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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.1.OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budynku szybkiej odprawy 

pasażerów i pojazdów” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Portu Lotniczego 

Lublin. 

Zadanie obejmuje: 

- sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego na podstawie programu     

funkcjonalno – użytkowego przekazanego przez Zamawiającego i uzyskanie dla niego 

wynikających z przepisów: opinii, uzgodnień i pozwoleń; 

- uzyskanie pozwolenia na budowę po uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego; 

- sporządzenie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót oraz kosztorysów robót budowlanych; 

- wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji 

technicznych; 

- zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji; 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi wszystkich urządzeń 

znajdujących się w obiekcie, przeszkolenie pracowników PLL w zakresie obsługi 

dostarczanych urządzeń; 

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie po uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego; 

 

 

1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĘCE WIELKOŚĆ 

OBIEKTU 

 

Zamawiający oczekuje, że w wyniku budowy: 

 

- powstanie budynek szybkiej odprawy pasażerów i pojazdów. W budynku zlokalizowany 

będzie m. in. punkt kontroli bezpieczeństwa, pomieszczenia służbowe SOL, biuro przepustek 

SOL, pomieszczenie służbowe Straży Granicznej, pomieszczenie służbowe Służby Celnej, 

salonik VIP z przynależną toaletą. Wydzielone zostaną także pomieszczenie socjalne, szatnie 

oraz garaż dwustanowiskowy. Budynek zostanie wyposażony w dźwig osobowy o napędzie 

hydraulicznym.  

 

- kształt, wielkość, architekturę budynku oraz zagospodarowanie zewnętrzne należy 

zaprojektować w sposób zgodny ze „szkicem architektonicznym” przekazanym przez 

Zamawiającego stanowiącym załącznik do niniejszego PFU 

 

- przy budynku zostanie wykonana droga dojazdowa pomiędzy garażem a istniejącą drogą 

patrolową oraz cztery dojścia do budynku zgodnie z rysunkiem koncepcyjnym planu 

zagospodarowania terenu 
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- zostanie przebudowany odcinek wodociągu wody użytkowej oraz odcinek wodociągu wody 

pożarowej, a także wykonane zostaną wszystkie niezbędne przyłącza do budynku  

 

- zostanie wykonana niezbędna przebudowa infrastruktury związanej z nowopowstającym 

obiektem 

 

 

1.1.2.AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU  

ZAMÓWIENIA 

 

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik oraz Gminy Wólka 

- wyciąg z dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania pn. „Rozbudowa 

Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. ( Świdnik )” z 2009 r. 

- szkic architektoniczny układu funkcjonalnego budynku oraz terenu wokół budynku  

 

 

1.1.2. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO -  UŻYTKOWE 

 

W wyniku zamawianych robót budowlanych mają być spełnione funkcje wartowni SOL, 

punktu kontroli bezpieczeństwa oraz funkcje terminala odpraw VIP. 

Na parterze i I piętrze należy uwzględnić możliwość pobytu osoby niepełnosprawnej. 

Podane w programie dane liczbowe, parametry i wymiary mają charakter orientacyjny i będą 

uściślone w ramach projektów przedłożonych przez Wykonawcę. 

 

 

1.1.3. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCONALNO – UŻYTKOWE 

 

A) POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ WRAZ Z 

OKREŚLENIEM ICH FUNKCJI 

 

1. Zamawiający oczekuje, że zaprojektowane i wykonane pomieszczenia będą posiadały 

następujące powierzchnie użytkowe: 

 

PARTER: 

 

- śluza wejściowa                                                             ok. 5 m2 

- hall  z punktem kontroli bezpieczeństwa                       ok. 173 m2 

- biuro podawcze Służby Ochrony Lotniska                    ok. 34 m2 

- pomieszczenie służbowe  Służby Ochrony Lotniska     ok. 17 m2 

- pomieszczenie służbowe Straży Granicznej                  ok. 17 m2 

- toaleta męska                                                                 ok. 13 m2 

- toaleta kobiet i NS                                                         ok. 6 m2 

- pomieszczenie służbowe Służby Celnej                        ok. 16 m2 

- klatka schodowa  wraz z szybem windowym                ok. 23 m2 
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- pomieszczenie pomocnicze                                            ok. 6  m2 

- pomieszczenie serwerowni/UPS/rozdzielni elektr. – ew. do wydzielenia    ok. 9 m2 

- korytarz                                                                          ok. 6 m2 

- pomieszczenie solarów                                                  ok. 5 m2 

- pomieszczenie pomocnicze                                           ok. 8 m2 

- salonik VIP                                                                    ok. 25 m2 

- toaleta  VIP                                                                    ok. 6 m2 

- garaż dwustanowiskowy dla samochodów                    ok. 41 m2  

 

PIĘTRO: 

- komunikacja                                                                   ok. 71 m2 

- WC męskie      ok. 9 m2 

- WC damskie               ok. 9 m2 

- WC dla niepełnosprawnych                                           ok. 7 m2 

- pom. socjalne                                                                 ok. 46 m2 

- sala konferencyjna                                                         ok. 63 m2 

- szatnia    męska 1                                                           ok. 21 m2 

- prysznice męskie                                                            ok. 15m2 

- szatnia      męska 2                                                         ok. 24 m2 

- magazynek                                                                     ok. 10 m2 

- magazyn broni SOL                                                       ok. 9 m2 

- pom. dowódcy zmiany SOL                                          ok. 14 m2 

- pokój komendanta SOL                                                 ok. 23 m2 

- pokój zastępcy komendanta  SOL                                 ok. 22 m2 

- siłownia                                                                         ok. 56 m2 

- szatnia   damska 1                                                          ok. 19 m2 

- prysznice damskie                                                          ok. 19 m2 

- szatnia   damska 2                                                          ok. 20 m2 

- klatka schodowa z szybem windowym                          ok. 23 m2 

 

2. Zamawiający oczekuje, że zaprojektowane i wykonane pomieszczenia będą posiadały 

następujące funkcje: 

 

PARTER 

 

- śluza wejściowa - zadaszona, połączona wydzielonymi ścianami z ogrodzeniem lotniska i 

furtką jako główne wejście do budynku od strony ogólnodostępnej 

- hall  z punktem kontroli bezpieczeństwa - korytarz z punktem kontroli bezpieczeństwa  

jest pomieszczeniem umożliwiającym wstęp do strefy zastrzeżonej portu lotniczego. Na 

środku korytarza, zgodnie z koncepcją Zamawiającego,  należy zlokalizować punkt kontroli 

bezpieczeństwa obsługiwany przez urządzenie rapiscan 627 XR oraz bramkę WTMD  

- biuro podawcze Służby Ochrony Lotniska - pomieszczenie jest przeznaczone dla 

wykonania czynności służbowych związanych z wejściem i wjazdem na teren portu 
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lotniczego osób nie posiadających wymaganych uprawnień. Pomieszczenie zaprojektować dla 

trzech stanowisk pracy 

- pomieszczenie służbowe Służby Ochrony Lotniska - jest przeznaczone do czasowego 

pobytu wartowników odpowiedzialnych za wykonywanie czynności służbowych w punkcie 

kontroli bezpieczeństwa. Pomieszczenie należy zaprojektować dla jednego stanowiska 

pracy/pobyt trzech osób. 

- pomieszczenie służbowe Straży Granicznej - jest przeznaczone do wykonywania 

czynności służbowych związanych z kontrolą graniczną odlatujących i przylatujących 

pasażerów. Pomieszczenie powinno zapewniać dokonanie kontroli granicznej w obecności 

kontrolowanej osoby, także osoby niepełnosprawnej. Pomieszczenie należy zaprojektować 

dla dwóch stanowisk pracy. 

- toaleta męska, toaleta kobiet i NS - pomieszczenia higieniczno-sanitarne przeznaczone dla 

osób przebywających w budynku przed punktem kontroli bezpieczeństwa 

- pomieszczenie służbowe Służby Celnej - jest przeznaczone do wykonywania czynności 

służbowych związanych z kontrolą celną odlatujących i przylatujących pasażerów. 

Pomieszczenie powinno zapewniać dokonanie kontroli celnej w obecności kontrolowanej 

osoby, także osoby niepełnosprawnej. Pomieszczenie należy zaprojektować dla dwóch 

stanowisk pracy 

- klatka schodowa - umożliwia komunikację pionową pomiędzy kondygnacją parteru i 

pierwszym piętrem. Wewnątrz klatki należy zlokalizować szyb windowy wyposażony w 

dźwig osobowy umożliwiający komunikację pionową między parterem a piętrem, także osoby 

niepełnosprawnej 

- pomieszczenia pomocnicze  - dedykowane są służbie SOL oraz obsłudze salonika VIP 

- pomieszczenie serwerowni/UPS/rozdzielni elektr., pomieszczenie solarów - dedykowane 

są jako pomieszczenia techniczne związane z obsługą projektowanych instalacji i systemów 

- salonik VIP - jest pomieszczeniem przeznaczonym dla pasażerów VIP oczekujących po 

odprawie na przewiezienie do statku powietrznego  

- toaleta VIP - przeznaczona dla pasażerów oczekujących w saloniku VIP  

- garaż dwustanowiskowy dla samochodów SOL - pomieszczenie garażowe dla 2 

samochodów patrolowych 

 

PIĘTRO 

 

- pokój komendanta SOL - pomieszczenie biurowe dedykowane komendantowi SOL, 

powinno umożliwiać odbycie narad i odpraw w niewielkim gronie osobowym 

- pokój zastępcy komendanta  SOL - pomieszczenie biurowe dedykowane zastępy 

komendanta SOL 

- szatnia damska 1, szatnia damska 2, prysznice damskie - pomieszczenia higieniczno-

sanitarne przeznaczone dla wartowników SOL 

- szatnia męska 1, szatnia męska 2, prysznice męskie - pomieszczenia higieniczno-

sanitarne przeznaczone dla wartowników SOL 

- sala konferencyjna - pomieszczenie przeznaczone do celów odpraw z wartownikami SOL 

oraz do celów prowadzenia szkoleń 
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- pom. socjalne - pomieszczenie socjalne SG, SC, SOL jest przeznaczone dla pracowników 

wykonujących czynności służbowe w budynku jako pomieszczenie odpoczynku i miejsce 

spożywania posiłków 

- WC męskie,   WC damskie,  WC dla niepełnosprawnych - pomieszczenia higieniczno-

sanitarne dla wartowników SOL i gości 

- klatka schodowa - umożliwia komunikację pionową pomiędzy kondygnacją parteru              

i pierwszym piętrem. Wewnątrz klatki należy zlokalizować szyb windowy wyposażony w 

dźwig osobowy umożliwiający komunikacje pionową między parterem a piętrem, także osoby 

niepełnosprawnej 

- pom. dowódcy zmiany SOL  - pomieszczenie służbowe dedykowane dowódcy zmiany 

SOL 

- magazynek - pomieszczenie techniczne przeznaczone na sprzęt podręczny, materiały 

biurowe 

- magazyn broni SOL - pomieszczenie techniczne przeznaczone na magazyn broni SOL, 

powinno zostać zaprojektowane zgodnie z wymaganiami dla tego typu pomieszczeń 

- komunikacja - korytarz umożliwiający swobodną komunikację poziomą pomiędzy 

wszystkimi pomieszczeniami na danej kondygnacji  

- siłownia  - pomieszczenie rekreacyjne przeznaczone dla wartowników SOL 

 

3. W ramach zagospodarowania terenu powstanie droga dojazdowa do stanowisk 

garażowych oraz niezbędne chodniki i dojścia do budynku. 

 

4. Dopuszczalne przekroczenia powierzchni pomieszczeń wynoszą +/- 5% zaś w 

odniesieniu do całego obiektu +/- 3%. Wszelkie zmiany powierzchni w stosunku do 

„szkicu architektonicznego” zostaną wykonane w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

 

1.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

1.2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 

 

Zamawiający informuje, iż prace związane z realizacją zamówienia                                                    

w części prowadzone będą w strefie zastrzeżonej lotniska. Wykonawca zobowiązany                 

będzie w związku z tym do przestrzegania i realizacji procedur związanych                                  

z kontrolą bezpieczeństwa oznaczonych jako załącznik A, B i C do niniejszego zamówienia. 

 

Zamawiający oczekuje, że na czas realizacji robót Wykonawca wygrodzi teren realizacji 

robót ( po wewnętrznej stronie lotniska ) w uzgodnieniu z Zamawiającym za pomocą 

ogrodzenia spełniającego 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 ).  W ten sposób teren realizacji budynku znajdzie 

się poza strefą zastrzeżoną lotniska, co umożliwi Wykonawcy swobodną realizację prac z 
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pominięciem procedur związanych z kontrolą bezpieczeństwa. Istniejące ogrodzenie strefy 

buforowej od strony zachodniej należy przenieść w uzgodnieniu z Zamawiającym na krawędź 

drogi wjazdowej na lotnisko, a po przebudowie bramy B01 należy je dowiązać do 

zewnętrznego ogrodzenia lotniska. Zamawiający wyraża zgodę na przystosowanie do 

wymogów lotniskowych istniejącego odcinka ogrodzenia strefy buforowej pod warunkiem 

jego przeniesienia w ww. miejsce a następnie odzyskania w stanie niezniszczonym.  

 

Ponadto 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 

ustalaniu zakresu wygrodzenia terenu realizacji robót ogrodzeniem dedykowanym dla lotnisk. 

Elementy zdemontowanego na czas realizacji robót ogrodzenia lotniska należy złożyć w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy budynku BTG, a następnie odtworzyć 

ogrodzenie w miejscu jego obecnego posadowienia przed zakończeniem wszystkich robót. 

Powyższe czynności zostaną wykonane ściśle w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Wykonawca z miejsc przeznaczonych do stałego zabudowania lub usytuowania obiektów 

placu budowy zdejmie warstwę humusu, spryzmuje, a następnie użyje go do późniejszego 

urządzenia zieleni. 

 

Ziemię z wykopów fundamentowych, nadmiar humusu jak i wszelkie odpady budowlane 

wykonawca wywiezie na wysypisko. 

 

 

1.2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 

 

Formę architektoniczną budynku zaprojektować zgodnie z przekazanym „szkicem 

architektonicznym”.  

 

Zamawiający oczekuje, że efektem końcowym będzie obiekt o interesującej architekturze 

będący we wspólnej kompozycji z pozostałymi obiektami Portu. Materiały użyte na elewacji 

będą odporne na warunki atmosferyczne i łatwe do utrzymania w czystości. 

 

Budynek mający służyć do obsługi gości Portu oraz pasażerów biznesowych zaprojektować 

należy  jako  dwukondygnacyjny pawilon o prostej murowanej konstrukcji. 

 

Wykonawca zaprojektuje obiekt przy zastosowaniu materiałów wysokiej jakości o trwałości i 

odporności na oddziaływania czynników środowiska i użytkowników obiektu gwarantujących 

osiągnięcie wieloletniej trwałości. 
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Jako obudowę zewnętrzną zastosować należy płyty warstwowe z rdzeniem z wełny 

mineralnej o wymiarze i kształcie podobnie jak na sąsiadujących budynkach: techniczno-

garażowym i obsługi zimowej. Ściany i fragmenty ścian kurtynowych w systemie słupowo-

ryglowym o parametrach technicznych wymaganych dla podobnych budynków użyteczności 

publicznej. Kolorystyka elewacji w nawiązaniu do sąsiednich budynków. 

 

Ślusarka zewnętrzna i wewnętrzna wykonana przy zastosowaniu profili aluminiowych z 

odpowiednio dobranym szkleniem. Ściany śluzy oraz wszystkie drzwi przeszklone 

zaprojektować jako szklone szybami bezpiecznymi w klasie co najmniej P2. Pozostałe 

elementy ślusarki o parametrach technicznych wymaganych dla podobnych budynków 

użyteczności publicznej. 

 

 

1.2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 

 

Zamawiający oczekuje budynku wykonanego w prostej technologii w postaci żelbetowych 

słupów oraz ścian murowanych z bloczków silikatowych wzmocnionych żelbetowymi 

trzpieniami.  

 

Na ścianach oparte zostaną stropy wykonane z otworowych płyt sprężonych lub w postaci 

płyty żelbetowej. 

 

Nad pierwszym piętrem stropodach balastowy, niewentylowany, z odprowadzeniem wody na 

zewnątrz do rur spustowych, attyka. 

  

Ścianki działowe wykonane w technologii monolitycznej, murowanej oraz g-k z 

uwzględnieniem zabudowy armatury sanitarnej. 

 

Konstrukcja ścianek musi spełniać odpowiednie wymagania pożarowe i akustyczne dla 

poszczególnych pomieszczeń, zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

 

1.2.4. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE INSTALACJI 

 

W budynku należy przewidzieć następujące instalacje: 

 

- instalacja wodociągowa np. z rur PP, PEHD dla wody zimnej 

- przepływowe podgrzewacze ciepłej wody 

- kanalizacja sanitarna z rur PVC 

- ogrzewanie elektryczne 

- wentylacja mechaniczna 

- klimatyzatory wewnętrzne 

- instalację solarną dla potrzeb ciepłej wody użytkowej 
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- instalację elektryczną  

- instalację odgromową  

- instalację teletechniczną  

 

W zakresie sieci zewnętrznych: 

- przyłącze wodociągowe z rur PE z przebiegającego w pobliżu projektowanego budynku 

wodociągu w110 z uwzględnieniem konieczności jego niewielkiej przebudowy 

- przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PVC do przebiegającego w pobliżu projektowanego 

budynku  odcinka kanalizacji kd200/kd300  

- przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC do przebiegającego w pobliżu projektowanego 

budynku  odcinka kanalizacji ks200  

- przyłącze energii elektrycznej linią kablową podziemną z budynku BTT ( Budynek 

Techniczny Terminala ) 

- przyłącze teletechniczne istniejącą kanalizacją z właściwych serwerowni w budynku 

Terminala, a następnie nowym odcinkiem ze studni teletechnicznej zlokalizowanej w pobliżu 

projektowanego budynku 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA BUDYNKU I POSZCZEGÓLNYCH 

POMIESZCZEŃ W ZAKRESIE ZAPROJEKTOWANIA I REALIZACJI INSTLACJI, 

URZADZEŃ ORAZ WYPOSAŻENIA WNĘTRZ: 

 

 

A) Okablowanie strukturalne i połączenia między budynkowe:   

 

Projekt swoim zakresem powinien objąć następujące instalacje i urządzenia:  

 

1. W pomieszczeniu  Służby Celnej na parterze : 

a. Niezależna szafka telekomunikacyjna wisząca +   patch panel RJ45 (minimum 

3 gniazda na stanowisko (biurko/bramka) + przełącznica światłowodowa (12j) 

+ listwa zasilająca, + miejsce na  przełącznik wys. 1U, zasilanie 

gwarantowane. 

b. Minimum 3 gniazda  RJ45 dla każdego stanowiska w pomieszczeniach w 

lokalizacji biurka dołączone do szafki. 

c. Zasilanie 230V – gwarantowane  - 4 gniazda w okolicy biurka. 

d. Światłowód jednomodowy połączeniowy bezpośredni międzybudynkowy 

minimum 12j  z w/w szafki telekomunikacyjnej do serwerowni Służby Celnej 

w budynku Terminala ( poziom -1). W serwerowni Służby Celnej należy 

uzgodnić sposób rozszycia światłowodów z wykonawcą – aby nie stracić 

gwarancji na całość Infrastruktury.   

e. Dodatkowo dwa gniazda RJ45 połączone (rozszyte) do szafy lotniskowej w 

pomieszczeniu SOL (faks, telefon) w nowoprojektowanym budynku. 

f. Przykładowy układ szafki – rysunek poniżej  

 

2. W pomieszczeniu  Straży Granicznej: 
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a. Niezależna szafka telekomunikacyjna wisząca +   patch panel RJ45 (minimum 

3 gniazda na stanowisko (biurko/bramka) + przełącznica światłowodowa 

(min:12j) + listwa zasilająca, + miejsce na  przełącznik wys. 1U, zasilanie 

gwarantowane. 

b. Minimum 3 gniazda  RJ45 dla każdego stanowiska w pomieszczeniach w 

lokalizacji biurka dołączone do szafki. 

c. Zasilanie 230V – gwarantowane  - 4 gniazda w okolicy biurka. 

d. Światłowód jednomodowy połączeniowy bezpośredni międzybudynkowy 

minimum 12j  z w/w szafki telekomunikacyjnej do serwerowni Straży 

Granicznej w budynku Terminala ( poziom -1). W serwerowni Straży 

Granicznej należy uzgodnić sposób rozszycia światłowodów z wykonawcą – 

aby nie stracić gwarancji na całość Infrastruktury.   

e. Dodatkowo dwa gniazda RJ45 połączone (rozszyte) do szafy lotniskowej w 

pomieszczeniu SOL (faks, telefon) w nowoprojektowanym budynku. 

f. Przykładowy układ szafki – rysunek poniżej  

 

3. Pomieszczenia pozostałe :  

a. Należy przewidzieć szafki telekomunikacyjne dla potrzeb sieci lotniskowej i 

systemów bezpieczeństwa 

b. Układ szafki lotniskowej: patch panel RJ45 (minimum 3 gniazda na 

stanowisko (biurko/bramka) + przełącznica światłowodowa (min:12j) + panel 

komunikacyjny dla potrzeb telefonii stacjonarnej +  listwa zasilająca, + 

miejsce na  przełącznik wys. 1U, zasilanie gwarantowane.  

c. Gniazda RJ45 i zasilające – zgodnie z planem i układem mebli, oraz funkcjami 

pomieszczeń, urządzeń systemów bezpieczeństwa,  komputerów obsługi, 

nadajnika sieciowego WIFI.  

d. Połączenie między budynkami kabel - światłowód jednomodowy minimum 24j 

z szafy telekomunikacyjnej (szafy lotniskowej) do przełącznicy 

światłowodowej w budynku terminala (poziom -1)  + kabel komunikacyjny 

minimum 30par dla telefonii stacjonarnej z przełącznicy telefonicznej w 

terminalu do szafki lotniskowej. 

e. Okablowanie pod system wyświetlania odlotów FIDS ( salonik VIP i hall na 

parterze ): w miejscu instalacji ekranu zasilanie 2 x 230V i gniazdo RJ45 do 

szafy 

f. Okablowanie do telewizora ( salonik VIP ): antenowe (DVBT,SAT), 

zasilające, ethernet RJ45, głośniki. 

 

4. Systemy bezpieczeństwa 

 

W budynku należy wykonać systemy bezpieczeństwa i zarządzania kompatybilne z 

systemami istniejącymi w pozostałych budynkach lotniska. Należy te systemy 

wciągnąć istniejącego systemu monitoringu, nadzoru i zarządzania (doprogramowanie 

i ewentualna rozbudowa zasobów).  
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Należy zapewnić odpowiednie kanały łączności (infrastrukturę kablową, 

światłowodowa i logiczną (aktywną) dla systemów bezpieczeństwa (niezależny od 

wymienionych wyżej kanałów – zgodny ze standardem istniejącym w Porcie).  

 

W ramach wykonania należy uwzględnić poniższe systemy: 

 Prześwietlarki i bramki dozymetryczne 

 CCTV (zaprojektować i zamontować kamery telewizji przemysłowej 4szt. 

wewnętrzne, 4 szt. zewnętrzne) 

 Kontrola Dostępu,  SSWiN 

 BMS 

 SSP  

 System Przyzywowy 

 

Wszystkie prace muszą być prowadzone w sposób gwarantujący zachowanie istniejących 

gwarancji wykonawczych dla rozbudowywanych systemów. 

 

 
 

UWAGA: wszystkie pomieszczenia poza garażem, klatką schodową, toaletami objęte 

kontrolą dostępu. zasilanie dla bramki WTMD oraz urządzenia rapiscan 627 XR umieszczone 

w puszce podłogowej w miejscu pracy urządzeń. 

 

UWAGA: jeżeli którykolwiek z nowoprojektowanych i instalowanych elementów 

infrastruktury  wymaga uzgodnienia z wykonawcą lotniska, który udzielił wcześniej 

gwarancji, to należy z nim uzgodnić realizację nowoprojektowanego zakresu prac, tak aby 

Zamawiający gwarancji nie utracił. 

   

Przedstawione wyżej wymagania instalacyjne są minimalnymi wymogami, jakie 

Zamawiający jest w stanie zaakceptować przy realizacji planowanego zadania. 

 

 

B) Instalacje elektryczne 
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Projekt swoim zakresem powinien  objąć następujące instalacje i urządzenia: 

 

 Zasilacze niskiego napięcia pomiędzy budynkiem BTT ( RG-1) a nowo budowanym 

obiektem przy bramie B-1 na potrzeby SG, SC, SOL, 

 Rozdzielnica główna RG w budynku, 

 Tablice strefowe, 

 Trasy  kablowe, 

 Oświetlenie  podstawowe, 

 Oświetlenie zapasowe, 

 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, 

 Instalacje  gniazd wtykowych w pomieszczeniach biurowych, sali konferencyjnej, 

pomieszczeniach socjalnych , 

 Instalacje gniazd siłowych w garażu i  siłowni, 

 Instalację zasilającą odbiory sanitarne, 

 Instalację zasilania UPS 

 Instalację uziemień, 

 Instalację ochrony przepięciowej, 

 Instalację połączeń wyrównawczych, 

 Instalację odgromową. 

 

Zasilanie budynku B-1 

   Zasilanie budynku B-1 należy zaprojektować za pomocą linii kablowych ułożonych w 

ziemi. Trasa zasilaczy z budynku BTT , gdzie zlokalizowana jest rozdzielnica główna 

niskiego napięcia RG-1 do budynku B-1  powinna  uwzględniać istniejącą infrastrukturę 

podziemną na terenie Portu. Zasilanie  budynku B-1  przewiduje się  z sekcji 3                          

( gwarantowanej ) rozdzielnicy RG-1. 

 

Rozdzielnica główna RG 

Główna rozdzielnica niskiego napięcia budynku powinna być zlokalizowana  w odrębnym 

pomieszczeniu technicznym na parterze budynku. Z racji funkcji jakie powinno spełniać 

wyposażenie budynku oraz sam budynek przewiduje się zasilenie budynku z rozdzielnicy 

niskiego napięcia RG-1 z sekcji gwarantowanej  zlokalizowanej w budynku technicznym 

terminala. 

 

System zasilania gwarantowanego 

Zarezerwowana  moc agregatu prądotwórczego zasilającego rozdzielnicę RG-1 w budynku 

BTT na wypadek  zaników zasilania podstawowego z PGE  wyniesie P=35 kW i powinna 

pokryć zapotrzebowanie w energię elektryczną wszystkich urządzeń funkcjonalno-

technologicznych i systemów technicznych istotnych dla bezpiecznego użytkowania budynku 

B-1, w tym oświetlenia podstawowego i awaryjnego, urządzeń zabezpieczenia ppoż. i innych 

urządzeń niezbędnych do eksploatacji obiektu, w zakresie umożliwiającym pracę Straży 

Granicznej , Służby Celnej i Służby Ochrony Lotniska. Na wypadek zaniku napięcia 
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zasilającego w pierwszej kolejności należy przewidzieć wyłączenie  urządzeń grzewczych,  

klimatyzacji i wentylacji z zachowaniem minimalnych wymagań sanitarnych oraz część 

oświetlenia i tych odbiorników technologicznych które mogą zostać wyłączone bez wpływy 

na bezpieczeństwo . 

Do zasilania urządzeń aktywnych oraz końcowych strukturalnej sieci informatycznej i innych 

urządzeń technologicznych wymagających bezprzerwowego zasilania należy zaprojektować  

centralny  zasilacz  UPS. Zgodnie z wymaganiami służb Straży Granicznej oraz Służby 

Celnej należy zaprojektować  odrębne zasilacze dla zasilania sieci i urządzeń dedykowanych 

dla SG i SC. 

Jako źródło zasilania dla oświetlenia ewakuacyjnego w budynku należy przewidzieć systemy 

centralnej  baterii. 

 

Rozdzielnice strefowe 

Oddziałowe rozdzielnice i tablice elektryczne przeznaczone do zasilania obwodów 

oświetleniowych i drobnych odbiorników siłowych powinny być zlokalizowane w 

wydzielonym  pomieszczeniu rozdzielni głównej  oraz wnękach elektrycznych. 

Dla zasilania urządzeń technologicznych i instalacji technicznych budynku należy 

przewidzieć zainstalowanie rozdzielnic technologicznych oraz szaf zasilająco-sterowniczych.  

Zaprojektować następujące rodzaje rozdzielnic i tablic oddziałowych: 

 tablice siłowo-oświetleniowe TSO; 

 tablice dedykowane (straży granicznych) TSGSO;  

 rozdzielnice główne zasilaczy UPS – RU; 

 tablice napięcia gwarantowanego UPS - TU; 

 rozdzielnice odbiorów technologicznych – RT; 

W  rozdzielnicach należy przewidzieć 20% rezerwy mocy i miejsca. 

Zasilanie UPS 

Podstawowe parametry jednostki  UPS: 

Moc znamionowa:               24 kW  

          t=10min. 

Napięcie                                400/230  V  

Napięciowe zniekształcenia harmoniczne                    < 3%  

Stabilizacja napięcia                      ± 1%  

Częstotliwość                                                                                                    50Hz  

Stabilizacja częstotliwości                                 ± 0,05 Hz (przy oscylatorze wewnętrznym) 

± 5 Hz (przy synchronizacji, regulowana skokowo co 0,1Hz) 

Przeciążalność      ≦ 125%: 10 minut; ≦ 150%: 1 minuta 

Sprawność                                                                                               AC-AC  94% 

Jednostka UPS przeznaczona na potrzeby Straży Granicznej i Służby Celnej powinna być 

wyposażona  w zestaw baterii pozwalający na autonomiczne zasilanie przez minimum 

10minut  przy obciążeniu 24 kW. 

UPS wyposażyć  należy w by-pass wewnętrzny i zewnętrzny zapewniający bezprzerwowe 

odłączenie od układu zasilania. 
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Jednostka UPS powinna być wyposażona  w styk dla bezpiecznego wyłączenia pożarowego. 

Główny wyłącznik UPS  powinien być zlokalizowany w sąsiedztwie Głównego Wyłącznika 

Prądu budynku.   

 

Monitoring parametrów sieci 

W rozdzielnicy głównej zaprojektować przekładniki pomiarowe współpracujące z 

dedykowanymi im analizatorami parametrów sieci DIRIS A40, które zapewnią ciągłą 

rejestrację, nadzór, archiwizację i szczegółową analizę parametrów sieci. 

Analizatory sieci umożliwiać powinny  pomiary następujących wielkości: 

 Napięcie fazowe 

 Napięcie międzyfazowe 

 Prądy fazowe 

 Moc czynna 

 Moc bierna 

 Moc pozorna 

 Współczynnik mocy  cos φ  

Analizatory posiadać powinny wyjścia z protokołem mod-bus, które umożliwią przesłanie 

w/w sygnałów. 

Niezależnie od w/w analizatora projektowany system UPS powinien posiadać wbudowane 

układy pomiarowe i diagnostyczne parametrów pracy systemu, które mogą być monitorowane 

przy wykorzystaniu protokołu modbus. 

Dodatkowo przewidzieć należy  wyprowadzenie informacji o stanach wyłączników głównych 

zlokalizowanych w RG na listwę zaciskową w celu transmisji do systemu BMS.  

 

Osprzęt instalacyjny 

W budynku jako osprzęt instalacyjny zastosować należy produkty o klasie szczelności IP20, 

w pomieszczeniach mokrych, technologicznych wyłącznie osprzęt szczelny min. IP44. 

Wysokości montażu wyłączników i gniazd wtykowych (od podłogi wykończonej do środka 

puszki): 

 łączniki oświetlenia ogólnego              h=1,2 m, 

 gniazda ogólnego przeznaczenia i komputerowe   h=0,3 m, 

 gniazda porządkowe       h=0,3 m, 

Łączniki powinny być  montowane we wspólnej ramce wszędzie tam, gdzie zaznaczone są w 

bezpośrednim sąsiedztwie więcej niż jednego łącznika. Zasadę tą należy stosować także w 

stosunku do gniazd wtyczkowych. 

Do zasilania obwodów komputerowych należy zastosować  gniazda DATA 230V 16A+N z 

blokadą kluczową (gniazda w kolorze czerwonym). 

 

System rozdziału energii w budynku 

Sieć rozdzielczą w budynku wykonać w układzie  TN-S .  

Rozprowadzenie kabli WLZ z rozdzielnic zrealizować  korytami siatkowymi   oraz korytami 

pełnymi. Trasy pionowe realizować  drabinkami w szachtach zlokalizowanych wewnątrz 

budynku. 
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Sieć rozdzielczą niskiego napięcia  zaprojektować i wykonać kablami typu YDY, YKXS, 

NHXH o przekrojach dostosowanych do obciążeń i wartości zabezpieczeń WLZ. 

 

Kable i przewody 

Przewidzieć w projekcie  przewody miedziane wielożyłowe w izolacji PVC 450/750V oraz 

kable miedziane jedno lub wielożyłowe w izolacji XLPE typu YKXS 0,6/1kV. 

Kable wielożyłowe przewidzieć  przy przekrojach mniejszych bądź równych 50mm
2
. 

Kable jednożyłowe stosowano przy przekrojach większych niż 50mm
2
. 

Kable do rozdzielnic wyprowadzić  na listwy zaciskowe. 

Zakończenia kabli, zarówno jedno jak wielożyłowych winny mieć naciągane koszulki 

izolacyjne. 

Mocowanie kabli wewnątrz budynku do tras kablowych wykonać  za pomocą białych opasek 

kablowych, na zewnątrz budynku należy użyć czarnych opasek kablowych  odpornych na 

promieniowanie UV. 

Przekroje przewodów  nie mogą być mniejsze niż: 

 2,5mm
2
 dla obwodów siłowych i gniazd wtykowych 

 1mm
2
 dla obwodów sterowniczych, 

 1,5mm
2
 dla obwodów oświetleniowych, 

Minimalne napięcie znamionowe izolacji winno wynosić: 

 300/500V dla obwodów o napięciu mniejszym od 50V, 

 450/750V dla obwodów siłowych i oświetleniowych,  

 1000V dla kabli; 

Kable i przewody układać na trasach kablowych lub prowadzić  w sztywnych rurkach PVC. 

Wprowadzenie przewodów i kabli do puszek należy wykonać przez dławiki zapewniające 

wymagany stopień ochrony IP. 

Wprowadzone do środka przewody powinny być wpięte do złączek zaciskowych. 

 

Gniazda i puszki 

Pomieszczenia biurowe powinny być wyposażone w puszki oraz punkty elektryczno-logiczne 

na ścianach w wykonaniu podtynkowym. 

Punkty elektryczno-logiczne  należy wyposażyć w 2 gniazda ogólnego zastosowania zasilane 

z rozdzielnicy piętrowej TSO, 2 gniazda komputerowe zasilane z rozdzielnicy piętrowej UPS 

TU- oraz gniazd RJ45. 

W pomieszczeniach biurowych, korytarzach oraz pomieszczeniach socjalnych należy 

zaprojektować  gniazda  do celów ogólnego przeznaczenia oraz celów serwisowych. 

Lokalizację i ilość gniazd należy zaprojektować zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia. 

 

Oświetlenie 

Instalacje oświetlenia zaprojektować zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami 

traktowanymi jako zasady wiedzy technicznej.  

 

Założenia do instalacji oświetleniowej 
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W zakresie oświetlenia wewnętrznego należy zaprojektować oprawy o odpowiednio 

dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i typu źródeł światła, szczelności oprawy 

oraz rozsyłu i ograniczenia olśnienia. 

Zgodnie z wytycznymi wymagane natężenie oświetlenia podstawowego na płaszczyźnie 

roboczej wynosić jest minimalnie: 

 komunikacja       150 lx 

 stanowiska odprawy celnej i paszportowej  500 lx 

 poczekalnie                200 lx 

 strefy kontroli bezpieczeństwa   300 lx 

 biura       500 lx 

 sale konferencyjne     500 lx 

 szatnie       100 lx 

 korytarze               100 lx 

 toalety       200 lx 

 klatki schodowe             150 lx 

 pomieszczenia techniczne    200 lx 

 

Charakterystyka systemu oświetlenia 

W pomieszczeniach biurowych oraz ogólnego użytku takich jak sala konferencyjna, siłownia, 

toalety i pomieszczenia techniczne sterowanie oświetleniem zaprojektować za pomocą 

lokalnych łączników oświetleniowych.  

Na korytarzach oraz na klatce schodowej sterowanie należy wykonać przy wykorzystaniu 

łączników schodowych lub przycisków bi-stabilnych.  

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

Oświetlenie awaryjne zaprojektować zgodnie z obowiązującą normą i przepisami prawa.  

W zakresie oświetlenia awaryjnego budynku zaprojektować : 

  oświetlenie dróg ewakuacyjnych, 

 oświetlenie strefy otwartej, 

 oświetlenie stref wysokiego ryzyka, 

Oświetlenie ewakuacyjne zaprojektować  o średnim natężeniu nie mniejszym niż 1 lx na 

drogach ewakuacyjnych i nie mniej niż 5 lx w miejscach zlokalizowania sprzętu pożarniczego 

lub urządzeń ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy po za drogą ewakuacji. 

Oświetlenie strefy otwartej holu kontroli zaprojektować w celu zmniejszenia 

prawdopodobieństwa wystąpienia paniki i umożliwienie bezpiecznego przejścia w kierunku 

dróg ewakuacji przez zapewnienie warunków widzenia umożliwiających dotarcie do miejsca, 

z którego droga ewakuacji może być rozpoznana. 

Oświetlenie stref wysokiego ryzyka zaprojektować w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

ludziom zaangażowanym w potencjalnie niebezpieczny proces i umożliwienie właściwego 

zakończenia procedur ze względu na bezpieczeństwo innych osób przebywających w 

obiekcie. Oświetleniem tym należy objąć rozdzielnie elektryczne, pomieszczenie serwerowni, 

UPS , magazynek broni oraz wentylatorownie.  Wymagane wartości natężenia oświetlenia nie 

powinny być mniejsze niż 10% oświetlenia podstawowego jednakże nie powinno być niższe 

niż 15lux. 
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Czas podtrzymania opraw oświetlenia ewakuacyjnego min.2h. 

Załączanie oświetlenia ewakuacyjnego odbywać powinno się  samoczynnie w momencie 

zaniku napięcia w czasie nie przekraczającym 5s dla osiągnięcia połowy wymaganego 

natężenia oraz 60s dla całości. W skład oświetlenia ewakuacyjnego wchodzą również znaki 

bezpieczeństwa informujące o kierunkach ewakuacji. 

Znaki te należy zaprojektować nad wyjściami i na drogach komunikacyjnych. Zaopatrzone w 

napis "Wyjście Ewakuacyjne" lub strzałkę wskazującą kierunek umieszczony na zielonym tle. 

Czas podtrzymania podświetlanych znaków ewakuacyjnych 2h. 

 

Oświetlenie awaryjne 

Dla potrzeb oświetlenia awaryjnego należy zaprojektować system zasilania centralnego 

(centralnej baterii) z monitorowaniem poszczególnych opraw.  

Działanie całego systemu powinno być monitorowane przez system BMS, natomiast w 

systemie centralnej baterii powinna być prowadzona kontrola sprawności źródeł światła w 

oprawach awaryjnych na zasadzie kontroli działania całych obwodów. 

Dla zasilania opraw z centralnej baterii należy stosować przewody NHXH 3x 2,5mm² E90. 

Instalacja uziemiająca 

   W budynku należy zaprojektować uziom fundamentowy naturalny w postaci bednarki 

FeZn30x4mm układanej w ławach i stopach fundamentowych. 

Z uziomu fundamentowego  wyprowadzić  wypusty i marki: 

 do przyłączenia siatki przewodów wyrównawczych, 

 do głównej i lokalnych szyn uziemiających, 

W pomieszczeniu UPS,  rozdzielnicy głównej RG oraz w serwerowni przewidzieć uziemienie 

urządzeń (w 2 punktach), żaluzji, drzwi, włazów, obróbki poprzez połączenie przewodami o 

odpowiednim przekroju do głównej szyny uziemiającej. 

 

Instalacja połączeń wyrównawczych 

   Na poziomie  0  w pomieszczeniu rozdzielni głównej, UPS i Serwerowni zaprojektować   

Główną Szynę Wyrównawczą (GSU) połączoną z naturalnym uziomem budynku bednarką 

FeZn50x4mm.  

Połączenia wyrównawcze należy wykonywać zgodnie z normami i Rozporządzeniami.  

Do głównej szyny wyrównawczej i miejscowych szyn wyrównawczych należy przyłączyć: 

 Ramy wsporcze i obudowy rozdzielnic, szaf wentylacji i szaf sterowniczych, 

 Metalowe obudowy urządzeń wentylacji i klimatyzacji 

 Części przewodzące przewodów wentylacji 

 Metalowe przewody wodne 

 Korytka i drabinki kabli elektrycznych i teletechnicznych 

 Przewodzące części konstrukcji urządzeń wsporczych 

Przekrój każdego przewodu ochronnego nie będącego żyłą przewodu wielożyłowego lub gdy 

nie jest prowadzony we wspólnej osłonie z przewodami roboczymi, nie powinien być w 

żadnym przypadku mniejszy niż: 

 2,5 mm2 z zastosowaniem ochrony przewodu ochronnego przed mechanicznymi 

uszkodzeniami, 
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 4 mm2 bez zastosowania ochrony przewodu ochronnego przed mechanicznymi 

uszkodzeniami. 

Ochrona przeciwporażeniowa 

   Podstawową ochronę przeciwporażeniową  przed dotykiem bezpośrednim, powinny 

zapewnić  obudowy, osłony oraz izolacje sprzętu instalacyjnego. 

Dodatkowo jako pośredni system ochrony od porażeń  należy zaprojektować  samoczynne 

wyłączenie napięcia w układzie TN-S. Zgodnie z przyjętym systemem ochrony maksymalny 

czas wyłączenia napięcia w przypadku uszkodzenia izolacji powinien być nie dłuższy niż :  

 5 sekund dla obwodów rozdzielczych, 

 0,4 sekundy dla obwodów odbiorczych; 

Samoczynne wyłączenie napięcia powinno być  realizowane poprzez zastosowanie 

wyłączników kompaktowych, rozłączników bezpiecznikowych, wyłączników instalacyjnych i 

wyłączników różnicowoprądowych o prądzie wyzwalającym  30mA. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać m.in: pomiary skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej wszystkich obwodów, rezystancji izolacji kabli i przewodów, 

sprawdzenie i pomiary wyłączników różnicowoprądowych, ciągłości przewodu PE oraz testy 

przeciwpożarowych wyłączników prądu. 

Ochrona przepięciowa 

Zaprojektować podstawowy system ochrony przed przepięciami łączeniowymi                          

i atmosferycznymi za pomocą ochronników przeciwprzepięciowych klasy B+C w 

rozdzielnicy głównej  oraz zastosować w obiekcie ekwipotencjalizację. W rozdzielnicach 

lokalnych zaprojektować  ograniczniki przepięć klasy C  stanowiących 2 stopień ochrony 

przepięciowej. Ochronniki te powinny ograniczyć przepięcia do wartości 1-1,5 kV. 

Uzupełniającą ochronę przepięciowa klasy D zaprojektować przy urządzeniach takiej ochrony 

wymagających a w szczególności dla urządzeń elektronicznych przesytu danych.  

Instalacja odgromowa 

   Dla budynku zaprojektować  instalację odgromową zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami. Należy  przeprowadzić  analizę  ryzyka  dla budynku jak dla  obiektu lotniczego 

– centrum nadzoru i obsługi linii lotniczych z urządzeniami wrażliwymi na 

oddziaływanie elektromagnetyczne.  

W instalacji odgromowej należy zaprojektować złącza kontrolne do okresowej kontroli i 

pomiarów .  

Ochrona przeciwpożarowa 

Projektowaną Instalację elektryczną budynku wyposażyć w główne wyłączniki prądu 

odcinające dopływ prądu do wszystkich obwodów, poza obwodami związanymi z 

funkcjonowaniem technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Należy zaprojektować: 

- przycisk  (GWP)  wyzwalający  rozłączniki główne rozdzielnicy głównej budynku,  

- przycisk (WUPS)  wyłączający urządzenia UPS. 

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu powinny być  zamontowane na zewnątrz budynku przy 

wejściu do hali kontroli od strony portu. 

Przyciski przeciwpożarowe należy  odpowiednio zabezpieczyć i oznakować. 
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Okablowanie sterownicze do przycisków przeciwpożarowych należy wykonać kablem typu 

NHXHFE180/E90 zapewniającym podtrzymanie funkcji w czasie pożaru przez czas nie 

krótszy niż 90 minut. 

Wszystkie przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oraz przegrody ppoż. Należy 

zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej tych elementów. Przejścia instalacyjne przez 

zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, należy zabezpieczyć 

przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 

 

 

 

 

C) Architektura i konstrukcja 

 

Instalacje wewnętrzne, gniazdka, podejścia pod przybory i urządzenia należy zaprojektować 

na podstawie rozmieszczenia wyposażenia meblowego zawartego w „szkicu 

architektonicznym” stanowiącym załącznik do PFU. 

 

PARTER: 

 

- śluza wejściowa - pomieszczenie należy zaprojektować o ścianach w pełni przeszklonych. 

W pomieszczeniu należy umieścić przycisk sterujący elektrozaczepem w furtce. Ścianki 

szklane wydzielające „korytarz” od furtki do drzwi zewnętrznych budynku doprowadzone 

bezpośrednio do ogrodzenia lotniska. Szklenie w klasie P2. 

- toaleta męska oraz toaleta kobiet i NS - toalety należy wyposażyć docelowo z 

uwzględnieniem białego montażu oraz przyborów naściennych ze stali nierdzewnej.  Do 

wysokości co najmniej 2m płytki ceramiczne.  

- klatka schodowa  wraz z szybem windowym - wewnątrz klatki należy zlokalizować szyb 

windowy wyposażony w dźwig osobowy umożliwiający komunikacje pionową między 

parterem a piętrem także osoby niepełnosprawnej. Ściany od sztony wschodniej i zachodniej 

w pełni przeszklone. 

- salonik VIP  - ze względu na reprezentacyjny charakter pomieszczenia należy uwzględnić 

podwyższony standard wykończenia wnętrza. W miejscu projektowanych mebli aneksu 

kuchennego przewidzieć odpowiednie podejścia instalacyjne oraz wykonać pas z płytek 

ceramicznych szerokości min. 60 cm od poziomu planowanego blatu roboczego. Ściana od 

strony północnej w pełni przeszklona, podobnie odcinek ściany od strony zachodniej.  

- toaleta  VIP - pomieszczenie należy wyposażyć docelowo z uwzględnieniem białego 

montażu oraz przyborów naściennych ze stali nierdzewnej. Do wysokości co najmniej 2m 

płytki ceramiczne. Poręcze dla osób niepełnosprawnych 

- hall  z punktem kontroli bezpieczeństwa - ściany pomieszczenia od strony północnej, 

wschodniej i południowej w pełni przeszklone. Drzwi wejściowe ( minimum 2 szt. – jedne 

przy śluzie i drzwi od strony północnej) oraz teren na zewnątrz budynku należy 

zaprojektować w taki sposób, aby można było bezpiecznie wyjechać na zewnątrz budynku 

urządzeniem rapiscan 627 XR w przypadku jego awarii. Zaprojektować puszkę podłogową do 

podłączenia urządzeń w miejscu ich umieszczenia. 
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( UWAGA: planowane do wykorzystania w nowoprojektowanym budynku urządzenia 

rapiscan 627 XR oraz bramkę WTMD są na wyposażeniu portu i należy wykonać jedynie ich 

przeniesienie z kontenera po drugiej stronie drogi i montaż w miejscu docelowym ). 

Dodatkowo należy przewidzieć dostawę i montaż dwóch typowych stołów rolkowych ze stali 

nierdzewnej o szerokości min. 1mb i długości min. 1,2mb wysokością dostosowanych do 

skanera.  

- garaż dwustanowiskowy dla samochodów  - pomieszczenie wykonać jako otynkowane       

i pomalowane. Wybrane ściany i strop docieplone, poszpachlowane i pomalowane. Garaż 

wyposażyć w 2 szt. bram garażowych segmentowych.  

 

 

PIĘTRO: 

 

- pom. socjalne - w miejscu projektowanych mebli aneksu kuchennego przewidzieć 

odpowiednie podejścia instalacyjne oraz wykonać pas z płytek ceramicznych szerokości min. 

60 cm od poziomu planowanego blatu roboczego. 

- WC męskie, WC damskie - pomieszczenia należy wyposażyć docelowo z uwzględnieniem 

białego montażu oraz przyborów naściennych ze stali nierdzewnej. Do wysokości co najmniej 

2m płytki ceramiczne.  

- WC dla niepełnosprawnych - pomieszczenie należy wyposażyć docelowo z 

uwzględnieniem białego montażu oraz przyborów naściennych ze stali nierdzewnej.             

Do wysokości co najmniej 2m płytki ceramiczne. Poręcze dla osób niepełnosprawnych 

- klatka schodowa - wewnątrz klatki należy zlokalizować szyb windowy wyposażony w 

dźwig osobowy umożliwiający komunikacje pionową między parterem a piętrem także osoby 

niepełnosprawnej.  Ściany od strony wschodniej i zachodniej w pełni przeszklone. 

- prysznice damskie, prysznice męskie - pomieszczenia należy wyposażyć docelowo z 

uwzględnieniem białego montażu oraz przyborów naściennych ze stali nierdzewnej. Do 

wysokości co najmniej 2m płytki ceramiczne. 

Taras nad 1 piętrem – Wierzchnia warstwa ze żwiru otoczakowego frakcji 16-32mm na 

fizelinie. Ostatnia warstwa papy na wkładce z włókniny poliestrowej. 

 

 

1.2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 

 

Kolorystykę wszystkich projektowanych elementów budynku uzgodnić z Zamawiającym na 

etapie projektu budowlanego. 

 

Elewacje podobnie jak w budynkach bazy zimowej i BTG: 

- obudowa budynku z systemowych płyt warstwowych wykonanych z ocynkowanej ogniowo 

blachy stalowej powlekanej poliestrem 

- rdzeń izolacji cieplnej z wełny mineralnej wysokiej gęstości 

- mocowanie ukryte, montaż w układzie poziomym, moduł wysokościowy 1.0m 

Zamawiający dopuszcza wykonanie docieplenia stropu podcienia z wykorzystaniem metody 

lekkiej-mokrej na wełnie mineralnej. 
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Ślusarka aluminiowa zewnętrzna ( okna, drzwi, ściany fasadowe ) wykonana z profili 

trzykomorowych izolowanych termicznie malowanych proszkowo. Wokół profili 

zamontować fartuchy zewnętrzne z EPDM. Drzwi wyposażyć w pochwyty, kompletne okucia 

drzwiowe, samozamykacze, estetyczne odbojniki.  

 

Ślusarka aluminiowa wewnętrzna wykonana z profili zimnych malowanych proszkowo. 

Drzwi wyposażyć w pochwyty, kompletne okucia drzwiowe, samozamykacze, estetyczne 

odbojniki.  

 

Ściany śluzy oraz wszystkie drzwi przeszklone zaprojektować jako szklone szybami 

bezpiecznymi w klasie co najmniej P2. 

 

Nad bramami garażowymi oraz nad wejściem do hallu obok śluzy zaprojektować i wykonać 

zadaszenie typu lekkiego np. z poliwęglanu podobnie jak na sąsiednim budynku BTG. 

 

Izolacje pionowe ścian i słupów wykonać z mas dwuskładnikowych typu KMB. 

 

Drzwi wewnętrzne -  drewniane płytowe, ramiaki MDF obłożone dwiema płytami HDF, 

lakierowana powierzchnia odporna na zarysowania oraz działanie promieni UV, ościeżnice 

obejmujące z MDF dobrane do rodzaju drzwi, kompletne okucia drzwiowe, samozamykacze, 

estetyczne odbojniki. Do skrzydeł drzwiowych obustronnie dołem przymocować pasy z 

blachy nierdzewnej szerokości 20 cm. 

 

We wszystkich drzwiach drewnianych i aluminiowych zamontować zamki zwykłe z wkładką 

bębenkową. Wszystkie pomieszczenia poza garażem, klatką schodową, toaletami objęte 

kontrolą dostępu – we wskazanych  drzwiach dodatkowo zamontować elektrozamki. 

 

W garażu zaprojektować i wykonać 2 sztuki bram garażowych segmentowych wykonanych z 

blachy stalowej cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Segmenty bramy ocieplane. 

Bramy z napędem – sterowanie pilotem, możliwość otwarcia ręcznego przyciskiem od 

wewnątrz i na zewnątrz. Bramy wykonać dla światła wjazdu minimum 250 x 270 cm. Żaden z 

elementów konstrukcji bramy nie może zawęzić tego wymiaru. Garaż wyposażyć w kran 

wody technicznej z odpływem w posadzce. Dodatkowo w posadzce garażu zaprojektować 

kratkę odpływową z podłączeniem do kanalizacji – odpowiednio wyprofilować spadki 

posadzki. Wybrane ściany i strop garażu  docieplone, poszpachlowane ( powierzchnia 

wykończona przy użyciu pacy filcowej/gąbkowej ) i pomalowane. 

 

Na ścianach murowanych i żelbetowych przewidzieć wyprawę z tyku gipsowego kategorii III, 

w garażu tynk cementowo-wapienny kategorii III. W pomieszczeniach o podwyższonej 

wilgotności stosować płyty g-k wodoodporne. 

 

W saloniku i toalecie VIP (poza glazurą) należy przewidzieć całopowierzchniowe  

szpachlowanie ścian ( gładź ). 
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Sufity podwieszane kasetonowe oparte na systemie płyt gipsowo-kartonowych                         

z mocowaniem częściowo ukrytym, w wybranych pomieszczeniach sufity tynkowane. 

 

Posadzki wykonane będą z wykładzin dywanowych, wykładzin PCV oraz gresu                       

z uwzględnieniem cokolików. Okładziny ścienne z płytek ceramicznych.  

 

Hall na parterze oraz część pomieszczenia biura podawczego SOL ( do projektowanej lady ) – 

posadzka z gresu szkliwionego 60 x 60 cm, jedno bądź dwukolorowa – wzór do uzgodnienia 

z Zamawiającym, powierzchnia półmatowa/matowa, antypoślizgowość minimum R10 (DIN 

51130), klasa ścieralności PEI 5 (PN-EN ISO 10545-7), cokoliki o wysokości minimum 6 cm, 

płytki ułożone w „karo” 

 

Toaleta VIP – płytki ścienne w rozmiarze 30 x 60 cm, powierzchnia połysk/półmat – w 

narożnikach zewnętrznych szlifowane pod kątem 45 stopni. Wzór do uzgodnienia z 

Zamawiającym – listwa ozdobna, płytki z dekorem, płytki z mozaiką – uwzględnić w zakresie 

dostosowanym do wielkości łazienki. 

Podłoga wykonana z gresu szkliwionego/terakoty/płytek podłogowych 60 x 60 cm, 

powierzchnia półmatowa/matowa, dobranych względem płytek ściennych, antypoślizgowość 

minimum R10 (DIN 51130), płytki ułożone w „karo” 

 

Salonik VIP - w pasie o wys. 60 cm powyżej blatu roboczego okładzina z płytek 

ściennych/gresu 60 x 60 cm, powierzchnia półmatowa/matowa. 

 

Klatka schodowa, garaż, korytarz na piętrze, toalety pozostałe, umywalnie, pomieszczenie 

socjalne – posadzka z gresu technicznego 30 x 30 cm, powierzchnia matowa, 

antypoślizgowość minimum R10 (DIN 51130), cokoliki o wysokości minimum 6 cm. 

Posadzka klatki schodowej, pomieszczenia socjalnego i korytarza na piętrze w dwóch 

kolorach, uwzględnić montaż płytek stopnicowych. Płytki ułożone w „karo”. 

 

W saloniku VIP - wykładzina dywanowa w płytkach 50 x 50 cm o podwyższonym 

standardzie: konstrukcja pętelkowa, całkowita waga runa  >580  g/m2, wysokość włókna 

minimum 3mm, wysokość całkowita min. 6,8 mm, dodatkowo cokolik + listwa 

wykańczająca, klejona do podłoża na klej wskazany przez producenta 

 

W pomieszczeniach biurowych - wykładzina dywanowa w rulonie w standardzie:  gramatura 

runa  min. 500g/m2, wysokość włókna >min. 4 mm, wysokość całkowita min. 6 mm. 

Dodatkowo cokolik + listwa wykańczająca, klejona do podłoża na klej wskazany przez 

producenta 

 

Wykładzina PCV – homogeniczna zabezpieczona poliuretanem PUR, grubość warstwy 

użytkowej  min. 2,0mm, klasyfikacja użytkowania 34/43 (EN 649, EN 685), 

antypoślizgowość minimum R10 (DIN 51130), odporność na ścieranie - Grupa T (EN 660-1), 

klejona do podłoża na klej wskazany przez producenta 
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Ściany malowane farbami o podwyższonej odporności na ścieranie i zmywanie. Na ścianach 

holu, szatni, korytarzy i klatki schodowej  lamperia do wys. 2m. 

 

W pomieszczeniu klatki schodowej balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej. 

 

Na parterze przy drzwiach zewnętrznych zaprojektować i wykonać systemowe wycieraczki 

na profilach alu z wkładką dywanowo-gumową. Ewentualna ramka ze stali nierdzewnej. 

 

Pod wszystkie włączniki światła zamontować estetyczne przeźroczyste podkładki.  

 

Na połączeniu posadzek o różnym materiale wykończeniowym zamontować estetyczne listwy 

maskujące.  

 

Parapety wewnętrzne z aglomarmuru, parapety zewnętrzne ze stali ocynkowanej malowanej 

proszkowo. 

 

Brodziki wyposażyć w drzwi prysznicowe uchylne ze szkła hartowanego, profile 

chromowane. 

 

Sala konferencyjna – w pomieszczeniu zaprojektować i wykonać:  

- ekran rozwijany podwieszony do sufitu o wymiarach minimum 300x200 cm sterowany 

pilotem i przyciskiem,  

- projektor podwieszany do sufitu  dostosowany do obsługi zaprojektowanego ekranu o 

parametrach nie mniejszych niż: 

rozdzielczość 1.280 x 800 (WXGA) 

kontrast 2500:1 

jasność 3100 ANSI lm 

moc /źródło światła 230W 

 wejścia video: component, composite, HDMI, S-Video, VGA, 

cia audio: RCA, mini jack 3,5mm 

- głośnik sufitowy dwudrożny w ilości 8 sztuk o parametrach nie mniejszych niż: 

moc nom. 20 W 

nik niskotonowy: 8” 

głośnik wysokotonowy: 1” 

pasmo przenoszenia: 50 Hz-20 kHz 

- wzmacniacz do wbudowania w biurko o parametrach nie mniejszych niż: 

moc wyjściowa 2 x 20 Wat RMS @ 8   

zniekształcenia harmoniczne 1% (20Hz-22kHz) 

pasmo przenoszenia (line in): 20Hz~22kHz(±2dB) 

- terminal przyłączeniowy o parametrach nie mniejszych niż: 

wykonanie: aluminium 

gniazdo HDMI 

gniazdo VGA 
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gniazdo RCA 

- panel zasilający 230VAC podblatowy – szt. 1 

 

W budynku zaprojektować i wykonać dźwig osobowy: 

- dźwig osobowy o napędzie hydraulicznym, o wymiarze kabiny min. 110x140 cm 

przystosowany dla osób niepełnosprawnych, udźwig 630kg, maszynownia kompaktowa w 

szafie ustawionej obok szybu, wysokość podszybia ok. 1.20m, wysokość nadszybia ok. 3.40m                                                                   

Wykończenie: 

drzwi – ze stali nierdzewnej 

kombinacja piętrowskazywacza i wskaźnika kierunku jazdy na wszystkich piętrach w 

obudowie ze stali nierdzewnej 

kaseta wezwań – stal nierdzewna 

panel dyspozycji – stal nierdzewna 

poręcze w kabinie – chrom satyna 

panele ścienne w kabinie – laminat drewnopodobny – wild wood, listwa przypodłogowa ze 

stali nierdzewnej 

wykładzina w kabinie – wykładzina antypoślizgowa czarna 

sufit w kabinie – ze stali nierdzewnej 

głosowa informacja o przystanku i kontroli bezpieczeństwa zamykania drzwi 

 

W toaletach uwzględnić dostawę i montaż armatury i przyborów z wykorzystaniem zestawów 

podtynkowych. Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia toalet przedstawiono poniżej: 

 

Toaleta zwykła, toaleta prysznice – UMYWALKA/UMYWAKI SZER. MIN. 55 CM Z 

OSŁONĄ CERAMICZNĄ NA SYFON, 

ARMATURA UMYWALKOWA STOJĄCA Z MIESZACZEM JEDNOUCHWYTOWYM 

CHROMOWANA, 

MISKA USTĘPOWA PODWIESZANA, Z DESKĄ SEDESOWĄ DOSTOSOWANA DO 

ZAPROJEKTOWANEGO ZESTAWU PODTYNKOWEGO, 

PRZYCISK URUCHAMIAJACY DWUPOJEMNOŚCIOWY INOX, 

LUSTRO MONTOWANE 15 CM NAD UMYWALKĄ, GR.SZKŁA MIN. 6 MM, 

KOSZ NA ODPADKI HIGIENICZNE  NAŚCIENNY INOX,  

DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE NAŚCIENNY INOX, 

PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH NAŚCIENNY INOX, 

WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY NAŚCIENNY INOX, 

WIESZAKI/HACZYKI POJEDYNCZE, MOCOWANE DO ŚCIANY, STAL 

NIERDZEWNA, 

PRZYNAJMNIEJ W JEDNEJ TOALECIE NA KONDYGNACJI KRAN ZE ZŁĄCZKĄ DO 

WĘŻA, ODPŁYW W POSADZCE, 

PISUAR Z REGULOWANYM PRZEPŁYWEM WODY, PRZYCISK URUCHAMIAJĄCY 

INOX, 

 

Toaleta VIP - BATERIA UMYWALKOWA NA PODCZERWIEŃ Z OSŁONĄ 

CERAMICZNĄ NA SYFON,   
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UMYWALKA WISZĄCA Z OTWOREM NA BATERIĘ PRZYSTOSOWANA DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH,  

MISKA USTĘPOWA DOSTOSOWANA DO ZAPROJEKTOWANEGO ZESTAWU 

PODTYNKOWEGO, PODWIESZANA, DESKA SEDESOWA WOLOOPADAJĄCA, 

PRZYCISK URUCHAMIAJĄCY DLA WC STEROWANY NA PODCZERWIEŃ, 

PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH ZINTEGROWANY Z KOSZEM, 

NAŚCIENNY, STAL NIERDZEWNA, 

WIESZAKI/HACZYKI POJEDYNCZE, MOCOWANE DO ŚCIANY, STAL 

NIERDZEWNA, 

PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY, STAL NIERDZEWNA, Z ZACISKIEM DO 

MONTAŻU NA PORĘCZY, 

DOZOWNIK DO MYDŁA, NAŚCIENNY, STAL NIERDZEWNA,  

LUSTRO UCHYLNE UMIESZCZONE 100 CM NAD POSADZKĄ, NACHYLONE POD 

KĄTEM 80º OD PODŁOGI GR.SZKŁA MIN. 6 MM,  

KOSZ NA ODPADKI HIGIENICZNE, NAŚCIENNY,STAL NIERDZEWNA,  

SZCZOTKA TOALETOWA INOX MOCOWANA DO ŚCIANY, 

PORĘCZE ŚCIENNE ŁUKOWE, STALOWE,  

NAŚCIENNA SUSZARKA ELEKTRYCZNA DO RĄK, 

 

Prysznice - BRODZIK KWADRATOWY 90X90 CM,  

GŁOWICA PRYSZNICOWA Z DOPROWADZENIEM PODTYNKOWYM, 

BATERIA NATRYSKOWA, PODTYNKOWA 

 

Przedstawione na rysunkach koncepcyjnych wyposażenie meblowe jest podstawą do 

sporządzenia projektów instalacyjnych. Dostawa i montaż tego wyposażenia nie wchodzi 

w zakres zamówienia z wyjątkiem toalet i pomieszczeń prysznicowych, które to 

pomieszczenia należy wyposażyć docelowo. 

 

Szczegółowe wymagania zamawiającego dotyczące wykończenia pomieszczeń przedstawia 

tabela: 

 

 

Lp. Nazwa pomieszczenia 
Wymagane wykończenie pomieszczenia 

podłoga ściany sufit drzwi okna 

1 Śluza wejściowa 
kostka 

betonowa 

w pełni 

przeszklone na 

profilach 

aluminiowych 

do 

uzgodnienia 

z 

Zamawiający

m po 

wyborze 

sposobu 

przekrycia 

pomieszczeni

a 

aluminiowe - 
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2 

Korytarz z 

punktem kontroli 

bezpieczeństwa 

gres 
tynk malowany 

+ lamperia 

kasetonowy 

podwieszany 

aluminiowe

/drewniane 

aluminio

we 

3 

Biuro podawcze 

Służby Ochrony 

Lotniska 

gres + 

wykładzina 

dywanowa 

 

tynk malowany 

 

kasetonowy 

podwieszany 
drewniane 

aluminio

we 

4 

Pomieszczenie 

służbowe  Służby 

Ochrony Lotniska 

wykładzina 

pcv 

tynk malowany 

 

kasetonowy 

podwieszany 
drewniane 

aluminio

we 

5 

Pomieszczenie 

służbowe Straży 

Granicznej 

wykładzina 

pcv 

 

tynk malowany 

 

kasetonowy 

podwieszany 
drewniane 

aluminio

we 

6 Toaleta męska gres 

okładzina z 

płytek do wys. 2 

m, tynk + 

malowanie 

kasetonowy 

podwieszany 
drewniane - 

7 
Toaleta kobiet i 

NS 
gres 

okładzina z 

płytek do wys. 2 

m, tynk + 

malowanie 

kasetonowy 

podwieszany 
drewniane --- 

8 

Pomieszczenie 

służbowe Służby 

Celnej 

wykładzina 

pcv 

 

tynk malowany 

 

kasetonowy 

podwieszany 
drewniane 

aluminio

we 

9 

Klatka schodowa  

wraz z szybem 

windowym 

gres 

tynk 

malowany/lamp

eria 

tynk 

malowany 
aluminiowe 

aluminio

we 

10 

 

Pomieszczenie 

pomocnicze 

 

wykładzina 

pcv 
tynk malowany 

tynk 

malowany 
drewniane - 

11 

 

Pomieszczenie 

serwerowni/UPS/r

ozdzielni elektr. 

 

wykładzina 

pcv 
tynk malowany 

tynk 

malowany 

 

drewniane - 

12 Korytarz gres tynk malowany 
tynk 

malowany 
drewniane - 

13 

 

Pomieszczenie 

solarów 

 

gres tynk malowany 
tynk 

malowany 
drewniane - 

14 

 

Pomieszczenie 

pomocnicze 

 

wykładzina 

pcv 

tynk malowany 

 

tynk 

malowany 
drewniane - 

15 Salonik VIP wykładzina tynk + gładź + kasetonowy drewniane aluminio
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dywanowa 

w płytkach 

malowanie,       

w pasie o wys. 

60 cm powyżej 

blatu roboczego 

okładzina z 

płytek 

podwieszany we 

16 toaleta  VIP 

gres/terakot

a/płytka 

podłogowa 

okładzina z 

płytek do wys. 2 

m, tynk + gładź 

+ malowanie 

kasetonowy 

podwieszany 
drewniane - 

17 

Garaż 

dwustanowiskowy 

dla samochodów 

gres 

tynk malowany/ 

powierzchnie 

docieplane –

szpachlowanie + 

malowanie 

tynk 

malowany/po

wierzchnie 

docieplane –

szpachlowani

e + 

malowanie 

bramy 

garażowe 2 

szt. 

aluminio

we 

18 Komunikacja gres 

tynk 

malowany/lamp

eria 

kasetonowy 

podwieszany 

drewniane/

aluminiowe 

aluminio

we 

19 WC męskie gres 

okładzina z 

płytek do wys. 2 

m, tynk + 

malowanie 

kasetonowy 

podwieszany 
drewniane - 

20 WC damskie gres 

okładzina z 

płytek do wys. 2 

m, tynk + 

malowanie 

kasetonowy 

podwieszany 
drewniane - 

21 

WC dla 

niepełnosprawnyc

h 

gres 

okładzina z 

płytek do wys. 2 

m, tynk + 

malowanie 

kasetonowy 

podwieszany 
drewniane - 

22 Pom. socjalne gres 

w pasie o wys. 

60 cm powyżej 

blatu roboczego 

okładzina z 

płytek, tynk 

malowany 

kasetonowy 

podwieszany 
drewniane 

aluminio

we 

23 

 

Sala 

konferencyjna 

 

wykładzina 

dywanowa 
tynk malowany 

kasetonowy 

podwieszany 
drewniane 

aluminio

we 

24 Szatnia  męska 1 
wykładzina 

pcv 

tynk 

malowany/lamp

eria 

kasetonowy 

podwieszany 
drewniane 

aluminio

we 

25 Prysznice męskie gres 
okładzina z 

płytek do wys. 2 

kasetonowy 

podwieszany 
drewniane 

aluminio

we 
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m, tynk + 

malowanie 

26 Szatnia  męska 2 
wykładzina 

pcv 

tynk 

malowany/lamp

eria 

kasetonowy 

podwieszany 
drewniane 

aluminio

we 

27 

 

Magazynek 

 

wykładzina 

pcv 
tynk malowany 

tynk 

malowany 
drewniane 

aluminio

we 

28 

 

Magazyn broni 

SOL 

 

wykładzina 

pcv 
tynk malowany 

Tynk 

malowany 
drewniane - 

29 

 

Pom. dowódcy 

zmiany SOL 

 

wykładzina 

dywanowa 
tynk malowany 

kasetonowy 

podwieszany 
drewniane 

aluminio

we 

30 

 

Pokój 

komendanta SOL 

 

wykładzina 

dywanowa 
tynk malowany 

kasetonowy 

podwieszany 
drewniane 

aluminio

we 

31 

 

Pokój zastępcy 

komendanta  SOL 

 

wykładzina 

dywanowa 
tynk malowany 

kasetonowy 

podwieszany 
drewniane 

aluminio

we 

32 Siłownia 
wykładzina 

pcv 
tynk malowany 

kasetonowy 

podwieszany 
drewniane 

aluminio

we 

33 Szatnia damska 1 
wykładzina 

pcv 

tynk 

malowany/lamp

eria 

kasetonowy 

podwieszany 
drewniane 

aluminio

we 

34 Prysznice damskie gres 

okładzina z 

płytek do wys. 2 

m, tynk + 

malowanie 

kasetonowy 

podwieszany 
drewniane 

aluminio

we 

35 Szatnia  damska 2 
wykładzina 

pcv 

tynk 

malowany/lamp

eria 

kasetonowy 

podwieszany 
drewniane 

aluminio

we 

36 Klatka schodowa gres tynk malowany 
tynk 

malowany 
aluminiowe 

aluminio

we 

 

Przedstawione wyżej elementy wykończenia są minimalnymi wymogami, jakie Zamawiający 

jest w stanie zaakceptować przy realizacji planowanego zadania. 

 

 

1.2.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać na podstawie koncepcji Inwestora 

następujące elementy zagospodarowania terenu: 
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- przy budynku zostanie wykonana droga dojazdowa pomiędzy garażem a istniejącą drogą 

patrolową, o szerokości min. 3m, przy garażu poszerzenie. 

- przy budynku zaprojektować i wykonać stojak na rowery ( minimum 10 szt. ) ze stali 

nierdzewnej na podłożu z kostki betonowej. 

- opaska wokół budynku z kostki betonowej szerokości min. 80 cm + obrzeże 

- cztery dojścia do budynku w postaci chodnika z kostki betonowej szerokości min. 1,5m  

- przeniesienie istniejącej furtki przy bramie B1, w celu wykorzystania jej jako wejście do 

śluzy, montaż i posadowienie furtki wykonać podobnie jak zostało to zrealizowane obecnie 

- przeniesienie sposobu otwierania bramy B1 na drugą stronę drogi, w związku z czym należy 

wykonać przebudowę konstrukcji bramy, odpowiednie fundamenty, a następnie posadowić ją 

we właściwym miejscu - montaż i posadowienie bramy B1 wykonać podobnie jak zostało to 

zrealizowane obecnie; wykonać odpowiednią korektę ogrodzenia strefy buforowej przy 

kontenerze SOL po obu stronach drogi. 

- uzupełnić brakujący odcinek ogrodzenia zewnętrznego lotniska po przeniesieniu furtki, 

uzupełnienie należy wykonać przy zastosowaniu takich samych materiałów, jakie zostały 

wykorzystane do budowy ogrodzenia lotniska, uzupełnić/odtworzyć brakującą nawierzchnię 

bądź brakujący teren, roboty wykonać ściśle w uzgodnieniu z Zamawiającym 

- uzupełnić brakujące elementy ogrodzenia zewnętrznego lotniska po przeniesieniu bramy, 

uzupełnienie należy wykonać przy zastosowaniu takich samych materiałów, jakie zostały 

wykorzystane do budowy ogrodzenia lotniska, uzupełnić/odtworzyć brakującą nawierzchnię 

bądź brakujący teren, roboty wykonać ściśle w uzgodnieniu z Zamawiającym 

 

 

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać z nowoprojektowanego budynku: 

 

- odcinki kanalizacji teletechnicznej wraz z dwiema studzienkami teletechnicznymi po obu 

stronach drogi wjazdowej przy bramie B01. W kanalizacji zaprojektować i wykonać : 

- zasilanie i sterowanie bramy przesuwnej B01 ( przycisk sterujący otwieraniem  

bramy umieścić w holu w uzgodnieniu z Zamawiającym )  

- zasilanie i sterowanie do furtki przed śluzą ( przycisk sterujący otwieraniem  bramy 

umieścić   w  śluzie w uzgodnieniu z Zamawiającym ) 

- zasilanie i sterowanie zewnętrznej bramki dozymetrycznej przy bramie B01.            

W budynku należy zaprojektować zasilanie i sterowanie „terminala kontrolnego 

stacjonarnych monitorów promieniowania”, które to urządzenie zostanie przeniesione 

z istniejącego po drugiej stronie drogi budynku kontenerowego. Zapewnić łącze 

światłowodowe między nowoprojektowanym budynkiem a budynkiem terminala 

dedykowane obsłudze bramki dozymetrycznej. 

  

Roboty instalacyjne przeprowadzić ściśle w uzgodnieniu z Zamawiającym 

 

UWAGA: jeżeli którykolwiek z nowoprojektowanych i instalowanych elementów 

infrastruktury  wymaga uzgodnienia z wykonawcą lotniska, który udzielił wcześniej 



30 

 

gwarancji, to należy z nim uzgodnić realizację nowoprojektowanego zakresu prac, tak aby 

Zamawiający gwarancji nie utracił. 

 

- zasilanie istniejącego  szlabanu 

  

Roboty instalacyjne przeprowadzić ściśle w uzgodnieniu z Zamawiającym 

 

- zaprojektować i wykonać przebudowę odcinków wody użytkowej i wody pożarowej poza 

strefę projektowanych robót zgodnie z rysunkiem koncepcyjnym planu zagospodarowania 

terenu 

 

- na elewacji budynku w uzgodnieniu z Zamawiającym zaprojektować i wykonać lampy 

oświetleniowe dedykowane drodze wjazdowej wzdłuż budynku oraz lampy oświetlające 

wjazd do garaży, opaskę i dojścia do budynku 

 

- uzupełnić grunt, zahumusować teren i odtworzyć trawniki w miejscach prowadzonych robót 

 

 

1.2.7. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO- 

KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 

 

Zamawiający wymaga, aby: 

- elementy konstrukcyjne budynku miały zapewniona trwałość nie mniejszą niż 50 lat 

- place postojowe trwałość użytkową 20 lat 

- sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania zapewniały 

użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat 

- urządzenia technologiczne zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 

lat 

 

 

1.2.8. WARUNKI WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Zamawiający wymaga, aby organizacja robót, zastosowane materiały oraz efekt 

architektoniczny był wyższy od przeciętnego, a koszty eksploatacyjne były możliwie 

najniższe. W związku z powyższym Zamawiający będzie kontrolował na każdym etapie 

jakość, postęp i efekty prac Wykonawcy. 

W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu 

objętego lokalizacją obiektu oraz pod zaplecze budowy, tj. część działki 1764/6. 

Po zakończeniu budowy Wykonawca na terenie zajętym pod zaplecze budowy wyrówna 

teren, a następnie wykona humusowanie i obsianie terenu trawą. 

Zamawiający deklaruje, ze na potrzeby budowy umożliwi Wykonawcy pobór energii 

elektrycznej i wody pod warunkiem opomiarowania w/w mediów. 

Zamawiający wymaga, aby nadmiar ziemi z wykopów jak i odpady budowlane Wykonawca 

zagospodarował we własnym zakresie. 
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Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające,   

że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacjach technicznych ( np. beton ) 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. 

Podłoże gruntowe pod posadowienie ław, posadzek, chodników, drogi dojazdowej będzie 

objęte weryfikacją przez uprawnionego geologa na koszt Wykonawcy. 

Zasypki gruntu po wykonaniu przyłączy będą objęte na koszt Wykonawcy badaniami 

laboratoryjnymi właściwego zagęszczenia gruntu w wykopie zgodnie z (STWiOR) 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) zostaną sporządzone zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. nr 

202, poz. 2072 z późn. zm.). Jako dokument odniesienia stanowiący podstawę wykonania i 

odbioru robót należy przyjąć aktualne warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

opracowane przez ITB oraz tam, gdzie jest to zwyczajowo stosowane przywołać odpowiednie 

normy. 

Zamawiający przewiduje bieżące kontrole wykonywanych robot budowlanych. Kontroli 

Zamawiającego będą w szczególności poddane : 

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem wniosku o 

pozwolenie na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym  

oraz warunkami umowy 

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi w projektach wykonawczych i 

w specyfikacjach technicznych. 

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi oraz umowa. Dla potrzeb zapewnienia współpracy 

z Wykonawcą i prowadzenia kontroli postępu prac Zamawiający przewiduje ustanowienie 

osoby upoważnionej do zarządzania realizacją  umowy. 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną, geotechniczną oraz właściwe laboratoria celem 

analizy pobranych próbek oraz wykonania niezbędnych badań. 

Po zakończeniu robót Wykonawca mając pełnomocnictwo Zamawiającego uzyska 

pozwolenie na użytkowanie, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane oraz 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. 
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1.2.9  OPIS WYMAGAŃ DLA PROJEKTOWANIA 

 

1.2.9.1 ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

W ramach realizacji zadania Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową 

niezbędną do wykonania i ukończenia robót objętych niniejszym PFU.  

Wykonawca  sporządzi odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, aby roboty 

według niej wykonane nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Za 

ostateczny, prawidłowy dobór urządzeń i instalacji odpowiada Wykonawca. 

Projekt musi uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczne. Jakiekolwiek rozwiązanie, 

które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem wynikające z 

oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane. 

Wykonawca  jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji 

dokumentacji projektowanych rozwiązań z Zamawiającym oraz dokonywania uzgodnień 

branżowych. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 

Inwestora. W szczególności Wykonawca uzyska i utrzyma ważność wszelkich wymaganych 

zgodnie z polskim prawem uzgodnień, map, certyfikatów, opinii i decyzji administracyjnych 

niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji 

obiektów objętych niniejszym PFU.  

Dokumentację projektową na każdym etapie należy dostarczać w ilości 6 egzemplarzy plus 

wersja elektroniczna. 

 

Zamawiający wymaga sporządzenia kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego z 

uwzględnieniem architektury, konstrukcji, instalacji wewnętrznych, sieci zewnętrznych, 

układu drogowego, planu zagospodarowania ternu, z uwzględnieniem wszystkich 

koniecznych do wykonania na podstawie PFU robót. 

 

Zamawiający wymaga sporządzenia kompletnego wielobranżowego projektu wykonawczego 

z uwzględnieniem architektury, konstrukcji, instalacji wewnętrznych, sieci zewnętrznych, 

układu drogowego, z uwzględnieniem wszystkich koniecznych do wykonania na podstawie 

PFU robót. 

Do projektu wykonawczego należy dołączyć specyfikację techniczną wykonania i odbioru 

robót oraz  kosztorysy robót budowlanych. 

 

Po zakończeniu robót, a przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, Zamawiający 

oczekuje sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi 

wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie w 4 egzemplarzach plus wersja 

elektroniczna wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej obiektu.     
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      W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą : 

1. Projekt powykonawczy zawierający: 

a) Stronę  tytułową 

b) Spis zawartości 

c) Oświadczenie Wykonawcy o kompletności dokumentacji powykonawczej 

d) Część  opisową  powykonawczą 

e) Rysunki  powykonawcze 

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 

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. 
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1.2.9.2  FORMAT DOKUMENTÓW 

 

Projekt budowlany powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

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

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. 

zm.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 

dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462). Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia 

konieczne do właściwego zaprojektowania i wykonania obiektów, w szczególności: 

-  zgodność projektu z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

-  zgodność projektu z wymaganiami ochrony ppoż. 

- zgodność projektu z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

sanitarno-epidemiologicznej, 

które są niezbędne dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na 

budowę. 

 

Projekt wykonawczy zostanie sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

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

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. 

zm.). Projekt wykonawczy powinien uzupełniać oraz uszczegóławiać projekt budowlany w 

zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do prawidłowego wykonania robót budowlanych 

oraz sporządzenia przedmiaru robót. 

 

Kosztorys robót budowlanych zostanie sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym ( Dz. U. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) z uwzględnieniem takiego podziału 

zakresu rzeczowego, który umożliwi ustalenie rodzaju i kosztów poszczególnych środków 

trwałych w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie 

Klasyfikacji Środków Trwałych ( Dz. U. nr 242, poz. 1622 ) z podziałem na gminy: Świdnik, 

Wólka. Kosztorys będzie ponadto zawierał wycenę wielobranżowej dokumentacji 

budowlanej, wykonawczej ( obie w rozbiciu na poszczególne branże ) oraz koszty nadzoru 

autorskiego. 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) zostaną sporządzone zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. nr 

202, poz. 2072 z późn. zm.). Jako dokument odniesienia stanowiący podstawę wykonania i 

odbioru robót należy przyjąć aktualne warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
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opracowane przez ITB oraz tam, gdzie jest to zwyczajowo stosowane przywołać odpowiednie 

normy. 

 

Wersja elektroniczna dokumentów wykonawcy zostanie przedłożona w formacie: część 

opisowa i kosztorysy - „PDF”, doc, „xls” oraz rysunkowa -„dwg” i pdf. 

 

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

2.1. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE - udostępnione 

zostanie wykonawcy w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. 

 

2.2. WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO – WODNYCH NA TERENIE BUDOWY - 

WYCIĄG ( ZAŁĄCZNIK NR 1 ) 

 

2.3. SZKIC ARCHITEKTONICZNY NOWOPROJEKTOWANEGO BUDYNKU – rzut 

sytuacyjny, rzut parteru, rzut piętra, elewacje, wizualizacje  (ZAŁĄCZNIK NR 2 ) 

 

2.4. SZKIC NIEZBĘDNEJ PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z 

NOWOPROJEKTOWANYM BUDYNKIEM (ZAŁĄCZNIK NR 3 ) 

 

2.5. MAPA Z LOKALIZACJĄ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU I JEGO 

POŁOŻENIEM WZGLĘDEM OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH ORAZ 

PROPONOWANA LOKALIZACJA ZAPLECZA BUDOWY (ZAŁĄCZNIK NR 4/1 I 

4/2 ) 

 

2.6. WYPIS Z PLANU MIEJSCOWEGO GMIN ŚWIDNIK I WÓLKA (ZAŁĄCZNIK 

NR 5 ) 

 

 

Załącznik A - zarządzenie Prezesa Zarządu PLL S.A. dot. wnoszenia przedmiotów 

zabronionych do strefy zastrzeżonej, jej części krytycznej i na pokład statku powietrznego 

 

Załącznik B - zarządzenie Prezesa Zarządu PLL S.A.  w sprawie realizacji prac zleconych 

(serwisowych, konserwacyjnych) wykonywanych przez firmy zewnętrzne na terenie obiektów 

PLL S.A. 

 

Załącznik C - uchwała Zarządu spółki PLL S.A. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

bezpieczeństwa, ochrony i przepisów porządkowych na terenie portu Lotniczego Lublin. 

 

 

2.7. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
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Zadanie zostanie zaprojektowane i wykonane z wykorzystaniem obowiązujących przepisów. 

Wykonawca zamieści w dokumentacji projektowej oświadczenie, iż zostaje ona wydana w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Jako nadrzędne stosować 

należy następujące dokumenty: 

 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 

2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu – Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 29 

listopada 2013 r. Poz. 1409 )  

            - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 

nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. nr 

202, poz. 2072 z późn. zm.)  

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 

dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) 

 

 

 

2.8. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE 

 

W  ZAKRESIE  PRAC  PROJEKTOWYCH:  

Przed    przystąpieniem   do   robot   projektowych  ( lub w ich trakcie )  Wykonawca   będzie 

zobowiązany do : 

- wykonania map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych dla obszaru objętego 

projektem 

- wykonania w razie potrzeby uzupełniającej dokumentacji geotechnicznej i geologicznej 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz. U. 

z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463 ) 

- uzyskania wszelkich niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień, pozwoleń 

 

 

PRZEGLĄD DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 

W terminie określonym w umowie Wykonawca przekaże zamawiającemu projekt budowlany, 

projekt wykonawczy, STWiOR, kosztorysy robót budowlanych po 2 egz. wersji papierowej i 

2 egz.  w wersji elektronicznej na nośnikach CD lub DVD. W terminie określonym w umowie 

Zamawiający dokona jej sprawdzenia i zawiadomi Wykonawcę, że: 
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1) akceptuje daną dokumentację w kształcie zaproponowanym przez Wykonawcę  

2) zaakceptuje daną dokumentację pod warunkiem wprowadzenia określonych modyfikacji 

 

Jeśli Zamawiający zaakceptuje daną dokumentację pod warunkiem dokonania określonych 

modyfikacji, Wykonawca niezwłocznie wprowadzi te modyfikacje przedstawiając 

Zamawiającemu dokumentacje do ponownej akceptacji w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego danej dokumentacji, Wykonawca w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania zawiadomienia o zaakceptowaniu dokumentacji dostarczy 

Zamawiającemu egzemplarze danej dokumentacji w ilości i formach określonych w umowie, 

SIWZ i PFU. 

 

 

POZWOLENIE NA BUDOWĘ : 

Po akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiającego Wykonawca wystąpi do 

właściwego organu o wydanie pozwolenia na budowę. Zamawiający udzieli Wykonawcy 

pełnomocnictwa na załatwianie na rzecz i w jego imieniu wszelkich pozwoleń i decyzji. 

 

 

POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE: 

Po zakończeniu robót Wykonawca spełniając wcześniej wymagania formalne ( m.in. po 

uzyskaniu odbioru przez właściwe służby ) wystąpi właściwego organu o wydanie 

pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa na 

załatwianie na rzecz i w jego imieniu wszelkich pozwoleń i decyzji. 

  

 

NADZORY AUTORSKIE: 

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów  

dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, w tym m.in.: 

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej i zawartych w 

niej rozwiązań 

- czuwanie, wtoku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową – zatwierdzanie materiałów do 

wbudowania; 

- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy robót 

budowlanych wątpliwości powstałych w toku tych robót 

- czuwanie, by zakres ewentualnie wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę  

 

 

 

 

NARADY KOORDYNACYJNE: 
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Zamawiający oczekuje od Wykonawcy obecności na cotygodniowych naradach 

koordynacyjnych, celem omówienia i sprawdzenia postępu prac projektowych, a także robót 

budowlanych. W trakcie narad możliwa będzie bieżąca akceptacja i uzgadnianie rozwiązań 

projektowych i wykonawczych. 

 

 

ZATWIERDZANIE MATERIAŁÓW DO WBUDOWANIA: 

Na etapie realizacji będzie obowiązywał druk zatwierdzenia materiału do wbudowania             

( ZAŁĄCZNIK NR 6) oraz druk zapytania o informację projektową ( ZAŁĄCZNIK NR 7). 

 

 


