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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

  

Przebudowa i rozbudowa budynku terminala pasażerskiego Portu Lotniczego  

Lublin S.A. wraz z niezbędną przebudową i budową infrastruktury towarzyszącej 

  

1.      Zamawiający: 

 

Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Hempla 6, 20-008 Lublin 

 

telefon:           81 458 14 00             

 

faks:                81 470 46 00 

 

strona:            www.portlotniczy.lublin.pl 

 

e-mail:             info@portlotniczy.lublin.pl 

 

(adres do korespondencji: 21 - 040 Świdnik, ul. Króla Jana III Sobieskiego1) 

 

 

2. Informacje wstępne 

 

2.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

2.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

2.4. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości nieprzekraczających 

łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia. 

 

2.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

2.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

2.7. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

2.8. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o: 

 

a)   siwz - należy przez to rozumieć  specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

 

b)  ofercie -  należy przez to rozumieć ofertę zawierającą cenę, składaną przez Wykonawców 

w    przedmiotowym postępowaniu, 

http://www.portlotniczy.lublin.pl/


 

c) regulamin- należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień podprogowych w 

ramach działalności sektorowej nieobjętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- 

Prawo Zamówień Publicznych.  

2.9. Przesłane pytania Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedziami 

Zamawiającego stanowić będą integralną część umowy. 

2.10. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 16 Regulaminu  najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

Regulaminu udzielania zamówień podprogowych w ramach działalności sektorowej 

nieobjętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia  

 

4.1. Przedmiotem zamówienia  jest realizacja zamierzenia pn. „Przebudowa i rozbudowa 

budynku terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Lublin S.A. wraz z niezbędną 

przebudową i budową infrastruktury towarzyszącej”, a także wykonanie innych robót 

powiązanych z realizacją zamierzenia. 

 

Ze względu na charakter działalności Portu Lotniczego Lublin S.A. przekazane informacje 

mają charakter poufny i  nie mogą być wykorzystywane czy przekazywane osobom trzecim 

do innych celów. 

 

W celu uzyskania materiałów przetargowych oraz odpowiedzi na pytania należy zwrócić się 

do Zamawiającego z wnioskiem  oraz oświadczeniem o zachowaniu poufności stanowiącym 

załącznik nr 18 do SIWZ. Wykonawca może złożyć oświadczenie osobiście w sekretariacie 

Spółki, za pomocą faxu na numer +48 81 470 46 00 lub maila na adres info@airport.lublin.pl 

podając swoją dokładną nazwę, siedzibę oraz numer/mail kontaktowy. W zależności 

od życzenia zainteresowanych, Wykonawcy zostaną wydane materiały przetargowe za 

pomocą operatora pocztowego lub na adres mailowy zostanie przesłany link z loginem 

i hasłem niezbędny do elektronicznego pobrania materiałów przetargowych. 

 

4.2. Zakres zamówienia obejmuje:                                           

 

4.2.1 – wykonanie robót przygotowawczych obejmujących m.in. wykonanie ogrodzenia 

tymczasowego po stronie północno – wschodniej w celu wydzielenia terenu budowy ze strefy 

zastrzeżonej lotniska, wykonanie drogi tymczasowej na teren budowy, a także wykonanie na 

okres budowy niezbędnych przyłączy zasilania wodno – kanalizacyjnego i energetycznego. 

 

4.2.2. – wykonanie robót – przebudowę i rozbudowę budynku terminala pasażerskiego na 

podstawie na podstawie dokumentacji projektowej przedłożonej przez Zamawiającego, w 

tym: 

a) przygotowanie terenu budowy, 

b) wykonanie wszystkich robót budowlano-montażowych oraz robót instalacyjnych, 

c) dostawę wszelkich urządzeń, materiałów i wyposażenia koniecznych wg dokumentacji 

projektowej i SIWZ do  wykonania robót budowlanych,  
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d) dokonanie rozruchu urządzeń zainstalowanych w ramach wykonanych robót budowlanych, 

opracowanie instrukcji eksploatacji i przeszkolenia pracowników Zamawiającego, 

e)opracowanie dokumentacji powykonawczej,  

f) przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego. 

g)aktualizację świadectwa charakterystyki energetycznej. 

 

4.2.3 – uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu  

 

4.2.4 – wykonanie  wszelkich innych robót ujętych w SIWZ koniecznych do zrealizowania 

przedmiotu Umowy (roboty powiązane);  

  

4.3. Dokładne określenie parametrów Robót, w tym również ich szczegółowy zakres, 

zawarty jest w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnych 

Postanowieniach Umowy, Dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami 

technicznymi, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

4.4. Wykonawca obowiązany jest do starannego zapoznania się z informacjami 

przedłożonymi przez Zamawiającego dotyczącymi niniejszego przedmiotu zamówienia, 

należytej  oceny kompleksowego zakresu prac niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. Zaniedbanie tych obowiązków, w szczególności poprzez błędne lub 

niedostateczne zapoznanie się z dokumentacją, nie uzasadnia ze strony Wykonawcy żadnych 

roszczeń wobec Zamawiającego. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja nie 

nadaje się do prawidłowego wykonania robót, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, wynikające 

z opisu przedmiotu zamówienia, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, 

Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego. 

 

4.5. Przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót (załącznik nr 1 do SIWZ) stanowią 

dla Wykonawcy wyłącznie materiał pomocniczy z którego może, ale nie musi korzystać. 

Wykonawca zobowiązany będzie  do określenia ceny ryczałtowej  obejmującej wszelkie 

koszty i elementy kształtujące cenę niezbędne do wykonania całości zamówienia z 

zachowaniem wymogów, rodzajów rozwiązań, technologii, materiałów, urządzeń, itd. 

określonych w treści Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót, Umowie i obowiązujących przepisach. 

 

 

4.6. DODATKOWE WYMAGANIA I WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO                              

W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

A) INFORMACJE I ZALECENIA OGÓLNE 

 

4.6.1.Roboty będą prowadzone na terenie czynnego portu lotniczego zarówno w strefie 

ogólnodostępnej jak i dozorowanej oraz zastrzeżonej w związku z czym Wykonawca 

zobowiązany będzie do stosowania się do obowiązujących procedur uzyskiwania dostępu do 

miejsca robót, w tym: w przypadku robót w strefie zastrzeżonej – do wyrobienia i posiadania 

przepustek osobowych i samochodowych oraz przestrzegania procedur związanych z 

wnoszeniem narzędzi niebezpiecznych. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do 

stosowania się do zarządzeń wskazanych w załącznikach do umowy. 

 



Ze względu na teren lotniska, na obszarze prac budowlanych występują ograniczenia 

wysokościowe. W przypadku wykorzystywania żurawi wieżowych bądź  

samochodowych wysokość całkowita ramienia bądź żurawia nie może przekroczyć 

rzędnej 237 m.n.p.m. (ok. 43m nad teren istniejący). Wykorzystywanie żurawi wyższych 

jest możliwe, wymaga jednak specjalnych procedur uzgodnionych wcześniej ze służbami 

lotniskowymi. 

 

4.6.2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia i przeszkolenia minimum 6 osób, które w 

okresie realizacji inwestycji, a następnie w okresie gwarancji uzyskają stałe przepustki na 

teren Portu Lotniczego Lublin i będą pełniły rolę „opiekunów” dla ekip pracujących w strefie 

dozorowanej i zastrzeżonej.  

 

Szkolenie jest odpłatne – 400 złotych netto / os. czas szkolenia wynosi 3 dni robocze w 

uzgodnionych terminach. Po odbyciu wymaganych szkoleń Zamawiający wystawi 

Wykonawcy fakturę. Opłaty, o których mowa powyżej zostaną powiększone o stosowny 

podatek od towarów i usług (VAT), płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania przez 

Wykonawcę faktury przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w fakturze.  

 

Aby uzyskać  czasową kartę identyfikacyjną ( stałą przepustkę ) należy złożyć  następujące 

dokumenty: 

1. Wniosek o udzielenie informacji o braku negatywnych przesłanek – tzw. sprawdzenie 

ze Straży Granicznej. ( czas sprawdzenia to ok. 5 tygodni ) 

2. Certyfikat szkolenia z zakresu Świadomości ochrony lotnictwa cywilnego po odbyciu 

stosownego szkolenia (szkolenie jednodniowe) 

3. Szkolenie z zakresu poruszania się pojazdów i pieszych po terenie portu lotniczego 

(szkolenie jednodniowe) 

4.  Szkolenie bezpieczeństwa SMS 

 

4.6.3. Zasadniczo Roboty realizowane będą w strefie ogólnodostępnej lotniska, jednakże 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości konieczność wjazdu na teren lotniska do strefy 

zastrzeżonej wraz koniecznością każdorazowej kontroli bezpieczeństwa oraz zapewnieniem 

„opiekunów” w wymaganej ilości na zasadach opisanych w SIWZ. 

 

4.6.4. W toku realizacji prac instalacyjnych i wykończeniowych objętych Dokumentacją 

Projektową zachodzi konieczność wykonania prac w użytkowanych pomieszczeniach 

znajdujących się w strefie dozorowanej i zastrzeżonej lotniska oraz dodatkowo będących w 

posiadaniu Straży Granicznej i Służby Celnej. (mi.in. serwerownie i pomieszczenia 

techniczne na poziomie -1, pom. służbowe PLL i toalety na poziomie 0).Wykonawca 

zobowiązuje się do takiej organizacji prac własnych aby realizacja robót przebiegła zgodnie z 

wymaganiami ujętymi w SIWZ i Umowie dotyczącymi dostępu do tych pomieszczeń i nie 

spowodowała opóźnienia w terminie Zakończenia Robót. 

Dojazd do budynku terminala na poziomie -1 możliwy jest przez strefę dozorowaną – bez 

konieczności kontroli bezpieczeństwa. 

 

4.6.5. Ze względu na konieczność realizacji robót na granicy strefy ogólnodostępnej                 

i zastrzeżonej Zamawiający wymaga w pierwszej kolejności wykonania w ramach prac 

przygotowawczych tymczasowego ogrodzenia po stronie północno – wschodniej budynku 

terminala ( szczegóły graficzne zawiera załącznik nr 3, 3A ), oraz niezbędnych przyłączy 

zasilania wodno – kanalizacyjnego i energetycznego zaplecza budowy, co umożliwi 

wydzielenie terenu Robót oraz zaplecza budowy do strefy ogólnodostępnej i dalszą realizację 



prac w strefie ogólnodostępnej. 

 

Wykonawca może rozpocząć zasadnicze roboty objęte Dokumentacją Projektową w 

uzgodnieniu z Zamawiającym bezpośrednio po przekazaniu placu budowy, jednakże 

przyjmuje do wiadomości, że będą to prace prowadzone w strefie zastrzeżonej lotniska                 

( każdorazowa kontrola bezpieczeństwa, dodatkowo sposób i możliwość dojazdu sprzętu 

będzie podlegała uzgodnieniu ze służbami lotniskowymi ). 

Do czasu wydzielenia palcu budowy ze strefy zastrzeżonej lotniska zakres tych robót 

może objąć: organizację zaplecza, prace pomiarowe, prace związane z likwidacją kolizji 

wodociągów i kanalizacji teletechnicznej, wykopy fundamentowe wraz z transportem 

ziemi wewnątrz ogrodzenia. 
Wykonawca terminie 21 dni od dnia podpisania umowy winien zakończyć prace 

przygotowawcze w zakresie organizacji placu budowy, w tym wykonać zmianę przebiegu 

ogrodzenia i drogę dojazdową zgodnie z wytycznymi SIWZ. 

 

UWAGA: w okresie pierwszych 21 dni od dnia podpisania Umowy, na czas realizacji 

robót przygotowawczych Zamawiający desygnuje nieodpłatnie maksimum 2 

„opiekunów” ( w zależności od potrzeb Wykonawcy) w godz. 7-19 ( od poniedziałku do 

soboty ) w celu nadzoru nad ekipami Wykonawcy, umożliwiając prace w strefie 

zastrzeżonej. 

Dodatkowo w okresie 7 dni po wykonaniu ogrodzenia tymczasowego Zamawiający na 

wezwanie Wykonawcy desygnuje nieodpłatnie 1 „opiekuna” w godz. 7-19 ( od 

poniedziałku do soboty ) umożliwiając prace w strefie zastrzeżonej. 

 

Ponadto na czas wwozu mas ziemnych z wykopów fundamentowych do strefy 

zastrzeżonej i dalej po terenie lotniska ( zarówno przed jak i po wykonaniu ogrodzenia 

tymczasowego od strony północnej ), Zamawiający zapewni niezbędną asystę Służby 

Ochrony Lotniska dla: pojedynczego samochodu transportowego, który będzie się 

poruszał do miejsca składowania ziemi lub kolumny wg szczegółowych ustaleń z 

Wykonawcą. 

 

Dalsze prowadzenie prac w strefie dozorowanej i zastrzeżonej będzie możliwe po 

uzyskaniu przez Wykonawcę czasowych kart identyfikacyjnych. 

 

UWAGA: w związku z faktem, iż w ramach Robót należy wykonać przebudowę 2 

czynnych kanalizacji kablowych z instalacjami lotniskowymi silnoprądowymi                          

i teletechnicznymi, Wykonawca wszelkie roboty związane z likwidacją kolizji musi 

uzgodnić z Zamawiającym minimum na 7 dni przed rozpoczęciem prac. 

 

4.6.6.W przypadku, gdy Wykonawca, realizując niniejszy przedmiot zamówienia, spowoduje 

swoją ingerencją lub zaniedbaniem pogorszenie parametrów lub zniszczenie istniejącego 

zagospodarowania terenu, elementów konstrukcyjnych, urządzeń, instalacji, Wykonawca 

zobowiązany jest do przywrócenia ich  do stanu pierwotnego własnym staraniem i na własny 

koszt przed zakończeniem Robót. 

 

4.6.7. Jeżeli w jakiejkolwiek części dokumentacji nie wskazano warunków odbioru robót za 

obowiązujące w takim przypadku należy przyjąć obowiązujące, stosownie do zakresu robót, 

warunki techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez ITB. Do realizacji 

przedmiotu zamówienia mają zastosowanie postanowienia najnowszych norm i przepisów 

stosownie do zakresu, którego dotyczą. 



 

4.6.8.Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiału przedłożyć jego 

dokumentację  upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego w celu uzyskania 

akceptacji do wbudowania. 

 

Szczegółowe zasady obiegu dokumentów w trakcie budowy zawiera Książka Projektu 

stanowiąca załącznik nr 2. 

 

4.6.9. Zamawiający deklaruje, że na potrzeby budowy umożliwi Wykonawcy pobór energii 

elektrycznej i wody, odprowadzenie ścieków bytowych pod warunkiem opomiarowania w/w 

mediów oraz wykonania przyłączy budowlanych. Czynny wodociąg oraz kanalizacja 

sanitarna znajdują się bezpośrednio w miejscu prowadzonych robót, zaś energię elektryczną 

na potrzeby budowy należy doprowadzić z pobliskiego budynku Bazy Paliw (szczegóły 

graficzne zawiera załącznik nr 3).Wykonane przyłącza należy zainwentaryzować. 

 

Inwestor gwarantuje stosowną moc P= 50 kW do zasilania urządzeń i zaplecza budowy. 

W przypadku gdyby Wykonawca chciał zainstalować urządzenia o większej mocy,  lecz  

maksymalnie do Pmax=75 kW, będzie musiał  na własny koszt dokonać wymiany 

zabezpieczeń prądowych w rozdzielnicy Zamawiającego. 

 

Stawki opłat za media: 

 

- zimna woda  - 3,13zł/m3;  

- ścieki - 6,1 zł/m3;  

- energia elektr. – 0,73/kWh; 

 

Opłaty, o których mowa powyżej zostaną powiększone o stosowny podatek od towarów i 

usług (VAT), płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę faktury 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w fakturze.  

 

Po zakończeniu Robót i likwidacji zaplecza budowy należy uzgodnić sposób zabezpieczenia i 

pozostawienia bądź likwidacji wykonanych podejść instalacyjnych. 

 

4.6.10. Zaplecze budowy zlokalizowane zostanie w uzgodnieniu z Zamawiającym w 

bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy ( szczegóły graficzne zawiera załącznik nr 3 ).                               

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu 

objętego lokalizacją obiektu oraz pod zaplecze budowy, tj. część działek 2359/4, 2592/2, a 

następnie wg zapisów SIWZ i umowy pomieszczenia wewnątrz czynnej hali terminala.               

W ramach uporządkowania terenu Robót, Wykonawca na obszarze zajętym pod zaplecze 

budowy, drogę tymczasową, w miejscu tymczasowego ogrodzenia, przeprowadzi 

kompleksowe odtworzenie tych terenów poprzez ich wyrównanie, humusowanie, obsianie 

trawą( w ilości zalecanej przez producenta ), podlewanie i jednorazowe nawożenie. Skład 

mieszanki traw należy uzgodnić z Zamawiającym. Z powierzchni przygotowanej do 

wykonania trawników należy usunąć bryły ziemi i kamienie, zaś dla zapewnienia wzrostu 

traw, humus należy przykryć warstwą torfu/ziemi próchniczej o grubości minimum 2 cm.. 

UWAGA; W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych docelowe wykonanie 

trawników należy zrealizować do 15 kwietnia 2018 r. wraz z późniejszym nawożeniem. 

Ostateczny odbiór prac dotyczących trawników wykonanych w miejscu zaplecza budowy                  

i drogi dojazdowej nastąpi po wzrostach trawy, tj. do 15 maja 2018 r., jednakże w takim 

przypadku na dzień zakończenia Robót ww. teren musi zostać wyrównany i zahumusowany. 



Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do takiej organizacji prac, aby wykonanie drenażu, 

opaski żwirowej oraz uporządkowanie terenu i zasianie trawy w pasie minimum 10 m wzdłuż 

ściany wschodniej  nastąpiło do końca października 2017 r. 

 

4.6.11. W ramach zadania dla elementów budynku takich jak: konstrukcja stalowa, fasady 

szklane, obudowy ścian zewnętrznych Wykonawca opracuje projekty warsztatowe                             

z uszczegółowieniem realizacji na podstawie przyjętych rozwiązań zgodnych z założeniami 

dokumentacji projektowej, SIWZ i SSTWiOR, a także wytycznymi producentów. Na żądanie 

Zamawiającego przedłoży wytyczne montażowe i realizacyjne dla przyjętych rozwiązań 

systemowych w zakresie wykonania poszczególnych elementów budynku wskazane                         

( zalecane )  przez dostawców poszczególnych rozwiązań systemowych. 

 

 

B) PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

 

4.6.12. Zamawiający wymaga, aby na czas realizacji Budowy Wykonawca wygrodził teren 

realizacji robót ( po wewnętrznej stronie lotniska – patrz załącznik nr 3, 3A) w uzgodnieniu z 

Zamawiającym za pomocą tymczasowego ogrodzenia spełniającego następujące wymagania:  

 

- ogrodzenie wykonane zostanie z rozciągniętej metalowej siatki o szerokości ok. 2m                            

i wielkości oczek 50 x 50 mm   

- nad siatką umieszczona zwyżka wykonana  z minimum trzech rzędów drutu kolczastego 

zamontowanego na stelażach w kształcie litery „V” 

- całkowita wysokość ogrodzenia liczona od powierzchni gruntu powinna wynosić minimum 

2,44 m włącznie ze zwyżkami 

- dolna krawędź metalowego panelu lub rozciągniętej siatki musi znajdować się równo z 

terenem lub maksymalnie na wysokości kilku centymetrów nad ziemią i usztywniona w 

sposób uniemożliwiający jej podnoszenie 

- słupki powinny być zamontowane w sposób trwały ( zabetonowane na terenie trawiastym ) 

lub wyposażone w stopki ( zakotwienie za pomocą śrub na nawierzchni asfaltowej i 

betonowej), tak aby wykluczyć możliwość przewrócenia ogrodzenia 

 - po stronie północnej na odcinku realizacji zatoki postojowej ogrodzenie na czas robót  

posadowione będzie ok.1 metr od krawężnika w drodze technicznej. 

- siatkę, oraz 60 szt. zwyżek udostępni Zamawiający ( zwyżki są przystosowane do 

montażu na słupkach fi 60 ) 

- pozostałe elementy ogrodzenia tymczasowego: słupki ocynkowane                                            

o długości 3m i ok. 2m ( ze stopkami ), dodatkowe zwyżki, drut kolczasty, obejmy, 

napinacze, min. 3 rzędy linek napinających dostarczy Wykonawca ( należy dostarczyć 

słupki o średnicy fi 60 lub co najmniej fi 50 i dostosować górą do montażu zwyżek, w 

przypadku zbyt małej liczby zwyżek należy dostarczyć brakującą ilość – przy czym nie 

muszą być one identyczne jak zamontowane w istniejącym ogrodzeniu)  

- po demontażu elementy ogrodzenia tymczasowego pozostają własnością Zamawiającego 

 

W ten sposób teren realizacji budynku znajdzie się poza strefą zastrzeżoną lotniska, co 

umożliwi Wykonawcy swobodną realizację prac z pominięciem procedur związanych z 

kontrolą bezpieczeństwa. Ogrodzenie to będzie jednocześnie ogrodzeniem placu budowy. 

 

UWAGA: wykonane ogrodzenie tymczasowe po stronie północno – wschodniej stanie się 

granicą strefy zastrzeżonej lotniska. Jakiekolwiek uszkodzenie tego ogrodzenia winno 

być natychmiast usunięte. 



 

Istniejące obecnie ogrodzenie lotniska na obszarze prowadzonych prac będzie stanowiło 

ogrodzenie terenu budowy ( od strony południowej ), w którym Wykonawca zamontuje bramę 

wjazdową na teren budowy. 

 

Elementy zdemontowanego na czas realizacji robót ogrodzenia lotniska  ( w miejscu 

planowanej bramy ) należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy budynku 

BTG, a następnie odtworzyć ogrodzenie w miejscu jego obecnego posadowienia przed 

zakończeniem Robót.         

 

Elementy zdemontowanego  ogrodzenia lotniska  ( w miejscu części dobudowywanej) należy 

złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy budynku BTG, a następnie 

wykorzystać w wymaganym zakresie do wykonania dowiązania ogrodzenia lotniska do części 

dobudowanej terminala zgodnie z Dokumentacją Projektową.         

 

Po zdemontowaniu ogrodzenia istniejącego Wykonawca od strony południowej na odcinku 

części dobudowywanej terminala wykona ogrodzenie pełne placu budowy zgodnie z 

wymaganiami bhp, które zostanie dowiązane do pozostałej części ogrodzenia lotniska. 

 

Na wykonanym ogrodzeniu tymczasowym oraz odcinku istniejącego ogrodzenia lotniska na 

czas realizacji prac Wykonawca zamontuje od poziomu terenu drobnooczkową możliwie 

przezierną siatkę z tworzywa sztucznego o wysokości równej ok. 0,5m, która uniemożliwi 

przenoszenie przez wiatr przedmiotów poza teren robót. 

 

Powyższe czynności zostaną wykonane ściśle w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

4.6.13. Wjazd na teren budowy zostanie poprowadzony od istniejącej drogi asfaltowej przy 

bramie B-06 – patrz załącznik nr 3, 3A ( droga tymczasowa ). Zjazd na nawierzchnię 

asfaltową zlokalizowany jest na odcinku drogi wewnętrznej. Wykonawca zdemontuje w 

niezbędnym zakresie nawierzchnię z kostki, obrzeża, krawężniki celem wykonania zjazdu. 

Elementy zdemontowanego na czas realizacji robót chodnika należy złożyć w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego przy bramie B-06, a następnie odtworzyć chodnik  w 

miejscu jego obecnego posadowienia przed zakończeniem wszystkich Robót. Powyższe 

czynności zostaną wykonane ściśle w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Drogę tymczasową od zjazdu z drogi asfaltowej gminnej przy bramie B-06 aż do bramy 

wjazdowej na teren placu budowy należy wykonać z płyt drogowych bądź z 

przekruszu/destruktu betonowego. 

 

Przed zakończeniem Robót drogę należy rozebrać a teren przywrócić do stanu pierwotnego 

 

4.6.14.Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji robót do zachowania wymagania  

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 

2013 r. „w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego 

podlegających obowiązkowi certyfikacji” ( Dz. U. z dnia 4 września 2013 r. poz. 1020 ):  

„wokół ogrodzenia, w celu zapewnienia możliwości jego skutecznego obserwowania i 

patrolowania, powinna być zapewniona całkowicie wolna przestrzeń o szerokości minimum 3 

m po jego obu stronach”. Wykonawca winien zwrócić uwagę na powyższy zapis przy 

organizacji prac i placów składowych. 

 

 



4.6.15. Teren budowy obejmie swym obszarem istniejącą infrastrukturę podziemną. 

Wykonawca zabezpieczy w odpowiedni sposób studzienki, włazy, zbiornik podziemny tak 

aby nie uległy uszkodzeniu podczas realizacji prac. 

 

UWAGA: Z uwagi na konieczność likwidacji ( przebudowy docelowej trasy ) zasilania 

terminala w wodę pożarową z sieci zewnętrznej,  należy przewidzieć                             

zasilanie tymczasowe rurociągiem DN 80, do czasu wykonania docelowego przyłącza 

p.poż. 

Przed wykonywaniem robót fundamentowych trasę bypassu należy uzgodnić z 

Zamawiającym.  

 

4.6.16. W ramach wygrodzenia terenu robót w istniejącym budynku terminala Wykonawca 

wykona: 

 

a) ściankę oddzielającą teren robót ( STREFA NR 2 ) od czynnej hali ogólnej przy 

pomieszczeniach:  00.PK.147 i 00.PK.148 ( „stare” numery pomieszczeń na rys. 105B ) wg 

wymagań: ścianka systemowa g-k na stelażu jednostronnie opłytowana od strony hali, 

wysokość co najmniej 2,5m, pomalowana na biało. 

Ścianka zostanie wykonana nie wcześniej niż na 40 dni przed zakończeniem Robót. 

Demontaż ścianki nastąpi przed zakończeniem Robót. 

 

b) ściankę oddzielającą teren robót ( STREFA NR 1 ), tj. pomieszczenia:  00.PK.140 i 

00.SC.141, 00.SC.142  ( „stare” numery pomieszczeń na rys. 105A ) od hali odlotów i strefy 

zastrzeżonej wg wymagań: ścianka systemowa g-k na stelażu jednostronnie opłytowana od 

strony hali, wysokość co najmniej 2,5m, powyżej aż do dachu siatka drobnooczkowa 

metalowa bądź z tworzywa sztucznego ( wysokość siatki ok. 5,0m). 

Na wykonanej ściance Wykonawca umożliwi Zamawiającemu montaż plakatów 

reklamowych dotyczących rozbudowy terminala. Ścianka zostanie wykonana po docelowym 

udostępnieniu Wykonawcy pomieszczeń 00.PK.140 i 00.SC.141, 00.SC.142, a przed 

rozpoczęciem robót objętych dokumentacją projektową w tych pomieszczeniach, tj. w 

terminie nie później niż na 90 dni przed zakończeniem Robót.  

 

Szczegóły graficzne zawiera załącznik nr 4. 

 

Na czas prac rozbiórkowych w strefach nr 1 i 2 związanych z wytwarzaniem pyłów, 

Wykonawca dodatkowo osłoni przestrzeń prac folią budowlaną, tak aby pył nie 

przedostawał się na czynną część terminala. 
 

4.6.17. Zasadnicze prace będą prowadzone w strefie ogólnodostępnej. Prace w strefie 

zastrzeżonej obejma m. in. wykonanie ogrodzenia tymczasowego po stronie północno-

wschodniej, wykonanie wydzielenia pom. ujętych na rysunku 105A, każdorazowy wstęp do 

pom. SG, SC na parterze, prace wpięciowe do serwerowni SC, SG na poziomie -1. 

 

C) W TRAKCIE REALIZACJI 

 

4.6.18. Ziemię z wykopów fundamentowych, nadmiar humusu Wykonawca zagospodaruje w 

uzgodnieniu z Zamawiającym na terenie lotniska, w strefie zastrzeżonej, zgodnie z 

załącznikiem graficznym nr 5, w następujący sposób:  

- nadmiar humusu zostanie złożony przy budynku BTG 

- nadmiar gruntu po robotach ziemnych zostanie złożony na obszarze wskazanym przez 



Zamawiającego w części północno – wschodniej lotniska 

- transport mas ziemnych odbywał się będzie po drogach utwardzonych 

- wjazd na teren lotniska odbywał się będzie przez bramę B-05 

- w miejscach złożenia mas ziemnych Wykonawca przeprowadzi w uzgodnieniu z 

Zamawiającym podstawowe prace związane z odpowiednim ukształtowaniem i 

zabezpieczeniem pryzm ziemnych, bez szczegółowych prac niwelacyjnych 

 

Zamawiający doprecyzowuje, iż w ramach izolacji poziomej spodu fundamentów ( ławy, 

stopy, podwaliny, płyta denna ) należy przyjąć – 1 warstwę papy podkładowej 

termozgrzewalnej, na tkaninie szklanej, modyfikowanej SBS wraz z wymaganym 

gruntowaniem; dodatkowa warstwa pod ściany murowane amerblok w poziomie izolacji 

posadzki; 

 

Elementy pochodzące z rozbiórek nawierzchni chodników ( kostka , obrzeża ), opaski 

żwirowej, elementów ogrodzenia, odcinków elewacji kalzip, krat żaluzjowych można 

wykorzystać do ponownego wbudowania pod warunkiem zamontowania ich w stanie nie 

pogorszonym. 

Ze względu na bliskie sąsiedztwo terenu budowy ze strefą operacyjną lotniska 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy utrzymywania nawierzchni zaplecza budowy 

oraz tymczasowej drogi dojazdowej w stanie wilgotnym, tak aby zminimalizować 

powstawanie zakurzenia terenu, które może przenosić się w pobliże statków 

powietrznych. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do mycia i czyszczenia kół 

pojazdów opuszczających teren budowy oraz wjeżdżających w strefę zastrzeżoną. 

 

Prace związane z wykonywaniem nawierzchni betonowych z kostki oraz warstwy 

konstrukcyjne zatoki parkingowej należy realizować po zakończeniu zasadniczych prac 

konstrukcyjnych i okładzinowych budynku, tj. po 15 września br.  

 

4.6.19.Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacjach technicznych ( np. konstrukcja stalowa, beton, asfalt ) będą 

wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. 

Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzebę tych badań i ich 

częstotliwość określą specyfikacje techniczne. 

 

4.6.20. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną, geotechniczną oraz właściwe laboratoria 

celem analizy pobranych próbek oraz wykonania niezbędnych badań. 

Podłoże gruntowe pod posadowienie ław, posadzek, elementów drogowych będzie objęte 

weryfikacją przez uprawnionego geologa na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

sukcesywnie przedkładał : dla ław i stóp protokoły odbioru podłoża gruntowego, dla podłoża 

pod posadzki opinie geotechniczne potwierdzające przydatność do dalszych prac i spełnienie 

wymagań projektowych wraz z dołączonymi wynikami badań. 

 

Zasypki gruntu po wykonaniu przyłączy będą objęte na koszt Wykonawcy badaniami 

laboratoryjnymi właściwego zagęszczenia gruntu w wykopie zgodnie z (STWiOR). 

 

Montaż konstrukcji stalowej będzie prowadzony pod  nadzorem geodezyjnym. Wykonawca 

sporządzi operaty powykonawcze potwierdzające zgodność montażu konstrukcji z 

wymaganiami normy. 

 

 



Zamawiający będzie posiadał własne laboratorium dla robót konstrukcyjnych i drogowych. 

Wykonawca umożliwi wstęp i prowadzenie prac/pobór próbek w uzgodnieniu z nadzorem 

budowy. 

 

4.6.21 Zamawiający wymaga wykonania osłony( np. za pomocą grubej tektury 

istniejącej elewacji wschodniej ( blacha kalzip ), która w większości stanowiła będzie 

ściankę wewnętrzna rozbudowanej części terminala: górą w miejscu prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem konstrukcji dachu części dobudowywanej oraz dołem do 

wysokości 2m wraz z cokołem. Sposób osłony ściany należy uzgodnić na etapie robót 

montażowych. 

 

Zamawiający wymaga wykonania osłony odpornej na porywy wiatru ( np. za pomocą 

obciążonych płyt styrodurowych ) istniejącego koryta dachowego przy osi 15 w trakcie 

prowadzenia prac związanych z montażem konstrukcji i pokrycia dachowego części 

dobudowywanej. Zamawiający nie dopuszcza do bezpośredniego chodzenia po 

membranie koryta części istniejącej terminala w trakcie robót montażowych. Sposób 

osłony ściany należy uzgodnić na etapie robót montażowych. 

 

Wejście na dach części istniejącej terminala wymaga każdorazowego powiadamiania 

Służby Ochrony Lotniska. 

 

4.6.22. Na ścianach łukowych, w miejscach połączeń elementów wykańczających z siatki 

perforowanej z elementami betonowymi i obudową gk należy wykonać obróbki maskujące z 

blachy powlekanej w kolorze białym, analogicznie jak w istniejącej części terminala. 

 

Wewnątrz  pomieszczeń podlegających przebudowie ( pom. 140,141,142,147,148 ) na 

elementach pozostających należy wykonać zaprawki szpachlarskie i malowanie ścian oraz  

elementów podkonstrukcji stalowej – słupów i rygli: w pom. 140,141,142 do wysokości 

3,15m; w pom. 147,148 do pełnej wysokości; ponadto należy pomalować na biało otuliny 

kanałów wentylacyjnych i rur w pom. 147 i 148. 

 

Dodatkowo przed zakończeniem Robót należy wykonać poprawki szpachlarsko-malarskie 

ścian g-k i murowanych przy pomieszczeniach przebudowywanych od strony hali ogólnej 

wraz z pomalowaniem ścian w szacunkowej ilości: 145m2 (załącznik nr  4 ). 

 

Dodatkowo wykonać obudowę profili okiennych w przebudowywanym pomieszczeniu 148 w 

postaci parapetów aluminiowych RAL 9010 grubości 2 mm w kształcie litery L– 4,5 szt. o 

wymiarach ok. 190x40x10cm. 

 

W miejscach wykończonych podbitką perforowaną na ścianach łukowych – 3 miejsca przy 

osi  15 i 16– dołem na połączeniu siatki z murem/płytą gk na łuku od strony ścian 

zewnętrznych wykonać obróbki wykańczające z blachy stalowej ocynkowanej białej w 

kształcie litery L o wymiarach ok. 10x15 cm do wysokości ok. 3m 

 

UWAGA: Witryna wewnętrzna szklana przy osi G zostanie wykonana z materiałów 

dostarczonych przez Zamawiającego w zakresie : pakiety szybowe + profile aluminiowe. 

Pozostałe elementy montażowe wraz z niezbędnymi obróbkami dostarczy Wykonawca. 

Elementy do ścianki szklanej w pobliżu osi G należy pobrać z miejsca składowania 

Zamawiającego, które znajduje się w przy budynku terminala. 

 



4.6.23. W toku realizacji prac instalacyjnych i wykończeniowych objętych 

Dokumentacją Projektową zachodzi konieczność wykonania prac w użytkowanych 

pomieszczeniach znajdujących się w strefie zastrzeżonej lotniska oraz dodatkowo 

będących w  użytkowaniu Straży Granicznej i Służby Celnej. ( mi.in. serwerownie na 

poziomie -1, pom. służbowe PLL, toalety  - m. in. pom. 139,141,142,143,146 w istniejącej 

części terminala).Wykonawca zobowiązuje się do takiej organizacji prac, aby ich 

realizacja  przebiegła zgodnie z wymaganiami ujętymi poniżej dotyczącymi dostępu do 

tych pomieszczeń i nie spowodowała opóźnienia w terminie Zakończenia Robót. 

 

Dostęp do pomieszczeń Służby Celnej w części działającej terminala: 

 

Uzgodnienia robocze dotyczące Rozbudowy Terminala i dostępu do pomieszczeń 

Służby Celnej w starym budynku (pomieszczenie 141, 142 oraz serwerownia na 

poziomie -1) 

 

1. Służba Celna umożliwi bieżący dostęp do pomieszczenia 141 i 142 na czas 

realizacji robót budowlanych w uzgodnionym wcześniej terminie, po wcześniejszym 

powiadomieniu mailowym z 2-3 dniowym wyprzedzeniem. Prace będą prowadzone 

poza operacjami lotniczymi, a pomieszczenie każdorazowo zostanie uprzątnięte.      

 

Służba Celna umożliwi dostęp (opuści docelowo ( szacunkowo                                                   

- po 1 listopada 2017 r.)) do pomieszczeń 141 i 142 na czas realizacji robót 

budowlanych w uzgodnionym wcześniej terminie (powiadomienie  z wyprzedzeniem 

min. 7 dni)  

 

2. Port Lotniczy Lublin zawiadomi z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem o 

planowanym rozpoczęciu prac w pomieszczeniu 141, tak aby Służba Celna mogła 

przenieść punkt zgłoszeń TAX-FREE z pomieszczenia 137 do pomieszczenia 113. 

Port Lotniczy Lublin w uzgodnieniu z Służbą Celną wykona odpowiednie 

oznakowanie dla podróżnych, informując o przeniesieniu punktu TAX-FREE do 

pomieszczenia 113. 

3. Służba Celna umożliwi dostęp do serwerowni na poziomie -1 w celu podłączenia 

nowych linii kablowych w godzinach 8:00-15:00 po uprzednim powiadomieniu z 

minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. 

 

Dostęp do pomieszczeń Straży Granicznej w części działającej terminala oraz części 

rozbudowywanej: 

 

Uzgodnienia robocze dotyczące Rozbudowy Terminala i dostępu do pomieszczeń 

Straży Granicznej w trakcie realizacji prac 

 

1. W trakcie rozbudowy terminala wykonywane będą prace instalacyjne nad sufitem 

podwieszanym w pomieszczeniu 143. Straż Graniczna umożliwi dostęp do 

pomieszczenia 143 na czas realizacji robót budowlanych w uzgodnionym wcześniej 

terminie, po wcześniejszym powiadomieniu mailowym z 2-3 dniowym 

wyprzedzeniem. Prace będą prowadzone poza operacjami lotniczymi, a 

pomieszczenie każdorazowo zostanie uprzątnięte.      

                             

2. Straż Graniczna umożliwi dostęp do serwerowni na poziomie -1 w celu podłączenia 

nowych linii kablowych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z minimum 14 



dniowym wyprzedzeniem. PLL każdorazowo dołączy informację o planowanym 

zakresie prac z podaniem ich charakterystyki, daty rozpoczęcia i zakończenia oraz 

planowanych godzin, w których zamierza prowadzić prace, np. 8:00-15:00                    

bądź 14:00 – 22:00.  

 

3. Straż Graniczna  udostępni swoje pomieszczenia w celu realizacji linii instalacyjnych 

związanych z przeniesieniem sterowania bramkami radiometrycznymi do 

pomieszczenia pomocnika kierownika zmiany SG po wcześniejszym powiadomieniu 

mailowym z 2-3 dniowym wyprzedzeniem. 

 

4. We współpracy z Inwestorem i Wykonawcą wykonane zostaną uzgodnienia robocze 

wz. szczegółów technicznych nowych boksów kontroli paszportowej (kształt blatów, 

posadowienie monitorów i innych urządzeń ) - po zawiadomieniu mailowym 

minimum z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

 

5. Straż Graniczna dokona wcześniejszego „odbioru wstępnego” nowych boksów 

kontroli paszportowej  i pomieszczeń dedykowanych SG w ramach uzgodnień 

roboczych po wcześniejszym powiadomieniu mailowym z 2-3 dniowym 

wyprzedzeniem -  bez zajęcia pomieszczeń. Dostęp do nowych boksów kontroli 

paszportowej i pozostałych pomieszczeń SG do czasu odbioru przez nadzór 

budowlany pozostaje po stronie Inwestora. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego, pisemne lub mailem powiadomienia 

Zamawiającego dodatkowo z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do 

terminów powiadomień uzgodnionych ze Służbą Celną i Strażą Graniczną ujętych w 

SIWZ powyżej o zamiarze realizacji robót w pomieszczeniach SG i SC. 

 

4.6.24. Dodatkowe wytyczne w zakresie przygotowania pom. 00.PK.264 i 00.PK.268                       

( planowany lokal komercyjny ), które Wykonawca uwzględni i zrealizuje w ramach 

przedmiotu zamówienia: 

 
a) W wyznaczonej strefie Generalny Wykonawca nie realizuje posadzki lastriko 

b) W strefie gdzie płytki układa Najemca, Generalny Wykonawca powinien przygotować 

powierzchnię wykończoną wylewką na poziomie -1,5cm( -2,0cm), a także wykonać wypusty z 

doprowadzonym pilotem do każdego z nich celem doprowadzenia przez Najemcę w tych 

miejscach zasilania elektrycznego z pomieszczenia zaplecza; 

c) W obrębie baru wykonać doprowadzenie peszli i instalacji podpoadzkowych zgodnie z 

załącznikiem, podobnie w obrębie zaplecza baru; podejścia kanalizacyjne i zimnej wody 

wykonać /rozprowadzić od pionu kanalizacyjnego i wodnego zlokalizowanego w pom. 264  

 

Szczegóły zawarto w załączniku graficznym nr 6. 

 

4.6.25. Wykonawca zobowiązuje się do takiej organizacji prac ( zakończone roboty 

ogólnobudowlane i instalacyjne wz. dokumentacji projektowej ), aby udostępnić lokale dla 

firm zewnętrznych w celu realizacji prac aranżacyjnych w terminach: 

a) ( pom. 00.PK.259) - nie później niż na 75 dni przed zakończeniem Robót na przewidywany 

okres 60 dni 

b) ( pom. 00.PK.264,00.PK.268 ) - nie później niż na 65 dni przed zakończeniem Robót na 

przewidywany na przewidywany okres 50 dni 

c)  ( pom. 00.PK.265, 00.PK.266 ) - nie później niż na 55 dni przed zakończeniem Robót na 

przewidywany na przewidywany okres 40 dni, przy czym Wykonawca umożliwi 



Zamawiającemu prowadzenie dalszych prac aranżacyjno-wykończeniowych w 

pomieszczeniach BEL po zakończeniu Robót. 

 

Montaż drobnego osprzętu instalacyjnego objętego Dokumentacją Projektową ( m. in. 

kasetony, uchwyty pod monitory ) nastąpi po zakończeniu prac aranżacyjnych w lokalach w 

ostatnich 2 tygodniach realizacji Robót. 

 

Docelowy montaż ścianki wydzielającej lokal BEL od zaplecza baru prowadzony będzie 

równolegle z pracami w obrębie lokalu. 

 

4.6.26. Wykonawca zobowiązuje się do takiej organizacji prac, aby w ciągu ostatnich 2  

tygodni przed zakończeniem robót w obrębie lokali komercyjnych założyć niezbędny drobny 

osprzęt ( piktogramy , podkonstrukcje pod monitory ( niskie prądy i elektryka )). 

 

4.6.27. Na dzień zakończenia Robót Wykonawca pozostawia tymczasowe ogrodzenie po 

stronie pn-wsch terminala oraz wygrodzenie w strefie zastrzeżonej przy nowoprojektowanych 

pomieszczeniach 275 i 279, jednocześnie odtwarzając przebieg ogrodzenia po stronie 

południowej, po likwidacji zaplecza budowy i drogi tymczasowej. 

 

D) ROBOTY POZWIĄZANE 

 

4.6.28. W toku realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania dodatkowych czynności wymienionych poniżej: 

 

a) ogrodzenie tymczasowe po stronie północno-wschodniej oraz ścianka przy pom. 275 i 279 

pozostaną nierozebrane do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie i docelowego 

umeblowania lokali komercyjnych, a następnie zostaną rozebrane w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym, przy czym uzgodniony termin zawiadomienia Wykonawcy o konieczności 

wykonania tych  robót będzie nie krótszy niż 7 dni, zaś same prace zostaną wykonane w ciągu 

2 dni roboczych. 

W miejscu przebiegu ogrodzenia tymczasowego Wykonawca zlikwiduje/zakonserwuje 

ewentualne ubytki w nawierzchniach wraz z odtworzeniem trawnika. 

 

b) pozostałe prace obejmujące m.in. demontaż/wymianę/przeniesienie urządzeń związanych z 

umożliwieniem otwarcia dla ruchu pasażerskiego części terminala objętej Robotami, tj. 

przeniesienie 2 szt. bramek uchylnych z istniejącego punktu kontroli paszportowej oraz 2 szt. 

bramek radiometrycznych z istniejącego punktu kontroli bezpieczeństwa i zamontowanie ich 

w nowym miejscu, a także wymianę kasetonów informacji wizualnej w hali głównej i hali 

odlotów istniejącego terminala oraz demontaż kasetonów nie przewidzianych do dalszego 

użytkowania ( łącznie 6 szt.) zrealizowane zostaną w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 

( przy czym uzgodniony termin zawiadomienia Wykonawcy o konieczności wykonania 

pozostałych Robót powiązanych  będzie nie krótszy niż 7 dni). Zakłada się wykonanie tych 

prac jednego dnia w porze nocnej. 

W wyznaczonym dniu przeniesienia ruchu pasażerskiego Wykonawca zobowiązany jest do: 

wykonania rozruchu przeniesionych przez siebie urządzeń oraz dodatkowo przenoszonych 

przez Zamawiającego urządzeń typu  Rapiskan i bramek WTMD. 

UWAGA: podczas instalacji bramek radiometrycznych w nowym miejscu Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia sprawdzenia poprawności działania bramek przez 

serwis fabryczny POLON-ALFA., który wyda protokół ich montażu i poprawności 

działania w nowym miejscu. 



 

E) ZAKOŃCZENIE PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ ZALECENIA DODATKOWE 

 

4.6.29. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania instrukcji obsługi i konserwacji 

wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie. Dokumentacja ta powinna być 

przygotowana i przedłożona Zamawiającemu przed odbiorem robót. 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników PLL w zakresie 

obsługi dostarczanych urządzeń do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

4.6.30. Zamawiający oczekuje sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz 

instrukcji obsługi wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie w 4 egzemplarzach plus 

wersja elektroniczna wraz z aktualizacją  świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu.     

      W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą : 

 

1. Projekt powykonawczy dla wszystkich branż projektów budowlanych i 

wykonawczych zawierający: 

a) Stronę  tytułową 

b) Spis zawartości 

c) Oświadczenie Wykonawcy o kompletności dokumentacji powykonawczej 

d) Część  opisową  powykonawczą dla projektów budowlanych i wykonawczych wraz z 

naniesionymi zmianami 

e) Rysunki  powykonawcze wchodzące w skład projektów budowlanych i 

wykonawczych wraz z naniesionymi zmianami 

f) Projekty warsztatowe wraz z rysunkami oraz wszelkie dodatkowe rysunki 

szczegółowe wraz z opisami, które powstały podczas realizacji prac 

2. Dokumentacja wbudowanych materiałów i urządzeń  zawierająca: 

a) Stronę tytułową 

b) Spis zawartości  

c) Oświadczenie  Wykonawcy o kompletności wbudowanych materiałów  i urządzeń 

d) Wykaz materiałów i urządzeń wbudowanych w obiekcie 

e) W kolejności wg wykazu j.w. dla każdego materiału i urządzenia : 

- karta zatwierdzenia materiału lub urządzenia przez Zamawiającego 

- dokumenty dopuszczające wyrób do wbudowania zgodnie z Ustawą o wyrobach 

budowlanych i rozporządzeniami wykonawczymi 

-na kartach materiałowych zostanie umieszczony zapis: „materiał wbudowano w budynku 

terminala PLL” 

3. Protokoły badań, prób, sprawdzeń zawierające: 

a) stronę tytułową 

b) spis zawartości  ( wg logicznego podziału robót/instalacji na sprawdzane/badane  

odcinki/elementy) 

c) oświadczenie Wykonawcy o kompletności załączonej dokumentacji  

d) protokoły badań , prób i sprawdzeń posegregowane wg spisu zawartości 

4. Protokoły  pomiarów ( dla instalacji i urządzeń technicznych) zawierające: 

a) Stronę tytułową 

b) Spis  zawartości ( wg logicznego podziału instalacji na sprawdzane odcinki/elementy) 

c) Oświadczenie Wykonawcy o kompletności załączonej dokumentacji pomiarowej 

d) Protokoły pomiarów posegregowane wg spisu zawartości  z załączonymi: 

- certyfikatami i świadectwami kalibracji urządzeń pomiarowych 

- stosownymi uprawnieniami osób wykonujących i nadzorujących pomiary  

 



5. Ewidencję zapytań o informację projektową zawierającą:             

a) Stronę tytułową 

b) Spis zawartości  

c) Oświadczenie  Wykonawcy o kompletności zapytań o informację projektową 

d) Wykaz  zapytań o informację projektową, a następnie szczegółowe zestawienie 

dołączone do wykazu 

6. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza ( dla elementów podlegających tej 

inwentaryzacji)  zawierająca: 

a) stronę tytułową 

b) spis zawartości 

c) oświadczenie Wykonawcy o kompletności załączonej dokumentacji 

d) operaty geodezyjne posegregowane wg zawartości 

 

Wzór strony tytułowej, spisu zawartości, oświadczenia Wykonawcy oraz zestawienia 

materiałów i urządzeń należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym. Dodatkowo Wykonawca 

przygotuje wersje elektroniczne pfd i dwg. 

 

4.6.31. W ramach zadania Wykonawca zaktualizuje świadectwo charakterystyki 

energetycznej dla budynku terminala. 

 

4.6.32. Po zakończonych pracach Wykonawca zobowiązuje się do wyczyszczenia/umycia w 

całości elewacji wschodniej istniejącej części budynku ( blacha kalzip, odcinki blachy 

trapezowej ). Sposób czyszczenia należy uzgodnić z Zamawiającym.  

 

F) WYPOSAŻENIE WNĘTRZ OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA I 

DODATKOWE ELEMENTY DO ZREALIAZOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

 

4.6.33. Wyposażenie wnętrz ujęte w projekcie architektonicznym, m. in.: 

- wyposażenie toalet,   

- boksy kontroli paszportowej ( bez krzeseł ),  

- kasetony informacji wizualnej wraz tabliczkami na drzwi,  

- uchwyty pod monitory ( ścienne, bądź mocowane do konstrukcji dachu ( profile rurowe 

stalowe w kolorze białym ) - zaznaczone na rysunkach tomu V projektu wykonawczego: E13, 

104, 105) w miejscach ich lokalizacji i podłączenia, 

- bramki uchylne, barierki wydzielające ruch, 

 

 należy wykonać docelowo zgodnie z opisem technicznym i dołączonymi rysunkami. 

 

UWAGA: jedynie zaznaczone na rzutach meble ruchome (biurka, krzesła) w 

pomieszczeniach służb SG, SC, SOL oraz meble kuchenne na zapleczu BEL nie są objęte 

przedmiotem zamówienia. 

 

4.6.34. w zakresie boksów kontroli paszportowej Zamawiający doprecyzowuje, że 

mocowanie płyt od zewnątrz musi być niewidoczne. Zamawiający dopuszcza rolety 

wewnętrzne jako aluminiowe sterowane ręcznie. Jako wzór winny posłużyć istniejące boksy 

w hali przylotów. 

We współpracy z Inwestorem i  Strażą Graniczną Wykonawca wykona uzgodnienia robocze 

wz. szczegółów technicznych nowych boksów kontroli paszportowej (kształt blatów, wycięcia 

pod posadowienie monitorów i innych urządzeń, typy piktogramów) 

 



W ramach wyposażenia budynku Wykonawca dodatkowo dostarczy i zamontuje w 

obiekcie: 

 

4.6.35. przy wejściu do nowego punktu kontroli bezpieczeństwa ( pom. 250 ), od strony hali 

ogólnej – układ urządzeń i barierek kierujących ruchem pasażerskim zgodnie z załącznikami 

graficznymi nr 7 i 7A, 7B, w skład którego wejdą: 

a) 2 zestawy bramek uchylnych wraz z czytnikami kart pokładowych. Jako referencyjne 

należy przyjąć bramki GUNNEBO PreSec w układzie pojedynczym ( 1170mm x 1230 mm ). 

b) 2 zestawy bramek zwykłych uchylnych z automatyczną blokadą. Jako referencyjne należy 

przyjąć bramki typu Jawa - BEW-02(automat, szerokość ramienia 90 cm). 

c) układ barierek wydzielających ruch – 2 barierki inox z wypełnieniem szybą bezpieczną w 

standardzie identycznym jak na rys. 401 

 

W związku ze zmianą aranżacji układu urządzeń kontrolnych w stosunku do wytycznych 

zawartych w Dokumentacji Projektowej elektrycznej i niskoprądowej, Wykonawca  

odpowiednio dostosuje i przeniesie podejścia instalacyjne elektryczne, niskoprądowe, 

teletechniczne w miejsce nowego układu aranżacyjnego( przeniesienie zaprojektowanych 

podejść instalacyjnych przy drzwiach przesuwnych do pom. 250 z wewnątrz pomieszczenia 

do hali ogólnej, z uwzględnieniem elementów zaznaczonych na rysunkach tomu V projektu 

wykonawczego: E13, 104, 105 ).  

 

Bramki radiometryczne pozostają do przeniesienia i zamontowania od strony wewnętrznej 

pom. 250 zgodnie z projektem. 

 

Szczegóły realizacyjne należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 

4.6.36. na elewacji południowej Wykonawca opracuje projekt warsztatowy i zamontuje 

podkonstrukcję pod przyszłe siatki reklamowe w postaci metalowej ramy z uchwytami                         

( profil stalowy ocynkowany lakierowany na biało ) zamontowanej do konstrukcji ściany                    

( wymiary wstępne ok. 32m  x 7m ). Szczegóły uzgodnić z Zamawiającym na etapie 

realizacji. 

 

4.6.37. Ze względu na rozbudowę istniejącego systemu okablowania strukturalnego 

Zamawiający doprecyzowuje swoje wymagania w zakresie: 

 

4.6.37.1.Uzupełnienie do specyfikacji technicznej – uszczegółowienie zapisów 

Dokumentacji projektowej i dostawy urządzeń. 

Zamawiający wymaga, aby: 

• Osłona zewnętrzna kabla w okablowaniu poziomym oraz szkieletowym ma być 

trudnopalna i niewydzielająca trujących substancji w obecności ognia; 

• Okablowanie poziome ma być zbudowane w oparciu o kabel ekranowany S/FTP kat. 

7, powłoka zewnętrzna LSFRZH; 

• W momencie instalacji należy zapewnić w punktach logicznych dostęp do gniazd 

RJ45 kategorii 6A; 

• Przełączniki sieciowe powinny być z serii Huawei s3700 (równoważne lub lepsze), ze 

szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla technologii Rapid Ring Protection Protocol 

(RRPP). Przełączniki powinny być wyposażone w moduły SFP z zapewnieniem 

redundantności.  

 

 



4.6.37.2.Odbiory - Dodatkowe wymagania dotyczące systemu okablowania 

strukturalnego. 

 

Odbiory będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami fachowo-

technicznymi, normami i wytycznymi: 

• 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 

 

4.6.38. Ze względu na rozbudowę istniejącego systemu CCTV Zamawiający doprecyzowuje 

swoje wymagania w zakresie: 

 

4.6.38.1.Uzupełnienie do specyfikacji technicznej w zakresie Dokumentacji projektowej i 

dostawy urządzeń. 

Kamery  instalowane wewnątrz, ze względu na instalację w miejscach ogólnego dostępu 

powinny charakteryzować się obudową odporną na akty wandalizmu, uniemożliwiającą łatwą 

zmianę pozycji kamery lub rozogniskowanie obiektywu, zgodne z punktem 6.3.2.3.2 normy 

PN-EN 62676-1-1:2014-06. Obudowa kamery musi spełniać wymagania szczelności 

przynajmniej IP 44 (zgodnie z EN 60529) jak i odporności na udary mechaniczne o stopniu 

IK 07 (EN 62262).  Obudowy kamer instalowanych na zewnątrz charakteryzować się będą 

zwiększoną szczelnością o stopniu IP 66 (EN EN 60529) jak i odpornością na udary 

mechaniczne, minimum IK 08 (EN 62262). Obudowy urządzeń instalowanych na zewnątrz 

będą wyposażone w grzałki i jeśli wymagane również wentylatory. Obudowa musi być 

wykonana z elementów niepodlegających korozji. Istotne jest, aby producent potwierdził 

utrzymanie szczelności na określonym poziomie IP po wykonanych testach na poziom IK.   

Kamery instalowane w miejscach o silnym wstecznym oświetleniu (np. z wieloma 

przeszkleniami) jak i kamery instalowanych na zewnątrz powinny charakteryzować się 

szerokim zakresem dynamiki (WDR) o zakresie min 120dB kompensujące bezzwłocznie 

nadmiar powstałego oświetlenia bez efektu prześwietlenia obrazu. Szeroki zakres dynamiki 

musi zapewnić poprawny odczyt szczegółów w części silnie oświetlonych jak i w części 

znajdujących się w zacienionych obszarach. Kamery powinny posiadać funkcję regulacji 

poziomu lokalnego kontrastu, która pozwoli na odpowiednie uzyskanie poziomu 

szczegółowości przy jak najmniejszym efekcie „aureoli” zwykle powstającej w trakcie 

składania przechwyconych obrazów. 

W przypadku pojawienia się efektu migotania obrazu kamery muszą posiadać funkcję 

redukcję tego efektu, która powinna załączać się automatycznie w połączeniu z załączeniem 

oświetlenia lub ręcznie przez operatora.  

Wszystkie instalowane kamery stałopozycyjne, kamery stałopozycyjne w obudowach 

zewnętrznych oraz wewnętrzne kamery PTZ powinny być zasilane z PoE zgodnie ze 



standardem IEEE 802.3af klasa 3 lub niższa. Kamery obrotowe zewnętrzne powinny być 

zasilane z POE zgodnie ze standardem IEEE 802.3at. Kamery wewnętrzne powinny 

charakteryzować się prawidłową pracą w warunkach 1wszej klasy środowiskowej, kamery 

zewnętrze zaś w zakresie 4tej klasy środowiskowej, zgodnie z PN-EN 62676-1-1:2014-06.  

Zastosowane kamery powinny być porównywalne z urządzeniami takich producentów, jak 

AXIS i cechować się następującymi parametrami:  

• działanie w otwartym standardzie ONVIF Profile S oraz znajdować się na liście 

urządzeń zgodnych z profilem S na stronie:   https://www.onvif.org/conformant-products/ 

• posiadanie przetwornika obrazu z przetwarzaniem progresywnym co najmniej 1/3” 

CMOS lub większy,  

• odznaczanie się rozdzielczością co najmniej full HD (1920x1080) zgodnie z SMPTE 

274M dla i dostarczenie dwóch niezależnych strumieni o rozdzielczości HDTV 1080p 

(1920x1080) przy 25 obrazach na sekundę (w trybie pracy migawki 50Hz) w kompresji 

H.264 i Motion JPEG, zdolność kompresji obrazów w standardzie H.264 (MPEG4-Part 10), 

Motion JPEG, 

• obsługą GOP H.264 do wielkości 1000, lub możliwością ustawienia występowania 

ramki referencyjnej nie częściej niż 1 raz na 30 sekund, 

• zastosowane standardy H.264 oraz Motion JPEG obejmują funkcje zarówno transmisji 

pojedynczej (unicast) jak i zbiorowej (multicast). Ponadto standard H.264 obsługuje 

połączenia o maksymalnej wartości transmisji bitów (MBR) oraz połączenia o zmiennej 

wartość transmisji bitów (VBR),  

• niezależnie od wybranego standardu kompresji, kamera musi posiadać funkcję 

automatycznej adaptacji rozdzielczości strumienia do wielkości okna podglądu w 

oprogramowaniu wizyjnym bez wpływu na poklatkowość i strumień do zapisu. Minimalny 

zakres obsługiwanych rozdzielczości: 

•  1920x1080  

•  1280x720,  

•  800x450,  

•  480x270,  

•  320x180 

• posiadanie funkcjonalności redukcji migotania włączane manualnie przez 

użytkownika z poziomu interfejsu oprogramowania do nadzoru obrazu wizyjnego lub 

automatycznie po załączeniu oświetlenia przez kamerę, 

• posiadanie funkcjonalności zwiększenia zakresu dynamiki obrazu WDR włączanej 

manualnie przez użytkownika z poziomu interfejsu oprogramowania do nadzoru obrazu 

wizyjnego lub automatycznie po zdarzeniu zarządzanym przez kamerę, 

• obsługę algorytmów analizy obrazu opartych o detekcję wtargnięcia, przemieszczenia 

się między wirtualnymi strefami, zbyt długiego przebywania w strefie oraz braku zachowania 

kolejności naruszenia stref wirtualnych. Funkcje analizy są w stanie automatycznie 

klasyfikować z odpowiednią dokładnością detekcji, co najmniej ludzi i pojazdy. W 

następstwie wywołania zdarzenia alarmowego kamera przekaże sygnał alarmowy do systemu 

VMS. Funkcje analizy mają homologację i-LIDS® UK Home Office, 

• posiadanie wbudowanej funkcjonalności licznika pikseli w obrazie w celu określenia 

wielkości obiektu w scenie do liczby pikseli w obrazie, 

• filtrowanie adresów IP, z możliwością wprowadzenia min. 100 adresów IP i posiadać 

przynajmniej 3 różne poziomy zabezpieczania hasłem, 

• kamera musi posiadać możliwość założenia drugiego konta administratora, które 

będzie pełniło rolę podstawowego dostępu, 

• kamera musi zapewniać obsługę haseł 64 znakowych zawierających wielkie i małe 

litery, cyfry oraz znaki specjalne, 

https://www.onvif.org/conformant-products/


• kamera musi obsługiwać metodę autoryzacji DIGEST, 

• wsparcie synchronizacji z serwerem czasu NTP; 

• posiadanie pliku logów, zawierających informację o ostatnich 100 połączeniach 

hostów. Plik logów musi zawierać również informację, z jakiego adresu IP doszło do 

połączenia i czasie, kiedy ustanowiono połączenie, 

• możliwość zapisywania logów z kamer na zewnętrznym serwerze, 

• wysłanie powiadomienie po osiągnięciu stanu gotowości po ponownym uruchomieniu 

wszystkich usług (restarcie), 

• posiadanie wbudowanego serwer sieci Web umożliwiający niezależny dostęp do 

obrazu wideo i konfigurację za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej korzystającej z 

protokołu http, 

• opcjonalne elementy oprogramowania pobrane z kamery w celu wykonania 

konkretnych zadań (np. kontrolki Active X) są opatrzone podpisem organizacji świadczącej 

usługi powiernictwa cyfrowego, np. Verisign Inc., 

• kamera w celach instalacyjnych musi obsługiwać podstawową konfigurację obrazu z 

poziomu interfejsu zgodnego z HTML5, 

• obsługiwanie w pełni otwartego i opublikowanego interfejsu API (Application 

Programmers Interface), zapewniającego informacje niezbędne do integracji funkcjonalności 

aplikacji różnych producentów, 

• model kamery musi znajdować się na liście urządzeń jakie są wspierane przez 

producenta oprogramowania VMS, 

• w celach diagnostycznych, należy zapewnić dostęp do kamer za pomocą protokołów 

SSH lub Telnet i FTP, 

• musi istnieć możliwość tworzenia własnych skryptów bash’a na potrzeby rozszerzenia 

funkcjonalności kamer, 

• obsługa protokołów: Kamera obsługuje co najmniej następujące protokoły: IPv4/v6, 

HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, TCP, ICMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), 

RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, UPnP, ARP, DNS, DynDNS, SOCKS, 

SSH, NTP, CIFS/SMB i Bonjour. 

• Zgodnie z wymaganiami punktu 6.1.3.8 normy PN-EN 62676-1-1:2014-06 kamera 

zapewnia osadzony tekst ekranowy z możliwością wyświetlania daty i godziny, tekstu 

zdefiniowanego przez klienta i nazwy kamery; długość tekstu wynosi co najmniej 45 znaków 

ASCII; tekst może być osadzony na tle półprzezroczystym lub w pełni przezroczystym, 

• Obsługa kart pamięci SDXC o pojemności do 64GB, 

• Kamera musi gromadzić log zdarzeń w wewnętrznej pamięci umożliwiający 

odczytanie stanu uruchomionych procesów, stanu kamery, zajętości pamięci lub procesora, 

bieżącej konfiguracji, liczby pobieranych strumieni oraz ich parametrów, statystyki interfejsu 

sieciowego, stanu mechaniki pozycjonowania oraz zoomu, 

• Kamera musi zapewniać obsługę serwera syslog, zapewniającego centralizację 

wpisów zdarzeń z dziennika logów, 

• Kamera musi zapewniać czasowe przechwycenie pakietów transmisji ethernetowej, 

zawierających dane będące zapisem ruchu sieciowego, niezbędne do analizy tego ruchu 

między kamerą a urządzeniami w sieci, 

• Konfiguracja parametrów kamery musi odbywać się za oprogramowania do 

zarządzania strumieniami wizyjnymi lub oprogramowania producenta kamery 

umożliwiającego konfigurowanie wszystkich kamer w systemie za pomocą plików 

konfiguracyjnych lub zmiany parametrów podłączonych kamer w trybie online. 

Oprogramowanie do konfiguracji parametrów kamer musi zapewniać wykonanie kopii 

zapasowej konfiguracji każdej kamery. Ponadto oprogramowanie do konfiguracji parametrów 

kamer musi zapewniać wykonanie konfiguracji kamery w trybie offline. Aplikacja ta musi 



być wyposażona w potwierdzenie poprawnego wprowadzania zmian konfiguracji kamer. 

Ładowanie nowej konfiguracji lub oprogramowania układowego do kamer powinno odbywać 

się  w sposób sekwencyjny (kamera po kamerze) lub w trybie równoległym (wszystkie 

kamery jednocześnie) – w zależności od preferencji użytkownika, 

• Producent kamery musi posiadać opublikowane zalecenia dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa sieciowego jak i raporty CVE (znane podatności i zagrożenia) dla swoich 

produktów. 

 

Ponadto kamery stałopozycyjne wyposażone w obudowę kopułkową z rozszerzoną 

dynamiką powinny charakteryzować się 

• czułością min. 0,25 lx (kolor) i 0,05lx (obraz czarno-biały) przy aperturze F1.4 i 

poklatkowością 25 kl/s 

• posiadaniem obiektywu z przesłoną typu P-iris, z korekcją aberracji chromatycznej w 

zakresie widma podczerwieni, o zmiennej ogniskowej zapewniającej identyfikację osoby (nie 

mniej niż 40 mm/px) dla obiektu o wysokości 1,7 m obserwowanego z odległości co najmniej 

10 m od kamery dla najdłuższej ogniskowej oraz 3 m dla najkrótszej ogniskowej 

• funkcjonalnością zdalnie ustawianej ostrości oraz ogniskowej, z poziomu interfejsu 

użytkownika systemu VMS,  

• pracą w formacie pionowym, zapewniającym uzyskanie obrazu 9:16 z całego 

przetwornika (1080 x 1920) i lepszą obserwację wewnętrznych przestrzeni komunikacyjnych 

• implementacją formatu kompresji H.264 obsługuje adaptacyjną kontrolę 

przepływności bitowej sceny za pomocą automatycznego, dynamicznego obszaru 

zainteresowania w celu redukcji liczby danych z obszarów nieoznaczonych priorytetem, 

zmniejszając wielkość strumienia i tym samym wymogi przechowywania obrazów 

 

Ponadto zewnętrzne kamery obrotowe powinny charakteryzować się  

• czułość min. 0,2 lx (kolor) i 0,02lx (obraz czarno-biały) przy aperturze F1.4 i 

poklatkowości 25 kl/s dla najszerszego kąta obserwacji 

• wyposażenie w obiektywy o zmechanizowanej zmiennej ogniskowej (MOTO ZOOM) 

zapewniającej identyfikację osoby (nie mniej niż 40mm/px) dla obiektu o wysokości 1,7 m 

obserwowanego z odległości 190 m od kamery dla najdłuższej ogniskowej oraz 6 m dla 

najkrótszej ogniskowej 

• automatycznie ustawianej ostrości (Auto Focus) 

• prędkością obrotu i pochyłu w zakresie 0,05°/s - 700°/s 

• obsługą min. 10tras  

• pamięć min. 255 pozycji zaprogramowanych 

• nazwa każdej zaprogramowanej pozycji powinna być wyświetlana na obrazie 

• ciągłym obrotem w zakresie  360° bez punktu krańcowego 

• przechyłem modułu kamery w zakresie -20 ÷ 90⁰; połączenia elementów optycznych 

w tym kopuły nie mogą wpływać na pogrożenie jakości obrazu, 

• elektroniczną stabilizacją obrazu 

• detekcją uderzenia w obudowę, wymuszonej zmiany pozycji 

• posiadaniem wycieraczki lub innego systemu usuwania kropel wody ze środowiska 

optycznego (szkło obudowy, kopuły, itp.); 

 

Ponadto wewnętrzne kamery z obrotowe powinny charakteryzować się  

• czułość min. 0,7 lx (kolor) i 0,08lx (obraz czarno-biały) przy aperturze F1.4 i 

poklatkowości 25 kl/s dla najszerszego kąta obserwacji 

• wyposażenie w obiektywy o zmechanizowanej zmiennej ogniskowej (MOTO ZOOM) 

zapewniającej identyfikację osoby (nie mniej niż 40mm/px) dla obiektu o wysokości 1,7 m 



obserwowanego z odległości 60 m od kamery dla najdłuższej ogniskowej oraz 7 m dla 

najkrótszej ogniskowej 

• automatycznie ustawianej ostrości (Auto Focus) 

• prędkością obrotu i pochyłu w zakresie 1.8°/s - 100°/s 

• obsługą min. 2trasy 

• pamięć min. 100 pozycji zaprogramowanych 

• nazwa każdej zaprogramowanej pozycji powinna być wyświetlana na obrazie 

• obrotem w zakresie  360°  

 

Ponadto kamery stałopozycyjne zewnętrzne powinny charakteryzować się 

• czułością min. 0,18 lx (kolor) i 0,04lx (obraz czarno-biały) przy aperturze F1.3 i 

poklatkowością 25 kl/s 

• posiadaniem obiektywu z mocowaniem CS i przesłoną typu P-iris, z korekcją aberracji 

chromatycznej w zakresie widma podczerwieni, o zmiennej ogniskowej zapewniającej 

identyfikację osoby (nie mniej niż 40 mm/px) dla obiektu o wysokości 1,7 m obserwowanego 

z odległości co najmniej 10 m od kamery dla najdłuższej ogniskowej oraz 4 m dla najkrótszej 

ogniskowej 

• funkcjonalnością zdalnego ustawiania tylnej płaszczyzny ogniskowania, z poziomu 

interfejsu użytkownika systemu VMS,  

• pracą w formacie pionowym, zapewniającym uzyskanie obrazu 9:16 z całego 

przetwornika (1080 x 1920) i lepszą obserwację zewnętrznych przestrzeni wzdłuż 

budynkowych 

• implementacją formatu kompresji H.264 obsługuje adaptacyjną kontrolę 

przepływności bitowej sceny za pomocą automatycznego, dynamicznego obszaru 

zainteresowania w celu redukcji liczby danych z obszarów nieoznaczonych priorytetem, 

zmniejszając wielkość strumienia i tym samym wymogi przechowywania obrazów 

 

Sprawdzenie wymaganych parametrów technicznych systemu 

W przypadku wątpliwości, co do parametrów oferowanych urządzeń Zamawiający ma prawo 

wezwać Wykonawcę do dostarczenia nieodpłatnie w ciągu 3 dni systemu testowego 

składającego się z urządzeń wskazanych w ofercie: jednej kamery obrotowej zewnętrznej, 

jednej kamero obrotowej wewnętrznej, jednej kamery stałopozycyjnej zewnętrznej i jednej 

kamery stałopozycyjnej wewnętrznej z rozszerzoną dynamiką oraz jednego stanowiska 

operatorskiego do testów na okres 7 dni. Wówczas Wykonawca będzie zobowiązany 

zaprezentować wszystkie wymagane funkcjonalności przedstawione w niniejszym 

dokumencie. 

 

4.6.38.2.Odbiory - Dodatkowe wymagania dotyczące systemu CCTV. 

 

Odbiory będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami fachowo-

technicznymi, normami i wytycznymi: 

• PN-EN 62676-4:2015-06 – Systemy alarmowe – Systemy dozorowe CCTV stosowane 

w zabezpieczeniach – Część 8: Wytyczne stosowania 

• PN-EN 62676-1-1:2014-06 – Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV 

stosowane w zabezpieczeniach -- Część 1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogólne 

 

 

5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

 

CPV - 45000000-7 



 

6. Termin wykonania zamówienia 

 

6.1. Termin realizacji zamówienia wynosi odpowiednio: 

 

6.1.1. termin zakończenia Robót wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez 

inspektorów nadzoru wynosi 245 dni od dnia podpisania Umowy,  

6.1.2. termin zakończenia Budowy wynosi 80 dni od dnia zakończenia Robót 

6.1.3. przewidywany termin zakończenia przedmiotu zamówienia wynosi 50 dni od dnia 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

6.2. Szczegółowe regulacje terminowe zawiera załącznik nr 17 – istotne postanowienia 

umowy. 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym 

 

7.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

 

7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać 

do zamawiającego: 

 

za pomocą telefaksu na nr - 81 470 46 00 

 

drogą elektroniczną na e-mail: info@portlotniczy.lublin.pl 

 

pisemnie na adres -Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 

Świdnik 

 

7.3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

 

7.3.1.  w zakresie merytorycznym:  Pan Paweł Jarecki  tel. 609 909 517 

 

7.3.2.  w zakresie formalno - prawnym:  Pani Justyna Koślak tel. 81 458 14 22 

 

7.4. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot 

zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa. 

 

7.5. W przypadku przekazania przez Zamawiającego lub Wykonawcę oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz informacji za pomocą faxu, maila każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu 

Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób 

fizycznych przez Wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez Wykonawcę. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny być podpisane 

przez pełnomocnika. 

 

 

 



8. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia 

 

8.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z przekazanym pisemnie, faxem, 

mailem wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie 

później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, 

przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania pod warunkiem, 

że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

8.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pp. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 

8.3. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert, Zamawiający nie wydłuża terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 

 

8.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SIWZ. 

 

8.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób 

zmianę przekazuje się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia i umieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 

 

8.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o 

tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 

zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 

 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia   

 

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 

9.1.1. nie podlegają wykluczeniu, 

9.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

9.1.2.1. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenia,  

9.1.2.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

 

9.2.  Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu, określone: 

  

a) w pkt. 9.1.2.1.  zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą wykonanie  w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli ten okres jest krótszy- w tym 

okresie ): 
1) co najmniej jednej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budynku przynależnego 

do jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII  

zgodnie z ustawą prawo budowlane o powierzchni użytkowej min. 1000 m2, przy czym każdy 

z ww. obiektów wyposażony był w szczególności w: 

- instalacje wod-kan, grzewcze, chłodnicze, wentylacyjne i klimatyzacyjne z kompletnym 



układem kompatybilnej automatyki zasilająco-sterującej przystosowanej do pracy z 

nadrzędnym systemem centralnego zarządzania budynku (BMS). 

- instalacje elektroenergetyczne: zasilania i rozdziału energii elektrycznej, oświetlenia, 

ochronne i uziemień oraz ochrony odgromowej, zasilania urządzeń technologicznych jak 

również instalacje teletechniczne: SSP, CCTV, KD, SSWiN, DSO, systemu automatyki i 

monitoringu BMS wraz z wizualizacją i oprogramowaniem dla wszystkich urządzeń i 

instalacji technologicznych objętych systemem BMS 

 

lub 

 

2) co najmniej jednej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budynku przynależnego 

do jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII  

zgodnie z ustawą prawo budowlane o powierzchni użytkowej min. 1000 m2 

oraz 

co najmniej jednej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu w budynku przynależnym 

do jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII  

zgodnie z ustawą prawo budowlane o powierzchni użytkowej min. 1000 m2 instalacji wod-

kan, grzewczych, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z kompletnym układem 

kompatybilnej automatyki zasilająco-sterującej przystosowanej do pracy z nadrzędnym 

systemem centralnego zarządzania budynku (BMS). 

oraz 

co najmniej jednej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu w budynku przynależnym 

do jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII  

zgodnie z ustawą prawo budowlane o powierzchni użytkowej min. 1000 m2 instalacji 

elektroenergetycznych zasilania i rozdziału energii elektrycznej, oświetlenia, ochronnych i 

uziemień oraz ochrony odgromowej, zasilania urządzeń technologicznych jak również 

instalacji teletechnicznych: SSP, CCTV, KD, SSWiN, DSO, systemu automatyki i 

monitoringu BMS wraz z wizualizacją i oprogramowaniem dla wszystkich urządzeń i 

instalacji technologicznych objętych systemem BMS 

 

b) w pkt. 9.1.2.2. zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie osobą/ami 

posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności: 

 

aa) jednym kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno - budowlanej, kierownik budowy powinien wykazać się 

kierowaniem budową minimum 1 obiektu przynależnego do jednej z kategorii obiektów 

budowlanych: IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII zgodnie z ustawą prawo budowlane 

bb) co najmniej jednym kierownikiem robót  posiadającym uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w specjalności : instalacje i sieci sanitarne wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i 

wentylacyjne,  

cc) co najmniej jednym kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, 

dd) co najmniej jednym kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności drogowej 

 

DODATKOWO: 

 

Wyżej wymienione osoby winny posiadać dodatkowo minimum 3 – letnie doświadczenie 

zawodowe od momentu uzyskania uprawnień. 



 

9.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi 

stosunków prawnych. 

9.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

9.4.1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.2.  muszą zostać spełnione 

przez wykonawców łącznie. 

9.4.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 

okolicznościach o których mowa w § 3 ust. 9  Regulaminu musi zostać wykazany przez 

każdego z wykonawców. 

9.5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z 

postępowania. 

 

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz  brak podstaw wykluczenia z postępowania 

 

10.1. Oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, 

że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału: 

10.1.1.  oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 10 do SIWZ), 

10.1.2.  oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 11 do 

SIWZ),  

10.1.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu 

oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz 

oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do ich zasobów, dokument, złożony w oryginale, musi określić w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

10.2.1. oświadczenie wymagane w pkt. 10.1.1. i 10.1.2. winien złożyć każdy Wykonawca.  

10.2.2. Dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 10.1.3. winny być złożone wspólnie 

przez Wykonawców. 

10.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1.1. i 10.1.2. składa się w formie pisemnej. 

10.4. Oświadczenie wymienione w pkt. 10.1.3. należy złożyć w oryginale. 

10.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

10.5.1. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 



10.6. Wykonawca, w terminie 3 dni od otrzymania od Zamawiającego informacji, o której 

mowa w § 11 ust. 12 Regulaminu przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w § 3 ust. 9 pkt. 11  

Regulaminu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

10.6.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oświadczenie wymagane w pkt 10.6. winien złożyć każdy Wykonawca. 

10.6.2. Oświadczenie wymienione w pkt. 10.6. należy złożyć w oryginale. 

10.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

10.8. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane 

wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. 

 

10.9. Oświadczenia lub dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, 

którego oferta została oceniona najwyżej 

10.9.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o§ 3 ust. 9  Regulaminu- 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

10.9.2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca 

może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

10.9.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 10.9.1.  składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

10.9.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

pkt.10.9.3. , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się 

także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem- wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.  

 

10.9.5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu 

na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

10.9.5.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te 



roboty zostały wykonane potwierdzający wykonanie:  

1) co najmniej jednej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budynku przynależnego 

do jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII  

zgodnie z ustawą prawo budowlane o powierzchni użytkowej min. 1000 m2, przy czym każdy 

z ww. obiektów wyposażony był w szczególności w: 

- instalacje wod-kan, grzewcze, chłodnicze, wentylacyjne i klimatyzacyjne z kompletnym 

układem kompatybilnej automatyki zasilająco-sterującej przystosowanej do pracy z 

nadrzędnym systemem centralnego zarządzania budynku (BMS). 

- instalacje elektroenergetyczne: zasilania i rozdziału energii elektrycznej, oświetlenia, 

ochronne i uziemień oraz ochrony odgromowej, zasilania urządzeń technologicznych jak 

również instalacje teletechniczne: SSP, CCTV, KD, SSWiN, DSO, systemu automatyki i 

monitoringu BMS wraz z wizualizacją i oprogramowaniem dla wszystkich urządzeń i 

instalacji technologicznych objętych systemem BMS 

 

lub 

 

2) co najmniej jednej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budynku przynależnego 

do jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII  

zgodnie z ustawą prawo budowlane o powierzchni użytkowej min. 1000 m2 

oraz 

co najmniej jednej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu w budynku przynależnym 

do jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII  

zgodnie z ustawą prawo budowlane o powierzchni użytkowej min. 1000 m2 instalacji wod-

kan, grzewczych, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z kompletnym układem 

kompatybilnej automatyki zasilająco-sterującej przystosowanej do pracy z nadrzędnym 

systemem centralnego zarządzania budynku (BMS). 

oraz 

co najmniej jednej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu w budynku przynależnym 

do jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII  

zgodnie z ustawą prawo budowlane o powierzchni użytkowej min. 1000 m2 instalacji 

elektroenergetycznych zasilania i rozdziału energii elektrycznej, oświetlenia, ochronnych i 

uziemień oraz ochrony odgromowej, zasilania urządzeń technologicznych jak również 

instalacji teletechnicznych: SSP, CCTV, KD, SSWiN, DSO, systemu automatyki i 

monitoringu BMS wraz z wizualizacją i oprogramowaniem dla wszystkich urządzeń i 

instalacji technologicznych objętych systemem BMS 

oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 

10.9.5.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami posiadającymi uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności: 

 

a)  jeden kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej, kierownik budowy powinien wykazać się kierowanie budową 



minimum 1 obiektu przynależnego do jednej z kategorii obiektów budowlanych: 

IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII  zgodnie z ustawą prawo budowlane 

b) co najmniej jeden kierownik robót  posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 

specjalności : instalacje i sieci sanitarne wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i wentylacyjne,  

c) co najmniej jeden kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, 

d) co najmniej jeden kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności drogowej 

DODATKOWO: Wyżej wymienione osoby winny posiadać dodatkowo minimum 3 – letnie 

doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnień. 

 

10.9.6.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia:  

a) dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt. 10.9.1, 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 winien złożyć 

każdy Wykonawca; 

b) dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt. 10.9.5.1 winny być złożone wspólnie przez 

Wykonawców. 

10.9.7.  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

 

10.9.8.  W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w § 3 

ust. 16 Regulaminu. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenia 

aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym w pkt. 10.1.1. i pkt. 10.1.2. w 

pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem odrzucenia oferty 

(zgodnie z § 12 Regulaminu ) oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero po tym wyłącznie w 

odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, dokonuje oceny 

podmiotowej Wykonawcy tj. bada oświadczenie wstępne a następnie  żąda przedłożenia 

dokumentów określonych w pkt. 10.9. 

 

 

11.     Informacje dotyczące wadium 

 

1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium.  

 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.  

 

3. Zamawiający ustala wartość wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 

tysięcy złotych). 

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

 

1) pieniądzu; 

 

2) poręczeniach bankowych; 

 

3) gwarancjach bankowych; 

 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

 



5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 

 

38 1130 1206 0028 9103 8520 0001 z dopiskiem: Wadium  - Przebudowa i rozbudowa 

budynku terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Lublin S.A. wraz z niezbędną 

przebudową i budową infrastruktury towarzyszącej 

 

Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 

 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu 

 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Króla Jana III 

Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, recepcja przed upływem terminu składania ofert. 

 

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści 

dokumentu wadium, wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia winno jednoznacznie 

wynikać, że gwarancja lub poręczenie zostało udzielone wszystkim podmiotom składającym 

wspólną ofertę. 

 

12. Opis sposobu przygotowania ofert  

 

12.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizacje przedmiotu 

zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

12.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 

 

12.3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje 

oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

12.4. Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty oraz załączyć wymagane oświadczenia i 

dokumenty wymienione w SIWZ. 

 

a) Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. 10.1.  SIWZ  

b) Formularz ofertowy (wg załącznika nr 8) 

c) Tabelę Podziału Ceny Ryczałtowej (wg załącznika nr 9). Wskazane  w tabeli podziału 

ceny ryczałtowej koszty winny odzwierciedlać realny nakład prac. 

d) Oświadczenie o podwykonawcach (wg załącznika nr 16) Oświadczenia nie należy 

składać w przypadku wykonywania całości zamówienia przez wykonawcę siłami 

własnymi. 

 

12.5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy - uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów załączonych 

do oferty.  

 

12.6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

mocodawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy złożyć w formie oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii; 

 

12.7. Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych 



wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

 

12.8. Ofertę należy złożyć w zamkniętych i nienaruszonych kopertach. Koperta powinna być 

zaadresowana na adres Zamawiającego oraz posiadać dopisek o treści: Przebudowa i 

rozbudowa budynku terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Lublin S.A. wraz z 

niezbędną przebudową i budową infrastruktury towarzyszącej nie otwierać przed dniem 

22 maja 2017 r. godz. 12.10. 

 

12.9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając 

zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie 

oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej "zmiana oferty" lub "wycofanie oferty". 

 

12.10. Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca wykonawcom bez 

otwierania.  

 

12.11. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,  

a w treści oferty winna znajdować się informacja o ilości stron. 

 

12.12. Zaleca się przy sporządzaniu oferty do skorzystania ze wzorów oświadczeń, wykazów, 

formularza ofertowego przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedłożyć 

ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje 

określone przez Zamawiającego w przygotowanych przez niego wzorach. 

 

12.13.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

12.14.W przypadku złożenia przez Wykonawcę kilku ofert lub złożenie oferty zawierającej 

propozycje alternatywne Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez danego 

Wykonawcę. 

 

13. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert  

 

13.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Króla 

Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, (Recepcja), do dnia 22 maja 2017r. godz. 12.00. 

 

13.2. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 22 maja 2017r. godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego - 

Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, w sali 

konferencyjnej. 

 

13.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

13.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące kryteriów wyboru oferty. 

 

13.5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W 

przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie 

informacje z otwarcia ofert na wniosek Wykonawcy.  

 



14.  Termin związania ofertą 

 

14.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

 

14.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

15.  Opis sposobu obliczenia ceny 

 

15.1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.   

 

15.2. Wykonawca zobowiązany jest  do określenia ceny ryczałtowej obejmującej wszelkie 

koszty i elementy kształtujące cenę niezbędne do wykonania całości zamówienia z 

zachowaniem wymogów, rodzajów rozwiązań, technologii, materiałów, urządzeń, 

obowiązujących przepisach oraz opisie przedmiotu zamówienia.  

 

15.3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 

umowie.  

 

15.4. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia 

są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia, 

a także wszystkie roboty powiązane ujęte w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

15.5.Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, 

dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Wszystkie obliczenia należy dokonać z 

dokładnością do pełnego grosza (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy 

kwotach netto, VAT i brutto), przy czym końcówka poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 

0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

 

15.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

15.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

15.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet 

realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy i ofertą 

Wykonawcy, w terminie do 21 dni licząc od dnia doręczenia faktur Zamawiającemu, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

  

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 

16.1. Każdy wykonawca będzie oceniany wg kryterium - cena w skali od 0 do 100 punktów.  

 

16.2. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. 

 

16.3. Cena oferty brutto winna być wpisana w złotych polskich liczbowo oraz słownie.  



 

16.4. Waga kryterium (udział w ocenie) cena - 100. 

 

16.5. Obliczenie ilości punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie 

wzoru: 

 

Najniższa cena brutto 

zaproponowanej oferty 

Liczba punktów = -------------------------------- × 100 

                                    Cena badanej oferty 

 

 

16.6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która nie będzie podlegała odrzuceniu 

oraz uzyska największą liczbę punktów. 

 

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

17.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

17.2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do wniosku. 

 

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

18.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % maksymalnej 

wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy należy złożyć 

przed podpisaniem umowy w jednej z następujących postaci: 

 

18.1.1.  pieniądzu; 

18.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

18.1.3. gwarancjach bankowych; 

18.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

18.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

18.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy wpłacać na 

konto Zamawiającego: 38 1130 1206 0028 9103 8520 0001 

 

18.3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenie należytego wykonania umowy przelewem, za 

termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 

 

18.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia 

bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym 



mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem 

zamówień publicznych oraz zawieraną umową, a w szczególności: 

 

18.4.1. 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało 

określony datą termin odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zamówienia, nie krótszy niż termin realizacji umowy.  

 

18.4.2. 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało 

określony datą termin odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, nie krótszy 

niż okres gwarancji obejmujący okres przewidziany umową na usunięcie wad stwierdzonych 

w okresie gwarancji ( 60 miesięcy plus 30 dni).   

 

18.4.3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, 

o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oryginał dokumentu należy złożyć  w siedzibie 

Zamawiającego  - ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-40 Świdnik. 

 

19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

( załącznik nr 17 do siwz ) 

 

20. Środki ochrony prawnej 

 

Do postępowania prowadzonego na powyższych zasadach nie mają zastosowania środki 

ochrony prawnej. 

 

  

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót, przedmiary 

 

 
Załącznik nr 1 – dokumentacja, specyfikacje, przedmiary 

A) Dokumentacja projektowa – Projekt Budowlany 

TOM I/TOM II 

1. Projekt zagospodarowania terenu/ projekt architektoniczno- budowlany 

a) opis techniczny, 

b) rysunki; 

Rzuty: 

A-001 Plan zagospodarowania terenu  skala 1:500  

A-101 Rzut w poziomie fundamentów skala 1:100 

A-102 Rzut parter GS -102 rzut parter skala 1:100 

A-103 Rzut w poziomie zabudowy drobnowymiarowej  GS-103 rzut w poz zab drobnowymiarowej  skala 1:100 

A-104 Rzut dachu skala 1:100 

 

Przekroje: 

A-201 Przekroje A-A, B-B skala 1:100 



 

Elewacje: 

A-301 Elewacje skala 1:100 

 

TOM III 

2. Projekt budowlany konstrukcji/ ekspertyza konstrukcyjna bud. istniejącego 

a) opis techniczny, 

b) rysunki; 

 

Rzuty: 

III-TP-160-K-PB-01-A - Rzut i przekroje fundamentów rzut czerpni w poz.0 skala 1:100 

 

Schemat: 

III-TP-160-K-PB-02-A - Schemat konstrukcji dachu rzut stropu technicznego skala 1:100 

 

Przekroje: 

III-TP-160-K-PB-03-A - Przekroje A-A i B-B skala 1:100 

 

      TOM IV 

3. Projekt budowlany instalacji sanitarnych 

a) opis techniczny, 

b) rysunki, 

c) załączniki; 

 

Instalacje: 

TP-101 Instalacje wentylacji rzut parteru skala 1:100 

TP-102 Instalacja grzewcza C.T. rzut piwnic skala 1:100 

TP-103 Instalacje grzewcze C.O. i C.T. rzut parteru skala 1:100 

TP-104 Instalacje chłodnicze rzut piwnic skala 1:100 

TP-105 Instalacje chłodnicze rzut parteru skala 1:100 

TP-106 Instalacje wodne rzut parteru skala 1:100 

TP-107 Instalacje kanalizacyjne rzut parteru skala 1:100 

TP-108 Instalacje kanalizacyjne rzut dachu skala 1:100 

 

Schemat: 

TP-301 Schemat instalacji ciepła technologicznego skala 1:100 

TP-302 Schemat instalacji chłodniczej skala 1:100 

 

Załączniki: 

Załącznik 1- Zestawienie współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych, 

Załącznik 2 - Zestawienie strat ciepła dla pomieszczeń, 

Załącznik 3 - Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń, 

Załącznik 4 - Zestawienie zysków ciepła, 

Załącznik 5 - Charakterystyka energetyczna budynku. 

Załącznik 6 - Analiza zastosowania alternatywnych/ odnawialnych źródeł energii, 

Załącznik 7 - Zaświadczenie oraz przynależność do izby Projektantów. 

 

TOM V 

4. Projekt budowlany instalacji elektrycznych 

a) opis techniczny, 

b) rysunki; 

 

 

Schemat: 

E-01 - Schemat główny zasilania – istniejąca rozdzielnica RG2 

E-02  - Schemat zasilania rozdzielnic 1TN1 i 1TN2 z istniejącej rozdzielnicy najemców RGN1 

E-03  - Schemat zasilania rozdzielnicy 2TN2 z istniejącej rozdzielnicy najemców RGN2 

T-01  - Schemat rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru 

T-02  - Schemat rozbudowy systemu dźwiękowego systemu ostrzegawczego 

 



Plan: 

E-04  - Plan tras kablowych i rozmieszczenia rozdzielnic – rzut terminala skala 1:100 

E-05  - Plan uziomu fundamentowego skala 1:100 

E-06  - Plan instalacji odgromowej skala 1:100 

 
TOM VI 

5. Projekt drogowy i ukształtowania terenu 

a) opis techniczny, 

b) rysunki; 

 

PB-1/D- Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 

PB-2/D – Konstrukcje nawierzchni skala 1:20 

 
 

B) Dokumentacja projektowa – Projekt Wykonawczy 
 

TOM I, TOM II 

6. Projekt Wykonawczy zagospodarowania terenu/projekt architektoniczno- budowlany 

c) opis techniczny, 

d) rysunki; 

Plan PZT:  

A-001 Plan zagospodarowania terenu skala 1:250 

A-002 PZT Detale- konstrukcja nawierzchni skala 1:20 

 

Rzuty: 

A-101A Rzut w poziomie fundamentów skala 1:50 

A-101B Rzut w poziomie fundamentów skala 1:50 

A-102A Rzut parter skala 1:50 

A-102B Rzut parter skala 1:50 

A-103A Rzut zabudowy drobnowymiarowej skala 1:100 

A-103B Rzut zabudowy drobnowymiarowej skala 1:100 

A-103C Rzut zabudowy drobnowymiarowej skala 1:100 

A-104A Rzut dachu skala 1:50 

A-104B Rzut dachu skala 1:50 

A-105/A Rzut parter- rozbiórka cz. komercyjna skala 1:50 

A-105/B Rzut parter- rozbiórka cz. komercyjna skala 1:50 

 

Przekroje: 

A-201 Przekrój A-A, B-B skala 1:50 

A-202 Przekrój C-C, D-D skala 1:50 

A-203 Przekrój E-E, F-F skala 1:50 

A-204 Przekrój G-G, H-H skala 1:50 

 
Elewacje: 

A-301 Elewacje rozbudowy terminala skala 1:50 

A-302 Elewacje wewnętrznego patio skala 1:50 

 
Detale: 

A-401 Detal stanowiska kontroli paszportowej skala 1:10; 1:20 

A-402 Detal fasady od płyty skala 1:10 

A-403 Detale ściany warstwowej i kasetowej skala 1:10 

A-406 Detale połączenia terminali skala 1:20 

A-407 Detale- dylatacje skala 1:10 

 

Zestawienia: 

A-701/1 Zestawienie drzwi wewnętrznych -1 skala 1:50 

A-701/1A Zestawienie drzwi wewn. i zewn. -1A skala 1:50 

A-701/2 Zestawienie drzwi wewn. -2 skala 1:50 

A-701/3 Zestawienie rolet zwijanych aluminiowych skala 1:50 



A-701/4 Zestawienie krat wentylacyjnych skala 1:50 

A-702 Ślusarka elewacja północna skala 1:50 

A-703 Ślusarka patio część północna skala 1:50 

A-705 Ślusarka przedsionki skala 1:50 

A-706 Ślusarka rękaw skala 1:50 

A-707 Ślusarka witryna wewn. przy osi F skala 1:50 

A-708 Zestawienie i det. świetlików dachowych skala 1:50; 1:20 

 

 

TOM III 

7. Projekt Wykonawczy konstrukcji  

a) opis techniczny, 

b) rysunki, 

c) wykazy; 

Rzuty: 

K-1_01-A Rzut i przekroje fundamentów. Rzut czerpni w poz. 0. skala 1:100; 1:50; 1:25 

K-1_02-A Fundamenty. Zbrojenie skala 1:50; 1:25 

K-1_03-A Podwaliny, zbrojenie skala 1:50; 1:25 

K-2-A Czerpnia: fundament, strop, ściany, zbrojenie skala 1:100; 1:50; 1:25 

K-3-A Marki pod słupy stalowe skala 1:10 

K-4-A Trzpienie ścian murowanych skala 1:50; 1:10 

K-5-A Schody żelbetowe, zbrojenie skala 1:50; 1:25 

K-6_01-A Rzut stropu technicznego w poz. +3.300. Strop nad rozdzielnią elektr. skala 1:100; 1:50 

K-6_02-A Strop techniczny w poz. +3.300. Strop nad rozdzielnią elektr. zbrojenie skala 1:50; 1:25 

K-7-A Strop istniejący w poz. -0.120. Wzmocnienie i uzupełnienie skala 1:50; 1:25; 1:10 

K-9-A Schemat konstrukcji dachu skala 1:100 

 

Przekroje: 

K-10-A Przekroje cz.1 skala 1:100 

K-11-A Przekroje cz.2 skala 1:100 

K-12-A Przekroje 3 skala 1:100 

 

Szczegóły: 

K-13-A Szczegóły połączeń “1” do “7” skala 1:10 

K-14-A Szczegóły połączeń “8” do “19” skala 1:10 

K-15-A Szczegóły połączeń “20” do “29” skala 1:10 

K-16-A Szczegóły połączeń “30” do “43” skala 1:10 

K-17-A Szczegóły połączeń “44” do “55” skala 1:10 

 

 

Wykazy: 

w_K_PW_1_02_A 

w_K_PW_1_03_A 

w_K_PW_2_A 

w_K_PW_4_A 

w_K_PW_5_A 

w_K_PW_7_A 

w_K_PW_6_02_A – wykaz stali zbrojeniowej 

ws_K_PW_3_A 

ws_K_PW_7_A 

ws_K_PW_9do17_A 

 

TOM IV 
8. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych/ instalacje chłodnicze (PW.TP.WLO) 

a) opis techniczny, 

b) rysunki 

c) załączniki; 



Rzuty: 

WLO-101 Rzut parteru  

WLO-103 Rzut piwnic skala 1:100 

 

WLO-102 Rozmieszczenie central wentylacyjnych 

WLO-104 Pośredni węzeł chłodu skala 1:50 

WLO-105 Schemat instalacji 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1- Zestawienie ilości zysków ciepła, 

Załącznik nr 2 - Zestawienie urządzeń i armatury dla instalacji wody lodowej, 

Załącznik nr 3- Zestawienie urządzeń i armatury dla instalacji glikolowej, 

Załącznik nr 4 - Zestawienie urządzeń i armatury dla instalacji freonowych. 

 

TOM IV 

9. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych/ instalacje wentylacyjne (PW.TP.WEN) 

a) opis techniczny, 

b) rysunki 

c) załączniki; 

Rzuty: 

WEN-101-1 Rzut parteru instalacji wentylacji cz.1 skala 1:50 

WEN-102   Rzut parteru instalacji wentylacji cz.2 skala 1:50 

WEN-103-1 Rzut dachu instalacji wentylacji  skala 1:50 

WEN-109-1 Rzut piwnicy 

 

Schemat: 

WEN-104 Schemat instalacji wentylacji  

WEN-105 Schemat instalacji wentylacji 

 

Przekroje: 

WEN-106-1 Przekroje wentylacji nr 1-1, 2-2, skala 1:50 

WEN-107-1 Przekroje wentylacji nr 3-3, 4-4, 5-5, skala 1:50 

 

Szczegóły: 

WEN-108 Szczegóły elementów 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 – Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego, 

Załącznik 2 – Zestawienie tłumików, 

Załącznik 3 – Zestawienie central, 

Załącznik 4 – Zestawienie elementów instalacji wentylacji. 

 

TOM IV 

10. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych/ instalacje grzewcze (PW.TP.CTO) 

a) opis techniczny, 

b) rysunki 

c) załączniki; 

Rzuty: 

CTO-101 Rzut piwnicy skala 1:100 

CTO-102 Rzut parteru skala 1:100 

CTO-103 Rzut węzła ciepła skala 1:50 

 

Przekroje: 

CTO-104 Przekroje pom. techniczne skala 1:50 

CTO-105 Przekroje pom. wentylatorowni, czerpnia skala 1:50 

CTO-106 Rozwinięcie instalacji c.o. 

 

Schemat: 



CTO-107 Schemat inst. c.t.- instalacja wodna 

CTO-108 Schemat inst. c.t. – instalacja glikolowa  

CTO-109 Schemat węzła ciepła 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 - Zestawienie współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych, 

Załącznik 2 - Zestawienie strat ciepła dla pomieszczeń, 

Załącznik 3 - Zestawienie urządzeń i armatury dla instalacji centralnego ogrzewania, 

Załącznik 4 - Zestawienie urządzeń i armatury dla instalacji ciepła technologicznego – instalacja wodna, 

Załącznik 5 - Zestawienie urządzeń i armatury dla instalacji ciepła technologicznego – instalacja 

glikolowa, 

Załącznik 6 - Dobór sprawdzający dla istniejącego wymiennika CO z uwzględnieniem rozbudowy 

instalacji, 

Załącznik 7 - Dobór sprawdzający dla istniejącego wymiennika CT z uwzględnieniem rozbudowy 

instalacji, 

Załącznik 8 -Bilans mocy elektrycznej. 

 

 

TOM IV 

11. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych/ instalacje wod-kan (PW.TP.WKA) 

a) opis techniczny, 

b) rysunki 

c) załączniki; 

Plan PZT:  

WKA-101 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 

 

Rzuty: 

WKA-102 Rzut parteru instalacje wodne skala 1:100 

WKA-103 Rzut parteru instalacje kanalizacyjne skala 1:100 

WKA-104 Rzut dachu instalacje kanalizacyjne skala 1:100 

 

Rozwinięcie: 

WKA-105 Rozwinięcie instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji skala 1:100 

WKA-106 Rozwinięcie aksonometryczne instalacji p.poż. 

WKA-107 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej podposadzkowej skala 1:100 

WKA-108 Rozwinięcie kanalizacji deszczowej podstropowej skala 1:100 

 

Profile: 

WKA-109 Profil podłużny instalacji p.poż. sieci zewnętrznej skala 1:100 

WKA-110 Profil kanalizacji sanitarnej zewnętrznej skala 1:100 

WKA-111 Profil kanalizacji deszczowej podposadzkowej skala 1:100 

WKA-112 Profil podłużny hydrantu podziemnego skala 1:20 

 

Załączniki: 

ZAŁĄCZNIK 1 - Wykaz urządzeń i armatury instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, 

ZAŁĄCZNIK 2a -Wykaz urządzeń i armatury instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej, 

ZAŁĄCZNIK 2b - Wykaz urządzeń i armatury instalacji wodociągowej przeciwpożarowej zewnętrznej, 

ZAŁĄCZNIK 3- Wykaz urządzeń i armatury instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, 

Załącznik 4 -Bilans mocy elektrycznej 

 

 

 

TOM V 

12. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych 

a) opis techniczny, 

b) rysunki; 

 

Schemat: 

E01- Schemat główny zasilania – istniejąca rozdzielnica główna RG2 



E02- Schemat zasilania rozdzielnic TN21, TN22 i TN23 z istniejącej rozdzielnicy RGN1-rozbudowa 

E03- Schemat zasilania rozdzielnic 2TN2 z istniejącej rozdzielnicy RGN2 

E04- Schemat rozdzielnicy 2TSO11 

E05- Schemat rozdzielnicy 2TSO12 

E06- Schemat rozdzielnicy 2TSGSO3 

E07- Schemat rozdzielnicy 2TU1.8 

E08- Schemat rozdzielnicy 2TU2.4 

E09- Schemat centralnej baterii CZB2 

 

Plan: 

E10- Plan uziomu fundamentowego skala 1:100 

E11- Plan tras kablowych – poziom -1 części istniejącej terminala skala 1:100 

E-12 Plan tras kablowych i rozmieszczenie rozdzielnic – poziom +0 skala 1:100 

E-13 Plan instalacji siłowej – poziom +0 skala 1:100 

E-14 Plan instalacji siłowej – poziom zabudowy drobnowymiarowej skala 1:100 

E15- Plan instalacji oświetleniowej – poziom +0 skala 1:100 

E16- Plan instalacji oświetleniowej – poziom zabudowy drobnowymiarowej skala 1:100 

E17- Plan instalacji odgromowej i uziemiającej – rzut dachu skala 1:100 

E18- Plan przekładek w szachcie instalacyjnym na poziomie +0 (osie 14-15 H-G) skala 1:20 

E19- Plan przekładek i demontaży w projektowanej strefie kolejkowej (osie 14-15 I-G) skala 1:100 

E20 - Plan demontażu instalacji oświetleniowej drogi w rejonie projektowanej rozbudowy terminala skala 1:250 

 

Schemat: 

E21- Schemat rozdzielnicy ogrzewania rynien dachowych RKG2 

E22- Schemat rozdzielnicy TN23 - najemcy powierzchni 00.PK.256 –Buisness Loungue 

E23- Schemat rozdzielnic najemców - TN21, TN22, 2TN2 

 

Instalacje: 

V-100 Przebudowa kanalizacji teletechnicznej skala 1:500 

V-101 Instalacja SAP – rzut parteru skala 1:100 

V-102 Instalacja SAP i DSO – rzut poziomu +1 skala 1:100 

V-103 Instalacja DSO – rzut parteru skala 1:100 

V-104 Okablowanie strukturalne – rzut parteru skala 1:100 

V-105 Inst. technicznego zabezpieczenia obiektu – rzut parteru skala 1:100 

 

Rzuty: 

V-106 System BMS – rzut parteru skala 1:100 

V-107 System BMS – rzut poziomu +1 skala 1:100 

 

Schemat: 

V-201 Schemat instalacji SAP 

V-202 Schemat instalacji DSO 

V-203 Schemat okablowania strukturalnego  

V-204 Schemat CCTV, SSWiN i SKD 

V-205 Schemat systemu przyzywowego 

V-300 System BMS – schemat blokowy 

V-301 BMS – schemat technologiczny centrali N26-W26 

V-302 BMS – schemat technologiczny centrali N27-W27 

V-303 BMS – schemat technologiczny wentylatorów W28, W29 i W30 

V-304 BMS – schemat technologiczny instalacji ciepła technologicznego 

V-305 BMS – schemat technologiczny instalacji wody lodowej 

 

Rozdzielnice: 

V-401 Rozdzielnica systemu BMS – RW26 

V-402 Rozdzielnica systemu BMS – RW27 

V-403 Rozdzielnica systemu BMS – RWLCT 

V-404 Rozdzielnica systemu BMS – RELE 

 
C) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 



Ogólna:  

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ogólna  

NR 00.00.00- wymagania ogólne, 

 

Konstrukcje i architektura: 

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

NR 00.01.00 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

3. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

NR 01.01.01 – konstrukcje z betonu zbrojonego,  

4. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

NR 01.01.02 – konstrukcje metalowe, 

5. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

NR 01.02.00 – wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych, 

6. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

NR 01.03.01 – roboty murarskie, 

7. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

NR 02.01.01 – roboty izolacyjne p-wodne i termiczne, 

8. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

NR 02.02.01 – roboty termoizolacyjne – fasady i wewnętrzne, 

9. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

NR 02.04.01 – roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych, sufity podwieszone, 

10. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

NR 02.05.01 – kładzenie i wykładanie podłóg, 

11. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

NR 02.06.01 – okładziny tynkowe, 

12. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

NR 02.07.01 – kładzenie płytek, okładziny ceramiczne, 

13. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

NR 02.08.00 – roboty malarskie, 

14. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

NR 02.08.02 – nakładanie powłok antykorozyjnych i ogniochronnych, 

15. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

NR 02.09.00 – instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów, 

16. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

NR 02.10.01 – instalowanie wyrobów metalowych i produktów gotowych, 

 

 

PZT: 

17. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

NR 00.02.04 – instalowanie ogrodzeń, 

18. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

NR 03.00.00 – roboty w zakresie różnych nawierzchni dróg. 

 

TOM IV instalacje sanitarne:  

19. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –  

Instalacje wentylacji mechanicznej (ST.TP.WEN), 

20. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –  

Instalacje chłodnicze (ST.TP.WLO), 

21. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –  

Instalacje wod-kan (ST.TP.WKA), 

22. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –  

Instalacje grzewcze (ST.TP.CTO). 

 

TOM V instalacje elektryczne: 

23. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

Instalacje elektryczne – silnoprądowe, 

24. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –  

Instalacje elektryczne – teletechniczne. 

 

 



D)  Przedmiar robót  

 

 

Przedmiar robót nr 1 – roboty inwestycyjne ogólnobudowlane 

Przedmiar robót nr 2 – roboty inżynieryjne, drogi i chodniki, zieleń 

Przedmiar robót nr 3 – instalacje chłodnicze 

Przedmiar robót nr 4 – instalacje grzewcze 

Przedmiar robót nr 5 – instalacje wodno- kanalizacyjne 

Przedmiar robót nr 6 – instalacja wentylacji mechanicznej 

Przedmiar robót nr 7 – instalacje elektryczne wysokoprądowe 

Przedmiar robót nr 8 – instalacje niskoprądowe. 

 

 

 

Załącznik nr 2  - Książka Projektu 

 

Załącznik nr 3 oraz 3A ( uszczegóławiający)  - szkic zawierający przebieg i lokalizację 

ogrodzenia tymczasowego na czas realizacji robót, przebieg drogi tymczasowej                                   

( dojazdowej ) do placu budowy, proponowaną lokalizację zaplecza i bramy na teren budowy, 

miejsca podłączenia mediów na cele budowy 

 

Załącznik nr 4 – szkic przedstawiający przebieg wygrodzeń tymczasowych terenu robót w 

istniejącym budynku terminala oraz zakres prac szpachlarsko-malarskich od strony hali  

 

Załącznik nr 5 – miejsce wywozu nadmiaru ziemi z terenu robót. 

 

Załącznik nr 6 – dodatkowe wytyczne Zamawiającego w ramach wykonania robót w obrębie 

pom. 00.PK.264, 00.PK.268 

 

Załączniki nr 7 i 7A, 7B – aranżacja docelowa wejścia do nowego punktu kontroli 

bezpieczeństwa wraz z wymaganiami dla Wykonawcy 

 

Załącznik nr 8 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 9 Tabela Podziału Ceny Ryczałtowej  

Załącznik nr 10 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 11 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 12 Wykaz robót 

Załącznik nr 13 Wykaz osób 

Załącznik nr 14 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 15 Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

Załącznik nr 15a Oświadczenie wykonawcy dotyczące osobistego udziału podmiotu trzeciego 

w realizacji zamówienia 

Załącznik nr 16 Oświadczenie o podwykonawcach 

Załącznik nr 17 Istotne postanowienia umowy 

Załącznik nr 18 Oświadczenie o zachowaniu poufności 

 

  

 

  


