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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Ogólne informacje o inwestycji 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zespołów obiektów kubaturowych wraz z 
zagospodarowaniem terenu na działce nr 10/50 o powierzchni 2,04 ha. Jest to teren położony w 
bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. 
Przedsięwzięcie realizowane będzie na nieruchomości częściowo zabudowanej, są to pozostałości 
obiektów do rozbiórki, obecnie nieużytkowanej z pełnym dostępem do infrastruktury technicznej. Dostęp 
do drogi publicznej ulicy Witolda Zglenickiego poprzez działki nr 10/112 i 10/134 stanowiące drogę 
wewnętrzną, do których Inwestor musi posiadać udział w prawie do działek gruntu lub ustanowioną 
służebność w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej oraz dostęp dostarczania  próbek od strony 
Zakłądu Głównego PKN ORLEN SA. Północno –wschodniej. 
Główne funkcje planowanych do realizacji obiektów to funkcja laboratorium analitycznego wraz z 
funkcją administracyjno – biurową. Pomieszczenia laboratorium przeznaczone będą do wykonywania 
analiz: paliw, produktów petrochemicznych, surowców, strumieni międzyoperacyjnych, asfaltów, wód i 
ścieków oraz osadów. 
Nieruchomości przeznaczone dla lokalizacji obiektów kubaturowych leżą na obszarze Płockiego Parku 
Przemysłowo – Technologicznego dla tego obszaru obowiązujący jest miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr 567/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 
sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
przy ulicy Witolda Zglenickiego w Płocku. Teren wybrany dla realizacji inwestycji objęty został 
wskazanym wyżej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym określono 
przeznaczenie zagospodarowania tych terenów – zakres planowanego przedsięwzięcia jest zgody z 
tymi ustaleniami.  
Przedsięwzięcie realizowane będzie na nieruchomości częściowo zabudowanej [pozostałości obiektów 
do rozbiórki], obecnie nieużytkowanej z pełnym dostępem do infrastruktury technicznej i drogowej tj. na 
obszarze działki o numerze ewidencyjnym: 10/50 o powierzchni obszaru 2,04 ha przy czym teren zajęty 
pod zabudowę (obiekty kubaturowe oraz utwardzona powierzchnia systemu wewnętrznej komunikacji 
pieszo – jezdnej wraz z miejscami parkingowymi) nie przekracza 2 ha. 
Planowane przedsięwzięcie posiada akceptację do dofinansowania ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007 – 2013 – projekt kluczowy Beneficjenta – spółki zarządzającej Płocki Park 
Przemysłowo – Technologiczny S.A. 

1.2. Zakres robót 
W skład zadania wchodzi sporządzenie projektu organizacyjnego, projektu budowlanego (wraz z 
uzyskaniem niezbędnych opinii, pozwoleń, uzgodnień), uzyskanie pozwolenia na budowę, sporządzenie 
projektów wykonawczych, oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w projektów wraz z 
przyłączami i wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu wraz ze zgłoszeniem zakończenia 
robót i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. W skład zamierzenia wchodzą również wszelkie prace i 
koszty niezbędne do poniesienia w celu przygotowania w/w inwestycji do realizacji tzn. wykonawca 
pokryje koszty rozbiórek obiektów, demontażu i przekładek sieci. Wykonawca również na koszt własny 
wykona wszelkie niezbędne badania, uzgodnienia, analizy oraz mapy niezbędne do prawidłowej 
realizacji przedsięwzięcia. 
Zakres zadania obejmuje: 
• Opracowanie uzgodnionej i zatwierdzonej przez inwestora koncepcji programowo-przestrzennej, 
• Uzyskanie wszelkich warunków, opinii, pozwoleń i uzgodnień, badań, w zakresie niezbędnym do 

opracowania pełnej dokumentacji projektowej, 
• Opracowanie projektu budowlanego zatwierdzonego przez zamawiającego i uzyskanie pozwolenia 

na budowę, 
• Opracowanie i uzgodnienie z inwestorem projektów wykonawczych we wszystkich branżach oraz 

sporządzenie dokumentacji stref zagrożenia wybuchem, 
• Wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji robót budowlanych, 
• Wyposażenie budynku i terenu w zakresie elementów stałych, stoły laboratoryjne , dygestoria 
• Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
W ramach inwestycji oprócz obiektów kubaturowych wybudowane zostaną: 
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• dwa zbiorniki naziemne, bezodpływowe, bezciśnieniowe, dwupłaszczowe o pojemności ok. 6 m3 
każdy 

• miejsca parkingowe oraz ciągi pieszo-jezdne stanowiące wewnętrzny układ komunikacyjny 
• dwie wiaty o powierzchni po 20 m2 do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem 

możliwości ich segregacji 
• pomieszczenie gazów technicznych połączone sieciami z budynkiem laboratorium odpowiednio 

uziemione 
• przyłącza wody i kanalizacji: sanitarnej, opadowej i przemysłowej, energetyczne i teletechniczne 

oraz energii cieplnej 
1.3. Założenia technologiczne  

Projektowane laboratorium jest laboratorium przemysłowym i jego głównym celem będzie zapewnienie 
kontroli analitycznej procesów technologicznych instalacji, terminali paliw, monitoring jakości na 
stacjach paliw PKN ORLEN S.A i innych Klientów. Pomieszczenia laboratorium przeznaczone będą do 
wykonywania analiz: paliw, produktów petrochemicznych, surowców, strumieni międzyoperacyjnych, 
asfaltów, wód i ścieków oraz osadów, a także analiz dotyczących badania środowiska pracy . 
Rodzaje badań i analiz wykonywanych w Centralnym Laboratorium: 
• badania pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na 

stanowiskach pracy,  
• ocena narażenia zawodowego pracowników niezbędna do oszacowania ryzyka zawodowego oraz 

interpretacji higienicznej otrzymanych wyników, 
• monitorowanie i analiza wód, ścieków, osadów i gleb, 
• pobór i analizy próbek z otworów obserwacyjnych (piezometrów), 
• analiza próbek środowiskowych do oceny emisji i imisji,  
• badania olejów przepracowanych, opałowych, żeglugowych, 
• badania asfaltów, 
• szeroki zakres analiz fizykochemicznych jakości paliw, biopaliw, LPG, olejów silnikowych oraz 

specjalnych analiz produktów naftowych na zgodność z wymaganiami określonej normy, 
• świadczenie usług w zakresie doradztwa technicznego i technologicznego,  
• prowadzenie konserwacji, przeglądów silników badawczych, 
• badania biokomponentów dla oceny zgodności, 

1.4. Uwarunkowania środowiskowe 
Obiekty podlegające niniejszemu opracowaniu zlokalizowane są w Płocku przy ul. Zglenickiego, na 
działce nr 10/50 na terenie bezpośrednio przyległym do Zakładu Głównego PKN ORLEN. Teren ten jest 
objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr 567/XXXIX/09 
Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku. Zgodnie z ustaleniami planu na tym obszarze 
obowiązują następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
• zakaz lokalizowania przedsięwzięć, których użytkowanie będzie skutkować przekroczeniem 

uciążliwości spowodowanych przez hałas, wibrację, zakłócenia elektryczne i promieniowanie lub 
przekroczeniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby ponad łączny dopuszczalny poziom 
określony przepisami prawa, 

• zakaz lokalizowania zakładów o zwiększonym ryzyku oraz zakładów o dużym ryzyku wystąpienia 
poważnych awarii przemysłowych, 

• wszelkie przedsięwzięcia inwestycyjne muszą spełniać wymogi najlepszej dostępnej technologii, 
• zakaz prowadzenia działalności gospodarczej o uciążliwości wykraczającej poza granice działki lub 

terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, 
• nakaz odprowadzenia ścieków sanitarnych i technologicznych do sieci, wody opadowe z terenów 

utwardzonych i powierzchni dachów należy odprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej, 
• zakaz wycinania drzew i krzewów, przy czym niezbędną wycinkę drzew i krzewów dopuszcza się za 

zgodą właściwego organu administracji publicznej w przypadkach: stwarzających zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska lub stanowiących istotną przeszkodę dla 
lokalizacji budynków i budowli, a także urządzeń infrastruktury technicznej, istniejące pojedyncze 
drzewa i zespoły zieleni należy w miarę możliwości wkomponować w projektowane 
zagospodarowanie terenu, 

• zakaz dokonywania zmian w naturalnym ukształtowaniu terenu, w szczególności wpływających na 
stosunki wodne, za wyjątkiem zmian związanych z robotami budowlanymi prowadzonymi na 
podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

Prezydent Miasta Płocka po rozpatrzeniu wniosku przedstawionego przez Płocki Park Przemysłowo-
Technologiczny w decyzji nr WGK.II.76240-52/10 z dn. 3 września 2010 roku stwierdził brak potrzeby 
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przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu Laboratorium Centralnego wraz z 
zagospodarowaniem terenu” na działce o numerze ewidencyjnym 10/50 położonej w Płocku przy ulicy 
Zglenickiego. 
 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRE ŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT 
BUDOWLANYCH  
Budynek ma powstać na działce o numerze ewidencji gruntów 10/50 obręb geodezyjny Nr 13 Kombinat 
w Płocku. Powierzchnia działki budowlanej wynosi 20.415 m2. 
Powierzchnia użytkowa części laboratoryjnej z pomieszczeniami technologicznymi powinna wynosić 
maksymalnie: 5.600 m2, powierzchnia użytkowa części administracyjno - socjalnej maksymalnie 
900 m2. Przewidywane zatrudnienie w laboratorium - 300 osób w systemie trzyzmianowym, w tym 70% 
to kobiety, a 30% to mężczyźni. W części administracyjnej zatrudnionych będzie maksymalnie 40 osób. 
Parametry zabudowy budynków laboratorium oraz budynku administracyjnego:  
• Powierzchnia całkowita maksymalnie: 7.500 m 2 
• Powierzchnia u żytkowa maksymalnie: 6.500 m 2  
• Powierzchnia zabudowy maksymalnie: 6.800 m 2  
• Maksymalna wysokość obiektu: zgodnie z zapisami planu miejscowego 18 m, dla budynku 

biurowego 40 m  
Na terenie działki przewiduje się budowę następujących obiektów: 
• Miejsce do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji 

– wiata maksymalnie ok. 20 m2. 
• Dwa zbiorniki naziemne, bezciśnieniowe, dwupłaszczowe o pojemności 6 m3 każdy na odpady 

ciekłe – zlewki węglowodorów. Powierzchnia przewidziana pod zbiorniki wyniesie nie więcej niż 
50 m2 i wymaga zachowania odpowiednich odległości określonych w stosownych przepisach . 

• Pomieszczenie gazów technicznych – odrębne od głównego kompleksu – połączone sieciami z 
budynkiem Laboratorium. Powierzchnia zabudowy pod pomieszczenie gazów technicznych nie 
przekroczy 100 m2. 

• Plac gospodarczy z parkingiem wewnętrznym na 15 stanowisk dla samochodów powyżej 3,5 t, 
parking zewnętrzny na 30 samochodów osobowych, wewnętrzny układ komunikacyjny, ciągi 
pieszo-jezdne. 

• Pomieszczenie garażowe na 3 samochody 
Powierzchnia biologicznie czynna na działce powinna stanowić minimum 15%. 
Maksymalny wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki wynosi 
zgodnie z zapisami miejscowego planu 80%. 
 

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓ WIENIA 
• Schemat powiązań funkcjonalnych powierzchni użytkowych - załącznik Nr 1 do programu 

funkcjonalno-użytkowego 
• Schemat zagospodarowania terenu - załącznik Nr 2 do programu funkcjonalno-użytkowego 
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Witolda 

Zglenickiego w Płocku zatwierdzony Uchwałą Nr 567/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 
sierpnia 2009 roku – załącznik Nr 3 do programu funkcjonalno-użytkowego 

• Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 otrzymana z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej dnia 6 sierpnia 2010 roku - załącznik Nr 4 do programu funkcjonalno-użytkowego 

• Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 pobrana z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej dnia 8 sierpnia 2010 roku - załącznik Nr 5 do programu funkcjonalno-użytkowego 

• Wyniki badań gruntowo-wodnych terenu działki 10/50 - załącznik Nr 6 do programu funkcjonalno-
użytkowego 

• Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane - załącznik Nr 7 do programu funkcjonalno-użytkowego 

• Wstępne warunki przyłączenia do sieci energetycznej i cieplnej - załącznik Nr 8 do programu 
funkcjonalno-użytkowego 

• Wstępne warunki przyłączenia do sieci wody i kanalizacji - załącznik Nr 9 do programu 
funkcjonalno-użytkowego 

Przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym schematy powiązań funkcjonalnych 
powierzchni użytkowych są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do 
sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład przedsięwzięcia. W 
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przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego a 
opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 
Koncepcję programowo-przestrzenną projektowanego obiektu należy uzgodnić z Zamawiającym wraz z 
uzyskaniem jego akceptacji przed rozpoczęciem prac nad projektem budowlanym i projektami 
wykonawczymi. 
 

4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-U ŻYTKOWE 
Główne funkcje planowanych do realizacji obiektów to funkcja laboratorium analitycznego wraz z 
funkcją administracyjno - biurową. Pomieszczenia laboratoryjne przeznaczone będą do wykonywania 
analiz: paliw, produktów petrochemicznych, surowców, strumieni międzyoperacyjnych, asfaltów, 
wód, ścieków, osadów. Projektowane laboratorium będzie centralnym laboratorium przemysłowym, 
skupiającym 7 specjalistycznych oddziałów: 
• Laboratorium Wód ,Ścieków i Gleb 
• Laboratorium Paliw i Silników 
• Laboratorium Olejów i Asfaltów 
• Laboratorium Badań Specjalnych 
• Laboratorium Badań Środowiska Pracy 
• Laboratorium Chromatografii 
• Laboratorium Produktów Petrochemicznych 
• Laboratorium Badawcze 
• Dział Logistyki 
Wszystkie laboratoria wykonują analizy kontrolujące procesy technologiczne Zakładu Głównego 
PKN ORLEN, badania gotowych produktów oraz wykonują badania zlecone przez klientów 
zewnętrznych. Pracownicy Działu Logistyki dokonują poboru prób na stacjach paliw w ramach 
monitoringu jakości zleconego przez PKN ORLEN oraz dostarczają pobrane próby do laboratoriów 
celem wykonania badań.  
Inwestycja obejmuje budowę zespołu obiektów wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowanie terenów. 
W tym zakresie zakłada się budowę obiektu lub dwóch obiektów połączonych łącznikiem w 
prostopadłościennych formach architektonicznych, niepodpiwniczonych. 
 

5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-U ŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH 
POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH 
Charakterystyczne parametry określające wielkość inwestycji: 
W zakresie zagospodarowania terenu: 
Powierzchnia działki nr 10/50: 20 415 m2, 
Planowana maksymalna powierzchnia zabudowy: ok. 6 800 m2, 
Planowana maksymalna powierzchnia użytkowa: ok. 6 700 m2, 
Inwestor do zabudowy przewiduje w/w działkę w zakresie określonym w M.P.Z.P. (załącznik nr 3) jako 
teren 6PU.  
Zaleca się budowę budynku piętrowego wyposażonego w dźwig towarowo-osobowy przeznaczony 
głównie do transportu próbek. Na parterze budynku powinny być umieszczone Laboratorium Paliw i 
Silników, Laboratorium  Olejów i Asfaltów, Laboratorium Chromatografii, Laboratorium Produktów 
Petrochemicznych. Natomiast na piętrze można zlokalizować Laboratorium Wód ,Ścieków i Gleb, 
Laboratorium Badań Środowiska Pracy, Laboratorium Badań Specjalnych, Laboratorium 
Badawcze. Dział logistyki oddzielne wejście do budynku na parterze.  
Strukturę wymaganych pomieszczeń przedstawiono w tabeli poniżej.  

BUDYNEK LABORATORIUM   

Pomieszc zenia Laboratoryjne    
Sale Laboratoryjne (w tym pomieszczenia wagowe i przygotowania 
odczynników przy każdej sali), w podziale na: 

  

• Centralny pokój przyjęcia i dystrybucji prób 40 m2  
• Laboratorium Wód, Ścieków i Gleb 380 m2  
• Laboratorium Paliw i Silników 390 m2  
• Laboratorium Olejów i Asfaltów 430 m2  
• Laboratorium Badań Specjalnych 120 m2  
• Laboratorium Badań Środowiska Pracy 130 m2  
• Laboratorium Chromatografii 585 m2  



Klient/Instalacja: PPPT S.A. 
LABORATORIUM CENTRALNE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

 
Nazwa dok./rys.:  

CZĘŚĆ OPISOWA 

Strona: 002 
Nr dok./rys.: 4560-G-00-C-001 Arkusz: 5 z 17 

Dane, rysunki oraz inne informacje nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane ani udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych 
celów niż opisane w umowie. 

• Laboratorium Produktów Petrochemicznych 380 m2  
• Laboratorium Badawcze 50 m2  
Magazyny (odczynników, odczynników palnych, szkła, kwasów, zasad) - 
wspólne 

(4x20) 80 m2 

Magazyn części zamiennych i aparatury - wspólne (3x20) 60 m2 
Magazyn szkła, środków czystości i odzieży - wspólne (4x25)100 m 
Magazyn prób archiwalnych – wspólne (2x25) 50 m2 
Pokój zmywczy – wspólne centralna zmywalnia (2x25) 50 m2 
Pomieszczenie silników - wspólne (3x30) 90 m2 
Pomieszczenie do przyjmowania i rozdziału prób - wspólne (2x50) 100 m2 
Warsztat 30 m2 
Dział Logistyki 150 m2 
Pomieszczenia techniczne i po mocnicze    
Kotłownia lub węzeł cieplny 50 m2 
wentylatornia 150 m2 
serwerownia 15 m2 
Rozdzielnia elektryczna 15 m2 
archiwum 100 m2 
Garaż + warsztat 50 m2 
Komunikacja (korytarze, klatki schodowe i winda towarowo osobowa 500 m2 
Pomieszczenie porządkowe 10 m2 
Pomieszczenia administracyjno -biurowe    
Pokoje kierowników laboratoriów (8 osób) (8x15) 120 m2 
Pokoje specjalistów (16 osób) (8x15) 120 m2 
Pokoje zmianowe 7x10 m2 1x30 m2 (8x15) 120 m2 
dyspozytornia 15 m2 
Pokój kierownika działu Logistyki 15 m2 
Pokój techniczny 15 m2 
Jadalnia + aneks kuchenny 150 m2 
Szatnie+węzły sanitarne (300 osób) 800 m2 
Sala konferencyjna 30 m2 
palarnia 15 m2 

RAZEM 5505 m2 

 

BUDYNEK BIUROWY   

Pokoje Zarządu+sekretariat 130 m2 
Pokoje kierowników (15szt.) 175 m2 
Pokoje biurowe (20 szt.) 250 m2 
Sala konferencyjna 1 50 m2 
Archiwum 50 m2 
Jadalnia + aneks kuchenny 20 m2 
Pomieszczenia sanitarne 30 m2 
Sala konferencyjna 15 m2 
Komunikacja+recepcja 180 m2 

RAZEM 900 m2 

Pokoje zmianowe i pokoje specjalistów należy umieścić w pobliżu sal laboratoryjnych. Pomieszczenia 
do przyjmowania i rozdziału prób należy umieścić przy głównych wejściach do strefy laboratoryjnej. 
W zestawieniu tabelarycznym nie uwzględniono wszystkich powierzchni komunikacji, szachtów 
instalacyjnych itp. Powierzchnie tego typu należy uwzględnić w opracowywanej dokumentacji 
projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dopuszcza się przekroczenie powierzchni 
projektowanych pomieszczeń o +/- 10% w ramach jednej funkcji, w odniesieniu do całego budynku o 
+/- 5%. 
Projektowany obiekt musi uwzględniać wszystkie potrzeby przedstawione w programie funkcjonalno-
użytkowym. Przedstawione parametry są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną 
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ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i 
projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia. 
 

6. OGÓLNY OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJ ĄCEGO – CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ 
BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH  
Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 
przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego 
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
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 wyborach budowlanych i posiadają 
wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznych, będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, 
że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzanych badań obciążają wykonawcę. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 
• Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem wniosku wykonawcy 

o wykonanie robót budowlanych oraz projekty wykonawcze – przed ich skierowaniem do 
wykonawcy robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, 
oczekiwaniami użytkownika oraz warunkami umowy, 

• Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności z danymi zawartymi w projektach wykonawczych, 

• Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 
wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. Dla potrzeb zapewnienia 
współpracy z wykonawcą i potwierdzenia kontroli wykonanych robót budowlanych oraz dokonania 
odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z 
ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy 

Zamawiający wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne budynku miały zapewnioną trwałość 
nie mniejszą niż 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania 
powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne 
powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat. Rozwiązania projektowe 
zawarte w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz 
projekty wykonawcze podlegać będą zatwierdzeniu przez zamawiającego – w aspekcie ich zgodności z 
programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY  
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy przygotować projekt organizacji terenu budowy 
uwzględniając wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym między innymi: 
• organizację robót budowlanych, 
• zabezpieczenie interesów osób trzecich, 
• warunki bezpieczeństwa pracy, 
• zaplecze dla potrzeb budowy, 
• warunki dotyczące organizacji ruchu, 
• ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni, 
• przebudowy kolidujących istniejących sieci. 
Wykonanie wszelkich prac, wraz z kosztami ich wykonania, w celu przygotowania terenu do realizacji 
inwestycji jak i uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń leży po stronie Wykonawcy. 
 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  
Na terenie przewidzianym pod inwestycję znajdują się budynki o charakterze przemysłowym, które są 
od dawna nieużytkowane. Są to obiekty w bardzo złym stanie technicznym przewidziane przez 
Zamawiającego do rozbiórki. 
Dokumentacja fotograficzna oraz opis obiektów przeznaczonych do rozbiórki znajduje się w części 
informacyjnej programu. 
 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
Część laboratoryjną budynku należy umieścić bezpośrednio przy ogrodzeniu z PKN ORLEN S.A. oraz 
zapewnić dostęp bezpośrednio z terenu Zakładu celem dostarczania próbek. Część biurowa – 
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wymagany dostęp z zewnątrz. Należy zapewnić oddzielenie części biurowej od laboratoryjnej w sposób 
uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych (klient zewnętrzny) na teren PKN ORLEN. 
Program zakłada również budowę parkingu. Wymagana ilość miejsc parkingowych: 
• parking wewnętrzny : 15 stanowisk  (samochody powyżej 3,5t) 
• parking zewnętrzny : 30 stanowisk samochody osobowe 
Na terenie inwestycji przewiduje się również budowę dwóch zbiorników naziemnych bezodpływowych 
na odpady ciekłe (zlewki węglowodorów). Jeden ze zbiorników wykorzystywany będzie na 
magazynowanie odpadów węglowodorów lekkich typu: benzyna drugi na magazynowanie 
węglowodorów ciężkich typu: olej napędowy. Odpady ciekłe ze zbiorników  będą odbierane przez  
wyspecjalizowane  firmy i utylizowane przez uprawnione firmy lub wykorzystywane w procesach 
produkcyjnych zakładu głównego PKN Orlen S.A. .Przewidywana ilość „zlewek” na miesiąc nie 
przekroczy 30 m3. Biorą pod uwagę sposób opróżniania przewiduje się zastosowanie 2 zbiorników 
bezciśnieniowych, dwupłaszczowych o pojemności ok. 6 m3 każdy. Zbiorniki winny posiadać układy 
automatyki przemysłowej pozwalające na kontrolę poziomu napełnienia i parametrów pracy, systemy 
oddechowe, stałe instalacje przeciwpożarowe. Zbiorniki będą zabezpieczone przed przedostaniem się 
węglowodorów do gruntu w przypadku rozszczelnienia lub innej awarii. Powierzchnia przewidziana pod 
zbiorniki wyniesie nie więcej niż 50 m2 i wymaga zachowania odpowiednich odległości określonych w 
stosownych przepisach.  
Przewiduje się budowę pomieszczenia gazów technicznych – odrębne od głównego kompleksu – 
połączonego sieciami z budynkiem Laboratorium. Gazy techniczne dostarczane będą do sal 
laboratoryjnych z butli lub zbiorników siecią wewnętrzną. Butle znajdować się będą w pomieszczeniu 
magazynowym spełniającym wymagania Prawa budowlanego i przepisów przeciwpożarowych dla 
gazów palnych i tlenu. Do sal laboratoryjnych wymagane będzie doprowadzenie sprężonego powietrza 
z sieci PKN ORLEN lub własnej sprężarki i zbiornika buforowego. Powierzchnia zabudowy pod 
pomieszczenie gazów technicznych nie przekroczy 100 m2. 
Maksymalny wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki wynosi 
zgodnie z zapisami miejscowego planu 80%. 
Łączna – maksymalna - powierzchnia zabudowana i utwardzona dla zespołu obiektów Laboratorium 
Centralnego nie może przekroczyć 16 300 m2. 
Dla zespołu obiektów zakłada się budowę infrastruktury zewnętrznej i przyłączy: 
• Sieci wody pitnej i gospodarczej – włączenie nastąpi w istniejącą zakładową sieć 

wodnokanalizacyjną, której właścicielem jest PKN Orlen S.A. [Zakład Wodno Ściekowy] – 
umieszczoną w pasie drogowym przy granicy działki. Dla celów porządkowych przewiduje się 
montaż hydrantów ogrodowych podziemnych DN50, zasilanych z sieci wody gospodarczej. 

• Obrona przeciwpożarowa przy pomocy zewnętrznych hydrantów nadziemnych DN100, zasilanych 
z sieci wodociągowej. Należy zapewnić zgodne z obowiązującymi przepisami rozmieszczenie 
hydrantów oraz ilość wody niezbędnej do prowadzenia akcji gaśniczej. 

• Kanalizacji sanitarnej - włączenie nastąpi w istniejącą zakładową sieć wodnokanalizacyjną, której 
właścicielem jest PKN Orlen S.A. [Zakład Wodno Ściekowy] – umieszczoną w pasie drogowym 
przy granicy działki. 

• Kanalizacji przemysłowej I systemu - włączenie nastąpi w istniejącą zakładową sieć 
wodnokanalizacyjną, której właścicielem jest PKN Orlen S.A. [Zakład Wodno Ściekowy] – 
umieszczoną w pasie drogowym przy granicy działki. 

• Zasilanie w energię elektryczną – włączenie nastąpi w istniejącą sieć zakładową, której 
właścicielem jest PKN Orlen S.A. – Zakład Elektrociepłowni – dostępne ok. 60 m od granicy działki  

• Zasilanie w energię cieplną – włączenie nastąpi w istniejącą sieć, której właścicielem jest PKN 
Orlen S.A. – Zakład Elektrociepłowni – dostępne ok. 60 m od granicy działki. 

• Doprowadzenie gazów technicznych - gazy techniczne dostarczane będą do sal laboratoryjnych z 
butli lub zbiorników siecią wewnętrzną. Butle znajdować się będą w pomieszczeniu magazynowym 
spełniającym wymagania Prawa budowlanego i przepisów ppoż dla gazów palnych i tlenu. Do sal 
laboratoryjnych wymagane będzie doprowadzenie sprężonego powietrza z sieci PKN ORLEN lub 
własnej sprężarki i zbiornika buforowego. 

• Na etapie rozwoju działalności Laboratorium Centralnego – o ile wystąpi konieczność podłączenia 
instalacji gazów technicznych – będzie istniała taka możliwość poprzez włączenie w istniejącą 
zakładową instalację gazów technicznych, której właścicielem jest PKN Orlen S.A. – estakada na 
granicy działki.  

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zakłada 
rygorystyczne normy dla powierzchni biologicznie czynnych – na terenie obejmującym co najmniej 
15 % zostaną zorganizowane tereny zielone. Należy zaplanować i wykonać elementy zieleni i małej 
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architektury (ławki, kosze na śmieci itp.). Całość terenu powinna być oświetlona i objęta monitoringiem. 
Należy wyodrębnić podwórko gospodarcze z drogą dojazdową w pobliżu wejścia gospodarczego oraz 
bramy wjazdowej na teren. Na obszarze gospodarczym należy obowiązkowo przewidzieć miejsce na 
pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów z uwzględnieniem możliwości ich segregacji – dwie 
zadaszone wiaty o powierzchni ok. 20 m2 każda. 
Należy zapewnić wykonanie układu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu 
obiektów i powierzchni parkingów oraz chodników, do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z 
parkingów winny spełniać wymagania przepisów w zakresie ich czystości. 
Wszystkie przyłącza do obiektu powinny być wykonane jako ziemne. 
Sieć oświetlenia terenu powinna być również wykonana jako kablowa.  Włączenie oświetlenia terenu 
powinno być samoczynne (czujnik zmierzchowy lub wyłącznik czasowy) i dodatkowo możliwe z 
pomieszczenia ochrony budynku. 
Laboratorium powinno mieć zapewniony bezpośredni wjazd z terenu PKN ORLEN w celu możliwości 
dostarczania próbek z Zakładu Produkcyjnego. Brama powinna umożliwiać wjazd samochodów 
dostawczych oraz zachować standardy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa terenu Zakładu 
Głównego PKN ORLEN. Po stronie PKN w bezpośrednim sąsiedztwie działki 10/50 istnieją liczne 
przeszkody wzdłuż ogrodzenia. Są to rurociągi na estakadzie, sieci i studnie infrastruktury podziemnej 
oraz hydranty. 
Do budynku należy zapewnić drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd 
pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż 
dłuższego boku budynku na całej jego długości, a w przypadku gdy krótszy bok budynku ma więcej niż 
60 m - z jego dwóch stron, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej musi być oddalona od ściany 
budynku o 5-15 m dla obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi. Pomiędzy tą drogą i ścianą 
budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o 
wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników 
i drabin mechanicznych. 
Główne wyjścia z obiektów budowlanych powinny mieć połączenie z drogą pożarową, dojściem o 
szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 50 m, w sposób zapewniający dotarcie 
bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej w tych obiektach. 
Droga pożarowa powinna zapewniać przejazd bez cofania lub powinna być zakończona placem 
manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, względnie można przewidzieć inne rozwiązania umożliwiające 
zawrócenie pojazdu. Dopuszcza się wykonanie odcinka drogi pożarowej o długości nie większej niż 15 
m, z którego wyjazd jest możliwy jedynie przez cofanie pojazdu. 
Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej nie może wynosić mniej niż 11 m.  
Drogi pożarowe oraz place manewrowe mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 5 m od 
chronionego budynku, pod warunkiem że ściana zewnętrzna budynku na tym odcinku oraz w odległości 
do 5 m od niego posiada klasę odporności ogniowej wymaganą dla ściany oddzielenia pożarowego 
tego budynku. 
Zakres prac obejmuje wykonanie projektu i nasadzeń zieleni. Należy przewidzieć roślinność o 
zróżnicowanej wysokości (niska, średniowysoka). Jednocześnie Inwestor zakłada pozostawienie w 
maksymalnym możliwym stopniu istniejącego zadrzewienia nieruchomości. Wykonać należy 
oświetlenie zewnętrzne na traktach komunikacyjnych, parkingu i placu gospodarczym. Całość terenu 
musi być ogrodzona bez możliwości dostępu osób nieuprawnionych (wyjątek może stanowić parking 
zewnętrzny i teren przed głównym wejściem do budynku biurowego). Całość terenu należy objąć 
monitoringiem. Koncepcja zagospodarowania terenu podlegać będzie akceptacji Zamawiającego (wraz 
z koncepcją budynku) przed przystąpieniem do wykonywania projektu budowlanego. 
 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TECHNOLOGII LABORATORIUM  
Projektowane laboratorium przeznaczone będzie do wykonywania analiz: paliw, produktów 
petrochemicznych, surowców, strumieni międzyoperacyjnych, asfaltów, wód, ścieków, osadów. 
Powierzchnia użytkowa części laboratoryjnej wraz z pomieszczeniami technologicznymi oraz częścią 
biurową obsługującą laboratorium wyniesie maksymalnie: 5.600 m2.  
Laboratorium będzie prowadziło prace badawcze na potrzeby PKN ORLEN S.A., prowadzone będą 
badania czynników mających na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz 
wykonywane będą badania niezbędne do wyliczenia wielkości emisji CO2 do środowiska. 
   

11. WYMAGANIA OGÓLNOBUDOWLANE: ARCHITEKTURA I KONST RUKCJA  
Obiekty budowlane należy zaprojektować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego przy ulicy Witolda Zglenickiego w Płocku.  
• Maksymalna wysokość budynków – 18,0 m. 
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• Maksymalna wysokość budynków biurowo - administracyjnych - 40 m. 
• Maksymalnej wysokości budowli nie ustala się. 
• Przeszkody lotnicze muszą być zgłoszone Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz 

oznakowane zgodnie z przepisami odrębnymi. 
• Kątów nachylenia dachów i stropodachów nie ustala się. 
Wymagania ogólnobudowlane; 
• zastosowane rozwi ązania winny uwzgl ędniać aktualne wymagania dla pomieszcze ń, w 

których znajduj ą się ciecze i gazy palne oraz stref zagro żonych wybuchem (benzyny, gazy 
płynne, LPG, wodór, acetylen itp) 

• Konstrukcja – zaleca się system szkieletowy jako optymalny.  
• Fundamenty – żelbetowe wylewane. 
• Ściany zewnętrzne 

Poziomu fundamentowego - ściany żelbetowe wylewane grubości 25,0 cm, izolacja pionowa 2 x 
papa termozgrzewalna na podkładzie z bitumicznego roztworu gruntującego, klejonych w sposób 
ciągły z izolacją poziomą, warstwa dociskowa wykonana z płyty ze styropianu ekstrudowanego (do 
kontaktu z gruntem), zaciągniętą spoiwem polimerowym o dużej odporności na wilgoć, obsypanej 
gruntem. Powyżej gruntu na cokole budynku dodatkowo tynk mozaikowy lub płytki klinkierowe. 
Poziomu nadziemnego - z bloczków gazobetonowych M700, murowanych na zaprawie 
cementowo-wapiennej, ocieplenie wełną mineralną lub styropianem samogasnącym o grubości 
zapewniającej spełnienie wymagań cieplnych w technologii „lekko-mokrej” z wyprawą tynkarską 
akrylową lub okładziną z płyt elewacyjnych wysokiej jakości. Kolorystka budynków do uzgodnienia 
z Inwestorem. 

• Ściany wewnętrzne 
Nośne - z bloczków gazobetonowych M700, murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. 
Działowe - z cegły dziurawki lub pustaków typu Pd-1 do ścian działowych grubości 12,0cm i 6,5cm. 
Ścianki grubości 6,5cm, a także 8,0cm w przypadku bloczków z gazobetonu, należy zbroić w 
warstwie poziomej co 24,0 - 28,0 cm prętem stalowym Ø6 mm kotwionym poprzecznie. Dopuszcza 
się inne rozwiązania materiałowe, np.: z bloczków gazobetonowych grubości 12,0cm i 8,0cm lub 
płyt gipsowych „PROMONTA”, lub lekkie ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. 
Ściany z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, wypełnienie między płytami – wełna 
mineralna gęstości 60 kg/m2. Konstrukcja ściany: 2 x płyta gipsowo-kartonowa GKF gr. 12,5mm, 
wypełnienie z wełny mineralnej gr. 100mm. Systemowe profile ścienne typu C100, U100, UA100, z 
blachy gr. 0,6mm, narożniki aluminiowe perferowane 50 x 50mm. Elementy mocujące, akcesoria i 
materiały wykończeniowe zgodnie z technologią wykonania ścian. Wykonanie ścian w wersji 
akustycznej, tj. na konstrukcji z ceowników 100 oddzielonych przekładkami dylatacyjnymi od 
stropu. 
W przypadku zastosowania lekkich ścian z płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach 
sanitarnych i socjalnych należy przewidzieć stojaki i osprzęt instalacyjny do zamocowania 
umywalek, pisuarów, baterii ściennych oraz doprowadzenia podłączeń wody i kanalizacji. Elementy 
uzupełniające, szyny do mocowania rur, trawersy zgodnie z technologią systemu suchej zabudowy. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie normatywnych izolacyjności akustycznych ścian 
wewnętrznych. 

• Stropy międzykondygnacyjne - żelbetowe wylewane lub gęstożebrowe typu Teriva. Należy zwrócić 
uwagę na zachowanie odpowiedniej izolacyjności akustycznej, a w pomieszczeniach mokrych 
(łazienki, jadalnie, sale laboratoryjne) dodatkowo izolacji wodoszczelnej. 

• Dachy i stropodachy – preferuje się dachy płaskie, stropodachy pełne w układzie warstw 
tradycyjnym lub dach odwrócony ze żwirową warstwą wierzchnią. 

• Schody i pochylnie - żelbetowe wylewane. 
• Podłogi i posadzki - odprowadzić ładunki antyelektrostatyczne 

W pomieszczeniach laboratorium, korytarzach i na klatce schodowej gres o wysokiej klasie 
ścieralności, nie poślizgowy oraz dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i 
warunki użytkowe. W salach laboratoryjnych chemoodporne i antyelektrostatyczne. 
W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych terakota. 
W pokojach biurowych wykładzina dywanowa antystatyczna, przystosowana do mebli biurowych na 
kółkach. 
Rodzaj wykładzin podłogowych i płytek ceramicznych należy uzgodnić z Inwestorem. 

• Stolarka okienna i drzwiowa 
Drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne podwójne w technologii aluminiowej, profile pięciokomorowe 
lakierowane proszkowo. Oszklenie podwójną szybą zespoloną termofloat (U=1,1 W/m2K), szkło 
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bezpieczne. Okucia systemowe, zamek wpuszczany z wkładką patentową, zawiasy stalowe z 
regulacją, samozamykacze z blokadą położenia otwartego. 
Drzwi wewnątrzlokalowe do pokoi, tłoczone, okleinowane, ościeżnica regulowana, systemowa. 
Okleina naturalna, kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Drzwi wyposażone w zamki jednopunktowe, 
wpuszczane z wkładką patentową Drzwi do pomieszczeń sanitarnych i socjalnych wyposażone w 
tuleje wentylacyjne mosiężne. 
Okna – wykonanie w systemie technologii aluminium - profile pięciokomorowe lakierowane 
proszkowo. Oszklenie podwójną szybą zespoloną termofloat (U=1,1 W/m2K), szyba zewnętrzna – 
szkło bezpieczne. Okucia obwiedniowe z możliwością mikrowentylacji przy zamkniętym skrzydle. 

• Elementy wykończenia wnętrz 
Ściany pomieszczeń – tynki z gładzią gipsową malowane farbą akrylową lub emulsyjną w kolorze 
pastelowym, w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych i laboratorium ceramika do wysokości 
sufitu podwieszonego, wykonanie zgodnie z zamierzeniami aranżacji wnętrz w uzgodnieniu z 
Inwestorem. W salach laboratoryjnych płytki chemoodporne. 
Balustrady klatek schodowych – ze stali kwasowej – wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem. 
Stropy podwieszane – z płyt ze sprasowanej wełny mineralnej z oświetleniem mieszanym, rastry i 
oświetlenie punktowe według wymagań instalacji elektrycznych. W pomieszczeniach sanitarnych 
sufity podwieszane o zwiększonej odporności na wilgoć. W salach laboratoryjnych gdzie będzie 
doprowadzony wodór - przy sufitach podwieszanych należy zamontować czujki na obecność 
wodoru. 
Parapety zewnętrzne – z blachy stalowej emaliowanej lub w konwencji głównego materiału 
elewacyjnego, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem. 
Parapety wewnętrzne – z płyt konglomeratowych lub płyt MDF pokrytych wysokiej jakości lakierem 
akrylowym, a w pomieszczeniach biurowych naturalnym fornirem. 
Elementy wykończeniowe windy – stal nierdzewna. 
Uwaga! materiały wykorzystane do wykończenia wnętrz winny posiadać atesty o dopuszczeniu do 
użytkowania wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Stosowanie łatwo 
zapalnych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych łatwo zapalnych 
jest zabronione. 

Elementy konstrukcyjne powinny być zaprojektowane w sposób zgodny z obowiązującymi normami i 
standardami materiałowymi oraz technicznymi. Obciążenie użytkowe stropu w magazynie prób 
archiwalnych oraz miejscu przechowywania mieszanek gazowych i trucizn w specjalnych 
wentylowanych szafach będzie ~900kg/m². Pomieszczenie silników powinno być odizolowane od 
pozostałych pomieszczeń z uwagi na drgania i hałas. 
Należy zapewnić właściwą estetykę w zakresie wyglądu budynku, a więc konieczna jest dbałość o 
wysoką jakość architektoniczną wszystkich wnętrz i elewacji budynku w tym także o estetykę dachu. 
Wymagana jest więc odpowiednia dbałość projektanta budynku o walory przestrzenne i estetyczne 
nowego budynku i dobór właściwych i dobrych jakościowo materiałów wykończeniowych dla elewacji i 
dachu. Należy używać materiałów wysokiej jakości w I kategorii gatunkowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie normatywnych izolacyjności akustycznych ścian 
wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz otworów okiennych i drzwiowych. 
Wymagania ogólne dotyczące pomieszczeń laboratorium:  
• Wysokość pomieszczeń nie mniejsza niż 3 m, a sal laboratoryjnych minimum 3,30 m.  
• Ściany wyłożone glazurą lub pomalowane farbą olejną do wysokości minimum 2 m. (konieczne 

materiały chemoodporne zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi pomieszczeń, w których 
znajdują się materiały żrące)  

• Podłogi odporne na działanie chemikaliów, z małą ilością połączeń, nienasiąkliwe, o dobrej 
przyczepności obuwia. 

• Obciążenie użytkowe stropu ok. 350 kg/m2.  
• Okna na północ, północny wschód lub wschód  oraz żaluzje 
• Możliwości izolacji od wstrząsów i hałasów. Dopuszczalny poziom głośności do 20 dB. 
• Łatwość komunikacji. 
• Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi nie mniejszy niż 0,125. 
• Okno powinno zapewniać bezpośrednią wymianę powietrza. 
• Z każdego pomieszczenia przynajmniej jedno wyjście na drogę ewakuacyjną lub korytarz. 
• Laboratorium o powierzchni przekraczającej 150 m2

 

– dwa wyjścia ewakuacyjne, położone nie 
bliżej niż 6 m od siebie. 

• Drzwi ewakuacyjne muszą otwierać się na zewnątrz, w kierunku wyjść ogólnych. 
Wymagania dotyczące instalacji laboratoryjnych: 



Klient/Instalacja: PPPT S.A. 
LABORATORIUM CENTRALNE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

 
Nazwa dok./rys.:  

CZĘŚĆ OPISOWA 

Strona: 002 
Nr dok./rys.: 4560-G-00-C-001 Arkusz: 11 z 17 

Dane, rysunki oraz inne informacje nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane ani udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych 
celów niż opisane w umowie. 

a) elektryczne  
• miejscowego i ogólnego oświetlenia  
• zainstalowana sieć energetyczna w zależności od mocy urządzeń (jedno lub trójfazowa)  
• gniazda wtykowe muszą być zerowane lub uziemione  
• każde gniazdko w laboratorium powinno mieć oddzielny obwód  
• transformatory, prostowniki, autoklawy powinny mieć przełączniki z niskiego na wysokie napięcie 
•  instalacje wyrównawcze 
b) wentylacyjne 
• czterokrotna wymiana powietrza w ciągu godziny  
• przepływ powietrza na jednego pracownika 30 m3

 

w ciągu godziny  
• digestoria, autoklawy, aparatura specjalna – wentylacja ogólna i specjalna 
•  konieczne uwzględnienie uzupełnienia (nawiewu) ogrzanego powietrza zużytego przez instalacje 

wyciągowe 
c) wodno-kanalizacyjna  
• odporna na kwasy i zasady oraz temperaturę – kamionkowa instalacja (nie z PCV) 
d) gazowa 
• gaz ziemny lub inny z butli. Instalacja pomalowana na odpowiedni kolor pod nadzorem  
e) centralnego ogrzewania i klimatyzacji 
• temperatura w laboratorium powinna wynosić 18 – 20oC  
• temperatura ścian i stropów powinna być co najmniej o 2oC wyższa od temperatury punktu rosy 

powietrza wewnętrznego 
f) kolory instalacji w zależności od medium 
• para wodna nasycona – czerwona  
• para wodna przegrzana – biała  
• kwasy – pomarańczowa  
• gaz – żółta  
• woda do picia – zielona  
• powietrze – błękitna  
• ługi – fiolet  
• próżnia – szara 
 

12. WYMAGANIA DLA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ  
W obiekcie należy zaprojektować i wykonać instalacje : 
• wody zimnej (do celów socjalno-bytowych i laboratoryjnych), 
• ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją, 
• instalację p.poż. (hydranty wewnętrzne), 
• kanalizacji sanitarnej, 
• kanalizacji deszczowej, 
• kanalizacji przemysłowej do usuwania odpadów ciekłych: paliwa, kwaśne, zasadowe, ścieki po 

myciu opakowań po próbkach i szkła używanego do analiz. 
Na etapie projektu budowlanego Wykonawca wystąpi o zapewnienia dostawy mediów i odbioru 
ścieków oraz warunki przyłączenia do sieci. Wszystkie przyłącza do planowanej inwestycji zaprojektuje 
i wykona zgodnie z uzyskanymi warunkami dostawców mediów. W przypadku kolizji planowanej 
inwestycji z istniejącym uzbrojeniem, Wykonawca zaprojektuje i wykona uzbrojenie dostosowując je do 
nowej zabudowy. Przebudowę istniejącego uzbrojenia należy wykonać w oparciu o obowiązujące 
przepisy, oraz warunki właścicieli poszczególnych sieci. Wykonawca uzyska wszelkie warunki, 
pozwolenia, opinie jak i uzgodnienia w celu właściwego wykonania zakresu zlecenia. 
Wstępne warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zostały załączone w części 
informacyjnej niniejszego opracowania. 
Instalacja wodociągowa i p.poż. 
Obiekt będzie zasilany w wodę wodociągową z istniejącej sieci wodociągowej w sposób bezpośredni. 
W wydzielonym pomieszczeniu technicznym przewiduje się montaż zestawu wodomierza głównego 
oraz zestawu hydroforowego na potrzeby instalacji wodociągowej  socjalno- bytowej, laboratoryjnej i 
instalacji p.poż.. Instalację wodociągową wody zimnej socjalno-bytowej  i laboratoryjnej oraz instalację 
cieplej wody użytkowej wraz z cyrkulacją należy wykonać z rur PP do wody pitnej. Nie przewiduje się 
stosowania w budynku przewodów z rur PCV. Wykonanie instalacji p.poż. przewiduje się z rur 
stalowych podwójnie ocynkowanych łączonych na gwint z hydrantami HP25.  
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Na kondygnacjach nadziemnych budynku, przewody – w miarę możliwości – należy prowadzić w 
szachtach, osłoniętych bruzdach lub w zabudowie z płyt G-K.  
Przewiduje się przygotowanie ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją przy wykorzystaniu węzła 
cieplnego zasilanego z systemu ciepłowniczego. Nad umywalkami i zlewozmywakami należy 
zastosować baterie z mieszalnikami w wykonaniu z głowicami ceramicznymi. 
Instalacja kanalizacji sanitarnej  
Ścieki sanitarne z budynku będą odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji zgodnie z wydanymi 
warunkami przyłączenia. Poziome odcinki przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone pod 
posadzkami najniższej kondygnacji budynku należy wykonać z rur żeliwnych łączonych na kielich. 
Pozostałe odcinki przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku można wykonać z rur 
PPHT do kanalizacji. Nie przewiduje się stosowania w budynku przewodów z rur PCV. Na 
kondygnacjach nadziemnych budynku, przewody – w miarę możliwości – należy prowadzić w 
szachtach, osłoniętych bruzdach lub w zabudowie z płyt G-K. Przybory sanitarne należy zaprojektować 
i wykonać jako wiszące, mocowane do stelaży stalowych (nie dopuszcza się stosowania misek 
ustępowych kompaktowych). Przewiduje się zastosowanie ceramiki wysokiej jakości. 
Instalacja kanalizacji technologicznej 
Ścieki technologiczne z laboratorium – za wyjątkiem zlewek - będą odprowadzane do istniejącej sieci 
kanalizacji przemysłowej I systemu. Na zewnątrz budynku, przed włączeniem do kanalizacji będzie 
zamontowany  separator. Poziome odcinki przewodów instalacji kanalizacji technologicznej 
prowadzone pod posadzkami najniższej kondygnacji budynku należy wykonać z rur kamionkowych 
łączonych na kielich. Pozostałe odcinki przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku 
można wykonać z rur PPHT do kanalizacji. Na kondygnacjach nadziemnych budynku, przewody – w 
miarę możliwości – należy prowadzić w szachtach, osłoniętych bruzdach lub w zabudowie z płyt G-K. 
Przewiduje się zastosowanie ceramiki laboratoryjnej produkcji polskiej wysokiej jakości. 
Instalacja zlewek laboratoryjnych 
Zlewki laboratoryjne będą odprowadzane oddzielnym przewodem slopowym z rur stalowych 
kwasoodpornych do bezodpływowych zbiorników naziemnych na odpady ciekłe. Na instalacji slopowej  
będzie zamontowana pompka. Zbiorniki będą zlokalizowane na zewnątrz budynku. Należy 
zaprojektować oddzielną sieć do każdego z dwóch zbiorników. Należy zwrócić uwagę na temperaturę 
krzepnięcia zlewek (p-ksylen temp krzepnięcia +13 st C) oraz zapewnić utrzymanie odpowiedniej 
temperatury przez ogrzewanie rurociągu lub inne rozwiązania projektowe. 
Odpady ciekłe ze zbiorników będą   odbierane przez specjalistyczne firmy i wywożone do utylizacji.  
Zbiorniki będą wyposażone w układy automatyki oraz półstałą instalację p.poż. 
Instalacja kanalizacji deszczowej 
Woda deszczowa z dachu budynku oraz z terenów utwardzonych, dróg wewnętrznych, parkingów będą 
odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Przewiduje się odprowadzenie wody 
deszczowej z dachu budynku za pomocą przewodów spustowych z wysokogatunkowego tworzywa 
sztucznego. 
 

13. WYMAGANIA DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
Ogrzewanie pomieszczeń przewiduje się za pomocą instalacji centralnego ogrzewania wodnego 
niskotemperaturowego sytemu zamkniętego, o parametrach obliczeniowych 70/50°C. Przewid uje się 
instalację c.o. dostosowaną do podziału funkcjonalnego obiektu, przy uwzględnieniu możliwości 
normowania temperatury w różnych grupach pomieszczeń zależnie od ich przeznaczenia i czasu pracy 
oraz od chwilowych zysków lub strat ciepła. W centrali cieplnej – w pomieszczeniu węzła lub w jego 
sąsiedztwie – zostaną wydzielone obiegi grzewcze z indywidualnymi pompami i niezależną regulacją 
temperatury wody na zasilaniu. Instalację c.o. należy zaprojektować i wykonać ze szczególnym 
uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowania i estetyki wnętrz (grzejniki w obudowach). Przewody w 
obrębie piwnic oraz piony należy wykonać z rur ze stali czarnej łączonych przez spawanie. Przewody 
rozdzielcze c.o. należy izolować. Pozostałe odcinki przewodów instalacji c.o. wewnątrz budynku można 
wykonać z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych. Na kondygnacjach nadziemnych budynku, 
przewody – w miarę możliwości – należy prowadzić w szachtach, osłoniętych bruzdach lub w 
zabudowie z płyt G-K. Grzejniki należy wyposażyć w zawory termostatyczne z nastawą wstępną oraz 
głowice termostatyczne. Należy stosować grzejniki z podejściem dolnym i wbudowanym zaworem 
termostatycznym, chyba że zastosowanie innego grzejnika w danym pomieszczeniu jest uzasadnione 
(np. w łazienkach). Kurtyny powietrzne przy drzwiach wejściowych do budynku (w przypadku braku 
wiatrołapu) będą zasilane z odrębnego obiegu grzewczego. Źródłem ciepła dla instalacji c.o. będzie 
węzeł cieplny zasilany z systemu ciepłowniczego. Węzeł będzie zlokalizowany w parterze budynku. 
Węzeł cieplny będzie zaprojektowany jako pośredni z wymiennikami przeponowymi, wielofunkcyjny – tj. 
c.o., c.w.u. 
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14. WYMAGANIA DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZA CJI 

W obiekcie należy zaprojektować i wykonać instalacje: 
• wentylacji grawitacyjnej 
• wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 
• klimatyzacji 
Wentylacja pomieszczeń socjalno-biurowych 
Wentylację pomieszczeń socjalno-biurowych przewiduje się za pomocą instalacji wentylacyjnej 
grawitacyjnej lub mechanicznej nawiewno-wywiewnej – zależnie od charakteru pomieszczeń. 
Wentylacja powinna zapewniać doprowadzenie do pomieszczeń powietrza zewnętrznego w ilości 
wynikającej z potrzeb higieniczno-sanitarnych, uregulowanych odpowiednimi przepisami. Strumienie 
powietrza wentylującego w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną z całorocznym normowaniem 
temperatury należy wyznaczyć z uwzględnieniem konieczności odprowadzenia zysków ciepła. 
Przewiduje się zastosowanie central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. 
W pomieszczeniach administracyjnych, biurowych przeznaczonych do przebywania niewielkiej liczby 
osób (maksymalnie kilka osób) można stosować wentylację grawitacyjną wywiewną z dopływem 
powietrza przez nawiewniki w stolarce okiennej, chyba że rozwiązanie takie nie zapewni dotrzymania 
wymagań odnośnie dopuszczalnego poziomu dźwięku hałasu w danym pomieszczeniu.  
Pomieszczenia toalet należy wyposażyć w instalację wywiewną mechaniczną. W wyjątkowych – ale 
uzasadnionych - przypadkach w pomieszczeniach toalet można zastosować instalację wywiewną 
grawitacyjną wspomaganą mechanicznie. W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, bez 
nadmiernego obciążenia ciepłem lub innymi zanieczyszczeniami, można zastosować instalację 
wywiewną grawitacyjną. Należy przewidzieć dopływ powietrza kompensującego do części 
komunikacyjnej.  
Wentylacja pomieszczeń laboratorium 
Wentylację pomieszczeń laboratorium należy zaprojektować jako odrębną wentylację w sposób 
właściwy dla tego typu obiektów, z uwzględnieniem wymagań technologicznych. Instalacje należy 
zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający bezwzględne dotrzymanie standardów odnośnie 
dopuszczalnego poziomu hałasu oraz parametrów jakościowych powietrza. W salach laboratoryjnych 
musi być utrzymywana stała temperatura ze względu na pracującą aparaturę. 
Przewiduje się zastosowanie central wentylacyjnych bez odzysku ciepła.  
Każde digestorium musi być wyposażone w odrębny wywiew. Wentylacja wyciągowa z części 
dygestoriów i szaf (z mieszankami i próbkami) w wykonaniu EX.  
Źródłem ciepła dla central wentylacyjnych będzie węzeł cieplny zasilany z systemu ciepłowniczego. 
Należy zastosować takie środki ochrony akustycznej, aby urządzenia montowane po zewnętrznej 
stronie budynku (w tym głównie na dachu budynku) nie były źródłem ponadnormatywnego poziomu 
hałasu emitowanego do otoczenia. 
Instalacja klimatyzacji 
Pomieszczenia przewidziane do przebywania większej liczby osób lub pracy urządzeń wydzielających 
duże ilości ciepła (piece, chromatografy, analizatory AAS, ICP, S itp) należy wyposażyć w klimatyzację. 
W zależności od zakresu klimatyzacji można zastosować dla każdego pomieszczenia klimatyzację 
indywidualną typu Split ( sprężarki na ścianach zewnętrznych lub na dachu ) lub dla wszystkich 
pomieszczeń klimatyzację ogólną  typu VRF ( sprężarki na dachu ). 
 

15. WYMAGANIA DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETE CHNICZNYCH 
Zasilanie podstawowe obiektu 230/400V - Dostawa mocy dla potrzeb projektowanego obiektu odbywać 
się będzie liniami kablowymi z elektroenergetycznej sieci nn. Zapotrzebowanie energii laboratoriów w 
Płocku wynosi 160 000 KWh na miesiąc (nie uwzględniające wentylacji i ogrzewania). Sposób zasilania 
obiektu określi w warunkach przyłączenia dostawca energii elektrycznej. 
W obiekcie przewidziano rozdzielnicę główną usytuowaną na parterze budynku oraz rozdzielnie 
piętrowe i dla każdej sali laboratoryjnej. Zestawy rozdzielcze wyposażone będą w stosowną aparaturę 
zabezpieczającą, łączeniową oraz w przeciwpożarowe wyłączniki prądu. Pomiar rozliczeniowy energii 
elektrycznej 230/400V, zlokalizowany będzie w rozdzielnicy głównej lub innym miejscu wskazanym w 
warunkach przyłączenia. Wewnętrzne linie zasilające od rozdzielnicy głównej do rozdzielnic piętrowych 
należy wykonać kablami typu YKY (o przekrojach dostosowanych do obciążenia). 
Instalacje elektryczne w obiekcie wykonać w układzie TN-S. Rozdział przewodu PEN na PE i N 
wykonać w rozdzielni głównej. 
Do zasilania instalacji i urządzeń elektrycznych przewidziano rozdzielnice wnękowe. Zaplanowano 
odrębne rozdzielnice dla: 
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• instalacji oświetleniowych i gniazd wtyczkowych, 
• odbiorników wyposażenia technologicznego, 
• instalacji i odbiorników specjalistycznych. 
Rozdzielnice winny być wyposażone z urządzenia do ochrony przeciwporażeniowej i 
przeciwprzepięciowej.  
W obiekcie należy zaprojektować i wykonać następujące instalacje: 
• oświetlenie ogólne pomieszczeń, 
• oświetlenie miejscowe (uwzględnienie szczególnych potrzeb oświetleniowych niektórych 

pomieszczeń) 
• oświetlenie ewakuacyjne min. 1-godzinne, umożliwiające łatwe i pewne wyjście z budynku w czasie 

zaniku oświetlenia podstawowego 
• oświetlenie zewnętrzne budynku oraz terenu przyległego, 
• instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia (należy przewidzieć zabezpieczenie dla 

każdego gniazda oddzielnie), 
• instalacja siły, 
• instalacja odbiorników wyposażenia technologicznego, 
• instalacja awaryjna technologiczna, 
• instalacja sieci teleinformatycznej - zasilana napięciem gwarantowanym, 
• instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych, 
• instalacja odgromowa, 
• instalacja telewizji przemysłowej (CCTV), 
• instalacja alarmowa, 
• instalacja kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy (KDiRCP). 
Budynek należy włączyć do sieci: 
• telekomunikacyjnej, 
• LAN PKN ORLEN, 
• serwerowi CCTV na bramie nr 1, 
• najbliższego switch-a systemu KDiRCP PKN ORLEN. 
Włączenie powyższych instalacji budynkowych należy uzgodnić z : 

• Operatorem sieci telekomunikacyjnej (Petrotel Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A.) 
• Biurem Informatyki PKN ORLEN 
• Biurem Kontroli i Bezpieczeństwa PKN ORLEN 

Instalacja oświetleniowa 
Instalację oświetleniowa wykonać przewodem YDY przekrojami wg obliczeń: 
• osprzęt instalacyjny podtynkowy standardowy - pomieszczenia ogólne, 
• osprzęt instalacyjny podtynkowy szczelny - pomieszczenia sanitarne itp. 
Oświetlenie pomieszczeń 
Do oświetlenia pomieszczeń przewidziano następujące oprawy i źródła światła: 
• klatki schodowe, korytarze - oprawy do świetlówek liniowych i kompaktowych, nastropowe i w 

sufitach podwieszanych, zapłonniki EVG, 
• pomieszczenia biurowe - oprawy do świetlówek T5 rastrowe z zapłonnikiem EVG, 
• pomieszczenia laboratorium, magazyny, itp. - oprawy do świetlówek szczelne, zapłonniki EVG, 
• pomieszczenia sanitarne - oprawy do świetlówek min. IP 44, 
• oświetlenie ewakuacyjne - oprawy oświetlenia podstawowego z modułem zasilania awaryjnego 

min. 1h, oprawy oświetlenia kierunkowego z modułem zasilania awaryjnego – min.1h  
Szczegółowy dobór opraw - na etapie projektowania. 
Instalacja gniazd wtyczkowych 
Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia wykonać przewodami YDYp 3x2,5 mm2 
podtynkowo. Wszystkie gniazda z kołkiem ochronnym. Lokalizacja gniazd w pomieszczeniach – 
ustalona zostanie na etapie projektowania. 

W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem instalacje elektryczne w wykonaniu EX . Separacja instalacji 
zasilającej sprzęt komputerowy + UPS.  

Uziemienia i połączenia wyrównawcze 
Obiekt wyposażony będzie w główny przewód uziemiający, do którego należy 
podłączyć: 
• zaciski ochronne PE w rozdzielnicach, 
• przewody wyrównawcze główne, 
• metalowe instalacje w budynku, 
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• metalowe wyposażenie konstrukcyjne i technologiczne budynku. 
Ochrona przeciwporażeniowa 
Obowiązujący system ochrony: 
• ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) – izolacja części czynnych, 
• ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona uzupełniająca) – wyłączniki różnicowoprądowe, 
• ochrona przed dotykiem pośrednim – samoczynne wyłączenie zasilania. 
Ochrona przeciwprzepięciowa 
Przyjęty system ochrony: 
• 1 i 2° ochrony zainstalowany w rozdzielnicach głów nych oraz rozdzielniach odbiorczych 

zainstalowanych w dużej odległości od rozdzielni głównych >50m, 
• 2° ochrony zainstalowany w rozdzielnicach odbiorcz ych. 
Instalacja odgromowa 
Budynek podlega ochronie odgromowej. Elementy instalacji odgromowej: 
• zwody poziome niskie z drutu stalowego ocynk. 8mm (podłączyć wszystkie metalowe elementy), 
• przewody odprowadzające z drutu stalowego ocynk. 8mm ze złączami kontrolnymi, 
• uziom otokowy z taśmy stalowej ocynk. 30x4mm lub uziom fundamentowy. 
Instalacja okablowania strukturalnego (teleinformatycznego) 
W budynku planuje się wykonanie instalacji okablowania strukturalnego według standardów 
obowiązujących w PKN ORLEN. Należy zaprojektować rozwiązanie, które ma pochodzić od jednego 
producenta MOLEX i powinno być objęte jednolitą i spójną gwarancją na okres minimum 25 lat. Cały 
system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą odpowiedni status uprawniający 
do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji powinien zawierać: listę 
zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży, imienną listę 
instalatorów, wyciąg z dokumentacji powykonawczej i wyniki pomiarów dynamicznych kanału 
transmisyjnego. W celu zabezpieczenia interesu Użytkownika końcowego by dowieść zdolności 
udzielenia gwarancji producenta systemu okablowania należy przedstawić dokument imienny 
poświadczający ukończenie dwustopniowego kursu certyfikacyjnego przez zatrudnionego pracownika 
oraz aktualną umowę z producentem okablowania regulującą warunki udzielenia gwarancji bezpłatnie.  
Okablowanie winno objąć wszystkie pomieszczenia biurowe i inne pomieszczenia przeznaczone na 
pobyt osób. Wykonać również instalację punktów elektryczno- logicznych w wybranych 
pomieszczeniach laboratorium. Przewiduje się umieszczenie centralnego serwera oraz lokalnych 
routerów na każdym piętrze. W pomieszczeniu serwerowni przewiduje się lokalizację zakończeń kabli 
od operatorów, dostawców usług telekomunikacyjnych. Ilość i rodzaj łączy, oraz dostawcy usług 
telekomunikacyjnych zostaną wybrani w ramach przetargu po analizie ofert. Pomieszczenia serwerowni 
i UPS wymagają wentylacji i zainstalowania skutecznie działającej klimatyzacji. Zaprojektować 
wykonanie okablowania w ciągach koryt perforowanych ponad sufitem podwieszonym lub w korytach, 
rurkach PCV pod tynkiem. 
Dedykowana dla potrzeb systemu teleinformatycznego, sieć zasilająca 
Punkty koncentracji wyposażone w urządzenia aktywne, oraz stanowiska pracy (PEL-e) zasilić z 
wydzielonej, dedykowanej dla potrzeb systemu teleinformatycznego sieci elektrycznej. Zaprojektować 
rozdzielnice zasilające dla instalacji komputerowej zlokalizowane w pobliżu piętrowych rozdzielnic 
elektrycznych. Wszystkie obwody zabezpieczyć w samoczynne wyłączniki instalacyjne oraz wyłączniki 
różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30mA i charakterystyce A przystosowanych 
do sieci komputerowych. Dla podniesienia niezawodności zasilania urządzeń aktywnych w punktach 
koncentracji okablowania i urządzeń komputerowych przewidzieć montaż centralnego zasilacza 
awaryjnego UPS o czasie podtrzymania nie krótszym jak 20 minut. Należy umieścić w wydzielonym 
pomieszczeniu na parterze. Okablowania zaprojektować w ciągach koryt perforowanych ponad sufitem 
podwieszonym lub w korytach, rurkach PCV pod tynkiem. 
Dla podniesienia niezawodności zasilania urządzeń informatycznych zaprojektować montaż zasilacza 
awaryjnego UPS o czasie podtrzymania 20 minut dostarczającego zasilania gwarantowanego dla 
urządzeń teleinformatycznych w obiekcie. Warunki zasilania UPS, oraz wymagania dotyczące 
pomieszczeń powinny spełniać zalecenia producenta. 
Sieć telefoniczna i przyłącze telekomunikacyjne 
Inwestor podpisze stosowne umowy z operatorami telekomunikacyjnym, którzy dostarczą niezbędną 
ilość łączy. Dla obsługi sieci telefonicznej w projektowanym budynku niezbędne jest zainstalowanie 
systemu telekomunikacyjnego. Zaprojektować montaż nowoczesnego serwera telekomunikacyjnego z 
systemem zasilania awaryjnego, oprogramowaniem administracyjnym użytkownika i taryfikatorem 
połączeń. 
Instalacja telewizji przemysłowej (CCTV) 
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System telewizji przemysłowej zaprojektować tak aby umożliwiał podgląd i rejestrację na twardych 
dyskach urządzeń rejestrujących obrazów z kamer zainstalowanych wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
Zakładany czas przechowywania rejestracji 10 dni. Projektuje się instalację kamer zewnętrznych 
skierowanych na drzwi wejściowe do budynku, rejestrację obrazów z parkingu, głównego holu 
wejściowego oraz korytarzy. Monitoringiem objąć należy wejścia do serwerowni i pomieszczeń 
laboratorium. Zaprojektować zastosowanie kamer o rozdzielczości 480 linii z obiektywami pracujących 
w systemie dzień/noc, umożliwiających obserwację obrazów kolorowych w dzień i czarno-białych w 
nocy. Obrazy z kamer poprzez rejestratory cyfrowe z twardymi dyskami wyświetlane będą na 
monitorach o przekątnej ekranu min. 21" znajdujących się w boksie (pomieszczeniu) ochrony. 
Projektuje się instalację urządzeń rejestrujących w krosownicy wizyjnej w szafie aparaturowej 
zlokalizowanej w pomieszczeniu centralnej serwerowni. Obsługa systemu możliwa z wyniesionych 
klawiatur zainstalowanych przy monitorach. Okablowanie zewnętrzne wykonać w rurkach PCV pod 
tynkiem do kamer, które mogą być zainstalowane na elewacji budynków. Okablowanie do kamer 
wewnętrznych zaprojektować w ciągach koryt perforowanych ponad sufitem podwieszonym lub w 
rurkach PCV pod tynkiem. System zasilić prądem przemiennym o napięciu 230 V 50Hz z rozdzielni w 
serwerowni głównej z wydzielonego oznaczonego pola. Do tego pola nie wolno przyłączać żadnych 
innych odbiorów energii elektrycznej. Zasilanie awaryjne stanowi UPS o długim czasie podtrzymania 
pracy urządzeń i zasilacze buforowane akumulatorami. Przewiduje się podtrzymanie zasilania przez 
czas nie krótszy jak 120 minut. 
System wykrywania i sygnalizacji pożaru (instalacja alarmowa) 
Centrala powinna być przystosowana do współpracy z innymi urządzeniami poprzez pakiet 
przekaźników wykonawczych, oraz liniowe elementy kontrolno-sterujące, co umożliwia sterowanie 
systemem klimatyzacji i wentylacji, wyłączaniem zasilania instalacji elektrycznych. Zakresem ochrony 
objęte będą wszystkie pomieszczenia użytkowe, przestrzenie międzystropowe, ciągi komunikacyjne, 
przedsionki toalet. Należy zastosować automatycznie adresowalny system sygnalizacji pożaru 
pozwalający precyzyjnie zlokalizować źródło pożaru. Linie dozorowe należy projektować jako pętle 
umożliwiające dwustronne zasilanie oraz transmisję informacji o stanie każdego urządzenia. W celu 
otrzymania maksymalnej długości pętli zastosować kabel nieekranowany typu YnTKSY. Czujki muszą 
się charakteryzować wielokryteriową weryfikacją alarmów. Podstawowym ostrzegaczem 
automatycznym będzie czujka dymowa i temperaturowa z wbudowanym izolatorem zwarć. 
Ostrzegacze ręczne należy zainstalować na ciągach komunikacyjnych budynku, klatkach schodowych, 
przy wyjściach z obiektów. Centralkę zasilić prądem przemiennym 230 V 50Hz z rozdzielni głównej 
obiektowej, z wydzielonego oznaczonego pola. W razie awarii podstawowego zasilania system 
powinien posiadać zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorów. Projektuje się instalację centrali 
sygnalizacji pożaru w pomieszczeniu ochrony. Okablowanie wykonać w ciągach koryt perforowanych 
ponad sufitem podwieszonym lub w rurkach PCV pod tynkiem. 
Instalacja kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy (KDiRCP) 
Budynek należy wyposażyć w instalację kontroli dostępu do budynku oraz poszczególnych 
pomieszczeń wewnątrz. System należy zrealizować poprzez czytniki kart magnetycznych 
umieszczonych przy wybranych drzwiach do pomieszczeń wewnątrz budynku oraz wszystkich drzwiach 
wejściowych. Czytniki kart muszą być sprzężone z elektrozaczepami, które umożliwiać będą otwarcie 
drzwi. Wewnątrz budynku czytniki kart magnetycznych będą zainstalowane w wybranych - wskazanych 
przez Inwestora pomieszczeniach. 
Instalacja radiowęzła 
Należy zaprojektować i wykonać instalację radiowęzła zakładowego, umożliwiającą odbieranie audycji 
zakładowych oraz informacji alarmowych PKN Orlen. 
 

16. WYMAGANIA DLA INSTALACJI GAZÓW TECHNICZNYCH 
Gazy techniczne dostarczane będą do sal laboratoryjnych z butli lub zbiorników siecią wewnętrzną. Do 
przeprowadzanych badań i analiz oraz zasilania urządzeń pomiarowych będzie doprowadzonych 10 
gazów technicznych, w tym: tlen, powietrze syntetyczne, azot, hel, argon, wodór, acetylen, itd. Butle 
znajdować się będą w pomieszczeniu magazynowym spełniającym wymagania Prawa budowlanego i 
przepisów ppoż dla gazów palnych i tlenu. Przewiduje się zastosowanie butli o pojemności 10 dm3, 
średnica butli 140 mm, dno wklęsłe. Do stanowisk pomiarowych i urządzeń gazy techniczne będą 
doprowadzone kolektorami wykonanymi z rur ze stali nierdzewnej. Rury i złączki systemowe muszą 
posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne do budowy instalacji gazowych dla gazów wysokiej 
czystości. Kolektory będą podłączone do butli za pośrednictwem zaworów redukcyjnych. Instalacja 
będzie prowadzona po elewacji budynku, rury na zewnątrz muszą być izolowane otuliną termiczną, 
wewnątrz budynku rury prowadzone natynkowo, w pomieszczeniach laboratoryjnych instalacja 
zakończona zaworem odcinającym/redukcyjnym i wężykami giętkimi do urządzeń pomiarowych. 
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Dane, rysunki oraz inne informacje nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane ani udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych 
celów niż opisane w umowie. 

Do sal laboratoryjnych wymagane będzie doprowadzenie sprężonego powietrza z sieci PKN ORLEN 
lub własnej sprężarki i zbiornika buforowego. Instalacja wykonana z rur ze stali nierdzewnej 
posiadających aprobaty techniczne do budowy instalacji gazowych. W pomieszczeniach 
laboratoryjnych instalacja zakończona zaworami redukcyjnymi. 
 

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMY I ZAKRESU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję projektową, dotyczącą 
budynku oraz proponowanego zagospodarowania terenu działki. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do 
proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym. Wykonawca 
opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia budowlanego wraz z projektem technologicznym 
laboratorium w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) i uzyska dla 
niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę. Przed 
złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, niezbędne będzie uzyskanie 
akceptacji od zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. 
W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również 
opracowanie: 
• projektów wykonawczych, stanowiących podstawę wykonywania robót budowlanych, 
• dokumentacji stref zagrożenia wybuchem, 
• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów. 
Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie 
ich zgodności z ustaleniami programu, funkcjonalno-użytkowego i umowy. 
Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 
• harmonogramu realizacji inwestycji, 
• harmonogramu płatności, 
• projektu zagospodarowania placu budowy, 
• projektu organizacji robót, 
• informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 
• planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych 
Zamawiający oczekuje ponadto po zakończeniu budowy wykonania dokumentacji powykonawczej oraz 
przeprowadzenia procedury odbioru budynku i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 
Płock, 29 września 2010 roku 


