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Program funkcjonalno-użytkowy 

NAZWA ZADANIA: 

 

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych, kanalizacji kablowej, 

sterowania oraz oprogramowania przystosowujących świetlny system pomocy 

nawigacyjnych (oświetlenie nawigacyjne) w Porcie Lotniczym Lublin S.A. do 

wymagań dla kategorii II zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 139/2014 

z dnia 12 lutego 2014roku oraz Załącznikiem  do Decyzji nr 2014/013/R z dnia 27 

lutego 2014 roku Dyrektora Wykonawczego Europejskiej  Agencji 

Bezpieczeństwa Lotniczego. 
 

LOKALIZACJA OBIEKTÓW: 

Działki określone w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska 

użytku publicznego nr IF.I.7111/7-2/10 wydanej przez Wojewodę Lubelskiego w 

dniu 18.10.2010r. 

 

Nazwa wg CPV - przedmiot główny: 
45235100-4 Roboty budowlane w zakresie budowy lotnisk 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

74232000-4 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

45000000-7 Roboty budowlane 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45.31.10.00-9 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 

Przedmiot dodatkowy CPV: 
71.32.31.00-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji 

budowlanych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe 

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

45234200-8 Systemy i serwery informacyjne 

72212900-8 Usługi opracowania oprogramowania i systemy komputerowe. 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji 

budowlanych 

 

 

Zamawiający: Port Lotniczy Lublin S.A. 

ul. Hempla 6 

20-008 Lublin 

 

 

Opracował:            inż. Grzegorz Krawczyński 

 
 

 

 

 

 

 

 



PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. 
 ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NAWIGACYJNEGO DO CAT.II 

Program funkcjonalno-użytkowy 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Opracowanie może być wykorzystane wyłącznie do użytku służbowego w  Porcie  Lotniczym  Lublin S.A.                                                                                              
                                                                                                                             

 

 

Zawartość opracowania:  
I. Część opisowa 

II. Część informacyjna 

 

 

 

I. Część opisowa. 

 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia  jest opracowanie  Projektu  Budowlanego  i   Projektu Wykonawczego 

przystosowującego oświetlenie nawigacyjne lotniska  EPLB do  kategorii  II   zgodnie z 

Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku oraz Załącznikiem do 

Decyzji nr 2014/013/R z dnia 27 lutego 2014 roku Dyrektora Wykonawczego EASA ( z 

późniejszymi  zmianami), zawierającego: 

1) Dokumentację wstępną (Projekt koncepcyjny) w 1 egz. 

2) Dokumentację ostateczną (Projekt wykonawczy) w 3 egz. 

3) Wyznaczenie zapotrzebowania dodatkowej  mocy  – 1 egz. 

 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmie : 

 

ETAP I – realizacja 15 tygodni od dnia podpisania umowy 

 

1) Modernizację oświetlenia stop poprzeczek na drogach kołowania DK-A i DK-B poprzez 

uzupełnienie ich o światła ochronne drogi startowej  tzw. WIG-WAGI,  

2) Wykonanie  zasilania świateł ochronnych drogi startowej, 

3) Zaprojektowanie i wykonanie  sterowania  świateł poprzeczek zatrzymania na DK-A i DK-B 

spełniających wymagania Załącznika do Rozporządzenia 2014/013/R Dyrektora 

Wykonawczego EASA, 

4) Zainstalowanie  dodatkowych opraw i wykonanie kanalizacji kablowej umożliwiającej    

         poprowadzenie dodatkowych obwodów  zasilania ,  

5) Uzyskanie akceptacji  Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 

dla zmodernizowanego systemu oświetlenia nawigacyjnego kategorii II,  

      6)   Dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień celem uzyskania ostatecznego  

             pozwolenia na użytkowanie systemu, 

7) Przekazanie robót Zamawiającemu zgodnie z  Prawem Budowlanym,  

 

ETAP  II – realizacja do dnia 1.07.2016 roku 

 

1) Wykonanie oświetlenia  osi  zjazdu z DS  drogą kołowania DK –B  na płytę postojową PPS-2 

(od RCL do stop poprzeczki na płycie postojowej samolotu PPS-2 ), 

2) Budowę oświetlenia krawędziowego płyty postojowej PPS-2, 

3) Wykonanie pełnego oświetlenia  płaszczyzny do zawracania na drodze startowej  przy progu 

25 , wymaganego  Załącznikiem do Decyzji nr 2014/013/R Dyrektora Wykonawczego EASA, 

4) Wykonanie sterowania i oprogramowania zmodernizowanego systemu oświetlenia  

        nawigacyjnego ,      

5) Zainstalowanie  dodatkowych opraw i wykonanie kanalizacji kablowej umożliwiającej    

         poprowadzenie dodatkowych obwodów  zasilania ,  
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6) Uzyskanie akceptacji  Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 

dla zmodernizowanego systemu oświetlenia nawigacyjnego kategorii II,  

      7)   Dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień celem uzyskania ostatecznego  

             pozwolenia na użytkowanie systemu, 

8) Przekazanie robót Zamawiającemu zgodnie z  Prawem Budowlanym.  

  

       

II. Część informacyjna        

   

Przedmiot umowy powinien spełniać w szczególności wymagania określone w: 

1) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (Dz.U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póź. 

zmianami). 

2)  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.  1133) 

3)  Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w  

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dziennik Ustaw – 1998 r., nr 130, 

poz. 859) 

4)   Załączniku nr 14 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym – Lotniska Tom I - 

Projektowanie i eksploatacja lotnisk (Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 4 z dnia 

21.02.2011r. ,  Obwieszczenie nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 lutego 2011 r. w 

sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, Tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie 

cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.) 

5)   Normie SEP: N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjne Linie Kablowe. 

6)   Załączniku do Decyzji nr 2014/013/R Dyrektora Wykonawczego EASA część 1 Specyfikacje      

certyfikacyjne (CS) i Materiały zawierające wytyczne (GM) do projektowania lotnisk wydanie 

pierwsze 27 luty 2014, Część 1 i Część 2. 

7)  „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w  

sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji 

Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 

1592/2002 i dyrektywę 2004/36/W”. 

8)  „Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania i 

procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 216/2008”. 

9)  Obowiązujących normach , dokumentach  oraz rozporządzeniach krajowych i europejskich. 
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Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu umowy należy: 

1) Wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymogami ustawy „Prawo Budowlane”, 

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2) Zapewnienia udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do 

projektowania w odpowiedniej specjalności 

3) Dostarczenie dokumentacji projektowej do siedziby Zamawiającego w ilościach 2 egz.  w 

terminie  2 tygodni od daty podpisania umowy. 

4) Dostarczenie opracowania  uzupełniającego  (Projekt Wykonawczy)  w 3 egzemplarzach w wersji 

papierowej (dokumentu) oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w 

formacie w formacie doc., pdf., dwg., 

5) Wykonawca przedłoży spis dokumentacji wraz z wykazem rysunków i schematów elektrycznych 

oraz dołączy oświadczenie, iż dokumentacja przedłożona w formie elektronicznej jest tożsama z 

dokumentacją w wersji papierowej oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma 

służyć. 

6) Wykonawca przedłoży oświadczenie, że po zapłacie kwoty przewidzianej umową  dokumentacja 

wraz z  rysunkami, schematami elektrycznymi oraz zainstalowanym oprogramowaniem   stanowić 

będzie własność materialną i intelektualną Zamawiającego.  

7) Sprawowanie  stałego nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych oraz w trakcie 

wykonywania czynności odbiorowych, a w szczególności w zakresie: 

          -  stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych    

w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8) Realizację zadania na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego Projektu 

Wykonawczego. 

9) Materiały   dostarczone muszą być nowe , muszą spełniać  wymagania jakościowe stawiane     

      materiałom używanym do budowy lotnisk kategorii II  oraz  posiadać  świadectwa CE, Deklaracje   

     Certyfikaty.   

 

Informacje ogólne 

1) Zainstalowane nowe systemy powinny być przystosowane do współpracy ze sterownikami  

istniejącymi na lotnisku EPLB, powinny być wykonane w technologii obwodów szeregowych 

6,6A oraz posiadać oprawy  wyposażone  w halogenowe źródła światła.  

2) Port Lotniczy Lublin S.A. posiada na istniejący system oświetlenia nawigacyjnego a także na 

drogę startową, płyty postojowe PPS-1 i PPS-2 gwarancje udzielone przez Wykonawców. 

Prace wykonywane w drodze startowej, drogach kołowania, płytach postojowych samolotu  

PPS-1 i  PPS-2  jak cięcie, wiercenie, klejenie itp., naruszające strukturę nawierzchni jak 

również zmiany w systemie sterowania oświetlenia nawigacyjnego wymagają uzgodnień z 

firmami Gwarantami tak, aby żadna z udzielonych Portowi gwarancji nie uległa zerwaniu 

przez Gwaranta. 
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3)  Wszystkie prace odbywać się będą na czynnym lotnisku, a  więc Wykonawca powinien  

uwzględnić w harmonogramie prac możliwość utrudnień związanych z dostępem do  pola 

ruch lotniczego wynikające z odbywających się operacji lotniczych. 

 

 

 
 


