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Strona tytułowa (zgodnie z § 17 Rozporządzenia) 

1 Nazwa zadania 

Zespół obiektów Data Center - obiekt technologiczny 

w ramach 

PROJEKTU KLUCZOWEGO 

Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego S.A 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 

pn. Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny I 

 

Budowa Kompleksu obiektów Centrum Usług Biznesowych obejmującego: Zespół 
obiektów Centrum Usług Korporacyjnych oraz Zespół obiektów Data Center wraz z 

zagospodarowaniem terenów 

2 Adres obiektu budowlanego 

09-411 Płock, ul. Łukasiewicza, działka nr 47/14 

3 Zakres robót budowlanych 

3.1 Klasyfikacja usług projektowych wg Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
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3.2 Klasyfikacja robót budowlanych wg Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 
burzowej 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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4 Inwestor 

Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A. 

ul. Zglenickiego 42 

09-411 Płock 

5 Autorzy opracowania 

mgr inż. arch. Marek Rowicki 

Upr. Proj. Nr St-66/86 

mgr inż. Jacek Owczarek 

mgr inż. Mirosław Mamczur 
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CZĘŚĆ OPISOWA (zgodnie z § 18 Rozporządzenia) 

1 Wprowadzenie 

Celem opracowania jest wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla części technologicznej 
Data Center w ramach projektu Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego o całkowitej 
powierzchni użytkowej około 1750 m2. 

Podstawą opracowania są następujące dokumenty formalno – prawne: 

1. Zlecenie 

2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa 1:1000, 

3. Wizja lokalna, 

4. 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 z dnia 16 września 2004r. poz.2072, z 
późniejszymi zmianami). 

5. Uchwała Nr 299/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. 
w Płocku wraz z terenami przyległymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Płocka. 

6. Przepisy i normatywy do projektowania. 
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2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i 
zakres robót budowlanych 

2.1.1 Ogólna charakterystyka budynku technologicznego Data Center 

Na terenie działki 47/14 w Płocku zaprojektowano jeden budynek kubaturowy, który będzie pełnił funkcję 
elektronicznego ośrodka obliczeniowego Data Center. Budynek Data Center, jednokondygnacyjny, o 
prostopadłościennej formie architektonicznej, będzie się składał z dwóch części: 

1. Część socjalno – biurowa i magazynowa z pomieszczeniami dla obsługi technicznej infrastruktury 
Data Center, dla czasowo przebywającego personelu najemców oraz do przyjmowania i 
przechowywania urządzeń informatycznych przed ich wprowadzeniem do serwerowni. 

2. Część techniczna – to część, w której zaprojektowano jedną komorę serwerowni o powierzchni 
całkowitej 593 m2 oraz zaplecze techniczne obsługujące systemy klimatyzacji, zasilania i 
bezpieczeństwa dla tej serwerowni. 

Zaprojektowano budynek technologiczny Data Center jako wolnostojący o gabarytach zewnętrznych 
około 48,2 x 44,4 m. Obiekt Data Center zaprojektowano na kwadratowej działce o wymiarach 95 x 95 m. 
Budynek usytuowano w centralnej części działki i wokół niego wyznaczono strefy ochronne o szerokości 
20 do 25 m z każdej strony. 

Przy wejściu technicznym zaprojektowano rampę do wyładunku sprzętu z samochodów ciężarowych.  

Poza budynkiem głównym, ale w obrębie ogrodzonej działki usytuowano agregaty wody lodowej oraz 
agregaty prądotwórcze w kontenerach wyposażonych w instalację wentylacyjną, paliwową oraz 
odprowadzenia spalin wraz ze zbiornikami paliwa (podziemnymi lub w kontenerach). 

Cały teren będzie ogrodzony, wyposażony w bramę wjazdową dla samochodów ciężarowych oraz furtkę 
wejściową z kontrolą dostępu. 

Teren działki będzie oświetlony. 

2.1.1.1 Struktura budynku Data Center 
W części technicznej budynku Data Center komora serwerowni, będzie wspierana przez pomieszczenia 
techniczne i elementy konstrukcyjne: 

– Korytarz bezpieczeństwa wokół komory serwerowni, 

– Pomieszczenie systemów bezpieczeństwa obiektu Data Center, 

– Butlownia systemu gaszenia gazowego komory serwerowni, 
– Pomieszczenia techniczne stacji transformatorowej, rozdzielnie SN i PZO, 

– Pomieszczenia ruchu elektrycznego dla zasilaczy UPS z bateriami oraz rozdzielnie NN, 

– Pomieszczenie infrastruktury klimatyzacji komory serwerowni: sprzęgła hydraulicznego, pomp, 
zbiornika z zapasem czynnika chłodzącego, systemu orurowania instalacji wody lodowej, itp., 

– Pomieszczenia LAN/WAN, 

W części biurowej obiektu Data Center będzie się mieścić: 

– Pomieszczenie dla ochrony z zapleczem, 

– Śluza wejściowa dla ruchu osobowego, 
– Rampa rozładowcza z przedsionkiem i pomieszczeniem na odpadki i opakowania, 

– Pomieszczenie dla 3 zmianowej obsługi infrastruktury technicznej Data Center z magazynem 
podręcznym, 
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– Magazyn sprzętu IT z pomieszczeniem do testowania i uruchamiania sprzętu przed 
wprowadzeniem do komory serwerowni, 

– Pomieszczenie 3 zmianowego serwisu technicznego infrastruktury Data Center z magazynem 

– Pomieszczenia najemców/użytkowników serwerowni, 
– Pomieszczenia socjalno – sanitarne, 

– Pomieszczenie porządkowe. 

2.1.2 Podstawowe dane liczbowe obiektu technologicznego Data Center 

– Powierzchnia zabudowy   - 1 912,5 m2 

– Powierzchnia netto   - 1 752,3 m2 

– Kubatura    - 10 092 m3 

– Długość budynku    - 48,2 m (maksymalna) 
– Szerokość budynku   - 44,4 m (maksymalna) 

– Wysokość budynku   - 5,5 m 

– Ilość kondygnacji    - 1 

– Geometria dachu – płaski stropodach niewentylowany, (odprowadzenie wody deszczowej na 
zewnątrz dla części technicznej) 

– Konstrukcja, materiały - żelbetowa konstrukcja szkieletowa, częściowo murowane. 

2.1.3 Rodzaj technologii 

2.1.3.1 Technologia planowanej działalności: 
� Ośrodek obliczeniowy Data Center z urządzeniami technicznymi wspierającymi pracę systemów 

informatycznych. 

� Zapewnienie stałego zasilania i chłodzenia urządzeń elektronicznych – awaryjne uruchomienie 
agregatów prądotwórczych w przypadku braku zasilania oraz serwisowe uruchamianie agregatów na 
określony czas. 

2.1.3.2 Technologia budowy projektowanego budynku  
Konstrukcja części technicznej budynku Data Center w formie żelbetowego bunkra o dużej odporności 
mechanicznej minimum SA3, bez okien. Konstrukcja ścian wszystkich pomieszczeń budynku Data 
Center, spełniająca klasę odporności pożarowej minimum 60 minut. Odporność ogniowa pomieszczeń 
części technicznej 120 minut. Ściany pomieszczeń technicznych stanowią barierę wilgotnościową.  

Konstrukcja nośna komory serwerowni żelbetowa. Ściany serwerowni będą zbudowane z materiałów 
stanowiących przegrodę ogniową o odporności ogniowej REI120.  

Pozostałe rozwiązania technologiczne: 

– Konstrukcja żelbetowa, 

– Stopy, ławy, płyty fundamentowe, ściany fundamentowe żelbetowe,  

– Słupy – żelbetowe monolityczne,  

– Ściany oddzielenia ppoż. żelbetowe i murowane 24 cm, 

– Podłoga na gruncie o wytrzymałości nie mniejszej niż 3000 kg/m2, 

– Stropodach płaski żelbetowy - stropodach niewentylowany z odprowadzeniem wody deszczowej 
na zewnątrz dla części technicznej i wewnętrzne dla części biurowo – magazynowej. 
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2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.2.1 Lokalizacja przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 47/14 na 
terenie strefy 6 w obszarze Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Wskazana działka leży na 
południowy-wschód od terenu zakładu produkcyjnego PKN ORLEN SA, między istniejącymi ulicami 
Łukasiewicza, Zglenickiego i Długą. Obszar działki przylega bezpośrednio - od strony północno-
wschodniej – do nowej drogi 1KD, będącej przedłużeniem ulicy Chemików, a od strony południowo-
zachodniej do nowoprojektowanej obwodnicy Płocka o oznaczeniu O1KG2/2, zaś od strony południowo – 
wschodniej do nowoprojektowanej drogi 11KL1/2 łączącej ulice Długą i Łukasiewicza. 

Na terenie działki nie ma żadnych obiektów kubaturowych.  

Teren działki w zasadzie płaski, lokalnie lekko pofałdowany o różnicy wzniesień do 2,0 m. 

Na działce nr 47/14 można wyodrębnić prostokątny obszar pod lokalizację budynku technologicznego 
Data Center o powierzchni ponad 3 ha. 

W celu podniesienia bezpieczeństwa fizycznego, cały obszar obiektu Data Center może być dodatkowo 
ogrodzony z bramami na drogach wjazdowych. 

2.2.2 Uwarunkowania prawne 

2.2.2.1 Zgodność zamierzenia inwestycyjnego z warunkami Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Terenu (MPZPT) 

Obiekt Data Center zaprojektowano zgodnie z zasadami zapisanymi w Uchwale Nr 299/XVI/03 Rady 
Miasta Płocka z dnia 28 października 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku wraz z terenami 
przyległymi położonymi w granicach miasta. Teren Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego 
został, zgodnie z Uchwałą Nr 299/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego PKN 
ORLEN S.A. w Płocku wraz z terenami przyległymi położonymi w granicach miasta, podzielony na 7 stref 
funkcjonalnych, które przyporządkowane zostały następującym trzem strefom Parku: 

1. Strefa produkcyjno - przemysłowa (strefy 1 i 2) o powierzchni ogólnej ok. 60 ha. 

2. Strefa usługowo - produkcyjna (strefy 3 do 6) o powierzchni ogólnej ok. 111 ha. [PT-UP] 

3. Strefa biurowo - usługowa (strefa 7) o powierzchni ogólnej ok. 21 ha. 

Przedmiotem poniższych analiz są wyłącznie tereny strefy 6, na której w obrębie działki o numerze 
ewidencyjnym 47/14 zaplanowano lokalizację zespołu obiektów kubaturowych o funkcji biurowej i 
technicznej. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
wskazanym obszarze dopuszczona została działalność następujących podmiotów: 

� Nauki i badań, 

� Publicznych i państwowych, 

� Finansowych, 

� Otoczenia logistycznego, 

� Rekreacji i rozrywki. 

Jako przeznaczenie podstawowe określono: 

� Budynki instytutów i jednostek naukowo – badawczych, 

� Budynki szkół wyższych i policealnych, 

� Budynki administracji publicznej, administracji przedsiębiorstw, 
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� Wielofunkcyjne budynki hotelowe i motelowe, 

� Budynki banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, 

� Budynki ośrodków informatycznych, 

� Budynki bibliotek i archiwów, 

� Budynki kinowo – konferencyjne, 

� Budynki hal sportowych i widowiskowych oraz krytych pływalni, 

� Budynki zakładów gastronomicznych. 

Dla strefy 6 ustalono następujące warunki i parametry zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1. Powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi (w obrębie wydzielonych modułów) – do 
50%, 

2. Wysokość zabudowy w obrębie modułów do 6 m, wysokość zabudowy na działkach wspólnego 
użytkowania nieregulowana, 

3. Wskaźnik intensywności zabudowy netto w obrębie wydzielonych działek– od 0,5 do 0,8, 

4. Powierzchnia biologicznie czynna w obrębie wydzielonych działek – minimum 20% terenu. 

2.2.2.2 Zgodność zamierzenia inwestycyjnego ze zgłoszeniem PPPT do Planu Inwestycyjnego 
współfinansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Zaprojektowany obiekt Data Center jest zgodny z zakresem rzeczowym projektu „Budowa infrastruktury 
informatyczno logistycznej dla rozwoju komponentu technologicznego i naukowo – badawczego PPPT w 
Płocku” zgłoszonego do Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Opisany w projekcie PPPT kompleks obiektów Data Center ma tworzyć ośrodek usługowo-badawczy 
nakierowany na procesy outsourcingu usług dla biznesu pozwalające jego klientom na optymalizację 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz na elastyczność i konkurencyjność dostosowania 
się do zmian rynkowych przy jednoczesnej możliwości koncentracji na swojej podstawowej działalności. 
W skład kompleksu informatyczno – badawczego wchodzi odizolowana od dostępu osób postronnych 
serwerownia, „farma serwerów” i hub informatyczny wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami 
technicznymi wyposażonymi w urządzenia monitorujące dostęp oraz ograniczające możliwości zagrożeń 
wewnętrznych. 

Proponowany przez PPPT zakres rzeczowy projektu obejmuje w sferze inwestycyjnej: 

1. Budowę infrastruktury technicznej 

� Uzbrojenie wydzielonej części działki od trasy sieci magistralnych do miejsca 
posadowienia budynków, budowę przyłączy mediów – wody, gazu, linii elektrycznej, itp. 

2. Budowę infrastruktury materialnej 

� Budowę budynków na działce o łącznej całkowitej powierzchni użytkowej około 4000 m2, 
klasa budynku „B+” lub „A” (z klimatyzacją wszystkich pomieszczeń, centralnym 
monitoringiem, holem recepcyjnym), przy czym dla obiektu serwerowni wymagane jest 
wykonanie konstrukcji budynku o szczególnym charakterze, z konstrukcją ścian 
ogniotrwałych, przegród ogniowych, systemem bezpiecznego dostępu i systemem 
automatycznego gaszenia pożarów. 

3. Zakup wyposażenia IT zewnętrznego i wewnętrznego gwarantującego parametry napięcia dla 
sieci elektrycznej budynku i wyposażenia dla zasilania awaryjnego, 

4. Zakup specjalistycznego wyposażenia niezbędnego do realizacji funkcji Data Center. 

5. Zakup wyposażenia administracyjnego, w tym biurowego i socjalnego części wspólnych. 
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2.2.2.3 Możliwość dysponowania nieruchomością do celów inwestycyjnych 
Możliwość dysponowania działką o numerze ewidencyjnym 47/14 na terenie strefy 6 w obszarze 
Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego do celów inwestycyjnych wynika bezpośrednio z 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego PKN 
ORLEN S.A. w Płocku wraz z terenami przyległymi uchwalonego przez Rady Miasta Płocka w dniu 28 
października 2003r. 

W wymienionym Planie cała strefa 6 Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego została zaliczona 
do podstrefy usługowo – produkcyjnej oznaczonej symbolem PT-UP, na której ustalono przeznaczenie 
podstawowe na między innymi posadowienia budynków ośrodków informatycznych. Z Planu wynika, że 
zmieniono przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych w podstrefie PT-UP (między innymi dla działki nr 
47/14 w strefie 6) na cele nierolnicze i nieleśne (inwestycyjne).  

Działka nr 47/14 jest pokryta drzewami i krzewami. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi wycinka 
większości drzew i krzewów. Ich usunięcie wymaga wystąpienia do Prezydenta Miasta Płocka z 
wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wieku powyżej 5 lat z terenu 
nieruchomości zawierającym wyszczególnienie ilości, rodzajów i gatunków drzew, ich obwodu na 
wysokości 130 cm od ziemi, powierzchni w m2 zajmowanej przez krzewy, przybliżony wiek drzew i 
krzewów. Do wniosku należy dołączyć mapę z naniesionymi drzewami i krzewami do usunięcia oraz 
propozycję nasadzeń drzew i krzewów będących rekompensatą przyrodniczą.  

2.2.3 Wymagane parametry działki 

Na działce nr 47/14 można wyodrębnić prostokątny obszar o powierzchni ponad 3 ha pod obiekt Data 
Center. Zarówno powierzchnia jak i kształt obszaru pozwala na umieszczenie na nim obiektu 
technologicznego Data Center, który, wraz ze strefą ochronną wokół budynku, ma wymiary minimum 95 x 
95 m.  

Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny jest w posiadaniu rozpoznania geologicznego obszaru 
inwestycji. 

2.2.3.1 Infrastruktura techniczna 
Działka o numerze ewidencyjnym 47/14 przewidziana pod lokalizację inwestycji i przeznaczona zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo usługowo – produkcyjne, jest 
nieruchomością gruntową, obecnie niezabudowaną, położoną w pobliżu przebiegu zrealizowanej przez 
Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny infrastruktury wodno – kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej 
oraz bezpośrednio przy drogach wewnętrznych Parku. Wzdłuż południowo-zachodniego i południowo-
wschodniego boku działki przebiegają następujące sieci infrastruktury technicznej: 

� Sieć wodociągowa  

� Sieć ciepłownicza 

� Kanalizacja deszczowa  

� Kanalizacja sanitarna 

� Kanalizacja teletechniczna 

Przez południowy narożnik działki przebiega linia średniego napięcia, która posiada wyznaczoną strefę 
ochronną o szerokości 20 m. 

2.2.3.2 Kolizje z uzbrojeniem podziemnym 
Teren inwestycji nie jest uzbrojony w infrastrukturę techniczną. Przez działkę nie przebiegają żadne 
rurociągi zasilające zakład produkcyjny PKN ORLEN, zaś przebieg najbliższych sieci magistralnych 
infrastruktury technicznej Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego to ok. 60 - 80 m. Zatem 
podczas realizacji inwestycji nie powinny wystąpić kolizje z uzbrojeniem podziemnym.  

Jednakże przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ponowną analizę i dokładnie 
zdiagnozować możliwość wystąpienia kolizji z uzbrojeniem, a następnie wykonać odkrywki i odpowiednio 
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zabezpieczyć. Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie przy 
współudziale właścicieli występującego uzbrojenia. 
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2.2.4 Dostępność mediów 

2.2.4.1 Drogi dojazdowe 

2.2.4.1.1 Dojazd do obszaru Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego spoza 
Płocka 

Teren Płockiego Parku Przemysłowo -Technologicznego, w tym również analizowanej działki 47/14 strefy 
6 położony jest na północno-zachodnim krańcu Płocka, w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu 
Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. Przez teren Parku, w sąsiedztwie działki 47/14 przebiegać będzie 
nowoprojektowana obwodnica miasta Płocka (o oznaczeniu O1KG2/2), która stanowi połączenie z 
budowaną obecnie nową przeprawą mostową przez Wisłę w ciągu drogi krajowej nr 60 z połączeniem 
drogi krajowej nr 62 w kierunku Warszawy i łączącej się na północnym zachodzie z drogą wojewódzką nr 
559 w kierunku Lipna i Torunia. Te połączenia drogowe dają możliwość szybkiego połączenia z drogami 
krajowymi nr 7 i 10, a dalej z projektowanymi autostradami A1 i A2 oraz zapewniają dostępność 
komunikacyjną do portów lotniczych Warszawa Okęcie i Gdańsk oraz portów morskich w Gdańsku, 
Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu jak również z węzłem kolejowym Kutno. 

2.2.4.1.2 Dojazd do obiektu Data Center z terenu Płocka 

Drogi wewnętrzne na terenie Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego mają szerokość od 5 do 
7 m, zaś wszystkie chodniki mają szerokość 1,5 m. Obiekt Data Center leży bezpośrednio przy 
wewnętrznej drodze Parku będącej przedłużeniem ul. Chemików i oznaczonej w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Terenu jako 1KD o szerokości 5 m. Do tej drogi jest włączony wjazd i 
wyjazd z obiektu Data Center. Droga 1 KD łączy ul. Łukasiewicza z drogą wewnętrzną Parku 11KL1/2 o 
szerokości 5,5 m, która z kolei łączy ul. Długą i Łukasiewicza. Zatem obecnie do obiektu Data Center jest 
zapewniony dojazd z dwóch stron ulicami Łukasiewicza i Zglenickiego, na których jest dopuszczony ruch 
ciężarówek (ciągniki z naczepą) i cystern z paliwem (przy ul. Łukasiewicza jest baza ORLEN Transport, 
zaś przy ul. Chemików jest stacja benzynowa ORLEN). 

W przyszłości będzie również zapewniony dojazd do obiektu Data Center z dwóch stron 
nowoprojektowaną obwodnica miasta Płocka (o oznaczeniu O1KG2/2) przebiegającą wzdłuż południowo-
zachodniej granicy obiektu. 

2.2.4.2 Infrastruktura techniczna  

2.2.4.2.1 Sieci magistralne Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego 

Analiza dokumentacji powykonawczej instalacji na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-
Technologicznego wykazała, iż w sąsiedztwie działki 47/14 zostały wykonane następujące sieci 
magistralne: 

� Woda pitna - DN160, ok. 80m od budynku, od strony ul. Długiej, 

� Woda ppoż. (dla hydrantów) - Ø250, ok. 60m od budynku dla hydrantu 1 i 110m od budynku dla 
hydrantu 2, od strony ul. Długiej, 

� Kanalizacja sanitarna - Ø200, ok. 80m od budynku od strony ul. Długiej, 

� Kanalizacja deszczowa – DN 200/250 w pasie drogowym drogi 1 KD około 25 m na północ od 
lokalizacji budynku Data Center, 

� Kanalizacja teletechniczna (dla sieci światłowodowej), 6 otworowa, ok. 90m od strony ul. Długiej, 2 
otworowa, ok. 230m od strony ulicy wewnętrznej Parku 11KL1/2 łączącej ul. Długą i Łukasiewicza 
(nowa ulica, kanalizacja zlokalizowana po prawej stronie jezdni, obiekt po lewej, konieczność 
przejścia pod jezdnią), 

� Instalacja CO (ciepłociąg) - 2 x ∅139-225mm, ok. 80m od strony ul. Długiej. 

Sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej obiektu Data Center zostanie włączona do 
magistralnych sieci wodno – kanalizacyjnych Parku Technologicznego.  



 
Program Funkcjonalno – Użytkowy 

Dla budowy części technologicznej obiektu Data Center 

 Płock, grudzień 2011 Strona 15 z 102 

2.2.5 Warunki otoczenia zewnętrznego 

2.2.5.1 Utrudnienia komunikacyjne 
W otoczeniu działki 47/14 w strefie 6 nie występują utrudnienia komunikacyjne. Cały obszar Parku 
Technologicznego jest oddalony około 5 km od centrum Płocka jak również od dużych centrów 
handlowych i obiektów sportowych. Dodatkowo zapewniony dojazd do obiektu Data Center z dwóch 
stron, dwoma różnymi ulicami (dojazd od centrum ul. Łukasiewicza lub ul. Zglenickiego).  

2.2.5.2 Poważne awarie w otoczeniu Data Center 
Na teren działki 47/14 wpływ ma, podobnie jak na przeważający obszar miasta Płocka, zagrożenie 
awariami występującymi na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. gdzie występuje szereg 
instalacji i obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie poważnymi awariami przemysłowymi.  

Zdarzenia awaryjne mogą powodować pojawienie się fali nadciśnienia powodującej przede wszystkim 
skutki w postaci pękania szyb. W konsekwencji może dojść do obrażeń osób przebywających wewnątrz 
projektowanego budynku. Dlatego budynek Data Center należy zaprojektować z minimalną ilością okien 
oraz przyjąć zabezpieczenie okien od wewnątrz przyklejoną folią przeciwodłamkową.  

2.2.5.3 Inne zagrożenia 
Dla obiektu Data Center nie występują zagrożenia związane z istnieniem silnych pól magnetycznych, 
drgań otoczenia czy możliwością wystąpienia katastrofy budowlanej. Proponowane umiejscowienie 
obiektu Data Center w obszarze działki 47/14 jest oddalone od linii energetycznych (ponad 25 m), linii 
kolejowych, dróg samochodowych o dużym natężeniu (ponad 100 m od przyszłej obwodnicy), instalacji 
przemysłu ciężkiego (ponad 500 m), lotniska sportowego w Płocku. W sąsiedniej strefie 5 mogą powstać 
obiekty o uciążliwości ograniczonej do obszaru działki bez możliwości lokalizacji produkcji 
petrochemicznej.  

W otoczeniu działki nie na żadnych wysokich budowli, które mogłyby wprowadzać zagrożenie katastrofą. 
Zgodnie z MPZPT również przyszłe obiekty będą miały ograniczoną wysokość.  

2.2.6 Warunki środowiskowe 

Analizowany obszar działki nr 47/14 znajduje się poza strefą zagrożenia powodziowego. Również nie 
występuje zagrożenie podtopieniem czy osunięciem ziemi. 

Obszar działki 47/14 zlokalizowany jest w obszarze zlewni rzeki Brzeźnicy, która stanowi bezpośredni 
dopływ rzeki Wisły. Działka 47/14 jest oddalona około 3 - 4 km od jaru rzeki Brzeźnicy, jak również jest 
odległy ok. 6-7 km od skarpy rzeki Wisły.  

Ponadto omawiany obszar działki 47/14 należy do obszarów o korzystnych warunkach gruntowo –
wodnych do zabudowy. Są to tereny o gruntach nośnych i zwierciadle wody gruntowej występującej 
poniżej 3 m od powierzchni terenu.  
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2.3 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

2.3.1 Podział funkcjonalny obiektu Data Center 

W skład obiektu technologicznego Data Center wchodzą: 

1. Parterowy budynek techniczno – biurowy: 

– Wymiary 48,2 x 44,4 m, powierzchnia netto 1752,3 m2, 

– Okna i drzwi zewnętrzne w stolarce o odporności włamaniowej w klasie 2 /WK2/ wg PN-
ENV 1627:2006 (U), 

– Ściany działowe pomieszczeń technicznych oraz obszar korytarza wokół komory 
serwerowni w klasie EI60 / EI120,  

– Okno wewnętrzne śluzy od strony pomieszczenia ochrony oraz drzwi wewnętrzne w 
klasie 3 wg PN-ENV 1627:2006 (U), 

– Ściany komory serwerowni o wymiarach zewnętrznych 22,2 x 27,6 m w klasie REI120, 
drzwi pomieszczenia w klasie EI60. 

2. Kontenery agregatów prądotwórczych oraz dodatkowe zbiorniki paliwa do generatorów. 

3. Pomost techniczny z chillerami (agregatami wody lodowej) dla systemu klimatyzacji. 

4. Strefa zewnętrzna wokół obiektu Data Center. 

Poza budynkiem, w obrębie ogrodzonej działki znajdą się agregaty prądotwórcze w wyciszonej 
zabudowie kontenerowej LWA90 (wyciszenie 65 dB) wraz z podziemnymi zbiornikami paliwa dla 
agregatów oraz agregaty chłodnicze wody lodowej. 

Wymagana jest możliwość tankowania paliwa podczas pracy agregatów prądotwórczych. 
Rekomendujemy zainstalowanie dodatkowych zbiorników paliwa umożliwiających długą autonomiczną 
pracę agregatów bez dodatkowego tankowania – rekomendujemy pojemność zbiorników wystarczającą 
na 48 godzin pracy agregatów. Wymagane jest wystąpienie o Operat Środowiskowy (uzgodnienie 
środowiskowe w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta) na dodatkowe zbiorniki paliwa 
zapewniające maksymalny możliwy czas pracy autonomicznej bez tankowania, jak najbardziej zbliżony 
do rekomendowanego. 

 

Budynek Data Center zaplanowano jako budynek niepodpiwniczony składający się z dwóch części. 

� Części biurowo - magazynowej,  

� Części technicznej. 

2.3.2 Instalacje techniczne obiektu Data Center 

Budynek Data Center będzie posadowiony na działce stanowiącej część Płockiego Parku Przemysłowo - 
Technologicznego. Do budynku należy doprowadzić media: energię elektryczną, łącza teletechniczne, 
zimną wodę. Budynek należy wyposażyć w następujące instalacje/systemy: 

� Instalację elektroenergetyczną, 

� System klimatyzacji precyzyjnej, wentylacji i oddymiania HVAC, 

� System sygnalizacji pożaru, 

� Instalację wczesnej detekcji dymu, 

� Instalację gazowego gaszenia pożaru, 

� Elektroniczny System Ochrony ESO składający się z: 

o Systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, 
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o System telewizji dozorowej CCTV, 

o System kontroli dostępu SKD, 

� System nagłaśniający, 

� System BMS, 

� Instalację okablowania strukturalnego. 

 

2.3.3 Struktura funkcjonalna części technicznej obiektu Data Center 

2.3.3.1 Pomieszczenia serwerowni 
W parterowej części technicznej zaprojektowano jedną serwerownię o powierzchni wewnętrznej 593 m2. 

Podstawowe parametry serwerowni: 

� Powierzchnia wewnętrzna około 593 m2,  

� Wysokość od podłogi technicznej do wewnętrznego sufitu: 320 cm, 

� Wysokość podłogi technicznej: około 100 cm, 

� Podłoga musi spełniać warunki odporności ogniowej zawarte w klasie REI 30 (F30 DIN 4102), 

� Wysokość przestrzeni między sufitem podwieszonym i stropodachem: 70 cm, 

� Odporność ogniowa ścian pomieszczenia: REI120, 

� 2 pary drzwi wejściowych od strony korytarzy serwisowych dla każdej części komory (szaf 
klimatyzacyjnych i sprzętu komputerowego), 

2.3.3.2 Funkcja ochronna korytarzy. 
Z każdej strony do serwerowi przylega korytarz techniczny, który zabezpiecza dostęp do komory 
serwerowni. W korytarzach zamontowano podłogę techniczną o wysokości około 100 cm. 

Dostęp do korytarza jest przez jedno główne wejście od strony części biurowo – magazynowej. 

W korytarzach zainstalowano elementy systemu ESO dla ochrony przed nieautoryzowanym dostępem. 

2.3.3.3 Instalacje techniczne w serwerowni 
� System zasilania serwerów w gwarantowaną energię elektryczną, 

� System okablowania strukturalnego dla sieci LAN / WAN, 

� Wysoko wydajny system klimatyzacji precyzyjnej z nadmuchem pod podłogę, 

� Zintegrowany system ESO (kontrola dostępu, system antywłamaniowy, CCTV), 

� Gazowy system gaszenia pożaru,  

� Klapy odciążające. 

2.3.3.4 Opis pozostałych pomieszczeń. 
W obszarze budynku Data Center zlokalizowano poniższe pomieszczenia. 

1. Dwa pomieszczenia LAN/WAN dla instalacji szaf kablowych sieci LAN oraz ustawienia urządzeń 
sieci WAN. W pomieszczeniach będą zamontowane następujące instalacje techniczne: 

� Dedykowana instalacja elektryczna, 

� Instalacja okablowania strukturalnego, 

� System sygnalizacji pożaru, 
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� HVAC, 

� ESO. 

2. Pomieszczenie infrastruktury klimatyzacji przeznaczone dla zamontowania systemów dla 
instalacji HVAC. W pomieszczeniu będą zamontowane następujące instalacje techniczne: 

� Dedykowana instalacja elektroenergetyczna, 

� Instalacja okablowania strukturalnego, 

� System sygnalizacji pożaru, 

� ESO. 

3. Pomieszczenia ruchu elektrycznego dla zasilaczy UPS z bateriami i rozdzielni NN. W 
pomieszczeniach będą zamontowane następujące instalacje techniczne: 

� Dedykowana instalacja elektryczna, 

� Instalacja okablowania strukturalnego, 

� HVAC, 

� System sygnalizacji pożaru, 

� Instalacja gazowego gaszenia pożaru, 

� Klapy odciążające, 

� ESO. 

4. Pomieszczenie dla systemów bezpieczeństwa. W pomieszczeniu będą zamontowane 
następujące instalacje techniczne: 

� Dedykowana instalacja elektryczna, 

� Instalacja okablowania strukturalnego, 

� HVAC, 

� System sygnalizacji pożaru, 

� ESO. 

5. Pomieszczenie butli z gazem. W pomieszczeniu będą zamontowane następujące instalacje 
techniczne: 

� Dedykowana instalacja elektryczna, 

� System sygnalizacji pożaru, 

� Klapy odciążające, 

� ESO. 

6. Zespół pomieszczeń biurowych i zaplecze socjalne dla pracowników obsługi DC oraz firm 
zewnętrznych (najemców, dostawców). W pomieszczeniach będą zamontowane następujące 
instalacje techniczne: 

� Dedykowana instalacja elektroenergetyczna, 

� Instalacja okablowania strukturalnego, 

� Ogrzewanie elektryczne, 

� Klimatyzacja komfortu, 

� System sygnalizacji pożaru, 

� ESO. 

7. Pomieszczenie magazynowe. W pomieszczeniach będą zamontowane następujące instalacje 
techniczne: 

� System sygnalizacji pożaru, 
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� ESO. 

8. Pomieszczenie testowania sprzętu informatycznego. W pomieszczeniu będą zamontowane 
następujące instalacje techniczne: 

� Dedykowana instalacja elektryczna, 

� Instalacja okablowania strukturalnego, 

� System sygnalizacji pożaru, 

� HVAC, 

� ESO. 

9. Pomieszczenie i magazyn serwisu infrastruktury Data Center. W pomieszczeniu będą 
zamontowane następujące instalacje techniczne: 

� Instalacja elektryczna, 

� Instalacja okablowania strukturalnego, 

� System sygnalizacji pożaru, 

� ESO. 

2.3.4 Schemat komunikacji wewnętrznej - droga transportowa dla serwerów i 
innych urządzeń infrastruktury, strefy dostępności, śluzy wejściowe. 

W części technicznej realizowany jest system separacji dostępności poszczególnych pomieszczeń 
technicznych.  

Dostawa sprzętu przez wejście techniczne przy pomieszczeniu ochrony po uprzedniej weryfikacji 
tożsamości dostawcy. Przedsionek / śluza dla wprowadzania sprzętu stanowią drzwi antywłamaniowe 
/klasa SA3 lub SA4/ sterowane obustronnie systemem ESO. 

Sprzęt rozpakowany i sprawdzony w obszarze śluzy jest potem przechowywany w magazynie i 
sprawdzany w pomieszczeniu testowania. Transport gotowych urządzeń do serwerowi poprzez korytarz 
wewnętrzny.  

Wymagania dla dróg transportowych 

� Rampa zewnętrzna zadaszona, 

� Korytarze i przejścia o szerokości min 1,8m, 

� Drzwi wzdłuż drogi transportowej o wymiarach min 1,2/2,2 m (szer./wys.). 

2.3.5 Poziom instalacji technicznych obiektu Data Center 

2.3.5.1 Niezawodność instalacji technicznych 
Obiekt Data Center będzie świadczył usługi przetwarzania w sposób ciągły i niezawodny, zatem jego 
podstawową funkcjonalnością jest: 

� Zapewnienie fizycznego zabezpieczenia komputerów, pamięci masowych, urządzeń 
sieciowych przed kradzieżą, zniszczeniem, skutkami pożaru na zewnątrz ośrodka 
obliczeniowego / serwerowni, itp., 

� Dostarczenie zasilania niezbędnego do pracy tych urządzeń, 

� Zapewnienie właściwych warunków środowiskowych (temperatura, wilgotność) niezbędnych 
do poprawnej pracy tych urządzeń, 

� Zapewnienie łączności z innymi urządzeniami wewnątrz i na zewnątrz Data Center, 

Kluczowymi instalacjami technicznymi dla niezawodności Data Center są: 

� Instalacja elektroenergetyczna, 
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� Instalacja wentylacji i klimatyzacji, 

� Instalacja teleinformatyczna. 

Zaproponowany czas niedostępności instalacji technicznych serwerowni przez 4 godziny w roku oznacza, 
że dostępność instalacji technicznych wynosi 99,954 %. Dla przejrzystości przyszłych obliczeń czas 
łączny niedostępności zwiększamy o 10,5 minuty do 4 godz. i 10,5 minuty, co oznacza dostępność 
instalacji technicznych 99,952%. Zakładając szeregowy układ instalacji kluczowych z punktu widzenia 
niezawodności całości instalacji Data Center, proponujemy przyjąć następujące czasy niedostępności 
poszczególnych instalacji kluczowych: 

� Czas dla instalacji elektroenergetycznej, 2 godziny, co oznacza dostępność 99,977%, 

� Czas dla instalacji klimatyzacyjnej, 2 godziny, co oznacza dostępność 99, 977%, 

� Czas dla instalacji LAN/WAN, 10,5 minuty, co oznacza dostępność 99,998%. 

Przyjęto, że instalacje techniczne Data Center mogą być maksymalnie niedostępne przez 4 godziny i 
10,5 minuty w roku, co oznacza dostępność A = 99,955%.  

2.3.6 Poziom Data Center 

Przyrównując wymaganą dostępność Data Center do wzorca przemysłowego, jakim jest klasyfikacja 
wprowadzona przez Uptime Institute (www.uptimeinstitute.org) stwierdzamy, że rozwiązanie kluczowych 
instalacji infrastruktury Data Center musi spełniać wymagania Tier III według tej klasyfikacji.  

Poniżej przedstawiono podsumowanie wymagań funkcjonalnych dla Tier III wprowadzonych przez 
Uptime Institute: 

1. Wymaganie podstawowe 

� Podstawowym wymaganiem dla Tier III Data Center jest współbieżność utrzymywania 
infrastruktury oznaczająca, że infrastruktura techniczna ma elementy rezerwowe (N+1) i 
wielo-torowe systemy infrastruktury (system + system) wspierające pracę sprzętu IT. W 
danym momencie pracuje tylko jeden tor każdego systemu.  

2. Test potwierdzający wydajność infrastruktury  

� Każdy element infrastruktury technicznej może być wyłączony w sposób planowany bez 
wpływu na prace sprzętu IT (taka sytuacja nie spowoduje wyłączenia urządzeń IT). Czyli w 
takim ośrodku można wykonywać planowane działania związane z infrastrukturą (serwis 
prewencyjny, naprawy, wymiany komponentów, testy komponentów i inne) bez wyłączania 
urządzeń komputerowych. Dla dużych obiektów wykorzystujących wodę lodową, oznacza to 
również możliwość wyłączenia części systemu orurowania.  

3. Wpływ na funkcjonowanie ośrodka 

� Ośrodek Tier III jest zlokalizowany w wydzielonym budynku. 

� Ośrodek Tier III jest podatny na nieplanowane sytuacje, jak błędne działanie lub samorzutne 
awarie komponentów infrastruktury, które mogą ciągle powodować przerwę w pracy 
ośrodka. 

� Planowane działania utrzymaniowe wykorzystują elementy rezerwowe oraz dodatkowe tory 
systemów infrastruktury, które wytrzymują całe obciążenie sprzętu IT, podczas gdy na 
drugich elementach lub torach będą prowadzone prace serwisowe. 

� Ośrodek Tier III wymaga stosowania sprzętu IT ze zdublowanym zasilaniem. 

� Podczas prac utrzymaniowych jest zredukowana odporność na uszkodzenia. 

� Błędne działanie lub samorzutne awarie komponentów infrastruktury mogą ciągle 
powodować przerwę w pracy ośrodka. 

� W celu zapewnienia stabilności działania obciążenie systemów infrastruktury nie przekracza 
90% N. 
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2.3.7 Ogólne własności funkcjonalne dla Data Center Tier III 

Wymagania dla Tier III Data Center rozwinięte w normie TIA-942 Telecommunications Infrastructure 
Standard for Data Centers. Poniżej przedstawiono niektóre z nich. 

1. Architektura 

� Ściany, posadzka i sufit serwerowni powinny stanowić barierę wilgotnościową. 

� Wszystkie ściany powinny być pełnej wysokości od posadzki do stropu. Dodatkowo ściany i 
drzwi do pomieszczenia bezpieczeństwa powinny być wzmocnione. 

� Należy zapewnić redundantne kontrolowane wejścia na teren obiektu Data Center dla 
oddzielenia ruchu pracowników i dostawców, serwisantów itp.  

� Nie powinno być okien w ścianach zewnętrznych części technicznej Data Center. 

� Konstrukcja budynku powinna stanowić zabezpieczenie przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym (konstrukcja stalowa). 

� Wszystkie wejścia do obszaru serwerowni powinny być zabezpieczone śluzami (mantrap) 
umożliwiającymi wyłącznie pojedyncze przejście  

� Należy fizycznie odseparować od siebie elementy infrastruktury wzajemnie rezerwujące się. 

� Teren obiektu Data Center musi być ogrodzony i posiadać kontrolowane wejścia. Granice 
terenu należy kontrolować za pomocą mikrofalowego systemu wykrywania wtargnięć i 
monitorowany przez system telewizji przemysłowej CCTV. 

� Dostęp do obiektu Data Center powinien być zabezpieczony systemami identyfikacji i 
uwierzytelniania osób. Należy zastosować bardziej zaawansowaną kontrola dostępu do 
krytycznych pomieszczeń (serwerownie, pomieszczenia wejściowe przyłączy operatorów, 
obszary systemów zasilania i klimatyzacji). Budynek Data Center powinien posiadać 
wydzielone pomieszczenia bezpieczeństwa umożliwiające centralny monitoring dla 
wszystkich zainstalowanych systemów ESO.  

2. Instalacja elektroenergetyczna 

� Wszystkie systemy infrastruktury Data Center muszą posiadać redundancję N+1 na 
poziomie modułu, toru i systemu włączając w to agregaty prądotwórcze, zasilacze UPS, 
przyłącza i dystrybucje zasilania. 

� Podczas fazy projektowania należy zapewnić redundancję N+1 połączonego rozwiązania 
systemów zasilania i klimatyzacji poprzez dwa źródła zasilania dla każdej szafy 
klimatyzacyjnej (z dwóch rozdzielni elektrycznych). 

� Ośrodek jest zasilany z co najmniej dwóch przyłączy średniego napięcia z preselekcją i 
możliwością automatycznego przełączenia. Transformatory powinny być skonfigurowane w 
układzie N+1 lub 2N. 

� Należy wdrożyć system monitorowania pracy systemu zasilania. 

3. Instalacja klimatyzacji 

� System klimatyzacji składa się z wielu szaf klimatyzacji o łącznej mocy chłodniczej 
zapewniającej utrzymanie właściwej temperatury i wilgotności, z redundancją 
uwzględniającą uszkodzenie którejkolwiek szafy lub pracę z jednej rozdzielni elektrycznej. 

� W przypadku zastosowania systemu z wodą lodową, komponenty tego systemu muszą być 
tak zaprojektowane, aby zapewniały projektową wydajność chłodniczą w sytuacji 
uszkodzenia rozdzielni elektrycznej. Uzyskuje się to przez zastosowanie dwu-torowego 
zasilania. Również system orurowania musi być tak zaprojektowany, aby prace 
utrzymaniowe dowolnej sekcji nie powodowały przerwy w pracy klimatyzacji. 

� Zasilanie wszystkich szaf klimatyzacyjnych powinno być rezerwowane przez agregat 
prądotwórczy. 

� System klimatyzacji powinien posiadać redundancję N+1, N+2, 2N lub 2(N+1) wystarczającą 
dla zapewnienia możliwości wyłączenia dowolnej szafy bez wpływu na pracę chłodzonych 
urządzeń. 
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� Instalacja chłodnicza klimatyzacji precyzyjnej powinna być dzielona. W przypadku instalacji 
chłodniczej wykorzystującej wodę lodową każda jej gałąź powinna mieć własne pompy 
zasilające ją z centralnej pętli orurowania. Instalacja wody lodowej powinna być monitowana 
przez detektory wycieku wody. 

4. Instalacja teleinformatyczna  

� Data Center powinno być obsługiwane przez co najmniej dwóch dostawców usług transmisji 
danych. Usługa powinna być dostarczana z różnych węzłów sieci telekomunikacyjnej 
dostawcy. Kable powinny biegnąć trasami odległymi od siebie przynajmniej 20 metrów. 

� Należy zapewnić redundancje połączeń szkieletowych pomiędzy Pomieszczeniem 
Wejściowym, Głównym Obszarem Dystrybucji i Obszarem Dystrybucji Okablowania 
Poziomego. 

� Okablowanie szkieletowe LAN i SAN od przełączników w Punkcie Dystrybucyjnym 
Okablowania Poziomego (HC) do przełączników szkieletowych w Głównym Punkcie 
Dystrybucyjnym (MC) powinno zawierać zapasowe włókna światłowodowe. 

� Należy zapewnić gorący backup dla krytycznego sprzętu telekomunikacyjnego, routerów i 
przełączników produkcyjnych. 

� Okablowanie strukturalne, zabudowa punktów dystrybucyjnych i połączenia kablami 
krosowymi powinno być ciągłe dokumentowane.  

2.3.8 Redundancja elementów infrastruktury technicznej 

Cała infrastruktura techniczna Data Center będzie zbudowana zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

� Redundancja N+1 

� Współbieżna obsługa techniczna 
 

Pozycje Parametry 

Zalecane maksymalne wykorzystanie infrastruktury bez 
redundancji 

90% 

Tory systemu zasilania dwa aktywne 

Nadmiarowość urządzeń UPS 2 (N+1) 

Nadmiarowość generatorów prądotwórczych N+1 

Agregaty wody lodowej/szafy klimatyzacyjne N+1 

Oprzyrządowanie oraz monitoring N 
1
 

Współbieżne serwisowanie (concurrent maintenance) 
wszystkich systemów 

TAK 

Zasilanie krytycznych odbiorów przez system zasilaczy UPS 
podczas obsługi technicznej zasilaczy UPS 

TAK 

Fizyczna separacja systemów zdublowanych 
(compartmentalization) 

NIE 
2
 

100% urządzeń wyposażonych w dwa zasilacze NIE 

Pojedynczy punkt awarii 
błąd ludzki oraz uruchomienie 

Wyłącznika Ppoż. 

Obsługa dedykowana dla DC 7x24  

Szkolenia  obsługi TAK 

1 - Kontrolowany system może działać autonomicznie po awarii systemu monitoringu  

2 - Poszczególne tory systemu zasilania oraz okablowania Data Center są fizycznie odseparowane 
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2.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

2.4.1 Zabudowa komory serwerowni 

2.4.1.1 Struktura serwerowni 
Komora serwerowni będzie miała wymiary wewnętrzne 21,8 x 27,2 m. Na całej powierzchni komory 
serwerowni będzie zainstalowana podłoga techniczna, pełniąca rolę kanału nadmuchu powietrza 
chłodzącego, o wysokości 100 cm i poniższych parametrach wytrzymałościowych: 

� Gęstość 720 kg/m3, 

� Konstrukcja wspornikowa wzmacniana rusztem, 
� Obciążenie punktowe: 5,0 kN, 

� Obciążenie powierzchniowe – 25 kN/m2, 

� Klasyfikacja ogniowa: wyrób niepalny od strony spodniej, od strony wierzchniej – trudno zapalny, 
� Odporność ogniowa REI 30 (F30). 

Na całej powierzchni komory serwerowni będzie zainstalowany sufit podwieszony o wysokości 70 cm, 
pełniący rolę kanału powrotu powietrza gorącego do szaf klimatyzacyjnych.. 

2.4.1.2 Ustawienie szaf komputerowych 
Szafy urządzeń komputerowych w serwerowni będą ustawione w rzędy w układzie gorących i zimnych 
przejść (hot / cold aisle) zgodnie z powyższym rysunkiem. Schłodzone powietrze będzie dostarczane do 
obudowy urządzeń poprzez perforowane płyty podłogi technicznej. 

ZIMNE
PRZEJŚCIE

GORĄCE
PRZEJŚCIE

GORĄCE
PRZEJŚCIE

ZIMNE
PRZEJŚCIE

 

Planowany rozkład przejść zdefiniowany, jako odległość pomiędzy środkiem zimnego przejścia do środka 
następnego zimnego przejścia w dowolnym kierunku wynosi 9 płyt podłogowych (rozmiar płyty 600x600 
mm) zgodnie z poniższym rysunkiem i tabelą 

S SS S

S

S

S

S

S

S

S

S

Rozkład 9 - płytowy

Gorące przejście Gorące przejścieZimne przejście

 
Rozmiar płyty 

podłogi 
technicznej 

Rozstawienie przejść 
(od zimnego do zimnego 

przejścia) 

Rozmiar 
przejścia 
gorącego 

Rozmiar 
przejścia 
zimnego 

Maksymalna 
przestrzeń dla 

szafy 
komputerowej 

60 cm 540 cm 120 cm 180 cm 120 cm 
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2.4.1.3 Ustawienie szaf klimatyzacyjnych 
Szafy klimatyzacyjne dostarczające schłodzone powietrze perforowane poprzez płyty podłogi technicznej 
będą umieszczone prostopadle do rzędów szaf i ustawione wzdłuż ścian komory serwerowni po obu 
stronach i oddzielone przegrodą z siatki od szaf komputerowych Poniższe rysunki przedstawiają 
lokalizacje szaf klimatyzacyjnych i przekrój komory serwerowni. 

 

Szafy klimatyzacyjne
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2.4.1.4 Parametry komory serwerowni Data Center 
Rysunek na następnej stronie przedstawia rzut planowanej komory serwerowni oraz jej zabudowę 
maksymalną ilością szaf komputerowych 800x1200mm.  

Całkowita powierzchnia serwerowni wynosi 593 m2, zaś po odjęciu powierzchni serwisowej szaf 
klimatyzacyjnych ok.43,9 m2 po obu stronach komory serwerowni i korytarza transportowego o szerokości 
1,8 m w środku komory pomiędzy drzwiami wejściowymi (zajmowana powierzchnia ok.38,8 m2) pozostaje 
466,4 m2 na ustawienie szaf komputerowych. Powierzchnia szaf może być podzielona siatką na 
maksymalnie 8 modułów kolokacyjnych o powierzchni 58,3 m2 każdy. W pojedynczym module można 
ustawić 2 rzędy po 11 szaf komputerowych 800x1200mm, zatem maksymalna pojemność serwerowni 
wynosi 8 x 22 = 176 szaf komputerowych 

Przyjmujemy, że instalacja energetyczna i klimatyzacyjna będzie umożliwiać umieszczenie w serwerowni 
sprzętu komputerowego o łącznej mocy 800 kW. Gęstość mocy zasilania i chłodzenia na powierzchni 
zajmowanej przez szafy komputerowe wynosi ok. 1,72kW/m2  (800kW/466,4m2). Maksymalna moc 
zasilania i chłodzenia dla jednego modułu wynosi 100 kW, zaś maksymalne obciążenie wnoszone przez 
jedną szafę to średnio ok. 4,55 kW. 
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2.4.2 Wstępna architektura obiektu Data Center 

Poniżej przedstawiono poglądowy rzut proponowanego budynku Data Center. 
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2.4.3 Powierzchnie obiektu technologicznego Data Center 

2.4.3.1 Wykaz pomieszczeń i zestawienie liczbowe powierzchni użytkowych w Data Center 
Poniższa tabela przedstawia powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wchodzących w skład 
powierzchni netto 1 752,3 m2. 

L.p. Nr pomieszczenia Funkcja pomieszczenia 
Powierzchnia 
użytkowa [m

2
] 

CZĘŚĆ BIUROWO – MAGAZYNOWA 

1 B1 Śluza   12,9 
2 B2 Hol   14,5 
3 B3 Ochrona     7,6 
4 B4 Zaplecze ochrony     8,5 
5 B5 Komunikacja     8,9 
6 B6 Przedsionek   17,4 
7 B7 Pom. porządkowe   17,9 
8 B8 Pom. na odpadki i opakowania   13,0 
9 B9 Pom.gospodarcze     5,7 
10 B10 Pom. obsługi DC   38,9 
11 B11 Pom. najemców   57,4 
12 B12 Pom. serwisu infrastruktury DC   13,3 
13 B13 Magazyn serwisu infrastruktury DC   12,9 
14 B14 Komunikacja   31,4 
15 B15 Magazyn sprzętu IT   51,5 
16 B16 Testowanie sprzętu IT   17,3 
17 B17 Pom. socjalne   10,8 
18 B18 WC niepełnosprawnych     7,1 
19 B19 WC damski     4,0 
20 B20 WC męskie     8,8 

Razem 359,8  

CZĘŚĆ TECHNICZNA 

1 T1 Serwerownia 593,0 
2 T2 Korytarz techniczny   47,6 
3 T3 Butle z gazem   21,0 
4 T4 Pom LAN/WAN 1   21,4 
5 T5 Pom elektryczne UPS+BAT+RSN 134,2 
6 T6 RSN   23,5 
7 T7 Trafo1     9,0 
8 T8 Trafo2     9,0 
9 T9 PZO odbiorcy     9,7 
10 T10 Ewakuacja     7,9 
11 T11 PZO dystrybutora     9,7 
12 T12 Trafo3     9,0 
13 T13 Trafo4     9,0 
14 T14 RSN   23,5 
15 T15 Korytarz techniczny   49,8 
16 T16 Korytarz techniczny   47,6 
17 T17 Pom. Elektryczne UPS+BAT+RSN 134,2 
18 T18 Pom LAN/WAN 2   21,4 
19 T19 Pom. techniczne klimatyzacji 129,1 
20 T20 Korytarz transportowy   66,4 
21 T21 Systemy bezpieczeństwa   16,5 

Razem 1392,5 
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2.4.3.2 Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe dla obiektu technologicznego Data Center 
Przyjęto poniższe wskaźniki powierzchniowe: 

 

– Udział powierzchni komory serwerowni w powierzchni netto obiektu – 33,8%, 

– Udział powierzchni infrastruktury technicznej w powierzchni netto obiektu – 33,1%, 

– Udział powierzchni biurowo – magazynowej w powierzchni netto obiektu – 11,8%, 

– Udział powierzchni ruchu (komunikacja, korytarze, śluza, hol, przedsionek) w powierzchni netto 
obiektu – 16,4%, 

– Udział powierzchni pomocniczych (węzeł socjalno – sanitarny, pomieszczenie gospodarcze, 
porządkowe, na opakowania) w powierzchni netto obiektu – 4,2%. 

2.4.3.3 Dopuszczalne przekroczenia 
– Dopuszczalne odchylenia powierzchni obiektu technicznego Data Center – do 5% 
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3 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

3.1 Przygotowanie terenu budowy 

Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Działka 
wymaga częściowej niwelacji.  

3.1.1 Warunki BHP na placu budowy 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401). W szczególności należy 
zapewnić: 

a) Właściwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową; 
b) Zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 
c) Ustawienie odpowiednich znaków i tablic informacyjnych. 

3.1.2 Aspekty ochrony środowiska 

W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstanie odpad w postaci humusu i ziemi powstałej po 
wykopie fundamentów i należy ten nadkład zagospodarować lub unieszkodliwić. Wykonawca na placu 
budowy w czasie trwania robót winien zapewnić właściwe postępowanie w zakresie ochrony środowiska. 
Przed wywozem odpadów należy dokonać ich analizy (zróżnicowania) pod kątem utylizacji. Gospodarka 
odpadami wytwarzanymi w trakcie procesu budowlanego winna być zgodna z zezwoleniami (lub 
informacjami) uzyskanymi (lub złożonymi) przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251).  

W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminować do możliwie najmniejszego poziomu: 

– Emisję hałasu; 

– Wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze środków transportu oraz maszyn i urządzeń 
wykorzystywanych na budowie; 

Wykonawca winien nie dopuszczać do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych oraz 
zanieczyszczenia nawierzchni. 

3.1.3 Infrastruktura na placu budowy 

W zagospodarowaniu placu budowy należy przewidzieć następujące elementy: 

– Ogrodzenie placu budowy, 

– Ustawienie tablicy informacyjnej, 

– Uporządkowanie terenu budowy z istniejących pozostałości nawiezionych, dokonać wycinki 
drzew i krzewów (w zakresie niezbędnym do realizacji projektu). Wycinkę należy prowadzić w 
oparciu o stosowne zezwolenie właściwego organu wydane na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami), o które wystąpi 
Inwestor po uzyskaniu od Wykonawcy szczegółowych informacji na temat: 

o Zakresu wycinki, opłaty środowiskowe za wycinkę wnosi Inwestor. Do wykonawcy należy 
fizyczne usunięcie zieleni i związane z tym koszty, 

o Planowanych nowych nasadzeń (w tym nasadzeń „zamiennych” za usuwane drzewa lub 
krzewy). 

– Wytyczenie geodezyjne obiektu, 

– Wykonanie zdjęcia humusu z jego składowaniem na terenie działki, 
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– Wykonanie niwelacji terenu z ewentualnym wywiezieniem nadmiaru gruntu we wskazane przez 
Zamawiającego miejsce, 

– Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, 

– Wykonanie tymczasowych dróg, wyjść i przejść dla pieszych,  

– Urządzenie miejsc magazynowania materiałów, wyrobów i odpadów, 

– Zapewnienie łączności telefonicznej, 

– Doprowadzenie odpowiednich mediów i zapewnienie odprowadzania lub utylizacji powstających 
ścieków, 

– Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

– Zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

– Zapewnienie właściwej wentylacji, 

– Urządzenie placu postojowego dla maszyn i urządzeń 

– Wykonanie projektu zagospodarowania placu budowy oraz opracować plan BIOZ (zgodnie z 
założeniami ujętymi w Projekcie Budowlanym). 

3.1.4 Personel Kierowniczy Wykonawcy 

Do kierowania robotami na placu budowy Wykonawca zapewni zgodnie z wymogami  prawnymi 
wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia we wszystkich wymaganych branżach, zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego obowiązującymi w Polsce – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) 
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3.2 Architektura i Konstrukcja 

Obiekt technologiczny Data Center składa się z: 

1. Jednokondygnacyjnego budynku o podstawie zbliżonej do kwadratu i wymiarach zewnętrznych 
ok. 48,2× 44,4 m, podzielonego na część techniczną i biurowo – magazynową, 

2. Agregatów chłodniczych wody lodowej, 

3. Kontenerów z agregatami prądotwórczymi i podziemnymi zbiornikimi paliwa do agregatu.  

Wokół budynku zapewniono drogę transportowo – pożarową i minimalną strefę ochronną o szerokości 20 
– 25m. Całość posesji jest ogrodzona, umożliwiając kontrolę już na poziomie wejścia/wjazdu na teren 
(furtki i szlabany z systemem domofonów, czytników kart i kamery).  

W strefie rozładunku przewidziano podnośnik nożycowy. Alternatywnie istnieje możliwość zastosowania 
pochylni związanej z rampą przeładunkową. 

Obiekt dostępny jest dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażony w odpowiednio wyposażoną toaletę, 
(umożliwia to korzystanie z niej przez wszystkich pracowników). 

Główne wejście, zlokalizowane w narożniku budynku, zapewnia: 

� Pełną kontrolę ochrony (w zasięgu wzroku) ruchu kołowego, osobowego i dostaw sprzętu, 

� Czytelny układ funkcjonalny, z podziałem na część biurowo – magazynową i techniczną. 

Budynek Data Center zostanie wykonany w technologii ścian i stropów żelbetowych, wylewanych na 
mokro. 

Dla lokalizacji zewnętrznych elementów systemu klimatyzacji (chillery) przyjęto rozwiązanie w postaci 
stalowych platform umieszczonych w sąsiedztwie pomieszczeń technicznych budynku. Konstrukcja 
pomostów musi zapewnić ochronę chillerów przed czynnikami atmosferycznymi (śnieg, 
zanieczyszczenia, itp.) oraz właściwe chłodzenie skraplaczy urządzeń. 

3.2.1 Założenia projektowe konstrukcji  

Obiekt technologiczny Data Center wykonany będzie w konstrukcji żelbetowej o zróżnicowanej siatce 
modularnej podporządkowanej układowi funkcjonalnemu serwerowni.  

� Stopy, ławy, płyty fundamentowe, ściany fundamentowe żelbetowe,  

� Słupy, belki i płyta stropodachu – żelbetowe monolityczne,  

� Ściany oddzielenia ppoż. żelbetowe lub murowane 24 cm, 

� Podłoga na gruncie o wytrzymałości nie mniejszej niż 3000 kg/m2, 

� Ściany zewnętrzne – żelbetowe lub murowane 24 cm z izolacją termiczną, 

� Stropodach płaski żelbetowy - stropodach niewentylowany kryty płytami styropianowymi bez 
spadku z odprowadzeniem wody na zewnątrz w części technicznej, 

� Podwyższona wytrzymałość stropodachu na obciążenia dla potrzeb zainstalowania zewnętrznych 
urządzeń systemu klimatyzacji, wentylacji i innych instalacji np. anten satelitarnych, 

� Ewentualne wygrodzenie na dachu dla urządzeń zewnętrznych wykonać z żaluzji akustycznej, 

� Konstrukcja budynku bez okien w części technicznej, 

� Dla części biurowej ślusarka aluminiowa, 

� Drzwi zewnętrzne stalowe wzmocnione w części technicznej. 
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3.2.2 Parametry techniczne dla podłogi podniesionej 

Poniżej przedstawiono minimalne wymagane parametry techniczne i funkcjonalne podłogi technicznej: 

� Klasyfikacja higieniczna dopuszczająca produkt do stosowania w obiektach technicznych, 

� Wysoko sprasowana płyta wiórowa wykonana w wersji przewodzącej lub antystatycznej o dużej 
gęstości w wymiarze 600x600x40 mm, 

� Aplikacja - antystatyczna wykładzina PVC,  

� Przewodzenie ładunków: powierzchniowe poprzez przewodzącą okleinę boczną,  

� Krawędzie płyty osłonięte listwą antystatyczną w kolorze czarnym, 

� Konstrukcja wsporcza - wykonana z blach stalowej ocynkowanej: słupki podłogowe w rozstawie 
600 x 600 mm przykręcane lub klejone do podłoża z zastosowaniem profili stalowych 
cynkowanych ogniowo – C 40x40x2, 

� Obciążenie powierzchniowe - maksymalne: 25 KN/m2,  

� Obciążenie punktowe - 5 KN, 

� Współczynnik bezpieczeństwa 2, klasa E1,  

� Klasyfikacja ogniowa – od strony spodniej niezapalne, od strony wierzchniej – trudnozapalne w 
klasie REI 30 ( F 30 ),  

� Akustyka Lw = 15 dB, 

� Opór elektryczny upływu podłogi – Ru 5 x 104 <1 x 106, 

� Wysokość podłogi - minimum 100 cm dla serwerowni,  

� Dopuszczalna wilgotność powietrza - 75 %, 

� Listwa przyścienna - kątownik aluminiowy,  

� Certyfikat zgodności z normą PN-EN 12825 

� Podłoga przystosowana do montażu systemowych kratek wentylacyjnych wykonanych z 
aluminium lub stali – odporne na wilgoć, korozję, niepalne, 

� Podłoga przystosowana do montażu systemowych przepustów kablowych wykonanych z 
aluminium lub stali – odporne na wilgoć, korozję, niepalne, 

� Podłoga przystosowana do montażu koryt kablowych stalowych– odporne na wilgoć, korozję, 
niepalne, 

� Podłoga przystosowana do montażu tras kablowych – zaopatrzona w obejmy mocujące, odporne 
na wilgoć, korozję, niepalne, 

3.2.3 Komunikacja – droga transportowa dla serwerów i urządzeń infrastruktury 

� Rampa zewnętrzna zadaszona z otwieraną barierką, 

� Drzwi wzdłuż drogi transportowej o wymiarach (szer./wys.) 1,2/2,2m, 

� Korytarze i przejścia o szerokości min 1,8 m. 
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3.3 Instalacje 

3.3.1 Zasilanie gwarantowane dla komory serwerowni 

3.3.1.1 Opis ogólny 
Obiekt technologiczny Data Center będzie zasilany z dedykowanej stacji transformatorowej NN, która 
będzie zasilana dwoma liniami SN.  

System zasilania komory serwerowni składa się z dwóch równoległych, niezależnych torów zasilania z 
redundancją N+1 dla systemów UPS zasilających systemy komputerowe w serwerowni i rezerwowanych 
zestawem agregatów prądotwórczych, pracujących w układzie SZR. 

Wybrane elementy systemu klimatyzacji precyzyjnej (wentylatory szaf klimatyzacyjnych, pompy przy 
sprzęgle hydraulicznym) dla komory serwerowni są również zasilane dwutorowo, przy czym w jednym 
torze bezprzerwowo poprzez dedykowany system UPS z redundancją N+1 z bateriami o czasie 
podtrzymania 15 minut. 

Poniższy rysunek przedstawia schematycznie koncepcję systemu zasilania obiektu technologicznego 
Data Center. 

 

 

 



 
Program Funkcjonalno – Użytkowy 

Dla budowy części technologicznej obiektu Data Center 

 Płock, grudzień 2011 Strona 34 z 102 

Poniższa tabela przedstawia szacunkową moc szczytową dla obiektu technologicznego Data Center i 
potrzeb własnych systemu zasilania. 

Lp. Odbiory 

Moc 
zainstalowana 

Pi  
[kW] 

Współczynnik 
jednoczesności 

kj  
 

Moc 
szczytowa 

Ps  
[kW] 

Moc 
szczytowa 

pozorna S dla 
cos fi -= 0,85 

[kVA] 
Część Techniczna     

1 Pobór mocy przez UPS dla odbiorów  IT w komorze 
serwerowni (2 x 233 m2 x ok.1,715 kW/m2) 

800 1 800  

2 Straty zasilaczy UPS dla odbiorów IT (5%) 40 1 40  

3 Ładowanie baterii UPS-ów dla odbiorów IT (10%) 80 1 80  

4 Straty rozdzielni i układu dystrybucji zasilania 
gwarantowanego (2%) 

16 1 16  

5 Potrzeby własne agregatu prądotwórczego 15 1 15  

6 Klimatyzacja serwerowni (pracuje 10 szaf + 2 pompy) 80 1 80  

7 Klimatyzacja dwóch pomieszczeń elektrycznych i LAN/WAN 
(pracują 4 szafy) 12 1 12  

8 Straty zasilaczy UPS dla klimatyzacji IT (5%) 4,6 1 4,6  

9 Ładowanie baterii UPS-ów dla klimatyzacji IT (10%) 9,2 1 9,2  

10 Agregaty chłodnicze klimatyzacji (pracują 2 chillery) 360 1 360  

11 Wentylacja serwerowni i pomieszczeń technicznych 15 1 15  

12 Systemy bezpieczeństwa i telekomunikacja 12 1 12  

Część Biurowa     

13 Stanowiska robocze, kopiarki, drukarki 6 0,8 4,8  

14 Klimatyzacja komfortu 3 0,5 1,5  

15 Wentylacja biur 2 1 2  

16 Ogrzewanie elektryczne, podgrzewanie wody 5 1 5  

Odbiory ogólne     

17 Oświetlenie obiektu (0,02kW/m2 x 360m2 + 0,01kW/m2 x 
1400m2) 

21,2 0,5 10,6  

18 Oświetlenie terenu 10 0,5 5  

19 Gniazda administracyjne (0,03kW/m2 x 1760m2) 53 0,2 10,6  

Razem przyłącza do sieci elektroenergetycznej   1483,3 1745,1 

 

Proponujemy zastosowanie dwóch agregatów prądotwórczych o mocy awaryjnej około 2250kVA (ciągłej 
około 2000kVA). 

3.3.1.2 Rozdzielnie Główne RGNN 
Dwie wielosekcyjne rozdzielnie główne RGNN1 i RGNN2 obsługujące cały obiekt Data Center będą 
zasilane z dwóch źródeł: z transformatorów 15/0,4kV oraz awaryjnie z zestawu generatorów 
prądotwórczych poprzez układ SZR realizujący niezbędne przełączenia w przypadku zakłóceń (zaniku) 
zasilania.  

Rozdzielnie główne RGNN1 i RGNN2 będą zaprojektowane na pełną, docelową moc odbiorów, czyli 
każda z rozdzielni będzie w stanie samodzielnie zasilić Centrum Danych wraz ze wszystkim odbiorami. Z 
rozdzielni będzie wyprowadzone dwutorowe zasilanie szaf IT oraz odbiorników klimatyzacji precyzyjnej. 
Na rysunku poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązanie RGNN1 na bazie szaf Siemensa. 
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Zastosowane będą rozdzielnice w wykonaniu panelowym wysuwnym. Takie rozwiązanie pozwoli na 
szybkie naprawy i przeglądy, zapewni również bezpieczeństwo podczas wykonywania tych prac. Dla 
zabezpieczenia przed przepięciami atmosferycznymi zostaną zastosowane ograniczniki przepięć. 
Rozdzielnie RGNN będą nadzorowane przez system monitoringu. 

3.3.1.3 Automatyka SZR 
Układ SZR zostanie wykonany w oparciu o sterownik programowalny. W stanie pracy normalnej układ 
zasilany jest zgodnie z zaleceniami producentów z sieci zawodowej rezerwowanej własnym zasilaczem 
UPS o mocy około 1 kW. W przypadku braku zasilania z sieci zawodowej, załączony zostanie generator 
prądotwórczy, który przejmie pełne obciążenie. Automatyka SZR pozwoli na wybranie priorytetu zasilania 
z agregatu w celu bezpiecznego wypalenia starego paliwa. 

Szczegółowe procedury przełączeń, zarówno w sposób automatyczny jak również ręczny, zostaną 
załączone do Projektu Technicznego.  

Automatyka SZR będzie nadzorowana przez system monitoringu. 

3.3.1.4 System zasilaczy bezprzerwowych (UPS) 
Każdy tor posiadać będzie swój własny system UPS w konfiguracji N+1. Moc zasilaczy składowych 
wynosić będzie ok. 600 kVA każdy. Dwa zasilacze UPS pracujące równolegle zapewnią wymaganą moc 
do obciążeń komory DC (960 kW), trzeci zasilacz redundantny 600 kVA zapewni nadmiarowość w 
przypadku awarii jednego z dwóch zasilaczy podstawowych lub podczas prac konserwacyjnych. Prace 
konserwacyjne tak skonfigurowanego systemu możliwe będą bez pozbawiania napięcia gwarantowanego 
komory DC (dwa tory zasilania pracujące non-stop). 

Zasilacze w systemie równoległym połączone będą ze sobą redundantną szyną komunikacyjną. 
Przerwanie jej nie spowoduje utraty funkcjonalności systemu. 

Zasilacze wyposażone będą w wbudowany filtr wejściowy THDi umożliwiający poprawną pracę z 
agregatami prądotwórczymi oraz wejściowy współczynnik mocy >0,9. Zasilacze zapewniają ograniczenie 
poziomu zniekształceń na wyjściu do poziomu poniżej 3%. Dodatkowo zasilacze będą wyposażone w 
transformatory zwiększające bezpieczeństwo sytemu. 

Falowniki zasilaczy UPS sterowane będą cyfrowo za pomocą procesorów sygnałowych (DSP) w oparciu 
o algorytm sterowania wektorowego. Impulsy sterujące obliczane będą w czasie rzeczywistym z 
uwzględnieniem parametrów zewnętrznych. Precyzją kąta fazowego zapewni idealną synchronizację 
UPS w układzie równoległym pomiędzy jednostkami oraz z wejściem zasilania rezerwowego. Każdy z 
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zasilaczy pracujących równolegle będzie w pełni niezależny i kontrolowany tylko przez własną 
automatykę (brak konfiguracji master-slave). 

Zasilacze wyposażone będą w układ programowalnego softstartu umożliwiającego kształtowanie 
charakterystyki rozruchu prostowników w systemie UPS. Dzięki temu agregaty będą obciążane przez 
UPS stopniowo. 

Zasilacze wyposażone będą w adapter SNMP/MODBUS w celu całkowitej integracji systemu zasilania z 
systemem zarządzania budynkiem (BMS). 

3.3.1.5 Parametry znamionowe układu zasilania gwarantowanego 

� Napięcie znamionowe      230/400 V  
� Stabilność napięcia statyczna     ≤ ±1% 

� Stabilność napięcia dynamiczna (0→100%→0%)  ≤ ±1% 
� Zawartość harmonicznych przy obciążeniu liniowym  ≤ 2% 

� Zawartość harmonicznych przy 100% obciążeniu nieliniowym ≤ 2% 

� Przeciążalność     150% przez 1 min., 125% przez 10 min. 
� Częstotliwość znamionowa     50 Hz +/- 1% 
� Układ sieci        TN-S 

3.3.1.6 System baterii do UPS 
Każdy UPS posiadał będzie własne baterie akumulatorów o czasie autonomii wynoszącym 15 minut dla 
100% obciążenia, umieszczone na stelażach otwartych. Dla każdego UPS przewidziano cztery szeregi 
baterii wykonanych w technologii VRLA. Każdy szereg wyposażony będzie we własne zabezpieczenia 
umożliwiające odłączenie danego szeregu w celu konserwacji (pozostałe szeregi umożliwią w tym czasie 
podtrzymanie zasilania przy proporcjonalnie skróconym czasie). Projektowana żywotność baterii wynosić 
będzie 10 lat wg normy EUROBAT. 

3.3.1.7 Rozdzielnie napięcia gwarantowanego RUPS 
Na rysunku poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązanie rozdzielni dla UPS-ów w jednym torze 
zasilania na bazie szaf Siemensa. 

 

Zastosowane będą rozdzielnice w wykonaniu panelowym wysuwnym. Takie rozwiązanie pozwoli na 
szybkie naprawy i przeglądy, zapewni również bezpieczeństwo podczas wykonywania tych prac. Dla 
zabezpieczenia przed przepięciami atmosferycznymi zostaną zastosowane ograniczniki przepięć. 
Rozdzielnie RUPS będą nadzorowane przez system monitoringu. 
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3.3.1.8 Wykorzystanie static switch’y 
W celu dodatkowego zabezpieczenia ciągłości zasilania urządzeń IT w komorze serwerowni 
zastosowano urządzenia typu static switch do automatycznego (oraz ręcznego) przełączania zasilania 
gwarantowanego z dowolnego systemu UPS-ów do dowolnego toru zasilania (szynoprzewodu). 
Urządzenia tego typu są przeznaczone do bardzo szybkiego przełączania zasilania pomiędzy dwoma 
niezależnymi źródłami AC. Przełączanie następuje automatycznie, niezależnie od zakłóceń w 
którymkolwiek z obu źródeł zasilania wejściowego AC. Czas detekcji przerwy priorytetowo ustawionego 
źródła napięcia i przełączenia na drugie źródło wynosi od 2 do 6 milisekund przy zachowaniu zgodności 
amplitudy, częstotliwości i fazy w dopuszczalnych granicach. 

Jedno z dwóch wejść AC jest oznaczone jako wejście "preferowane", na które urządzenie przełączy 
odbiornik, jeśli tylko napięcie źródła zasilania wejściowego znajduje się w dopuszczalnym zakresie. Jeżeli 
napięcie źródła preferowanego wychodzi poza dopuszczalne granice (+/-10%;+/-0,5Hz), konstrukcja 
static switcha powoduje przełączenie odbiornika na drugie, "alternatywne" źródło zasilania. Przełącznik 
zapewnia przełączenie zasilania z przerwą od 2 do 6ms w celu uniknięcia zwarcia obu źródeł, nawet w 
przypadku niesprawności jednego źródła zasilania. Maksymalny czas wyczuwania i przełączania znajdują 
się w granicach tolerancji charakterystyki podatności wg normy 446 IEEE dla sprzętu informatycznego 
(tzn. 10ms) co pozwala na nieprzerwaną pracę „krytycznego” odbiornika prądu. W celu uniemożliwienia 
przełączania w warunkach przeciążenia na wyjściu lub zwarcia, urządzenie automatycznie blokuje 
przełączanie na źródło alternatywne jeżeli prąd wyjściowy przekracza zadane wartości graniczne. 

3.3.1.9 Zasilanie szaf w komorze IT 
Każda szafa zlokalizowanej w komorze IT będzie zasilana z obu torów gwarantowanych wyposażonych w 
szynoprzewody o odpowiedniej mocy. Szynoprzewody będą posiadać skrzynki odpływowe wyposażone 
w obwody z przeznaczeniem dla zasilania serwerów i innych urządzeń teleinformatycznych 
zamontowanych w szafach. Każdy moduł kolokacyjny wewnątrz komory serwerowni będzie miał własny 
zestaw szynoprzewodów zasilających wyposażonych w układ do referencyjnego pomiaru mocy oraz 
parametrów zasilania podłączony do systemu monitoringu BMS. 

Urządzenia komputerowe w modułach kolokacyjnych w komorze serwerowni będą ustawiane w układzie 
gorących i zimnych przejść. Szynoprzewody systemu zasilania będą ułożone na posadzce wzdłuż 
zimnych przejść pod podłogą techniczną. 

3.3.1.10 Zasilanie systemu klimatyzacji precyzyjnej 
Podobnie będzie zbudowany jeden system UPS dla zasilania elementów urządzeń klimatyzacyjnych w 
systemie klimatyzacji serwerowni. 

Odbiorniki klimatyzacji precyzyjnej będą mieć możliwość przełączania zasilania pomiędzy każdym z 
dwóch torów w celu podjęcia zadań konserwacyjnych dotyczących jednego toru zasilania, bez ich 
wyłączania. W stanie pracy normalnej połowa odbiorników klimatyzacji będzie zasilana z jednego toru i 
połowa z drugiego toru. Odbiorniki będą zaprogramowane (własna lub zewnętrzna automatyka) na 
sekwencyjne załączanie w przypadku zaniku zasilania z sieci zawodowej i przełączeniu SZR na zasilanie 
awaryjne z agregatu prądotwórczego.  
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Na rysunku poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązanie rozdzielni dla klimatyzacji precyzyjnej na 
bazie szaf Siemensa. 

 

 

3.3.1.11 Generatory prądotwórcze 
Dwa tory zasilania rezerwowane będą przez wspólny system generatorów prądotwórczych o mocy ok. 
2250 kVA/ 1800 kW pracujących w układzie N+1 (1+1). Generator zapewni moc wymaganą do zasilania 
systemu UPS zasilającego odbiory DC oraz klimatyzacji z wentylacją. Generator nadzorowany będzie 
przez sterownik DMC. Po zaniku sieci podstawowej, sygnał z kontrolera DMC uruchamia generator.  
Pojawienie się sieci podstawowej o parametrach zgodnych z nastawionymi i po określonym czasie zwłoki 
pozwala na przełączenie zasilania z sieci podstawowej. Wyłącznik generatora jest wyłączany, a 
generator pracuje jeszcze przez ustalony czas na wychłodzenie. Wszelkie parametry i stany pracy można 
rejestrować, zapisywać bądź nadzorować w BMS. 

Generatory umieszczone będą na zewnątrz obiektu w wyciszonych kontenerach wyposażonych w 
instalacje wentylacyjną, paliwową oraz odprowadzenia spalin.  

Zamontowany w kontenerze zbiornik paliwa pozwala na 8-9 h pracy generatora przy pełnym obciążeniu, 
z możliwością dotankowania podczas pracy. Wydłużenie czasu autonomicznej pracy generatora bez 
tankowania do rekomendowanych 48 godzin pracy przy pełnym obciążeniu zostanie osiągnięte poprzez 
instalację dodatkowego zbiornika paliwa (w kontenerze lub zbiornika podziemnego). Tankowanie w 
czasie pracy będzie realizowane poprzez wykorzystanie skrzynki Lohro. Generator wyposażony jest 
seryjnie w system podgrzewania bloku silnika, co eliminuje potrzebę ogrzewania kontenera. Kontener 
generatora przystosowany będzie do instalacji systemu gaszenia. 
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3.3.1.12 Obsługa serwisowa 
Serwis systemu zasilania będzie stale (7x24) dyżurował w obiekcie Data Center. Zasilacze UPS będą 
wyposażone w karty systemowe, pozwalające na zdalny monitoring systemów zasilania awaryjnego 
przez służby serwisowe producenta. 

3.3.1.13  Przykładowe zestawienie najważniejszych urządzeń systemu zasilania 
gwarantowanego 

 

 

Lp Rodzaje urządzenia 
Przykładowy 

producent 
Ilość Jedn. 

1. ROZDZIELNICA GŁÓWNA NISKIEGO NAPIĘCIA - RGNN1 Siemens, Schneider 1 kpl. 

2. ROZDZIELNICA GŁÓWNA NISKIEGO NAPIĘCIA - RGNN2 Siemens, Schneider 1 kpl. 

3. ROZDZIELNICA ZASILANIA URZĄDZEŃ UPS - RUPS1 Siemens, Schneider 1 kpl. 

4. ROZDZIELNICA ZASILANIA URZĄDZEŃ UPS - RUPS2 Siemens, Schneider 1 kpl. 

5. ROZDZIELNICA ZASILANIA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH - RK1 Siemens, Schneider 1 kpl. 

6. ROZDZIELNICA ZASILANIA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH - RK2 Siemens, Schneider 1 kpl. 

7. ROZDZIELNICA ZASILANIA URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH - RIT1 Siemens, Schneider 1 kpl. 

8. ROZDZIELNICA ZASILANIA URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH - RIT2 Siemens, Schneider 1 kpl. 

9. ROZDZIELNICA TECHNICZNA – RT Siemens, Schneider 1 kpl. 

10 ROZDZIELNICA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA – RSB Siemens, Schneider 1 kpl. 

11. SZYNOPRZEWODY Siemens, Schneider 1 kpl. 

12. UPS 600kVA  Chloride, APC/MGE 6 kpl. 

13. Zestaw baterii 30 min - 600 kVA Chloride, APC/MGE 6 kpl. 

14. Agregat prądotwórczy o mocy  Cummins, SDMO 2 szt. 

15. Szafa z wyłącznikiem agregatu Cummins, SDMO 2 szt. 
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3.3.2 Chłodzenie serwerowni oraz pomieszczeń ruchu elektrycznego (tzw. 
”klimatyzacja precyzyjna”) 

3.3.2.1 Wymagania w zakresie obciążenia cieplnego serwerowni oraz warunków 
środowiskowych. 

Odprowadzenie zysków ciepła w pomieszczeniach serwerowni jest możliwe poprzez system chłodzenia 
doprowadzający zimne powietrze z szafy klimatyzacyjnej na przód szaf serwerowych oraz zabierający 
gorące powietrze wylotowe z powrotem do szaf klimatyzacyjnych. Typowo do nawiewu zimnego 
powietrza wykorzystuje się przestrzeń pod podłogą techniczną oraz kratki nawiewne z regulowanymi 
przepustnicami w podłodze technicznej, powrót gorącego powietrza odbywa się w przestrzeni pod 
sufitem.  

Wielkość instalacji chłodniczej przyjęto w oparciu założenie maksymalne obciążenia cieplnego komory 
serwerowni 800 kW, zaś dla pomieszczeń ruchu elektrycznego 56 kW (straty 5% dla zasilaczy UPS, 2% 
dla rozdzielni). 

Dla komory IT i pomieszczeń technicznych (ruchu elektrycznego) klimatyzacja powinna zapewnić, 
zgodnie z rekomendacją ASHRAE z roku 2004 dla centrów danych, temperaturę 20 - 25ºC oraz 
wilgotność względną 40 - 55% dla komory IT, zaś wilgotność wynikową dla pomieszczeń ruchu 
elektrycznego. Poniższa tabela przedstawia ostatnie rekomendacje ASHRAE odnoście warunków 
środowiskowych w serwerowniach zgodnych z koncepcją Green Data Center. 

 

3.3.2.2 Koncepcja chłodzenia kubaturowego komory serwerowni. 
Dla komory serwerowni przyjęto rozwiązanie kubaturowe systemu chłodzenia – szafy klimatyzacyjne z 
nadmuchem zimnego powietrza pod podłogę techniczną, które przez kratki nawiewne z regulowanymi 
przepustnicami umieszczone przed frontem szaf komputerowych dostaje się do urządzeń 
komputerowych. Gorące powietrze wyrzucane z tyłu szafy jest zasysane przez kratki w suficie 
podwieszonym i tym kanałem wraca do klimatyzatora.. Szafy urządzeń komputerowych w serwerowni 
będą ustawione w rzędy w układzie gorących i zimnych przejść (hot/cold aisle) pokazane schematycznie 
na poniższym rysunku. 
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Instalacja klimatyzacji precyzyjnej zostanie wykonana w oparciu o wodę lodową i sprzęgło hydrauliczne, 
które będzie zaprojektowane dla zapotrzebowanej mocy chłodniczej. 

Do instalacji chłodniczej po stronie obiegu pierwotnego, podłączone zostaną trzy agregaty chłodnicze (2 
szt. + 1 szt. rezerwowa) o mocy chłodniczej około 480 kW każdy. 

Chillery te będą pracować w wersji temperaturowej 10/15°C. Agregaty chłodnicze będą wyposażone w 
wymienniki umożliwiające pracę w trybie freecooling, który jest uaktywniany wtedy, gdy temperatura 
zewnętrzna jest niższa od temperatury wody dopływającej do urządzenia, o co najmniej 1°C.  

Istnieją trzy tryby pracy zaproponowanych chillerów z Freecoolingiem: 

1. Letni dla temperatury zewnętrznej >= 15°C: 

Woda jest schładzana całkowicie przez sprężarki w trakcie normalnego cyklu chłodniczego.  

2. Przejściowy dla temperatury zewnętrznej >0°C i <15°C  

Woda jest częściowo schładzana przez wężownicę wodną Freecolingu dzięki działaniu powietrza 
z zewnątrz, a częściowo przez sprężarki. Procent wstępnego chłodzenia uzyskiwany w systemie 
Freecooling zależy od temperatury powietrza na zewnątrz. Urządzenie Freecooling optymalnie 
wykorzystuje wszystkie dostępne zasoby, aby zoptymalizować zużycie energii elektrycznej. 

3. Zimowy dla temperatury <0°C 

Pełna moc chłodnicza jest uzyskiwana z Freecoolingu, gdyż temperatura powietrza na zewnątrz 
jest wystarczająco niska. W trybie tym zużycie energii elektrycznej następuje wyłącznie w 
wentylatorach. 

Dla schłodzenia maksymalnego obciążenia serwerowni pracuje stale jednocześnie 10 szaf klimatyzacji 
precyzyjnej na wodę lodową o jawnej mocy chłodniczej około 85 kW każda. Dwie dodatkowe szafy 
zapewniają redundancję N+2. Schłodzenie każdego z dwóch pomieszczeń elektrycznych wymaga stałej 
pracy jednej szafy klimatyzacyjnej o mocy około 60 kW. Przepływ wody lodowej zapewnią pracujące stale 
2 pompy z płynną regulacją. Pompy zostaną zainstalowane w układzie nadmiarowym N+1 (2 pompy 
pracujące + 1 rezerwowa). 

W serwerowni Data Center zostanie zainstalowanych 12 szaf klimatyzacyjnych pracujących w układzie 
N+2 (10 szaf klimatyzacyjnych + 2 szafy rezerwowe). Szafy klimatyzacyjne będą umieszczone 
bezpośrednio w komorze serwerowni, w dwóch rzędach. 

W każdym pomieszczeniu ruchu elektrycznego przewidziano 2 szafy klimatyzacyjne pracujących w 
układzie N+1 (1 szafa klimatyzacyjna + 1 szafa rezerwowa). 

Połowa szaf będzie wyposażona w nawilżacze parowe. Zapewnią one wymaganą wilgotność w komorze 
serwerowni. Instalacja doprowadzająca wodę do nawilżaczy będzie wyposażona w zawory, które 
automatycznie zamkną przepływ wody w przypadku awarii. 

Instalacja sprzęgła hydraulicznego wraz z pompami oraz całą niezbędną armaturą zlokalizowana będzie 
w wydzielonym pomieszczeniu maszynowni klimatyzacji. W pomieszczeniu maszynowni znajdować się 
będzie również stacja do napełniania i uzupełniania instalacji, naczynie zbiorcze dla stabilizacji ciśnienia 
w instalacji oraz zbiornik buforowy z czynnikiem chłodzącym stanowiący zasób chłodu na czas 
przełączenia zasilania agregatów chłodniczych na generator prądotwórczy.  

Z pomieszczenia maszynowni zostaną poprowadzone rurociągi do agregatów chłodniczych (po stronie 
pierwotnej) i do szaf klimatyzacyjnych (po stronie wtórnej). Rury (zasilająca i powrotna) będą prowadzone 
korytarzami technicznymi w przestrzeni pod podłogą techniczną. 

Dodatkowo w sprzęgle zostaną zainstalowane króćce na wypadek ewentualnej konieczności podłączenia 
innych urządzeń chłodniczych (np. szafy klimatyzacyjne dla stref dużej gęstości mocy). 
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Główne trasy rurociągów będą prowadzone w korytarzach wokół komory serwerowni. Wszystkie rurociągi 
oraz armatura wewnątrz budynku będzie izolowana termicznie. Instalacja na zewnątrz budynku będzie 
zaizolowana termicznie oraz dodatkowo pokryta płaszczem z blachy stalowej, ocynkowanej. 

Agregaty chłodnicze będą zainstalowane na specjalnych pomostach technicznych jako pokazano na 
poniższym rysunku, co będzie je chroniło przed czynnikami atmosferycznymi (śnieg, zanieczyszczenia, 
itp.) oraz zapewni lepsze chłodzenie skraplaczy urządzeń.  

 
Rys. Lokalizacja agregatu chłodniczego na pomoście technicznym 

3.3.2.3 System wyrównywania ciśnień pod podłogą techniczną. 
W rozwiązaniu przewidziano szafy klimatyzacyjne z wentylatorami EC (Electronically Commutated) – z 
płynną regulacją obrotów oraz systemem wyrównywania ciśnień (AFPS Automatic Floor Pressurization 
System) zapewniający, że powietrze chłodzące jest dostępne w miejscach lokalizacji kratek nawiewnych 
w podłodze technicznej. 

AFPS zapewnia dostosowanie strumienia powietrza wytworzonego przez szafy klimatyzacyjne z 
wentylatorami EC w celu utrzymywania stałego ciśnienia pod podłogą techniczną, zapewnienia dokładnej 
kontroli dystrybucji powietrza i chłodzenia całej serwerowni (eliminacja stref gorących). W czasie 
normalnej eksploatacji serwerowni panele podłogowe są często podnoszone i zmieniane, np. podczas 
instalacji nowych urządzeń, co zmniejsza ciśnienie statyczne powietrza pod podłogą. W rezultacie 
zmniejsza się przepływ powietrza chłodzącego przez kratki nawiewne i pojawiają sie strefy gorące. Moduł 
kontrolny, używany z wentylatorami EC (z płynną regulacją obrotów), pozwala, poprzez zmianę szybkości 
obracania się wentylatora, utrzymać ustawione ciśnienie nominalne pod podłogą techniczną (w zakresie 
od 20 do 80 Pa). 

System składa się z następujących głównych elementów: 

� Szafy klimatyzacji precyzyjnej z wentylatorami EC - z płynną regulacją obrotów, 

� Sterownika mikroprocesorowego ze specjalizowanym oprogramowaniem, 

� Czujników i przetworników ciśnienia zainstalowanych pod podłogą techniczną i monitorującego 
ciśnienie statyczne, 

� System montażowy system dla czujników i przetworników ciśnienia zapewniających wiarygodny 
pomiar, 

� Sieci komunikacyjnej łączącej wszystkie elementy. 

3.3.2.4 Instalacja czynnika chłodzącego. 
Instalacja wykonana będzie z rur stalowych, czarnych, bez szwu, łączonych przez spawanie. Wewnątrz 
budynku rury i armatura będą zaizolowane termicznie, izolacją z zamkniętymi porami, typu Armaflex. Na 
zewnątrz budynku, dodatkowo oprócz izolacji termicznej, założony będzie płaszcz ochronny z blachy 
stalowej, ocynkowanej. Podłączenie szaf klimatyzacyjnych do instalacji odbywać się będzie za 
pośrednictwem kompensatorów drgań. Dla każdej szafy przewidziano zawór regulacyjny z możliwością 
pomiaru przepływu oraz zawór odcinający, zawór do spustu z szafy czynnika, odpowietrzenie. 

Instalacja będzie wyposażone w niezbędną armaturę kontrolno – pomiarową (manometry, termometry, 
zawory do regulacji przepływu, z możliwością pomiaru). 
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Instalacja zostanie poddana próbom szczelności i wytrzymałości, następnie będzie płukana, oczyszczana 
chemicznie (skuteczność zapewni trawienie chemiczne) i ponownie płukana. Te czynności oraz kontrola 
jakości spawów zapewni bezpieczeństwo i odpowiednią jakość pracy instalacji. 

3.3.2.5 Możliwości chłodzenia szaf o dużej gęstości mocy 
Proponowane szafy IT oraz instalacja klimatyzacji precyzyjnej są przystosowane do przyszłej adaptacji 
dla obsługi średniej i dużej gęstości mocy. 

Dla średniej gęstości mocy mogą być w przyszłości zastosowane elementy służące do wydzielenia 
korytarza zimnego danej strefy od pozostałej części serwerowni. 

Instalacja wody lodowej będzie przygotowana na podłączenie dodatkowych urządzeń 
klimatyzacyjnych, które zapewnią chłodzenie dla szaf wysokiej gęstości mocy: 

� Urządzenia stawianie na zewnątrz obok szafy serwerowej, pobierające i chłodzące 
powietrze wyrzucane do gorącego przejścia, które następnie jest wdmuchiwane do 
zimnego przejścia. Urządzenie chłodzące zajmuje zwykle połowę szerokości 
szafy (300 mm), 

� Urządzenia zastępujące tylne drzwi szaf, które chłodzą przechodzące 
powietrze wyrzucane przez szafę serwerową do gorącego przejścia. 

Rurociągi wody lodowej będą wyposażone w króćce, do których będzie można 
podłączyć odpływy dla dodatkowych urządzeń klimatyzacyjnych, które będą mogły 
być zlokalizowane w wydzielonych strefach wysokiej gęstości mocy. 

3.3.2.6 Instalacja odprowadzenia skroplin. 
Dla jednostek wewnętrznych (szaf klimatyzacyjnych) będzie wykonana instalacja do odprowadzenia 
skroplin i zrzutu wody z cylindra nawilżacza parowego. Instalacja odprowadzenia skroplin oraz gorącej 
wody z cylindrów nawilżaczy parowych dla szaf klimatyzacyjnych wykonana zostanie z rur PE Φ50 mm, 
na wodę gorącą 100ºC. W instalacji będzie zainstalowany wspólny pojemnik kondensatu w szafach 
klimatyzacyjnych dla skroplin i gorącej wody z cylindrów nawilżaczy parowych. Zostanie również 
zapewniony spadek 2% dla swobodnego odpływu kondensatu. Przewody odprowadzające skropliny będą 
prowadzone w wolnej przestrzeni pod podłogą techniczną. Na podejściach do szaf klimatyzacyjnych 
zostaną zamontowane syfony, a następnie podłączone do systemu kanalizacji. Odcinki przewodów 
skroplin od klimatyzatorów do poziomych przewodów skroplin będą izolowane izolacją AF Armaflex. 

3.3.2.7 Instalacja wodna dla nawilżaczy. 
Układ klimatyzacji precyzyjnej w komorze serwerowni oraz w pomieszczeniach technicznych będzie 
wymagał doprowadzenia wody do wytwornic pary zamontowanych w jednostkach wewnętrznych szaf 
klimatyzacyjnych. Instalacja wody zimnej będzie doprowadzona do nawilżacza parowego szaf 
klimatyzacji precyzyjnej. Rurociągi pod podłogą techniczną będą zabezpieczone niezależnym systemem 
sygnalizacji wycieku oraz zamykania zaworów podczas wycieku wody.  

Z uwagi na możliwość wykroplenia pary wodnej na przewodach wody zimnej przewody będą izolowane 
izolacją AF Armaflex.  

Zarówno instalacja odprowadzenia skroplin oraz instalacja doprowadzenia wody do nawilżaczy będą 
nadzorowane i zabezpieczone przez system detekcji wycieku współpracujący z systemem BMS. 



 
Program Funkcjonalno – Użytkowy 

Dla budowy części technologicznej obiektu Data Center 

 Płock, grudzień 2011 Strona 44 z 102 

3.3.2.8 Przykładowe zestawienie najważniejszych urządzeń systemu klimatyzacji precyzyjnej 
dla komory serwerowni i pomieszczeń ruchu elektrycznego) 

 

Lp Rodzaj urządzenia 
Przykładowy 
Producent 

Jedn. Ilość 

1. Szafa klimatyzacyjne dla komory serwerowni o mocy chłodniczej 
ok.85kW (z nawilżaczem) 

Emerson – 
Liebert, Stulz 

kpl. 6 

2. Szafa klimatyzacyjne dla komory serwerowni o mocy chłodniczej 
ok.85kW (bez nawilżacza) 

Emerson – 
Liebert, Stulz 

kpl. 6 

3. 
Szafa klimatyzacyjne dla pomieszczeń ruchu elektrycznego o mocy 
chłodniczej ok.60kW (bez nawilżacza) 

Emerson – 
Liebert, Stulz 

kpl. 4 

4. Agregat chłodniczy z freecolingiem o mocy chłodniczej ok.480kW Emerson – 
Liebert, Stulz kpl. 3 

5. Pompy obiegu wtórnego (elektroniczne) Wilo szt 3 
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3.3.3 Okablowanie strukturalne dla komory serwerowni 

3.3.3.1 Spełnienie wymagań branżowych 

1. Okablowanie będzie umożliwiać dostęp do usług telefonicznych i sieci komputerowej z 
każdego punktu przyłączeniowego w serwerowni, zrealizowane przez system 
okablowania strukturalnego posiadającego odpowiednie nasycenie ilością punktów 
przyłączeniowych. 

2. Realizacja okablowania strukturalnego w oparciu o architekturę N+1 w rozwiązaniu 1+1, 
co oznacza pełną (100%) redundancję systemu. 

3. Projekt, wykonawstwo i dokumentacja powykonawcza okablowania będą spełniać 
poniższe normy wraz z normami i dokumentami powołanymi w EN i ich krajowymi 
odpowiednikami, jeśli takie zostały opublikowane:  

– Normę w zakresie okablowania strukturalnego ośrodków przetwarzania danych - TIA 
942 – Telecomunications Infrastructure Standard for Data Centers, April 2005, 

– PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego 
- Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe, 

– PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1: 
Specyfikacja i zapewnienie jakości, 

– PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 2: 
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 

4. Wszystkie komponenty okablowania będą fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej 
produkcji i posiadać świadectwa niezależnego laboratorium badawczego. 

5. Cały system okablowania strukturalnego musi zostać objęty gwarancją producenta 
okablowania. 

3.3.3.2 Proponowany dobór komponentów systemu okablowania strukturalnego. 
Okablowanie strukturalne zostanie zaprojektowane w taki sposób, aby można było dokonać łatwej i 
prostej jego rozbudowy podczas eksploatacji systemów informatycznych, minimalizując czas rozbudowy 

System zostanie zaprojektowany i dostarczony w oparciu o komponenty tradycyjnego okablowania 
strukturalnego. Na etapie realizacji inwestycji udzielona zostanie gwarancja systemowa przez producenta 
okablowania na okres minimum 20 lat. Producent będzie spełniać najwyższe wymagania jakościowe dla 
dostarczanych systemów, potwierdzone certyfikatem ISO 9001. 
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3.3.3.3 Topologia okablowania strukturalnego. 
Okablowanie strukturalne komory serwerowni będzie się składało z następujących punktów 
dystrybucyjnych: 

� Okablowanie w pomieszczeniach LAN/WAN 

− Punkty Wejściowe zawierające punkty styku (głowice) z sieciami operatora.  

− Główny Obszar Dystrybucyjny zawierający Dwa Główne Punkty Dystrybucyjne MC1 i MC2 
okablowania strukturalnego w szafach zainstalowanych odpowiednio w pomieszczeniach 
LAN/WAN 1 i LAN/WAN 2. 

� Okablowanie w komorze serwerowni 

− Obszary Dystrybucyjne Okablowania Poziomego w każdym module kolokacyjnym w 
serwerowni zawierające 2 Punkty Dystrybucyjne Okablowania Poziomego zbudowane z 
paneli krosowych zainstalowanych w skrajnych szafach komputerowych w każdym rzędzie. 

− Obszary Dystrybucji Strefowej w modułach kolokacyjnych zawierające jedno gniazdo 
strefowe z przyłączami dla sprzętu zrealizowane, jako zestaw paneli krosowych w szafie 
komputerowej lub jako obudowa z gniazdami pod podłoga techniczną. 

− Dla okablowania szkieletowego pomiędzy Głównymi Punktami Dystrybucyjnymi MC1 i MC2 
oraz Punktami Dystrybucyjnymi Okablowania Poziomego w modułach kolokacyjnych 
wykorzystane zostaną kable światłowodowe jednodomowe 9/125 µm, wielomodowe 
50/125µm oraz miedziane UTP kategorii 6.  

− Dla okablowania poziomego z Punktów Dystrybucyjnych Okablowania Poziomego do gniazd 
strefowych wykorzystane zostaną kable światłowodowe wielomodowe 50/125µm oraz 
miedziane UTP kategorii 6.  

� Obszar Dystrybucyjny Okablowania Poziomego w obszarze biurowym zawiera Dystrybutor 
Poziomy Biurowy obsługujący pomieszczenia biurowe oraz obsługi i ochrony. 

Poniższy rysunek pokazuje lokalizację szaf z Punktami Dystrybucyjnymi Okablowania Poziomego w 
każdym module kolokacyjnym. 

 

Dla okablowania strukturalnego zakłada się wykonanie połączeń redundantnych. Realizacja okablowania 
strukturalnego zostanie wykonana w oparciu o architekturę N+1, co oznacza pełną (100%) redundancję 
systemu. 
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Rozwiązanie redundantnego okablowania szkieletowego odbywać się będzie od każdego Poziomego 
Punktu Dystrybucyjnego oraz do dwóch Głównych Punktów Dystrybucyjnych MC1 i MC2 poprzez 
poprowadzenie magistrali światłowodowej i miedzianej dwoma niezależnymi trasami kablowymi – w 
proporcji 50 % jedną trasą – 50 % drugą. W ten sam sposób będą łączone szafy infrastrukturalne do 
Głównych Punktów Dystrybucyjnych.  

Rozwiązanie redundantnego okablowania poziomego odbywać się poprzez podłączenie gniazda 
strefowego zainstalowanego w szafie komputerowej lub pod podłogą techniczną do dwóch Poziomych 
Punktów Dystrybucyjnych w tym samym module kolokacyjnym, w proporcji 50/50. 

3.3.3.4 Zalecane typy kabli 
Dla potrzeb Data Center zaleca się stosowanie następujących typów kabli: 

� Kable miedziane typu nieekranowana para skrętna UTP 100 Ohm kategorii 6,  

� Kable światłowodowe wielomodowe MM OM3 50/125 µm (1500/500 MHz*km, 2000 MHz*km) 
współpracujące z laserami 850 nm.  

� Kable światłowodowe jednodomowe SM 9/125 µm 

3.3.3.5 Okablowanie szkieletowe serwerowni 
W okablowaniu szkieletowych przyjęto następujące ilości łączy z każdej szafy z Punktem Dystrybucyjnym 
Okablowania Poziomego do każdego z Głównych Punktów Dystrybucyjnych MC1 i MC2: 

� 12 x UTP RJ45 Kat. 6,  

� 12 x MM 50/125 OM3 LC-LC 

� 12 x SM 9/125 LC-LC 

3.3.3.6 Okablowanie poziome serwerowni 
W okablowaniu poziomym przyjęto 6 gniazd strefowych 24 x UTP RJ45 Kat. 6 dla każdego rzędu szaf w 
module kolokacyjnym, montowane pod podłogą techniczną. 

Dodatkowe gniazda strefowe w module kolokacyjnym będą budowane zgodnie ze specyfikacją najemcy. 

3.3.3.7 Prowadzenie tras kablowych w komorze serwerowni. 
Zgodnie ze standardem, w komorze serwerowni zaleca się ustawienie urządzeń komputerowych w 
układzie gorących i zimnych przejść. Wzdłuż zimnych przejść pod podłogą techniczną na posadzce będą 
ułożone szynoprzewody systemu zasilania.  

W każdym module kolokacyjnym trasy kablowe okablowania poziomego będą zbudowane z koryt 
siatkowych zamontowanych pod podłogą techniczna wzdłuż gorących przejść. Koryta kablowe będą 
odsunięte od posadzki tak, aby umożliwiały swobodny przepływ powietrza pod nimi.  
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Rysunek poniżej przedstawia przykładowy sposób budowy tras kablowych pod podłogą techniczną. 

 

Dodatkowo w komorze serwerowni będą zainstalowane trasy kablowe nad szafami komputerowymi 
wykonane z koryt siatkowych umożliwiające układanie okablowania szkieletowego do Głównych Punktów 
Dystrybucyjnych oraz okablowania poziomego i bezpośrednich połączeń punkt-punkt w czasie 
eksploatacji serwerowni. 

 

3.3.3.8 Konstrukcja gniazd strefowych. 
Gniazda strefowe będą zbudowane z 19" paneli dystrybucyjnych, montowanych w szafach serwerowych 
lub pod podłogą techniczną. Poniższy rysunek przedstawia przykład montażu miedzianego panela pod 
podłogą techniczną. 
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3.3.4 System gaszenia gazem i system wczesnego wykrywania dymu  

3.3.4.1 System sygnalizacji pożarowej 
Automatyczny system sygnalizacji pożaru umożliwi wykrycie pożaru oraz sygnalizowanie i alarmowanie o 
pożarze we wszystkich pomieszczeniach Data Center. Ochronie podlegają pomieszczenia wraz z 
przestrzeniami nad sufitami podwieszonymi oraz pod podłogą techniczną. System ochrony pożarowej 
będzie zapewniał wezwanie Państwowej Straży Pożarnej za pomocą systemu transmisji alarmu, 
właściwe sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi oraz automatyczne wyzwalanie procesów 
gaszenia. 

Projekt techniczny, instalacja i dokumentacja powykonawcza automatycznego systemu sygnalizacji 
pożaru będą zrealizowane zgodnie z przepisami ppoż. obowiązującymi w Polsce.  

 

System ochrony pożarowej będzie zawierać następujące elementy: 

� Centralę Sygnalizacji Pożarowej (CSP), 

� Automatyczne czujki pożarowe, 

� Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP) 

oraz 

� Urządzenia transmisji alarmów pożarowych, 

� Urządzenia alarmowe, 

� Urządzenia sterownicze automatycznych systemów przeciwpożarowych. 

3.3.4.2 Instalacja wczesnego wykrywania dymu w komorze serwerowni - system zasysający 
Z uwagi na konieczność wykrywania dymu w jak najwcześniejszym stadium oraz na rozrzedzanie dymu 
poprzez system klimatyzacji precyzyjnej o dużej wydajności, konwencjonalne – punktowe czujniki dymu, 
nie zapewniają pełnej ochrony w przypadku klimatyzowanych pomieszczeń. 

Ssące systemy wykrywania dymu mają na celu bardzo wczesne wykrycie pożaru oraz alarmowanie o nim 
w celu podjęcia odpowiednich działań. Systemem wykrywania dymu analizuje pobrane ze strefy 
pożarowej próbki powietrza pod kątem zawartości dymu w nim występującego. Powietrze ze strefy 
dostarczane jest do detektora za pośrednictwem sieci rurek ssących.  
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Przewiduje się wczesną detekcję dymu za pomocą systemu zasysającego w przestrzeni użytkowej 
pomieszczenia serwerowni oraz w przestrzeniach międzystropowych (nad sufitem podwieszonym oraz 
pod podniesioną podłogą). 

Zainstalowane systemy wczesnej detekcji dymu będą służyć wyłącznie celom wczesnego ostrzegania 
personelu obsługi o zagrożeniu pożarowym w danej przestrzeni pomieszczenia serwerowni – nie są one 
przewidywane do przekazywania sygnałów sterujących do centrali sterowania gaszeniem – w celu 
automatycznego uruchomienia procesu gaszenia. 

3.3.4.2.1 Wytyczne dla instalacji wczesnego wykrywania dymu 

� Za pomocą instalacji wczesnego wykrywania dymu chronić pomieszczenie kabiny IT wraz z 
przestrzenią pod podłogą techniczną i międzystropową oraz wloty do urządzeń klimatyzacyjnych. 

� Zintegrować konwencjonalną instalację wykrywania pożaru w komorze oraz instalację wczesnej 
detekcji dymu. 

� Przekazywać sygnały alarmowe i uszkodzeniowe do centrali alarmu pożaru SAP, monitorowanej 
przez BMS i system monitorujący PSP. 

3.3.4.2.2 Koncepcja systemu wykrywania dymu 

W celu zapewnienia jak najszybszej reakcji na pożar w jego początkowej fazie, w komorze serwerowni 
będzie zastosowany systemu wczesnej detekcji dymu. System ten, dzięki zasysaniu powietrza z 
monitorowanego obszaru i jego błyskawicznej oraz precyzyjnej analizie umożliwia wykrycie pożaru w jego 
najwcześniejszym stadium, nawet, gdy dym jest jeszcze niewidoczny dla oka.  

Możliwość detekcji już w fazie powstawania niewidocznego dymu (np. przy przegrzewaniu się 
przewodów) daje czas na podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i pozwala uniknąć pożaru 
jeszcze w stadium, które nie skutkuje nieodwracalnymi zniszczeniami lub uszkodzeniami. 

System wczesnej detekcji dymu jest zbudowany z detektora z głowicą laserową o zakresie czułości od 
0,005%/m do 20%/m oraz z systemu (sieci) rurek ssących. Wyposażony jest w zasilacz buforowy 24V 
oraz 2 akumulatory zapewniające działanie systemu w przypadku braku zasilania z sieci. System jest 
wyposażony w wyświetlacz. 

Najistotniejszym elementem systemu jest detektor z laserową głowicą detekcyjną. Integralną częścią 
detektora, oprócz wspomnianej głowicy są: karta procesorowa, pompa ssąca, filtr, kolektor oraz 
obudowa. Detektor jest urządzeniem, do którego dostarczane jest powietrze w celu dokonania analizy 
obecności cząstek dymu w nim zawartych. Elementem napędowym tego procesu jest pompa ssąca, która 
zasysa powietrze poprzez sieć rurek ssących.  

Sieć rurek ssących obejmuje główną rurkę ssącą z otworami do próbkowania powietrza oraz rurki 
kapilarne. Rurki ssące kapilarne zamontowane zostaną na stropie pomieszczenia, przestrzeni 
międzypodłogowej oraz na wlocie powietrza do klimatyzatorów. 

Poniższy rysunek przedstawia schemat systemu wczesnej detekcji dymu (bez rurek kapilarowych) 
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3.3.5 Gaśnicza instalacja gazowa 

3.3.5.1 Wytyczne do systemu gazowej ochrony pożarowej 

– Instalację należy wykonać w jednym z poniższych standardów: 

o NFPA 2001 „Clean Agent Fire Extinguishing Systems” lub 

o ISO 14520 „Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system 
design”. 

– Systemy gaśnicze montowane na terenie Polski muszą posiadać certyfikaty CE na 
wymagane komponenty zgodnie z normą EN 12094. 

– Dostawca systemu musi dostarczyć zbiorniki ze środkiem gaśniczym z dopuszczeniem UDT 
lub innej jednostki z obszaru UE honorowanej na terenie RP. Zbiorniki z legalizacją na 10 lat. 

– Integrator IT musi zagwarantować ciągłość dostaw środka gaśniczego oraz krótki czas 
ponownego naładowania butli po akcji gaśniczej. 

– Wymagania dla instalacji gaśniczych: 

o Każde z pomieszczeń gaszone indywidualnie, 

o Centrale sterujące z autonomicznym system wykrywania pożaru dla każdego 
pomieszczenia gaszonego, 

o Każde pomieszczenie gaszone musi być wyposażone w przyciski START 
GASZENIE, STOP GASZENIE, sygnalizatory akustyczno-optyczne, lampy 
ostrzegawcze, 

o Każda butla wyposażona powinna być w manometr kontaktowy ubytku środka 
gaśniczego współpracujący z centralą sterującą,  

o W każdej strefie gaszeniowej musi znaleźć się czujnik potwierdzenia gaszenia 
(czujnik wypływu gazu), 

o Każda instalacja gaśnicza musi zostać wyposażona w ręczną (mechaniczną) 
głowicę, pozwalającą wyzwolić środek gaśniczy bez udziału instalacji elektrycznej. 

– Obliczenia hydrauliczne powinny być wykonywane w oparciu o specjalistyczne 
oprogramowanie dla konkretnego systemu. 

– Instalacje należy wykonać z rur ocynkowanych (ochrona przed korozją zarówno powierzchni 
zewnętrznych jak i wewnętrznych rur). Rury i kształtki musza mieć świadectwa badań wg EN-
10204.3.1B  na ciśnienie 1,5 x, ciśnienia wypływu środka z gaśniczego (dla instalacji 25bar – 
37,5bara a dla instalacji 42bar min. 63bary). 

– Firma instalująca systemy gaśnicze musi wykonać test szczelności pomieszczania zgodnie z 
punktem 7.8.2 normy ISO 14520 (załącznik E) lub punktem 3-3.3 normy NFPA 2001 
(załącznik C) jako wymóg. 

– Pomieszczenie gaszone powinno być uszczelnione – wszelkie przepusty kablowe, na 
kanałach wentylacyjnych założone klapy odcinające, sterowane wyłączenia urządzeń typu 
klimatyzacja i wentylacja. 
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3.3.5.2 Koncepcja instalacji gaśniczych 
Pomieszczenie komory serwerowni oraz dwa pomieszczenia ruchu elektrycznego będą chronione za 
pomocą stałych urządzeń gaśniczych z zastosowaniem środka gaśniczego Inergen lub FM-200. 
Instalacje gaśnicze z będą miały za zadanie ugasić pożar w jego początkowej fazie oraz utrzymać 
stężenie gaśnicze w pomieszczeniu chronionym, przez co najmniej 10 minut po wyładowaniu.  

Środek gaśniczy będzie rozprowadzony za pomocą specjalistycznego orurowania zakończonego 
dyszami wylotowymi. Sterowanie gaszeniem będzie zrealizowane za pomocą niezależnych central 
wykrywczo-sterujących systemu gaszenia zlokalizowanych wewnątrz chronionych pomieszczeń lub w ich 
pobliżu. Centrale sygnalizacji pożaru stałych urządzeń gaśniczych zostaną podłączone do budynkowej 
Centrali Sygnalizacji Pożaru. System detekcji w pomieszczeniach chronionych będzie oparty na czujkach 
dymu działających w koincydencji.  

 

Panel sterujący urządzeniami gaśniczymi będzie posiadać następujące właściwości: 

– Realizacja koincydencji (współzależności) dwustrefowej (system pętlowy, strefy oddzielone 
przy pomocy izolatorów zwarć), 

– Pełna kontrola (zwarcie, przerwa, doziemienie) linii wyzwalającej w szerokich zakresach 
zmian rezystancji wyzwalaczy (spłonkowe, elektromagnetyczne, itp.), 

– Kontrola linii sterujących sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi, 

– Kontrola szczelności zbiorników ze środkiem gaszącym za pomocą odpowiednich wag lub 
czujników ciśnienia, 

– Możliwość wystartowania procedury gaszenia poprzez uruchomienie przycisku START, 

– Możliwość zablokowania procedury gaszenia poprzez uruchomienie przycisku STOP, 

– Uruchomienie urządzeń hermetyzujących pomieszczenie, 

– Możliwość ustawiania czasu opóźnienia wyzwalania środka gaszącego, 

– Możliwość ustawiania długości czasu trwania sygnału uruchamiającego wyzwalacz, 

– Uniezależnienie od pozostałych układów liniowych budynkowej Centrali Sygnalizacji Pożaru, 
wszelkie zakłócenia w pracy CSP nie powinny wpływać na realizację procedury wykrycia i 
gaszenia pożaru, 

– Wyzwalacze powinny być uruchamiane ze źródła zasilania wyposażonego dodatkowo w 
baterię akumulatorów o odpowiednio dobranej pojemności. 
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3.3.5.3 Wytyczne dla współpracy z pozostałymi instalacjami 
Poniżej przedstawiono wytyczne dla współpracy systemu gazowej ochrony pożarowej z innymi 
instalacjami technicznymi Data Center. 

W przypadku wykrycia zagrożenia pożarem należy wykonać następujące procedury: 

1. Zmniejszyć ilość wymian powietrza przez system wentylacji w pomieszczeniach 
sąsiadujących w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się produktów spalania. 

2. Wykonać następujące działania: 

o Wyłączyć instalację wentylacji nawiewnej, 

o Wyłączyć instalację klimatyzacji, 

o Włączyć wentylację oddymiającą, 

o Zamknąć drzwi pożarowe, 

o Zamknąć klapy pożarowe, 

o Odblokować zamknięte drzwi dla umożliwienia ewakuacji ludzi, 

o Włączyć oświetlenie awaryjne. 
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3.3.6 Instalacja Elektronicznych Systemów Ochrony (ESO)  

System ESO w Data Center jest zespołem reguł, procedur i instalacji technicznych mających wymuszać, 
zapewniać i kontrolować postępowanie pracowników zgodnie z opracowaną polityką bezpieczeństwa dla 
tego obiektu. 

System ESO składa się z trzech współpracujących ze sobą podsystemów: 

1. Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN). 

2. Systemu Kontroli Dostępu (SKD). 

3. Systemu telewizji dozorowej (CCTV). 

3.3.6.1 Normy i przepisy 
Projekt Techniczny instalacji ESO należy wykonać zgodnie z poniższymi normami, i przepisami: 

� Polska Norma „Systemy alarmowe” PN-93/E-08390 oraz wymagania szczegółowe zawarte w 
PN-EN-50131-1:2002 (U); 

� Polska Norma „Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV” PN-EN 50132:2002 (U); 

� Polska Norma „Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu” PN-EN 50133:2002 (U); 

� Polska Norma „Systemy alarmowe - Urządzenia i systemy transmisji alarmu”  

� PN-EN 50136:2002 (U). 

� Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 Nr 114, poz. 740) wraz z 
rozporządzeniami; 

� Postanowienie Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie kryteriów 
umieszczania obiektów bankowych w wykazach obszarów, obiektów i urządzeń podlegających 
obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie 
zabezpieczenie techniczne (kryterium fakultatywne – przechowywanie lub przetwarzanie 
informacji ważnych dla bezpieczeństwa banku, stosowane na wniosek banku);  

� Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883) 
wraz z rozporządzeniami; 

� Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 1999 Nr 11, poz. 95 
wraz z rozporządzeniami (bank nie jest zobligowany do stosowania ustawy, jednakże stosuje 
wymogi techniczne). 

3.3.6.2 Koncepcja ochrony obiektu 
System ochrony Data Center musi umożliwiać kontrolę wszystkich pracowników obiektu oraz gości 
(serwis wewnętrzny i zewnętrzny). Pracownicy ochrony także podlegają systemom kontroli niejawnej, 
realizowanej poprzez system kamer w newralgicznych strefach obiektu Data Center. 

3.3.6.3 Kategoria zagrożenia obiektu Data Center 
Obiekt Data Center zakwalifikowano do kategorii zagrożenia Z4 zgodnie z PN-93/E-08390/14. 

3.3.6.4 Podział obiektu Data Center na strefy bezpieczeństwa 
Poniżej przedstawiono podział obiektu Data Center na strefy bezpieczeństwa: 

� „Strefa zewnętrzna” - dookoła obiektu Data Center z kontrolą ruchu osobowo-materiałowego 
przez ochronę przy bramie i sygnalizacją naruszenia ochrony obwodowej wokół Data Center,  

� „Strefa zewnętrznych urządzeń technicznych” – agregaty chłodnicze wody lodowej, kontenery 
agregatów prądotwórczych, dodatkowe zbiorniki paliwa (podziemne lub w kontenerach) 

� „Strefa wewnętrzna 1” - przedsionek wejściowy z kontrolą ruchu osobowo-materiałowego przez 
posterunek ochrony Data Center, 
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� „Strefy wewnętrzne 2a, 2b, 2c” – wspólny korytarz z pomieszczeniem socjalnym i sanitarnym, 
pomieszczenie biurowe obsługi, pomieszczenie(-a) biurowe najemców, magazyn obsługi, 
pomieszczenie ochrony, 

� „Strefy wewnętrzne 3a, 3b” - pomieszczenia infrastruktury technicznej oraz pomieszczenie Data 
Center,  

� „Strefy komory serwerowni (kabiny IT) 4a, 4b” – korytarze serwisowe, część sprzętowa Data 
Center. 

3.3.6.5 Wytyczne dla Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i Kontroli Dostępu 
1. System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) zintegrowany z systemem kontroli dostępu 

(SKD). 

2. System powinien spełniać wymagania Polskiej Normy PN-93/E-08390-14 dla systemów 
alarmowych klasy SA 4 i urządzeń klasy S oraz wymagania szczegółowe zawarte w normie PN-
EN-50131-1:2002 (U) oraz PN-EN 50136:2002 (U). 

3. System alarmowy powinien obejmować całą powierzchnię Data Center jak również zewnętrzne 
otoczenie obiektu, Miejsce instalacji modułów i centrali alarmowej w pomieszczeniu 
bezpieczeństwa. Moduły obsługujące elementy wyniesione poza budynek Data Center powinny 
być wyposażone w izolatory. 

4. System SSWN powinien być zasilany z wydzielonych, oznaczonych pół w rozdzielni głównej, do 
tych pól nie wolno przyłączać żadnych innych odbiorników energii. Obwody zasilania powinny 
być zabezpieczone odpowiednio dobranym i oznaczonym bezpiecznikiem, ilość zabezpieczeń 
pomiędzy przyłączem energetycznym, a zasilaczami SSWN, nie powinna przekroczyć dwóch. 

5. Zasilanie rezerwowe systemu (czas zasilania rezerwowego systemu SSWN powinien wynosić 60 
godzin) należy dobrać zakładając całodobową obsługę (ochronę) oraz świadczenie usług 
serwisowych w ciągu 24h, system alarmowy powinien nadzorować zarówno zasilacze jak i 
akumulatory, zasilanie mechanizmów ryglujących powinno posiadać zabezpieczenia 
zapobiegające uszkodzeniu zasilaczy lub rozładowaniu akumulatorów w przypadku zwarcia w 
mechanizmie ryglującym. 

6. Podłączenie systemu do Stacji Monitorowania Alarmów powinno być dwutorowe (dialer 
telefoniczny, GSM). 

7. W skład Systemu powinny wchodzić: czujniki z antymaskingiem, dualne czujniki ruchu, czujniki 
magnetyczne (drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, otwierane okna), czujniki stłuczenia szyby (okna, 
szklone drzwi), czujniki sejsmiczne (ściany pomieszczenia Data Center), ręczne i radiowe 
przyciski napadu, bariery lub czujniki ochrony obwodowej. 

8. System kontroli dostępu bazujący na kontrolerach drzwi powinien spełniać wymagania Polskiej 
Normy PN-EN-50133:2002 (U), w systemie należy zastosować podstawowe funkcje kontroli 
dostępu z rejestracją zdarzeń, wykorzystaniem pasywnych kart zbliżeniowych bliskiego zasięgu, 
czytników zbliżeniowych i klawiatur (PIN) oraz zaawansowanych funkcji kontroli dostępu: 
lokalizacja użytkownika w obiekcie, funkcja DOTL (drzwi zbyt długo otwarte), dwie karty otwierają 
drzwi (karta gościa + karta obsługi), śluza, anti-passback (wymuszanie kolejności 
wejścia/wyjścia). 

9. Ograniczenie dostępu do stref ochrony powinno być realizowane wg poniższych wytycznych: 

− „strefa zewnętrzna” - kontrola ruchu osobowo-materiałowego przez ochronę przy bramie, 
jednostronna kontrola (karta) wejścia w ogrodzeniu, funkcja DOTL, 

− „strefa zewnętrznych urządzeń technicznych” – włączanie i wyłączanie strefy urządzeń 
technicznych przez ochronę Data Center, 

− „strefa 1” - wideofon przy drzwiach zewnętrznych, wjeździe przy bramie oraz w przedsionku 
ze sterowaniem otwarcia drzwi i bramy, interkom na stanowisku ochrony, kontrola 
dwustronna drzwi (karta, dwie karty), funkcja DOTL, funkcja śluza (drzwi wewnętrzne i 
zewnętrzne), funkcja anti-passback (drzwi wewnętrzne), 

− „strefy 2a, 2b, 2c”- kontrola jednostronna drzwi (karta), od wewnątrz klamka, funkcja DOTL, 
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− „strefa 3a i 3b” - drzwi z kontrolą dwustronną (wejście PIN + karta, dwie karty, wyjście karta), 
funkcja DOTL, funkcja śluza (drzwi wewnętrzne przedsionka), funkcja anti-passback, 
zazbrojenie i rozbrojenie obszaru; 

− „strefa 4a i 4b” - kabina IT, kontrola dwustronna (wejście PIN + karta, dwie karty, wyjście 
karta), funkcja DOTL, funkcja śluza (drzwi pomieszczenia Data Center), funkcja anti-
passback. Zazbrojenie i rozbrojenie obszaru,  

10. Szczególny nacisk należy położyć na bezpieczeństwo ewakuacji przy stosowaniu kontroli 
dwustronnej, jak również na niezawodność pracy mechanizmów ryglujących. 

3.3.6.6 Wytyczne dla systemu telewizji dozorowej (CCTV) 
1. Obiekt Data Center powinien zostać wyposażony w TV system dozorowy z cyfrową rejestracją 

obrazu spełniający wymagania normy PN-EN 50132:2002 (U), obejmujący wewnętrzne przejścia 
pomiędzy strefami bezpieczeństwa: przedsionek wejściowy, korytarze wewnętrzne, wejście do 
pomieszczenia Data Center oraz wejścia do kabiny IT, wnętrze kabiny IT (przejścia wzdłużne i 
poprzeczne), zewnętrzne wejście do obiektu, obszar agregatów chłodniczych, wejście w 
ogrodzeniu, teren obejmujący kontenery z agregatem prądotwórczym i zbiornikiem paliwa. 

2. System powinien być wyposażony w dwa cyfrowe rejestratory obrazu 16 kanałowe, 
zamontowane w wentylowanej szafie w pomieszczeniu bezpieczeństwa i podłączone do 
wydzielonej sieci LAN. 

3. Przejście przez drzwi pomiędzy strefami bezpieczeństwa, wykrycie ruchu lub sygnał alarmu 
powinien powodować przyspieszony zapis z wybranych kamer. 

4. Czas archiwacji obrazu przy zapisie ciągłym powinien wynosić co najmniej 30 dni. 

5. Do podglądu obrazu system powinien posiadać od 3 do 5 monitorów TV 15”, jeden przy 
rejestratorze (przełącznik), dwa w pomieszczeniu ochrony oraz opcjonalnie dwa w 
pomieszczeniu obsługi z obrazami z wnętrza kabiny IT. 

6. Zastosowane kamery powinny być kolorowe typu dzień/noc 480/580 TVL, co najmniej o stałym 
polu obserwacji z obiektywami o zmiennej ogniskowej z automatyką przysłony. W przypadku 
braku stałego oświetlenia miejsca obserwacji, należy zastosować dodatkowe oświetlenie w 
podczerwieni. 

7. Zasilanie kamer wewnętrznych i zewnętrznych powinno być realizowane co najmniej z dwóch 
niezależnych obwodów z centralnego UPS oznaczonych jako CCTV-W i CCTV-Z, zakończonych 
puszką podtynkową z dwoma przedziałami z pokrywą na wyprowadzenie przewodów (UPS 
230V, sygnałowe CCTV), dla kamer zewnętrznych przewód zasilający należy zakończyć puszką 
wewnątrz chronionego pomieszczenia, styk sabotażowy obudowy kamery należy podłączyć do 
systemu alarmowego. 

3.3.6.7 Integracja systemów ESO oraz innych systemów 
W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa należy dokonać pełnej integracji wszystkich 
systemów pracujących w obiekcie, mających wpływ na stan bezpieczeństwa obiektu. 

Komunikację TCP/IP pomiędzy poszczególnymi systemami, należy zrealizować jako wydzielony segment 
okablowania strukturalnego Data Center. 
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3.3.6.7.1 Integracja z Systemem Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWN) 

� Wyświetlanie i pełna obsługa zdarzeń alarmowych na stanowisku ochrony Data Center w formie 
map graficznych w celu dokładnej lokalizacji zdarzenia, 

� Monitorowanie aktywnych kart użytkowników z wyświetlaniem zdjęć zapisanych w systemie na 
stanowisku Ochrony, 

� Zapisywanie zdarzeń alarmowych w bazie danych gromadzonych na serwerze, 

� Programowanie centrali alarmowej. 

3.3.6.7.2 Integracja z Telewizyjnym systemem dozorowym (CCTV) 

� Powiązanie zdarzeń alarmowych oraz aktywnych kart użytkowników z wyświetlaniem 
rzeczywistego obrazu z danej kamery, 

� Weryfikacja wizyjna rejestru zdarzeń wraz z odtwarzaniem obrazów zapisanych na dysku 
rejestratora, 

� Funkcja przyspieszonego zapisu obrazu w czasie alarmu, 

� Obsługa i sterowanie kamer obrotowych. 

3.3.6.7.3 Integracja z Systemem sygnalizacji pożaru (SAP) oraz systemami gaszenia 
gazem  

� Weryfikacja zdarzeń alarmowych na mapie graficznej i powiązanie ich z wyświetlaniem obrazu z 
danej kamery, 

� Powiązanie sygnałów pożaru / gaszenia gazem z czujnikami otwarcia drzwi podczas ewakuacji w 
systemie kontroli dostępu. 

3.3.6.7.4 Integracja z innymi systemami w obiekcie 

� Wskazane jest dokonanie integracji innych systemów funkcjonujących w obiekcie, które mogą 
wpływać na stan bezpieczeństwa Data Center. 
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3.3.7 Instalacja monitoringu środowiska i zarządzania budynkiem (BMS) 

3.3.7.1 Główne parametry funkcjonalne instalacji monitoringu 
System monitoringu BMS zbudowany zostanie w oparciu o sprzęt oraz oprogramowanie umożliwiające 
nadzór i kontrolę nad najważniejszymi parametrami urządzeń technicznych zapewniających 
nieprzerwaną pracę sprzętu IT. 

Monitoring parametrów oraz stanu pracy urządzeń technicznych będzie prowadzony w sposób ciągły, a 
system nadzoru BMS zostanie zbudowany w sposób redundantny – awaria jednego elementu systemu 
nie spowoduje awarii całego systemu oraz przerwy w pracy urządzeń technicznych (system wyposażony 
będzie w dwa serwery bazodanowe pracujące równolegle). 

System BMS będzie monitorował oraz wizualizował na stacjach operatorskich następujące systemy 
dostarczane w ramach wyposażenia obiektu w infrastrukturę IT: 

– System klimatyzacji precyzyjnej; 

– System zasilania gwarantowanego (rozdzielnie dla komory serwerowni, systemy UPS, 
generatory prądotwórcze); 

– Sterowanie oświetleniem w komorze serwerowni; 

– Zarządzanie urządzeniami pomiarowymi dla infrastruktury serwerowni. 

Poniżej podsumowano główne parametry systemu BMS: 

– Praca instalacji monitorującej w trybie rzeczywistym. 

– Ustalenie monitorowanych parametrów (ustawianie wielkości progowych parametrów dla 
monitorowanych instalacji). 

– Monitorowanie temperatury i wilgotności powietrza w serwerowni i pomieszczeniach 
technicznych Data Center. 

– Dostępność wysyłania alarmów (np. przekroczenia wielkości progowych parametrów) 
poprzez sieć LAN, poprzez sieć WAN i poprzez komunikaty SMS do administratorów. 

– Monitorowanie wszystkich parametrów o przekroczonych progach dolnych i górnych. 

– Stałe zbieranie danych z nadzorowanych instalacji. 

– Tworzenie raportów, wykresów i zestawień z monitorowanych instalacji. 

– Zapewnienie dodatkowego kanału bezpiecznej transmisji danych do firm zewnętrznych 
realizujących usługi obsługi technicznej instalacji technicznych. 

– Standardowa niezawodność z racji „równoległości” pracy tej instalacji do własnych systemów 
zarządzania w każdej z instalacji technicznych. 

– Zasilanie wszystkich elementów instalacji monitoringu z napięcia gwarantowanego poprzez 
wydzieloną sieć zasilającą prowadzoną z jednego miejsca (rozdzielni). 
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3.3.7.2 Struktura systemu BMS 
Rysunek załączony poniżej przedstawia ogólny schemat blokowy instalacji monitoringu. 

 

W obiekcie Data Center znajdą się następujące elementy systemu monitoringu: 

– Urządzenia obiektowe (nadzorowane) – wyposażone w układy wejścia/wyjścia (dwustanowe i 
analogowe czujniki, przetworniki i interfejsy do komunikacji szeregowej). 

– Sieć programowalnych sterowników – urządzenia gromadzące i przetwarzające informacje 
otrzymywane z instalacji przemysłowej za pośrednictwem urządzeń obiektowych, realizujące 
charakterystyczny dla danej instalacji algorytm nadzoru. 

– Warstwa monitorowania – składa się z serwera oraz jednej lub kilku stacji operatorskich na 
komputerach PC połączonych w sieć logiczną, przeznaczonych do monitorowania pracy 
urządzeń i zbierania danych obiektowych.  

W ramach dostawy urządzeń i podsystemów, które będą gwarantowały poprawną pracę urządzeń IT 
dostarczone zostaną również punkty styku z systemem BMS. Poprzez punkt styku rozumie się interfejs 
RS232, RS485, Ethernet lub listwę zaciskową z wyprowadzonymi sygnałami bezpotencjałowymi 
umożliwiające monitorowanie parametrów podsystemu lub sterowanie. System BMS będzie się 
komunikował z urządzeniami (podsystemami) za pomocą protokołów Modbus, Bacnet MS/TP i IP, MBUS 
lub poprzez styki pomocnicze bezpotencjałowe. Urządzenia będą podłączone do sterowników, a 
sterowniki do jednostek zarządzających. 

3.3.7.3 Okablowanie sieci sterowników 
Instalacja zawiera wydzielony (własny) segment okablowania wykonany w oparciu o komponenty 
okablowania strukturalnego, lecz niezwiązany z okablowaniem strukturalnym Data Center. Okablowanie 
może być umieszczone w korytkach kablowych razem z okablowaniem pożarowym. 

Zakłada się, że instalacja monitorująca jest instalacją „równoległą” do instalacji monitorująco - 
zarządzających wbudowanych w każdą instalację techniczną przez dostawcę instalacji. Nie ma więc 
potrzeby budowy elementów kablowych redundancyjnych w strukturze instalacji monitorującej. 
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3.3.7.4 Oprogramowanie systemu BMS 
Podstawowym narzędziem służącym wizualizacji zachodzących zdarzeń w systemie monitoringu jest 
specjalizowane oprogramowanie. Poniżej opisano cechy oprogramowania dostosowanego do pracy w 
Data Center. 

– Tryb pracy on-line. Archiwizacja danych na dyskach serwera. Możliwa współpraca wielu 
stacji operatorskich. 

– Wielopoziomowa struktura oprogramowania, w tym trzy podstawowe poziomy: 

o Pomiarowy - zbieranie danych z instalacji, 

o Kontrolny - lokalny nadzór nad instalacją obiektową, 

o Informacyjny - rozprowadzenie przetworzonej informacji po obiekcie. 

– Funkcje oprogramowania: 

o Pełna obsługa stanów awaryjnych systemu, 

o Możliwość generowania raportów dowolnego formatu, 

o Możliwość zapisu stanu systemu, 

o Ochrona przed dostępem osób niepowołanych za pomocą systemu haseł. 

– Pakiet oprogramowania powinien definiować podstawowe stany pracy nadzorowanego 
systemu, w tym: 

o Pracę poprawną – bezawaryjną, 

o Występowanie alarmów w systemie. 

W przypadku niepoprawnej pracy systemu generowane są alarmy automatycznie rejestrowane i 
zapisywane w bazie danych serwera obiektowego. 

Struktura programu umożliwia dostęp do kolejnych obiektów, pozwala na ich zobrazowanie oraz 
umożliwia operatorowi sprawdzenie, zapamiętanie i wydrukowanie aktualnego stanu instalacji 
technicznych.  

W warstwie sieciowej oprogramowanie umożliwia, wymianę danych, dystrybucję informacji o pracy 
instalacji na terenie całego monitorowanego obiektu. Musi być zapewniona możliwość komunikacji z 
systemem poprzez serwer WWW i wymianę danych zdalnie za pośrednictwem sieci WWW oraz GSM. 
Wizualizacja WWW będzie realizowana w oparciu o protokół https. 

3.3.7.5 Punkty monitorowania  
Poniżej przedstawiono listę parametrów, których pomiar jest niezbędny do prowadzenia obsługi 
serwisowej na bazie umowy SLA: 

– Nadzór nad parametrami instalacji elektroenergetycznej Data Center: 

o Parametry zasilania w energię elektryczną w Rozdzielni Głównej, na każdym 
szynoprzewodzie, na wyjściu systemu zasilania gwarantowanego: napięcia, prądy, 
moce, współczynnik zawartości wyższych harmonicznych,  

o Monitoring UPS'ów (wartości mierzone), Monitoring generatora (wartości mierzone) i 
Analizatory parametrów sieci przed UPS'ami oraz za UPS'ami, 

o Stan pracy wyłączników głównych w SZR (wył./zał.), 

o Stan pracy wyłączników mocy w Rozdzielni Głównej (wył./zał.), 
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o Stan pracy systemu zasilania gwarantowanego – zasilacze UPS i generator 
(wył./zał./bypass). 

– Nadzór nad parametrami środowiskowymi w komorze serwerowni i pomieszczeniach ruchu 
elektrycznego:  

o Pomiar temperatury, 

o Pomiar wilgotności względnej, 

o Pomiar nadciśnienia w obrębie podłóg technicznych wybranych pomieszczeń. 

– Nadzór nad urządzeniami klimatyzacji precyzyjnej: 

o Odczyt temperatury i wilgotności rejestrowane przez te urządzenia, 

o Odczyt stanów pracy/awarii urządzeń, 

o Monitorowanie systemu detekcji wycieków, 

o Monitorowania i sterowania klapami przeciwpożarowymi. 

3.3.7.6 Monitoring instalacji elektroenergetycznej 
Instalacja elektroenergetyczna zasilania gwarantowanego będzie monitorowana zarówno pod względem 
prawidłowości działania systemu jak również ilości zużywanej energii elektrycznej. 

Działanie gwarantowanego systemu zasilania będzie monitorowane poprzez nadzór systemu BMS nad 
głównymi elementami rozdzielni elektroenergetycznych – aparaty na torach zasilających w rozdzielniach 
elektroenergetycznych będą wyposażone w styki kontrolne (pomocnicze) podłączone do sterowników 
systemu BMS.  

Urządzenia systemu zasilania gwarantowanego – system UPS, system generatorów prądotwórczych – 
będą również podłączone poprzez sterowniki do systemu BMS. 

3.3.7.7 Monitoring zużycia energii elektrycznej i cieplnej 
System BMS będzie umożliwiał odczyt zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej. Odczyt będzie odbywał 
się z liczników wyposażonych w protokół komunikacyjny. Dane będą prezentowane poprzez system 
BMS. 

Dane związane ze zużyciem energii elektrycznej gromadzone przez system BMS posłużą do obliczenia 
współczynnika efektywności energetycznej (PUE lub DCiE) Centrum Przetwarzania Danych według 
poniższego wzoru: 
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Standardową jednostką związaną z efektywnością energetyczną w DATA CENTER jest PUE (Power 
Usage Effectivnes – Współczynnik wykorzystania energii elektrycznej). PUE jest to stosunek całkowitej 
energii elektrycznej dostarczonej do DATA CENTER do energii elektrycznej zasilającej tylko i wyłącznie 
sprzęt IT. Wyniki związane z kalkulacją współczynnika PUE mogą wynieść od 1 do nieskończoności. 

Odwrotność współczynnika PUE (1/PUE) jest DCiE (Data Center infrastructure Efficiency – Efektywność 
infrastruktury OPD). 

3.3.7.8 Integracja z pozostałymi systemami 
System BMS będzie posiadać możliwość integracji z systemami bezpieczeństwa (system CCTV, SSWiN, 
KD). 

Integracja systemu BMS i podsystemów bezpieczeństwa umożliwia: 
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– wizualizację stanu, alarmów i awarii podsystemów bezpieczeństwa na wizualizacjach 
systemu BMS z uwzględnieniem bezpośredniego dostępu do kamer systemu CCTV z 
podkładów graficznych wizualizacji systemu BMS, 

– wizualizację i sterowanie stanu drzwi systemu KD z podkładów graficznych systemu BMS, 

– wizualizację i sterowanie oświetlenia z uwzględnieniem akcji alarmowych systemów SWiN, 
KD i CCTV z podkładów graficznych systemu BMS, 

– konfigurację nagrywania obrazu z kamer systemu CCTV w zależności od akcji alarmowych i 
stanów systemów BMS, KD, CCTV, SAP i SUG, 

– blokowanie drzwi w zależności od stanu (uzbrojenia) stref systemu alarmowego, uzbrajanie 
stref w powiązaniu z akcjami systemu KD, 

– awaryjne otwieranie drzwi na drogach ewakuacyjnych uzależnione od sygnału z systemów 
SAP/ SUG. 

Ze względu na bezpieczeństwo tych systemów zaleca się separację od systemu BMS. Dlatego systemy 
bezpieczeństwa (CCTV, SSWiN, KD) zostaną wykonane jako osobne, niezależne (w rozumieniu 
fizycznym) systemy. 
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3.4 Zagospodarowanie terenu 

3.4.1 Położenie i charakterystyka ogólna 

Teren opracowania zlokalizowany jest na obszarze strefy 6 Płockiego Parku Przemysłowo-
Technologicznego, na południowy-wschód od terenu zakładu produkcyjnego PKN ORLEN SA na 
wydzielonej działce nr 47/14 w obszarze między istniejącymi ulicami Łukasiewicza, Zglenickiego i Długą. 
Obszar działki przylega bezpośrednio – od strony północno-wschodniej – do nowoprojektowanej drogi 1 
KD, a od strony południowo-zachodniej do nowoprojektowanej obwodnicy Płocka o oznaczeniu O1KG2/2.  

Na terenie działki nie ma żadnych obiektów kubaturowych. 

Układ budynku technologicznego Data Center na działce i jego ukształtowanie nawiązuje do przyjętych 
rozwiązań dla Centrum Usług Korporacyjnych i budynku administracyjno – badawczego obiektu Data 
Center tworząc jednorodny układ urbanistyczny. 

3.4.2 Istniejące sieci infrastruktury technicznej 

Teren działki nr 47/14 jest uzbrojony w wodociąg wody pitnej, wodociąg wody p.poż., wodociąg wody 
gospodarczej, rurociąg kanalizacji sanitarnej, rurociąg kanalizacji przemysłowej. Poza granicą działki nr 
47/14 znajduje się sieć c.o., kanalizacja deszczowa oraz kanalizacja teletechniczna. 

Przez południowy narożnik działki przebiega linia wysokiego napięcia, która posiada wyznaczoną strefę o 
szerokości 20 m. 

3.4.3 Istniejące ukształtowanie terenu 

Teren działki w zasadzie płaski, lokalnie lekko pofałdowany o różnicy wzniesień do 2,0 m.  

3.4.4 Usytuowanie budynku na działce 

Obiekt Data Center zaprojektowano na kwadratowej działce o wymiarach 95 x 95 m. Budynek 
usytuowano w centralnej części działki i wokół niego wyznaczono strefy ochronne o szerokości 20 do 25 
m z każdej strony. 

Przy wejściu technicznym zaprojektowano rampę do wyładunku sprzętu z samochodów ciężarowych.  

Z boku budynku usytuowano agregaty wody lodowej, zaś z tyłu agregaty prądotwórcze w kontenerach 
wyposażonych w instalację wentylacyjną, paliwową oraz odprowadzenia spalin wraz ze zbiornikami 
paliwa podziemnymi lub w kontenerach. 

Cały teren jest ogrodzony, posiada bramę wjazdową dla samochodów ciężarowych oraz furtkę wejściową 
z kontrolą dostępu. 

3.4.5 Organizacja ruchu kołowego, bramy wjazdowe 

Obiekt technologiczny Data Center posiada połączenie drogowe z ul. Łukasiewicza i ul. Długą poprzez 
wewnętrzne drogi Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego i projektowane wewnętrzne drogi 
na terenie działki 47/14. Wjazd na teren obiektu technologicznego Data Center przez bramę o szerokości 
7,0 m. 

Wokół budynku technologicznego Data Center zaprojektowano jednokierunkową drogę wewnętrzną o 
szerokości 4,0 m, która pełni również rolę drogi pożarowej. Drogi wewnętrzne posiadają łuki o promieniu 
zewnętrznym 11,0 m. Zaprojektowano podjazdy do kontenerów agregatów prądotwórczych dla cystern z 
paliwem oraz podjazd do platformy chillerów. 

3.4.6 Miejsca parkingowe 

Przy portierni wejściowej w granicach działki zaprojektowano parking dla samochodów osobowych 
pracowników najemców, serwisów zewnętrznych i obsługi Data Center (16 MP). 
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Obszar parkingów jest nadzorowany przez pracowników ochrony będących w portierni i dostępny 
poprzez kontrolowany wjazd ze szlabanami. 

3.4.7 Przyłącza zewnętrzne 

Do budynku technologicznego Data Center należy doprowadzić następujące przyłącza i fragmenty sieci 
technicznych na odcinku od trasy sieci magistralnych. Wszystkie przyłącza powinny być projektowane po 
opracowaniu bilansów dla poszczególnych mediów. 

� Przyłącze elektro-energetyczne,  

� Przyłącza teletechniczne, 

� Przyłącza wodno – kanalizacyjne swoim zakresem obejmują następujące instalacje: 

o Instalacja wodociągowa z instalacją przeciwpożarową, 

o Instalacja kanalizacji sanitarnej, 

o Instalacja kanalizacji deszczowej. 

3.4.8 Bilans terenu 

Powierzchnia działki  - 9 025,0 m2 

W tym: 

� Powierzchnia zabudowy   - 1 912,5 m2 

� Powierzchnia dróg, parkingów I chodników - 2 619,7 m2 

� Powierzchnia zieleni   - 4 388,7 m2 

� Długość ogrodzenia (w tym bramy i furtki) - 428 mb 

 

3.4.9 Systemy zabezpieczeń fizycznych terenu, wejść i wjazdów indywidualnych 

Cały teren jest ogrodzony. Ogrodzenie ma wysokość 2,5 metra i jest wykonane w sposób 
uniemożliwiający wspinanie się - z drutem kolczastym lub zakrzywione na górze. Ogrodzenie jest 
przymocowane do betonowej podstawy w celu zabezpieczenia przed podnoszeniem. Ogrodzenie jest 
zabezpieczone przed staranowaniem przy pomocy samochodu ciężarowego. 

Cały teren jest ogrodzony, posiada przesuwną bramę wjazdową dla samochodów ciężarowych oraz 
furtkę wejściową z kontrolą dostępu. 

Przewidziano wybudowanie podstawowego i awaryjnego wjazdu / wyjazdu na teren posesji Data Center 
oraz jednego podstawowego wejścia dla ruchu pieszego. Drugie wejście jest przeznaczone dla 
dostawców. 

Teren działki jest oświetlony. 

3.4.10 Zapotrzebowanie na wodę: 

Woda będzie używana do celów: 

1. Socjalno-bytowych pracowników, 

2. Technologicznych (nawilżanie powietrza), 

3. Gospodarczych i porządkowych. 
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3.4.10.1 Cele socjalno-bytowe Biura 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody. 

� Liczba pracowników ogółem  max 10 osób  

� Ilość zmian    3 zmiany 

� q = 30 dm3/pr/d  jednostkowe zużycie wody przez pracownika na dzień 

� Nd = 1,1   współczynnik nierównomierności dobowej 

� Nh = 2,0   współczynnik nierównomierności godzinowej 

Ilość wody wynosi:  

Qśr d = 10 × 0,03 =0,3 m3/d - zapotrzebowanie średnio dobowe 

Qmax d = 0,3 m3/d ×  Nd  = 0,33 m3/d - zapotrzebowanie maksymalne dobowe 

Qmax h = (0,33 m3 × Nh) / 24h = 0,055 m3/h  

3.4.10.2 Cele technologiczne (nawilżanie powietrza) 
Przyjmujemy zapotrzebowanie na wodę do celów technologicznych dla 1 szafy klimatyzacji HVAC - 9 
l/godz, czyli:   

� Liczna szaf klimatyzacyjnych pracujących: 12 

� Qśr d = 0,009 m3/godz x 11 = 0,108 m3/godz – zapotrzebowanie średnio godzinowe 

� Nd = 1,1   współczynnik nierównomierności dobowej 

� Nh = 2,0   współczynnik nierównomierności godzinowej 

 

Qmax h = Nh x Qśr h – zapotrzebowanie maksymalne godzinowe  

Qmax h = 0,216 m3/godz. 

Qmax d = 24 x Qmax h = 5,18 m3/dobę 

3.4.10.3 Cele gospodarcze i porządkowe 

Przyjmujemy zapotrzebowanie średniodobowe Qśr d = 10 m3/dobę 

Qmax d = Nd x Qśr d 

Qmax d = 1.1 x 10,0 m3 = 11,0 m3/dobę 

Qmax h = Nh x Qśr h 

Qmax h = 2 x 11,0 m3/24h = 0,92 m3/godz. 

Projektowane przewody wody zimnej będą prowadzone w bruzdach ściennych i sufitach podwieszanych 
dla pomieszczeń sanitarnych i biurowych. Przewód wodny będzie zasilał wewnętrzną instalację do celów 
socjalnych. Przewody wody zimnej będą izolowane przed roszeniem izolacją np. Thermaflex. Układ 
powinien być wyposażony w rurociąg cyrkulacyjny. 
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3.4.11 Układ sieci zewnętrznego przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 

Zapotrzebowanie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnią co najmniej cztery hydranty Dn 80 
nadziemne o wydajności 10 dm3/s każdy. Usytuowanie hydrantów w odległości do 25 m od budynku. 
Zaopatrzenie w wodę p.poż zapewnia sieć PPP-T S.A. zintegrowana z siecią PKN ORLEN S.A.  

3.4.11.1 Instalacja hydrantowa. 

W budynku projektuje się wewnętrzną instalację hydrantową Dn 25 z wężem półsztywnym z hydrantem 
25. Projekt wewnętrznej instalacji p ppoż. będzie spełniał wymogi rozporządzenia MSWiA z dn. 
16.06.2003 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. 

3.4.1 Instalacja odprowadzenia skroplin (kanalizacji sanitarnej) 

Instalacja będzie odprowadzała skropliny z nawilżaczy parowych oraz ewentualnie chłodnic powietrza 
wentylacyjnego. Instalacja będzie gwarantować odbiór wody w przypadku awarii zaworów lub rur 
doprowadzających wodę do nawilżaczy parowych szaf klimatyzacyjnych. 
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3.5 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 4 pkt. 2 
Rozporządzenia) 

Nazwa nadana zamówieniu oraz kody określające kategorie robót objętych przedmiotem zamówienia 
umieszczone zostały na stronie tytułowej Programu. 

3.5.1 Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania w 
ramach zamówienia 

3.5.1.1 Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych i innych robót i czynności 
określonych wymaganiami Zamawiającego należy: 

 
− sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych terenu objętego zamierzeniem, 

− opracowanie kompletnej dokumentacji w języku polskim, 

− sporządzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlanego w zakresie wszystkich branż, 
spełniającego wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków 
sanitarnych, inspekcji pracy, prewencji pożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem, wymaganych przepisami szczególnymi, 
pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych organów, 

− uzyskanie (przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę) zatwierdzenia 
Zamawiającego / Inżyniera Kontraktu w zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym, 

− wystąpienie (z upoważnienia Zamawiającego) do właściwego organu o zatwierdzenie projektu 
budowlanego zamierzenia i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

− sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu / Inżynierowi Kontraktu Projektów wykonawczych 
uszczegółowiających projekt budowlany (zgodnie z odpowiednimi przepisami), Projektu 
wyposażenia technologicznego, umożliwiających wyposażenie pomieszczeń w elementy stałe 
wnętrz. 

W Projektach, opracowanych zgodnie z projektem budowlanym, należy zamieścić niezbędne 
rysunki, opisy, obliczenia i inne dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi 
Polskimi Normami.  

− sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie prac 
projektowych i realizacji, 

− sporządzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiającemu / Inżynierowi Kontraktu 
przedmiaru robót, 

− sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 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), 

− uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego / Inżyniera Kontraktu szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

− sporządzenie harmonogramu realizacji zamierzenia, 

− sporządzenie harmonogramu płatności, 

− uzyskanie zatwierdzenia harmonogramów przez Zamawiającego / Inżyniera Kontraktu, 
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− sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 

− złożenie  Zamawiającemu / Inżynierowi Kontraktu Gwarancji wykonania robót, dostarczenia 
materiałów i urządzeń, 

− ubezpieczenie budowy, 

− zarejestrowanie (z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy, 

− dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych zawiadomień i 
zgłoszeń, 

− zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby posiadające 
wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne  w 
budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez Zamawiającego / 
Inżyniera Kontraktu, 

− sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

− zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upoważnienia Zamawiającego i po uzyskaniu zgody 
Zamawiającego / Inżyniera Kontraktu) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i przekazanie 
Zamawiającemu / Inżynierowi Kontraktu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia 
zawiadomienia we właściwym organie nadzoru budowlanego, 

− opracowanie przed przystąpieniem do robót i przedstawienie do aprobaty Inżynierowi Kontraktu 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) określającego zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór Inwestorski, 

− zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej i geologicznej budowy, 

− zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi 
Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego / Inżyniera Kontraktu dokumentami: projektem 
wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, harmonogramami, projektami i planami, 

− prowadzenie dokumentacji budowy, 

− wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 

− sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

− przygotowanie niezbędnych dokumentów i po uzyskaniu zgody Zamawiającego / Inżyniera 
Kontraktu zawiadomienie (z upoważnienia Zamawiającego) właściwego organu o zakończeniu 
budowy bądź złożenie wniosku (z upoważnienia Zamawiającego) o pozwolenie na użytkowanie i 
uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub decyzji pozwolenia 
na użytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Inżyniera Kontraktu) 
Zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów i 
decyzji dotyczących obiektu,  

− przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i 
urządzeń związanych z obiektem. 
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3.5.1.2 Zakres prac budowlano – instalacyjnych 
– wykonanie wszystkich pomieszczeń Data Center, wymienionych w PFU oraz innych, 

wynikających z opracowanych projektów oraz zastosowanej technologii; niezbędnych do 
funkcjonowania i obsługi Data Center wraz ze stałym wyposażeniem, ze wszystkimi ujętymi w 
projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych elementami tych pomieszczeń oraz 
zagospodarowaniem terenu; 

– wykonanie instalacji ppoż. w budynkach ze wszystkimi ujętymi w projekcie budowlanym i w 
projektach wykonawczych elementami tych instalacji; 

– wykonanie instalacji odprowadzenia ścieków sanitarnych i wykonanie instalacji kanalizacji 
wewnętrznej, ze wszystkimi ujętymi w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych 
elementami tych instalacji; 

– doprowadzenie ciepła i wykonanie instalacji cieplej wody oraz doprowadzenie ciepła do 
nagrzewnic ze wszystkimi ujętymi w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych 
elementami tych instalacji; 

– wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej / klimatyzacji ze wszystkimi ujętymi w projekcie 
budowlanym i w projektach wykonawczych elementami tych instalacji; 

– wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym ze wszystkimi 
ujętymi w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych elementami; 

– wykonanie instalacji chłodniczej ze wszystkimi ujętymi w projekcie budowlanym i w projektach 
wykonawczych elementami tych instalacji; 

– wykonanie instalacji wewnętrznych ze wszystkimi ujętymi w projekcie budowlanym i w projektach 
wykonawczych elementami tych instalacji; 

– wykonanie instalacji sieci komputerowej, kontroli dostępu i monitoringu wewnętrznego obiektu 
Centrum ze wszystkimi ujętymi w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych 
elementami tych instalacji. 

3.5.2 Inne 

Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia stałego, spełniających Wymagania Zamawiającego, 
niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Data Center. 

Rozruch instalacji i oddanie obiektów do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich 
właściwych dokumentów (decyzji, pozwoleń, zatwierdzeń) wymaganych przepisami polskiego prawa. 

Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji na etapie rozruchu i 
wdrożenia w obsługę elementów stałego wyposażenia wnętrz. 

Każdy członek przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne świadectwo potwierdzające 
należyte przeszkolenie. 

Przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji. 

Zamawiający ustanowi Inżyniera Kontraktu upoważnionego do zarządzania realizacją zamówienia, który 
w ramach swojej działalności zapewni zespół specjalistów pełniących funkcje Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz postanowień umowy 
o wykonanie zamówienia. 

Ponadto: 

a) Inżynier Kontraktu analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiającym projekt budowlany przed złożeniem do 
właściwego organu administracji państwowej celem uzyskania pozwolenia na budowę, 

b) Inżynier Kontraktu z upoważnienia Zamawiającego udziela dalszych pełnomocnictw, 

c) Inżynier Kontraktu udziela informacji i poleceń na zasadzie wyłączności. 

d) Inżynier Kontraktu prowadzi nadzór inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym, 

e) Inżynier Kontraktu dokonuje przeglądów i odbiorów, stwierdza jakość i ilość wykonanych robót, 
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f)  Inżynier Kontraktu zatwierdza harmonogram robót i harmonogram płatności, 

g) Inżynier Kontraktu zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawcę, w tym świadectwa 
płatności za wykonane prace wg ryczałtu dla wydzielonych zadań, 

h) Inżynier Kontraktu prowadzi korespondencje i raporty. 

 

Przedmiot i zakres robót budowlanych został określony w pkt. 3.1. niniejszego Programu. 

3.5.3 Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych materiałów i jakość wykonania były 
na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania 
Wykonawcy. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie Inżyniera Kontraktu 
upoważnionego do zarządzania realizacją umowy, który w ramach swojej działalności zapewni zespół 
specjalistów pełniących funkcje Inspektorów Nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym, Dokumentacją Projektową, poleceniami Inżyniera Kontraktu oraz sztuką 
budowlaną. 

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

3.5.4 Organizacja robót budowlanych. 

1. Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie miejsce do magazynowania materiałów, narzędzi, 
sprzętu, odpadów itp.  

2. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zabezpieczenia terenu 
budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezbędnych urządzeń 
zabezpieczających oraz ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres wykonywania 
robót, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Przed 
przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia Projekt 
BIOZ oraz Program Zapewnienia Jakości Robót (PZJ). Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
służące zabezpieczeniu terenu budowy muszą uzyskać akceptację wyznaczonego przez Inżyniera 
Kontraktu Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca obwieści publicznie ich 
rozpoczęcie w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: 
drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze tp. Również koszty 
związane z placem budowy należą w całości do Wykonawcy. 

4. Wykonawca musi stosować ściśle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie 
projektowania inwestycji, tzn. będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z 
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której nieodłącznym elementem jest 
niniejszy program funkcjonalno-użytkowy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były 
w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 
przez Zamawiającego). 
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7. Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego 
obszaru objętego terenem budowy. Urobek winien być odwieziony lub tam, gdzie jest to przewidziane w 
Dokumentacji Projektowej, rozplantowany.  

8. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  

3.5.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

1. Trasę przebiegu dróg i sieci należy uzgodnić z właścicielami działek przez które biegną i odtworzyć 
wszystkie nawierzchnie na trasie. Przejście pod drogami i rowami należy uzgodnić z ich właścicielami 
lub administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wyżej wymienionymi robotami 
(np. z zajęciem pasa drogowego).  

2. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

3. Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca odpowiada przed 
właścicielami, których teren przekazany został pod budowę. 

4. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 

5. Na czas realizacji projektu również tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po 
zakończeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu terenów zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie 
przekaże użytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o 
terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia.  

6. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych.   

3.5.6 Ochrona środowiska 

1. W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, Wykonawca będzie stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w 
zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  

2. W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) zabezpieczać istniejącą zieleń niską i wysoką przed ewentualnymi uszkodzeniami, a wycinkę 
drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia prowadzić zgodnie ze stosownym zezwoleniem, 

c) prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 

d) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
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3. Wymagane środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

d) hałasem 

3.5.7 Warunki bezpieczeństwa pracy 

1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  

2. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

4. Koszty ewentualnego magazynowania materiałów, zabezpieczania sprzętu, dostarczenia 
pomieszczeń dla załogi, zaplecza dla Zamawiającego itp., ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał w stanie 
sprawnym sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych, 
pomieszczeń biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Za straty spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji Robót lub 
przez personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca. 

6. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

3.5.8 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży i będzie utrzymywał zaplecze 
magazynowe, socjalne i biurowe budowy. 

Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego pobliżu po 
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizację. 

Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenie biurowe na, związane z realizacja 
zamówienia, potrzeby Zamawiającego / Inżyniera Kontraktu na etapie wykonywania robót budowlanych. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i 
powinny być uwzględnione w cenie ryczałtowej. 
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3.5.9 Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodników i jezdni 

1. Planuje się prowadzenie inwestycji w pasie jezdni. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny kontraktowej do opracowania projektu organizacji 
ruchu dla Robót w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według 
obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa 
drogowego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach ceny kontraktowej do opracowania projektu 
oznakowania i zabezpieczenia robót i uzgodnienia go z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania oznakowania i zabezpieczenia robót według uzgodnionego projektu 
oraz do ich likwidacji po zakończeniu robót. Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa 
drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.  

4. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i oznakowaniem Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 

3.5.10 Materiały, wyroby budowlane 

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do 
obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzana do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane. 

Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych (w zakresie 
odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 

1)  oznakowany CE, 

     albo 

2)  umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej, 

     lub 

3)  oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności). 

Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w 
specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do niego. 

Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposób oznakowanie 
umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na 
dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 

 

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi być dołączona informacja 
zawierająca: 

1) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 

2) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i 
klasę według specyfikacji technicznej; 

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność 
wyrobu budowlanego; 

4) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

5) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 

6) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 
zgodności wyrobu budowlanego. 
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Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji technicznej, a jeśli 
specyfikacja techniczna tego nie określa - w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią. 

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego 
z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, 
charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę 
potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. 

Oświadczenie powinno zawierać: 

1)  nazwę i adres wydającego oświadczenie; 

2)  nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 

3)  identyfikację dokumentacji technicznej; 

4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami; 

5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany; 

6)  miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 

Materiały i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać 
wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Ponadto: 

� Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje na temat 
źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający/Inżynier Kontraktu będzie wymagał odpowiednich świadectw badań 
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób 
ciągły.  

� Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. 

� Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi 
Wykonawca. 

� Materiały nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu, 
zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w których będą 
wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na własną 
odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie roboty. 

� Wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi producenta. 
Muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje parametry, 
jakość i własności. 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót muszą spełniać wymogi programu funkcjonalno - 
ubytkowego, odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.  

3.5.10.1 Źródło uzyskiwania materiałów 
1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego 
proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora 
Nadzoru. 

2. Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie 
zatwierdzenia wszelkie materiałów pochodzących z tego źródła. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w 
czasie postępu robót. 

3.5.10.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 

4. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów na 
Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

5. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym terenie. 

3.5.10.3 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 
celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą podstawą do akceptacji 
poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 

3.5.10.4 Materiały nie odpowiadające wymogom 
Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy, lub 
złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli zezwoli on Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością ich 
nie odebrania przez Zamawiającego i nie zapłaceniem za takie roboty. 

3.5.10.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiały należy składować w sposób przewidziany 
przez producentów składowanych materiałów. 

3.5.10.6 Wariantowe zastosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w 
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze 
co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane 
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później 
być zmieniany bez zgody Inspektora. 
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3.5.11 Sprzęt i transport 

1. Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Wykorzystywany sprzęt winien 
odpowiadać wskazaniom programu zapewnienia jakości oraz projektu organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu.  

2. Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni postęp 
Robót oraz zakończenie Robót w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Niezależnie od tego czy Wykonawca używa własnego, czy wypożyczonego sprzętu 
odpowiada za utrzymanie sprzętu w dobrym stanie i w gotowości. Parametry sprzętu muszą 
odpowiadać normom i przepisom. Wykonawca, jeżeli zaistnieje taki wymóg, dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

4. Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakości Robót i nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez Inżyniera Kontraktu 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.  

5. Przy ruchu środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych.  

6. Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na 
własny koszt i odpowiedzialność. 

7. Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 

3.5.12 Wykonanie robót 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary robót a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

1. Wykonawca nie może w przypadku rozbieżności wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić wyznaczonego przez Inżyniera 
Kontraktu Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi a także z przepisami obowiązującymi. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

4. Wykonawca poprawia na własny koszt następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy 
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

6. Wykonawca zabezpieczy stabilizację sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę, a w 
przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone 
ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów. 
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7. Wykonawcę obowiązuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów i uważa się, 
że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie wykonawca. 

3.5.13 Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

1. Kontrole wykonywane będą przez Inżyniera Kontraktu. 

2. Kontroli będą w szczególności poddane: 

• Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem wniosku 
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do wykonawców 
robót budowlanych – w aspekcie ich 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 zawartymi w projektach 
wykonawczych i specyfikacjach technicznych. 

• Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy 
konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakości Robót i zobowiązany do 
dostarczenia Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). PZJ 
winien opisywać zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami kontraktu i Inżyniera 
Kontraktu. Zakres PZJ obejmuje: 

a) Część ogólną: 

• organizację wykonania Robót, terminy, sposób prowadzenia prac, 

• organizację ruchu na terenie budowy oraz oznakowanie, 

• wytyczne BHP i ochrony środowiska, 

• wykaz zespołów roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 

• wykaz   osób   odpowiedzialnych   za   jakość   i   terminowość wykonania kolejnych 
elementów robót, 

• sposób i procedurę kontroli i sterowania jakością, 

b) część szczegółową dla każdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń z podaniem parametrów technicznych, 

• rodzaj   i  ilość  środków transportu  z  metodami  załadunku i rozładunku, 

• sposób    ochrony,    zabezpieczenia   przed    utratą   wartości i magazynowania 
materiałów, 

• sposób i procedurę badań podczas dostaw materiałów, 



 
Program Funkcjonalno – Użytkowy 

Dla budowy części technologicznej obiektu Data Center 

 Płock, grudzień 2011 Strona 78 z 102 

• sposób postępowania z materiałami i robotami, gdy nie spełniają wymogów, 

• sposób gospodarowania odpadami. 

4. Wykonawca będzie prowadził kontrolę jakości z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości 
dla robót objętych Umową. Częstotliwość kontroli jakości materiałów musi być zatwierdzona przez 
Inżyniera Kontraktu. Wszystkie urządzenia kontrolne muszą posiadać ważną legalizację, być 
poprawnie wykalibrowane i odpowiadać normom. Konieczne dokumenty muszą być przekazane 
Inżynierowi Kontraktu.  

5. Próbki do badań będą pobierano losowo (statystycznie). Inżynier Kontraktu będzie miał zapewniony 
udział w procedurze poboru próbek. Inżyniera Kontraktu może nakazać wykonanie dodatkowych 
badań materiałów budzących wątpliwości w zakresie jakości. Koszty dodatkowych badań ponosi 
Wykonawca. Próby pobierane będą w pojemnikach Wykonawcy (zatwierdzonych przez Inżyniera 
Kontraktu), odpowiednio opisane i oznakowane.  

6. Badania próbek prowadzone będą zgodnie z normami lub zaleceniami Inżyniera Kontraktu. Pisemne 
wyniki analiz muszą być każdorazowo przedstawiane do akceptacji Inżyniera Kontraktu. 

7. Inżynier Kontraktu może dokonywać kontroli i pobierania próbek oraz badania materiałów u źródła 
ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Inżynierowi Kontraktu 
wszelkiej możliwej pomocy.  

8. Inżynier Kontraktu będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ogólnymi, 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacją oraz Umową. Inżynier Kontraktu może 
prowadzić niezależne badania jakości materiałów i robót na koszt Zamawiającego, a w przypadku 
rozbieżności w stosunku do wyników przedstawionych przez Wykonawcę może zlecić kolejną 
analizę niezależnej jednostce badawczej lub oprzeć się na własnych badaniach. W takich 
przypadkach całkowite koszty badań pokrywa Wykonawca. 

9. Inżyniera Kontraktu może dopuścić do stosowania materiały i urządzenia posiadające atest 
producenta stwierdzający ich pełną przydatność i zgodność z warunkami Programu Funkcjonalno-
Użytkowego i dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia posiadające atest mogą być jednak 
dodatkowo badane, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami odrzucone. 

3.5.14 Dokumenty budowy 

3.5.14.1 Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 
wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

– data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

– dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

– daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

– postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

– daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 
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– komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

– daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 
zarządzającego realizacją umowy  

– daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych;  

– wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

– warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe 
ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  
klimatycznych; 

– dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        

– szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

– dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

– dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 
zostały przeprowadzone i pobrane; 

– wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

– inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

3.5.14.2 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i 
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

3.5.14.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Dokumenty budowy zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

f) Protokoły odbioru robót; 

g) Opinie ekspertów i konsultantów; 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 

3.5.14.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 
w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
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3.5.14.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

3.5.14.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

− Rysunki robocze, 

− Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

− Dokumentacja powykonawcza, 

− Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i nazwą Zamawiającego. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków 
roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą 
miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
wykonawcę. 

3.5.14.5.2 Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 
niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający 
realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 
przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 
reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub 
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu 
realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych 
na ich przeanalizowanie.  

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w 
taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć 
pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  

2) Nr umowy:  

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 

4) Tytuł dokumentu, 

5) Numer dokumentu lub rysunku, 

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 
element.  
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O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są 
zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

3.5.14.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez 
wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

3.5.14.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 

3.5.14.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd 
koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty 
przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją 
umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych 
brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

2. Spis treści  

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 

4. Gwarancje producenta 

5. Wykresy i ilustracje 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 

8. Instrukcje instalacyjne 

9. Procedura rozruchu 

10. Właściwa regulacja 

11. Procedury testowania 

12. Zasady eksploatacji 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

15. Środki ostrożności 



 
Program Funkcjonalno – Użytkowy 

Dla budowy części technologicznej obiektu Data Center 

 Płock, grudzień 2011 Strona 82 z 102 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 
numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 

3.5.15 Odbiór robót 

3.5.15.1 Rodzaje odbiorów Robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez wyznaczonego przez inżyniera 
Kontraktu Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

� odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

� odbiorowi częściowemu, 

� odbiorowi końcowemu, 

� odbiorowi po okresie rękojmi, 

� odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji. 

1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

− Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

− Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogólnego postępu Robót. 

− Odbioru Robót dokonuje wyznaczony przez Inżyniera Kontraktu Inspektor Nadzoru. 

− Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera Kontraktu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Kontraktu. 

− Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia wyznaczony przez Inżyniera Kontraktu 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze ST, Dokumentacją 
Projektową, i uprzednimi ustaleniami. 

3.5.15.2 Odbiór częściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

3.5.15.3 Odbiór końcowy Robót  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
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− Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie wyznaczonego przez Inżyniera Kontraktu Inspektora Nadzoru. 

 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez wyznaczonego przez Inżyniera Kontraktu Inspektora Nadzoru 
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty 
do odbioru końcowego Robót”. 

− Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera Kontraktu, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z ST i Dokumentacją Projektową. 

− W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 

 W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego.  

3.5.15.4 Dokumenty do odbioru końcowego Robót 
Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� Umowę, 

� Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

� Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i kopie mapy zasadniczej po uaktualnieniu 
(3 egz.), 

� Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

� Recepty i ustalenia technologiczne, 

� Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,  

� Kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe DTR i inne zainstalowanych lub wbudowanych 
urządzeń, 

� Oświadczenia właścicieli działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń i 
uporządkowaniu terenu, 

� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 
wbudowanych materiałów, 

� Operat geodezyjny powykonawczy (3 egz.), 

� Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wyniki badań zagęszczenia gruntu dla odcinków 
sieci prowadzonych w pasach drogowych, 

� Decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i 
gospodarki odpadami. 

� Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

� Dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń: 

− W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót.  
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− Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

− Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

3.5.15.5 Wady ujawnione w trakcie odbioru. 
Jeżeli w trakcie czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

• Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

• Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.  

3.5.16 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty towarzyszące i 
tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, 
odwodnienie robocze itp. Również koszty związane z placem budowy należą w całości do Wykonawcy.  
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA (zgodnie z § 19 
Rozporządzenia) 

1 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
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2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 
wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Wobec braku w skali światowej jednej normy określającej precyzyjnie wymagania, jakie powinny spełniać 
pomieszczenia Data Center przeznaczone do pracy urządzeń komputerowych, aby zapobiec wszystkim 
zagrożeniom, w pracach konstrukcyjnych Data Center należy, stosować się do norm i zaleceń z rynku 
amerykańskiego, dobrych praktyk oraz respektować cząstkowe normy krajowe i europejskie. 

2.1 Normy i zalecenia z rynku amerykańskiego dotyczące budowy 
Data Center 

2.1.1 TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers 

Standard amerykański opisujący zalecane rozwiązania dla Data Center przede wszystkim infrastrukturę 
kablową, schemat zabudowy serwerowni, ale również wymagania architektoniczne, wymagania dla 
instalacji elektroenergetycznej, klimatyzacji, systemu bezpieczeństwa fizycznego. Zalecenia podano z 
podziałem obiektu na TIERy spójne z podziałem wprowadzonym przez Uptime Institute 
(www.uptimeinstitute.org). 

2.1.2 ASHRAE: Design Consideration for Datacomm Equipment Centers, 2005 

Zalecenia wydane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i 
Wentylacji dotyczące budowy Data Center z naciskiem na schemat zabudowy serwerowni i scenariusze 
chłodzenia systemów komputerowych. Również podano zalecenia dla struktury budynku, parametrów 
środowiskowych, dostępności infrastruktury oraz ekonomicznego wykorzystania energii elektrycznej 
Powyższy dokument jest podsumowaniem wcześniejszych prac komitetu ANSI/ASHRAE TC9.9: Thermal 
Guidelines for Data Processing Enviroments, 2005 oraz Datacom Equipment Power Trends and Cooling 
Applications, 2005 

2.1.3 Inne zalecenia, dobre praktyki i dokumenty White papers 

Ważnym źródłem zaleceń i dobrych praktyk związanych z budową Data Center są materiały wydawane 
przez amerykańskie organizacje zawodowe oraz producentów systemów informatycznych i infrastruktury 
wspierającej ich pracę: 

1. AFCOM (www.afcom.com) - stowarzyszenie działające od 25 lat, którego misją jest edukacja w 
zakresie nowych rozwiązań w Data Center tworzenie forum dla dzielenia się najlepszymi 
praktykami, trendami analizami pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami (kierownictwo i 
pracownicy Data Center, dostawcy, itd.). 

2. The Uptime Institute (www.uptimeinstitute.org) - organizacja będąca pionierem w tworzeniu i 
propagowaniu wiedzy w zakresie dostępności infrastruktury Data Center. Członkami Site Uptime 
Network® są firmy, które dzielą się swoim doświadczeniem i najlepszymi praktykami podczas 
spotkań i konferencji.  

3. Dokumenty White Papers wydawane przez czołowych producentów infrastruktury wspierającej 
pracę urządzeń IT: Americam Power Conversion (www.apcc.com) oraz Emerson Network Power 
/ Liebert (www.liebert.com). 

4. Zbiory dobrych praktyk w postaci książek wydanych przez producentów sprzętu IT: Sun 
Microsystems i Cisco Systems: 

� Enterprise data Center Design and Methodology, Sun Blueprints, 2002, 

� Build the Best data Center Facility for Your Business, Cisco Press, 2005. 



 
Program Funkcjonalno – Użytkowy 

Dla budowy części technologicznej obiektu Data Center 

 Płock, grudzień 2011 Strona 87 z 102 

2.2 Cząstkowe normy polskie i europejskie 

Większość przedstawionych w tym miejscu norm cząstkowych obowiązuje producentów materiałów i 
wyrobów stosowanych w budowie serwerowni. Omawianie tych norm ma wskazać gdzie należy 
poszukiwać określonych parametrów związanych z powszechnie stosowanymi klasyfikacjami materiałów i 
standardów wykonania prac budowlanych i instalacyjnych.  

2.2.1 Instalacja elektroenergetyczna 

W zakresie instalacji elektroenergetycznej istnieją następujące Polskie Normy oraz normy będące 
tłumaczeniami norm europejskich wydanych przez CENELEC i międzynarodowych wydanych przez ISO, 
które stanowią podstawę dla prac projektowych i montażowych: 

1. Zestaw norm dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych –  

� PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

2. Norma w zakresie instalacji oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym –  

� PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach 

3. Normy w zakresie ochrony odgromowej obiektów budowlanych  

� PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne 

� PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne -- 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 

� PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych 

4. Normy w zakresie zasilaczy UPS: 

� Normy bezpieczeństwa  

− PN-EN 62040-1-1:2006 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1-1: 
Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w 
miejscach dostępnych dla operatorów, 

− PN-EN 62040-1-2:2005 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1-2: 
Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w 
miejscach o ograniczonym dostępie 

� Normy emisji elektromagnetycznej i odporności na zakłócenia  

− PN-EN 62040-2:2006 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 2: Wymagania 
dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 

� Stosowne certyfikaty: 

− ISO 9001:2000 Quality management systems - Requirements (odpowiednik krajowy - 
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania), 

− ISO 14001:2004 Environmental management systems - Requirements with guidance for 
use (odpowiednik krajowy - PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania 
środowiskowego -- Wymagania i wytyczne stosowania) 

5. Normy w zakresie agregatów prądotwórczych: 

� PN-ISO 8528-1:1996 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem 
spalinowym tłokowym -- Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne 

� PN-ISO 8528-6:1997 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem 
spalinowym tłokowym -- Metody badań 

� PN-EN 60034-1:2005 (U) Maszyny elektryczne wirujące -- Część 1: Dane znamionowe i 
parametry 
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� PN-EN 60034-2:2000 Maszyny elektryczne wirujące -- Metody wyznaczania strat i 
sprawności na podstawie badań (z wyjątkiem maszyn pojazdów trakcyjnych) 

� PN-EN 60034-8:2005 Maszyny elektryczne wirujące -- Część 8: Oznaczanie wyprowadzeń i 
kierunek wirowania maszyn wirujących 

� PN-EN 60034-14:2004 (U) Maszyny elektryczne wirujące -- Część 14: Drgania mechaniczne 
określonych maszyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych -- Pomiar, ocena i wartości 
graniczne intensywności drgań 

� PN-EN 60034-22:2000 Maszyny elektryczne wirujące -- Prądnice prądu przemiennego do 
zespołów prądotwórczych napędzanych tłokowymi silnikami spalinowymi 

� PN-93/T-06450 Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne -- Urządzenia i metody pomiarów 
zakłóceń radioelektrycznych 

� PN-E-06704:1994 Maszyny elektryczne wirujące -- Metody wyznaczania wielkości 
charakterystycznych maszyn synchronicznych na podstawie badań, 

� PN-87/B-02156 Akustyka budowlana -- Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach, 

� PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach -- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

6. Normy w zakresie specyfikacji wymagań niezawodnościowych i analizy niezawodności: 

� PN-EN 60300-3-1:2005 Zarządzanie niezawodnością -- Część 3-1: Przewodnik zastosowań -
- Techniki analizy niezawodności -- Przewodnik metodologiczny 

� PN-EN 61078:2006 (U) Techniki analizy niezawodności -- Metoda schematów blokowych 
niezawodności oraz metody boolowskie 

� PN-IEC 60300-3-4:2001 Zarządzanie niezawodnością -- Przewodnik zastosowań -- 
Przewodnik dotyczący specyfikowania wymagań niezawodnościowych 

2.2.2 Instalacja klimatyzacji i wentylacji 

W zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji istnieją następujące Polskie Normy oraz normy będące 
tłumaczeniami norm europejskich wydanych przez CENELEC, które stanowią podstawę dla prac 
projektowych i montażowych: 

1. PN-EN 12599:2002, PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków -- Procedury badań i 
metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

2. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

3. PN-78/B-03421Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

4. PN-EN 1822-1:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) -- Część 1: Klasyfikacja, 
badanie parametrów, znakowanie 

5. PN-EN 1822-5:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) -- Część 5: Określanie 
skuteczności filtru 

6. PN-B-76001:1996 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Szczelność -- Wymagania i badania 

7. PN-B-76002:1996 Wentylacja -- Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych 

8. PN-EN 12599:2002, PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków -- Procedury badań i 
metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

9. PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo -- Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
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2.2.3 Instalacja teleinformatyczna 

W zakresie instalacji teleinformatycznych istnieją następujące Polskie Normy będąc tłumaczeniami norm 
europejskich wydanych przez CENELEC i stanowiące podstawę dla prac projektowych i montażowych: 

1. PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: 
Wymagania ogólne i strefy biurowe,  

2. PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1: Specyfikacja i 
zapewnienie jakości, 

3. PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 2: Planowanie i 
wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków, 

4. PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 3: Planowanie i 
wykonawstwo instalacji na wewnątrz budynków 

5. PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie 
zainstalowanego okablowania 

6. PN-EN 50310:2006 (U) Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym 

7. PN-EN 60825-2:2005 (U) Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 2: Bezpieczeństwo 
światłowodowych systemów telekomunikacyjnych 

8. PN-EN 60950-1:2004 Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: 
Wymagania podstawowe 

9. PN-EN 60950-21:2005 Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 21: 
Zdalne zasilanie 

10. PN-EN 41003:2001 Szczególne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń 
przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnych 

2.2.4 Zabezpieczenia przed podstawowymi zagrożeniami dla Data Center 

Obowiązujące normy przedstawione poniżej, podzielone są na grupy odpowiadające podstawowym 
zagrożeniom: 

1. Pożarem 

2. Włamaniem (włącznie z użyciem materiałów wybuchowych) 

3. Zalaniem wodą związaną z gaszeniem pożaru, kurzem, gazem lub dymem 

4. Zakłóceń elektromagnetycznych i radiowych. 

2.2.5 Normy związane z zabezpieczeniem przed pożarem 

Termin „odporność ogniowa” może oznaczać odporność materiałów budowlanych, szaf i pojemników czy 
całych pomieszczeń. Wszystkie one są testowane i klasyfikowane w inny sposób oraz zapewniają inna 
ochronę ogniową. Wyznacznikiem odporności ogniowej jest czas, w jakim badany materiał czy 
urządzenie nie traci jednej z trzech cech: izolacyjności ogniowej, szczelności ogniowej oraz nośności 
ogniowej. Normy dokładnie precyzują sposób, w jaki należy badać te cechy. 

Z punktu widzenia praktycznego zastosowania, (czyli wyboru konkretnej technologii wykonania 
pomieszczenia) najistotniejszymi parametrami są temperatura i wilgotność wewnątrz pomieszczenia, 
które z zewnątrz jest poddane napłomienieniu.  

Dla zapobiegnięcia utraty danych zapisanych na nośnikach magnetycznych i w jednostkach systemów 
komputerowych, należy (w większości przypadków) zapewnić temperaturę otoczenia nie wyższą niż 
(70±5)° C oraz wilgotność względną nie większą niż 85%. 

Klasyfikację i metody badań odporności ogniowej pomieszczeń definiuje norma PN-EN 1047-2:2002 
„Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości. Klasyfikacja i metody badań odporności 
ogniowej. Część 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do przechowywania nośników informacji”. Aby 
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pomieszczenie spełniło te wymagania materiał użyty do budowy pomieszczenia musi zapewnić 
izolacyjność ogniową, która nie pozwoli na wzrost temperatury powietrza, mierzonego w odległości 
100±10 mm od nieogrzewanej powierzchni, o więcej niż 50°C. 

Jednocześnie materiał nie może pod wpływem ciepła wytwarzać pary wodnej w takiej ilości, która 
spowodowałaby wzrost wilgotności względnej powyżej 85%. Tak badane pomieszczenie może dostać 
klasę odporności np. R60D (gdzie R- oznacza pomieszczenie, 60 czas napłomieniania w minutach, D – 
oznacza rodzaj mediów danych i systemów, które mogą być chronione a które nie tracą danych w 
temperaturze poniżej (70±5)°C.). 

Innym parametrem jest odporność ogniowa materiału, który stosowany jest jako przegroda ogniowa. 
Materiał taki zgodnie z obowiązującą normą klasyfikacyjną musi zapewnić izolacyjność ogniową, która 
przy napłomienianiu przez zadany czas, nie pozwolić na wzrost temperatury mierzonej po stronie nie 
ogrzewanej powierzchni przegrody o więcej niż średnio 140° C (punktowo nie więcej niż 180° C). W 
badaniu tym nie wykonuje się pomiarów temperatury powietrza ani jego wilgotności.  

Badania takie reguluje norma PN-EN 1363-1 z lipca 2001 o nazwie Badania odporności ogniowej. Klasę 
odporności ogniowej określa się jako np. F60 gdzie liczba oznacza ilość minut napłomieniania w czasie 
próby. 

Jak z powyższego wynika rozważając wybór technologii lub rozwiązania technicznego dla serwerowni 
musimy dokonać wyboru pomiędzy rozwiązaniami chroniącymi sprzęt i dane oraz takimi, które same w 
sobie takich właściwości nie posiadają. Jeśli w obu rozwiązaniach zastosujemy dobry system gaśniczy to 
zapobiegniemy zniszczeniu sprzętu na skutek pożaru wewnątrz serwerowni. Jednak nie ustrzeżemy się 
przed skutkami pożaru na zewnątrz (np. w przylegającym biurze), jeśli zastosujemy tylko przegrodę 
ogniową a nie pełne rozwiązanie odpowiadające normie PN-EN 1047-2.  

Z tych powodów dla ochrony sprzętu i danych o znaczeniu krytycznym dla instytucji zaleca się 
zastosowanie rozwiązania bezpieczniejszego, ponieważ daje ono szansę na ochronę w trakcie pożaru 
oraz minimalizuje skutki po pożarze. 

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz podstawowych norm obowiązujących przy rozpatrywaniu 
zagadnień ochrony pożarowej. 

Numer normy Tytuł normy 
PN-EN 1047-1:2006 (U) Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody 

badań odporności ogniowej -- Urządzenia do przechowywania nośników informacji 
PN-EN 1047-2:2002 Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody 

badań odporności ogniowej -- Część 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do 
przechowywania nośników informacji 

PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej -- Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 1363-2:2001 Badania odporności ogniowej -- Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe 
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej 
PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe -- 

Sygnalizatory akustyczne 
PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze 
PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Czujki punktowe 
PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe 

działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub 
jonizacji 

PN-EN 54-11:2004 
PN-EN 54-11:2004 / 
A1:2006 (U) 

Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe 

PN-EN 54-20:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 20: Czujki dymu zasysające 
PN-EN 54-21:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 21: Urządzenia do transmisji sygnałów 

alarmowych i uszkodzeniowych 
ISO 14520 – 1, -5, -14 Gazowe systemy gaśnicze – Właściwości fizyczne i projektowanie 

2.2.6 Normy związane z zabezpieczeniem przed włamaniem 

W przypadku pomieszczeń, w których przechowywany jest sprzęt komputerowy klasę odporności na 
włamanie określa się zgodnie z polską normą PN-EN 1143-1 „Klasyfikacja i metody badań odporności na 
włamanie – szafy, drzwi do pomieszczeń i pomieszczenia”.  



 
Program Funkcjonalno – Użytkowy 

Dla budowy części technologicznej obiektu Data Center 

 Płock, grudzień 2011 Strona 91 z 102 

Norma określa 14 klas (0 do XIII) odporności oraz wartość odporności dla dostępu całkowitego dla 
poszczególnych klas. Ponadto określa ilość i klasę zamków (zgodnie z EN 1300), jakie muszą być 
zamontowane w drzwiach dla odpowiedniej klasy pomieszczeń. Dodatkowo, poczynając od klasy II 
określana jest wartość odporności podetonacyjnej.  

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz podstawowych norm obowiązujących przy rozpatrywaniu 
zagadnień bezpieczeństwa i Elektronicznych Systemów Ochrony. 

Numer normy Tytuł normy 
PN-EN 1143-1:2006 (U) Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody 

badań odporności na włamanie -- Szafy, drzwi do pomieszczeń i pomieszczenia 
PN-93/E-08390 
PN-EN 50130 
PN-EN 50131 
PN-EN 50136 

Rodziny norm „Systemy alarmowe” 
 

PN-93/E-08390.14 Systemy alarmowe -- Wymagania ogólne -- Zasady stosowania 

2.2.7 Normy związane z zabezpieczeniem przed zalaniem wodą związaną z 
gaszeniem pożaru, kurzem, gazem lub dymem, 

Wszystkie te zagrożenia wiążą się brakiem odpowiedniej szczelności pomieszczenia.  

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz podstawowych norm obowiązujących przy rozpatrywaniu 
zagadnień szczelności pomieszczeń. 

Numer normy Tytuł normy 

PN-EN 1634-3:2006 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych -- Część 
3: Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

2.2.8 Normy związane z zabezpieczeniem przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi i radiowymi. 

Rozpatrując zagrożenia od zakłóceń elektromagnetycznych i radiowych należy rozpatrywać je pod kątem 
zakłócenia pracy urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniu na skutek sygnałów generowanych z 
zewnątrz pomieszczenia oraz zagrożeń wynikających z możliwości podsłuchu urządzeń emitujących 
sygnał wewnątrz pomieszczenia. 

Obowiązującą normą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń 
informatycznych jest PN-EN 55024. Celem normy jest ustalenie wymagań, które zapewniają odpowiedni 
poziom odporności wewnętrznej umożliwiającej działanie urządzeń w zamierzony sposób w swoim 
środowisku. Norma określa także trzy klasy kryteriów, jakim winny odpowiadać urządzenia (A, B, C) 
poddawane testom odporności na różne rodzaje zaburzeń. 

Uwaga: Klasyfikacja ta nie obejmuje pomieszczeń! 

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz podstawowych norm obowiązujących przy rozpatrywaniu 
zagadnień zagrożeń elektromagnetycznych. 

Numer normy Tytuł normy 
PN-EN 55024:2000 
PN-EN 55024:2000/A1:2002 (U)  
PN-EN 55024:2000/A1:2004 
PN-EN 55024:2000/A2:2004 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Urządzenia informatyczne -- 
Charakterystyki odporności -- Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy 
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2.3 Normy pośrednio wpływające na rozwiązania infrastruktury Data 
Center  

2.3.1 Sarbanes –Oxley Act 

Sarbanes-Oxley Act (SOX) dotyczy wielu działających w Polsce firm należących do dwóch grup: 

1. Spółki zależne podmiotów amerykańskich notowanych na giełdach amerykańskich. 

2. Podmioty zarejestrowane i działające poza Stanami Zjednoczonymi, ale notowane na giełdach 
amerykańskich. 

Ustawa pośrednio wpływa na rozwiązania Data Center, które mają wspierać zachowanie integralności 
danych. Poniżej przedstawiono przykładowe niektóre z nich: 

1. Zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa Data Center, ograniczenie dostępu tylko do osób 
niezbędnych do utrzymania sprzętu, należy ustanowić formalna procedurę dostępu, instalacji 
systemu monitoringu, zasilaczy UPS, klimatyzacji, detektorów dymu, itp.  

2. Krytyczne elementy sieci (routery i przełączniki) muszą mieć wbudowana redundancję, podwójne 
ścieżki połączeń, podwójne zasilanie. 

2.3.2 PN-ISO/IEC17799:2003 Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem 
Informacji 

Norma jest zbiorem dobrych praktyk w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. W rozdziale 7 
Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe zawarto zalecenia zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi, 
uszkodzeniom i ingerencji w pomieszczenia instytucji i jej informację. Zaleca się lokalizację urządzeń do 
przetwarzania informacji w obszarach bezpiecznych, chronionych wyznaczonym obwodem 
zabezpieczającym, z odpowiednimi barierami i kontrolą dostępu. Zalecą się, aby urządzenia takie były 
również fizycznie chronione przed nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniem lub zakłóceniem 
funkcjonowania.  

2.3.3 NIST 800-14 Generally Accepted Principles and Practices for Securing 
Information technology Systems 

Norma w rozdziale 3.10 Physical and Enviromental Security podaje wymagania odnośnie konieczności 
kontroli dostępu do sprzętu IT oraz zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych (zastosowania 
systemów UPS, zabezpieczenia przeciwpożarowego, itp.) 
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3 Dokumenty niezbędne do projektowania 

3.1 Kopia mapy zasadniczej 
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3.2 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla 
potrzeb posadowienia obiektów 
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3.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie dotyczy 
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3.4 Inwentaryzacja zieleni 
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3.5 Raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
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3.6 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 
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3.7 Warunki przyłączenia do sieci 

 

 



 
Program Funkcjonalno – Użytkowy 

Dla budowy części technologicznej obiektu Data Center 

 Płock, grudzień 2011 Strona 100 z 102 

3.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie 
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3.8.1 Część rysunkowa budynku technologicznego Data Center 

3.8.1.1 Rzut parteru 
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3.8.1.2 Zagospodarowanie działki 
 

 

  
 


