalację należy wykonać przewodami typu YtdY – wg wytycznych 
stosowanego systemu. Przewody prowadzić w korytach kablowych dla 
instalacji teletechnicznych oraz końcowe odcinki w rurkach instalacyjnych 
RL. 
Centralę alarmową zasilić z instalacji dedykowanej rezerwowanej oraz 
wyposażyć w zasilanie akumulatorowe. 
Oddzielną strefę (podsystem SWIN) przewidzieć dla pomieszczenia 
kancelarii tajnej oraz dla pom. czytelni akt. 
W pomieszczeniach kancelarii tajnej i czytelni akt system SWIN winien być 
oparty na urządzeniach spełniających wymagania stopnia 3, wg PN-EN 
50131-1. 
Zalecenia dla użytkownika instalacji: 
1.montaż instalacji powinien być wykonany przez uprawnionych 
instalatorów, 

2.użytkownik zobowiązany jest do przeszkolenia przez wykonawcę 
personelu, który będzie obsługiwał centralę, 

3.po przekazaniu systemu do eksploatacji należy zlecić stałą konserwację 
urządzeń i instalacji. 

Centrala alarmowa musi posiadać moduł do komunikacji zewnętrznej oraz 
połączenie z z systemem zarządzania systemami bezpieczeństwa. 

 
System AV 
W sali konferencyjnej przyjęto wykonanie systemu audio-wizualnego. W 
skład każdego z systemów ma wchodzić: 
-panele przyłączeniowe stołowe-montowane w zabudowie stołowej, 
wyposażone w przyłącza VGA+Audio/HDMI/DisplayPort/DVI + 1 gniazdo 
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RJ45, + 1 gniazdo 230V, + panel 4 przyciskowy z funkcjami włącz 
system/wyłącz system/ głośność+/-, [min. 1 panel przyłączeniowy na 6 
miejsc przy stołach]; 
-projektor sufitowy; 
-głośniki sufitowe; 
-mikrofon doręczny z odbiornikiem [min. 2 szt. na salę]; 
-urządzenia rozdzielcze (szafka AV). 
Całość wykonać jako rozwiązanie systemowe, zapewniające transmisję 
audio i video z każdego ze stanowisk stołowych oraz możliwość 
przyłączenia urządzeń w każdy z rodzajów portów. 
Urządzenia rozdzielczo-sterujące instalować w szafie RACK wiszącej w 
pom. zaplecza. Stosować system bazujący na przełączniku zarządzalnym, 
od którego do urządzeń (paneli) doprowadzone zostanie okablowanie w 
postaci skrętki kat. 6. Kablem skrętkowym doprowadzone zostaną 
wszystkie wymagane rodzaje sygnałów, następnie przetworzone i 
przesłane (projektor) również kablem systemowym (skrętka). Podłączenie 
urządzeń wejściowych (komputery) kablami zgodnie z zastosowanymi 
portami ( VGA+Audio/HDMI/DisplayPort/DVI). 
Panele stołowe przyłączane do puszek podłogowych systemowymi kablami 
krosowymi, prowadzonymi w osłonach kablowych elastycznych 
stanowiących wyposażenie stołów. 
Przyłączenie projektora przez port HDMI – przełącznik transformuje 
sygnały wejściowe również innego rodzaju – nie wymaga bezpośredniego 
doprowadzenia do projektora sygnału VGA. 
Dodatkowo system wyposażony w bramkę do połączeń video over wifi, 
umożliwiającą włączenie do systemu urządzeń mobilnych bezprzewodowo. 
Zaleca się wykonanie systemu zamkniętego, z opcjonalnym połączeniem z 
siecią LAN. 
Okablowanie układać w korytach kablowych oraz w rurkach instalacyjnych 
p/t i nad sufitem podwieszanym. Doprowadzenie do puszek podłogowych 
w rurkach instalacyjnych w wylewce podłogowej. Uwaga: w zakres 
wykonania prac wchodzi montaż „na gotowo” paneli stołowych, tj. w 
ramach montażu umeblowania. 
 
 
 
 
System wideofonowy 
W budynku przewidziano zainstalowanie systemu domofonowego, 
składającego się z paneli wywołania, instalowanych przy wejściach oraz 
odbiorników lokalowych i centrali portierskiej. 
Zastosować spójny system jednego producenta. Zaleca się integrację 
systemu domofonowego z systemem kontroli dostępu. Przyjęto 
zastosowanie systemu w wersji VIDEO. 
Wszystkie panele wywołania mają być wyposażone w kamery kolorowe. 
Wideomonitory odbiorcze wyposażone w monitory kolorowe min. 4,3”. 
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W pomieszczeniu portierni zaleca się zastosowanie centrali portierskiej, 
umożliwiającej komunikację wewnętrzne z jednostkami wewnętrznymi. 
Na etapie opracowania dokumentacji projektowej należy uzgodnić z 
Inwestorem, które pomieszczenia / grupy pomieszczeń należy wyposażyć 
w odbiorniki systemu domofonowego. 
 
Uwagi końcowe 
1.Na etapie realizacji obiektu wykonawcy zobowiązany jest do 
przedstawienia do akceptacji rozwiązań i materiałów przeznaczonych do 
zamontowania w obiekcie. W przypadku rozwiązań systemowych 
wykonawca zobowiązany jest przedstawić kompletne rozwiązanie 
spełniające wymagania funkcjonalne założone przez Inwestora. Dla 
przedstawionych kart urządzeń / materiałów / rozwiązań wykonawca 
zobowiązany jest przed ich zamówieniem uzyskać akceptację projektanta, 
inspektora nadzoru i Inwestora. 
2.Dla całości wykonywanych instalacji (dla wszystkich systemów w 
budynków) wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację 
powykonawczą, dostarczyć wszelkie wymagane przez przepisy 
szczegółowe oraz przez Inwestora atesty, dopuszczenia, certyfikaty, itp. 
oraz udzielić wymaganej gwarancji. Dla systemów bezpieczeństwa oraz 
dla wszystkich urządzeń instalowanych obiekcie wykonawca zobowiązany 
jest wykonać i dostarczyć instrukcję obsługi instalacji/systemu oraz 
przeszkolić wskazany przez Inwestora personel. 
3.W zakres wykonania robót wchodzi dostarczenie zamontowanie i 
uruchomienie ujętych w dokumentacji projektowej instalacji i systemów z 
zapewnieniem pełnej funkcjonalności. 
 
2.2.6 Zagospodarowanie terenu 
Wymagane rozwiązania materiałowe – elementy zagospodarowania 
terenu: 
Roboty drogowe – nawierzchnie utwardzone dróg, placów i parkingów oraz 
przejść pieszych zapewnić z elementów drobnowymiarowych kamiennych 
lub betonowych na odpowiedniej podbudowie o konstrukcji zapewniającej 
wymaganą nośność. 
Zieleń i mała architektura – wynikające z koncepcji rozwiązania 
zagospodarowania terenu. 
Przewiduje się agregat prądotwórczy na zewnątrz budynku, należy 
przewidzieć rozwiązanie zapewniające nieprzerwaną pracę urządzeń 
wyszczególnionych w branżowych częściach PFU. 
Przyłącze wody zimnej – ujęte w części sanitarnej 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej – ujęte w części sanitarnej 
Sieć i przyłącze kanalizacji deszczowej – ujęte w części sanitarnej 
Przyłącze centralnego ogrzewania – ujęte w części sanitarnej . 
Przyłącze elektroenergetyczne – ujęte w części elektrycznej 
Instalacje oświetlenia zewnętrznego – ujęte w części elektrycznej 
Instalacje zasilania bramy – ujęte w części elektrycznej. 
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B - CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 
3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMOGAMI WYNIKAJĄCYMI Z PRZEPISÓW 
ODRĘBNYCH 
Inwestycję należy zaprojektować zgodnie z warunkami Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
 
3.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO 
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 
BUDOWLANE 
Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane zostanie 
przygotowane przez Zamawiającego przed złożeniem do Urzędu Miasta 
Łodzi Projektu Budowlanego i wydaniem pozwolenia na budowę. 
 
3.3 DOKUMENTY I UZGODNIENIA PRZEKAZANE PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 Mapa do celów projektowych  
 Zapewnienie dostawy energii elektrycznej 

 
 
3.4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 

WYMAGANIA OGÓLNE kod CPV 4521000-2 

 
- Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 z późn. zm. – Prawo budowlane 

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690  z późn. zm. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126 - W sprawie  informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

- Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 z późn. zm. – W sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 - W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych 

- Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 z późn. zm. - W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych 

-  PN-EN 45014:2000 „Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez 

dostawcę” 

- Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 – W sprawie aprobat technicznych oraz 
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jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydania. 

- Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041 z późn. zm. – W sprawie sposobu 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym. 

 

 

ROBOTY MURARSKIE kod CPV 45262500-6 

 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 

ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0 

 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-02479:1999 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

PN-6-G2481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, 

jednostki    miary. 

PN-B-02480 :1998 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział gruntów. 

PN-B-03020 :1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-04452 : 2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 
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ROBOTY ŻELBETOWE kod CPV 45223500-1 

 
PN-B-01801: 1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania. 
PN-B-02003:1982 Obciążenia w budownictwie. Obciążenia zmienne technologicznie. 
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
PN-B-02011:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
PN-B-02014:1988 Obciążenia w budownictwie. Obciążenia gruntem. 
PN-B-02015:1986 Obciążenia w budownictwie. Obciążenia zmienne środowiskowe. 
Obciążenia temperaturą. 
PN-B-03000:1990 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.   
PN-B-03001 :1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
PN-B-03002:2007 Konstrukcje niezbrojone. Projektowanie i obliczenia. 
PN-B-02010:1980 /Az 1:2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia 
śniegiem.     
PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 
ultradźwiękowa. Badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-03264:2002 / Ap 1:2004 
Instrukcje ITB : 
• 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
• 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych. 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 

 

ROBOTY IZOLACYJNE kod CPV 45320000-6 

 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE ORAZ PAROIZOLACYJNE 

kod CPV 45323000-7 

 
1. Instrukcje techniczne producentów materiałów izolacyjnych, 
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IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA kod CPV 45321000-3 

 
- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

- PN-B-20130:1999/ Az 1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 

styropianowe 

- PN-EN 13162:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 

- PN-B-23116:1997 Płyty z wełny mineralnej 

- Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką 

mokrą. 

- Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką 

mokrą. 

- Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – 

łączniki do mocowania płyt termoizolacyjnych. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 

1989 r. 

- Instrukcje producentów wybranych materiałów 

 

ROBOTY TYNKARSKIE kod CPV 45324000-4 

 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych (Zmiana Az1). 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
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WYKONANIE OKŁADZIN ŚCIAN I POSADZEK kod CPV 45262650-2 

 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 
termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności 
wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i 
kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych ró9nic barw. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 
Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności 
na ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie 
nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-85/B-04500:Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykłe. 
− Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych cześć B zeszyt 5 
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 
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WYKONANIE POWŁOK MALARSKICH kod CPV 45442100-8 

 
- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 

WYKONANIE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH Z PŁYT GK kod CPV 45421152-4 

 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B 79405/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe (Zmiana Ap1) 

 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA kod CPV 45421000-4 

 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności 

od dźwięków powietrznych elementów budowlanych 

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i  

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków 

powietrznych. 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów 

drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań. 

AT-15-3422/98 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do 

produkcji okien i drzwi balkonowych. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”, 

"Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB – 2003 rok. 
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MONTAŻ WINDY kod CPV 45313100-5 

 
PN-80/M-02138 – „Tolerancje kształtu i podłoża wartości” 
PN-88/H-84020 – „ Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia - Gatunki” 
PN-83/H-84017 – „Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejąca – Gatunki” 
PN-88/B-01808 – „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określenia 
uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe” 
PN-71/H-97053 – „Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne”     

 

POKRYCIE DACHU kod CPV 45261000-4 

 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r - O wyrobach budowlanych 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r - O ochronie przeciwpożarowej 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r- Prawo Ochrony Środowiska 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunków i 

trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r - w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

- PN-EN 13162:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 

- PN-B-23116:1997 Płyty z wełny mineralnej 

- PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe na osnowie 

do izolacji 

wodochronnej dachów. Definicje i właściwości. 

- PN-EN 13707: 2006A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe na 

osnowie do pokryć dachowych – Definicje i właściwości. 

- PN-EN 12316-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne- Określanie wytrzymałości 

złączy na 

oddzieranie.-Część 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

wodochronnej dachów 

- PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne-Określanie właściwości 

mechanicznych 

przy rozciąganiu –Część 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

wodochronnej dachów. 

- PN-EN 13897:2006 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe z tworzyw 

sztucznych 

i kauczuku do pokryć dachowych – Określenie wodoszczelności po rozciąganiu w 

niskiej temperaturze 
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ZAŁĄCZNIK 1 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY  
„Zaprojektowanie i budowa pomieszczeń biurowych przy ul. Lipowej 81 w Łodzi”  

Paweł Filipowicz projektowanie architektoniczne, konserwacja zabytków. Ul. Zielona 1/3 

90-414 Łódź, tel. 42 678 37 37, kom: +48 605 103 402 

 

107 

 

 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY  
„Zaprojektowanie i budowa pomieszczeń biurowych przy ul. Lipowej 81 w Łodzi”  

Paweł Filipowicz projektowanie architektoniczne, konserwacja zabytków. Ul. Zielona 1/3 

90-414 Łódź, tel. 42 678 37 37, kom: +48 605 103 402 

 

108 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK 2 
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