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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Umowa Nr 421/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku  

1.2. Podkład sytuacyjno-wysokościowy – mapa do celów opiniodawczych 1:500 i 1:1000 

1.3. Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji „Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny I” 
CENTRUM USŁUG KORPORACYJNYCH – CUK z września 2010 roku 

1.4. Wizja lokalna  

1.5. 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. z 2004 roku Nr 202 poz. 2072) 

1.6. Wstępne wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 

1.7. Uchwała Nr 299/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 roku w sprawie: 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego 
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku wraz z terenami przyległymi, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Płocka 

1.8. Warunki techniczne na dostawę mediów w ramach poszczególnych branż 

1.9. Przepisy i normy dotyczące projektowania 
 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA - CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE 
WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla realizacji inwestycji pod nazwą 
„Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny I – Centrum Usług Korporacyjnych – CUK”. 
W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidywana jest budowa Centrum Usług Korporacyjnych 
(CUK) – Zadanie polegające na budowie infrastruktury technicznej dla doprowadzenia wymaganych 
mediów do budynku CUK oraz budynku CUK wraz z pełnym urządzeniem i zagospodarowaniem 
terenu. 
a. Uzbrojenie działek nr 46, 47/14 w przyłącza i fragmenty sieci technicznych na odcinku od trasy 

sieci magistralnych do miejsca lokalizacji budynku. Przewiduje się budowę przyłączy: wodno-
kanalizacyjne, linii elektro-energetycznej, sieci cieplnej, kanalizacji deszczowej, teletechniczne. 

b. Budowa budynku CUK na przedmiotowych działkach o następujących parametrach: całkowita 
powierzchnia użytkowa: około 9000 m

2
. Na etapie prac projektowych oraz wykonawstwa budynek 

CUK musi spełniać następujące warunki: 

 Bardzo dobra jakość wykończenia wnętrz oraz wyposażenia technicznego budynku, 

 Dobra lokalizacja z łatwą możliwością dojazdu oraz dobrym dostępem do środków 
komunikacji miejskiej, 

 Instalacja klimatyzacji, 

 Sufity podwieszane 

 Wysokość pomieszczeń (od podłogi do sufitu) - minimum 2,70 m, 

 Możliwość swobodnej aranżacji wnętrz, 

 Trzy oddzielne okablowania strukturalne dla linii telefonicznych, elektrycznych i systemów 
komputerowych lub system podnoszonych podłóg, 

 Podwójne szyby niskoemisyjne, 

 Nowoczesne windy, 

 Dobrej jakości wykładziny podłogowe oraz wykończenie ścian, 

 W wykończone wnętrza łazienek i kuchni, 

 Niezawodny system telekomunikacyjny, 

 Podwójne zasilanie lub awaryjny system podtrzymywania napięcia, 

 Kontrola wilgotności powietrza, 

 Parking strzeżony z odpowiednią ilością miejsc parkingowych, zgodnie z wymaganiami planu 
miejscowego 30 miejsc na 1000 m

2
 powierzchni użytkowej (współczynnik miejsc 

parkingowych 1/34 m
2
 powierzchni użytkowej). 

 
3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1. Uwarunkowania urbanistyczne 
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Planowana inwestycja znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka 
Akcyjna w Płocku wraz z terenami przyległymi, położonymi w granicach administracyjnych miasta 
Płocka, w podstrefie usługowo-produkcyjnej parku technologicznego, oznaczonej na rysunku Planu 
symbolem PT-UP. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
opracowaną przez Instytut Problemów Ekorozwoju - Fundacja ECOBALTIC, koncepcją programowo - 
przestrzenną Płockiego Parku Technologicznego, podstrefa PT-UP składa się z poszczególnych 
modułów technologicznych „MT” i przestrzeni publicznej „PP”. Ponadto na obrzeżach strefy znajdują się 
tereny zieleni izolacyjnej „Z” i tereny parkingów z zielenią towarzyszącą „KP-Z”. Zgodnie z koncepcją 
programowo - przestrzenną Płockiego Parku Technologicznego, projektowany zespół budynków 
znajduje się w obrębie przestrzeni publicznej oznaczonej symbolami PP1 i PP2, w której zlokalizowane 
mają być usługi publiczne o swobodnej lokalizacji, z uwzględnieniem miejsc szczególnie 
eksponowanych, wskazanych do lokalizacji obiektów o wysokich walorach architektonicznych. Miejscem 
takim jest skrzyżowanie ulicy Łukasiewicza z przebiciem w kierunku północnym ulicy Chemików (ulica 
lokalna oznaczona symbolem 10KL1/2). 
W części informacyjnej znajduje się wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

3.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 
Projektowany budynek został zlokalizowany na działkach nr 46 i 47/14 w Płocku przy ulicy 
Łukasiewicza. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obrzeżach miasta Płocka, na terenie 
Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego, przy ul. Łukasiewicza i Zglenickiego, w sąsiedztwie 
obiektów Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. i innych obiektów firm współpracujących z 
koncernem. Dostęp do drogi publicznej oraz bezpośrednia obsługa komunikacyjna planowanego 
obiektu CUK następuje poprzez istniejącą drogę wewnętrzną Płockiego Parku Technologicznego. 
Aktualnie teren porośnięty jest zielenią niska i wysoką w sposób częściowo uporządkowany w szpalery 
drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Na terenie występują także gruntowe ciągi piesze i pieszo 
jezdne, które stanowią pozostałości po poprzednim użytkowaniu terenu (ogrody działkowe). 

3.3. Infrastruktura techniczna 
Teren jest uzbrojony w główne sieci magistralne infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji opadowej, kanalizacji przemysłowej, przeciwpożarowej, sieci ciepłowniczej oraz 
kanalizacji teletechnicznej ze światłowodem. Wszystkie końcówki głównych sieci magistralnych 
wymienionych powyżej znajdują się po południowej stronie terenu podlegającego opracowaniu, w 
obrębie komunikacyjnego korytarza dla nowoprojektowanej obwodnicy miasta Płocka. Zaopatrzenie w 
energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej dowolnego operatora. 

3.4. Warunki środowiskowe 
Tereny na północno - zachodnim krańcu Płocka to obszar moreny dennej ostatniego zlodowacenia, 
przeważnie lekko falista równina. Ten płaski teren charakteryzuje się niewielkimi deniwelacjami. W 
bezpośrednim sąsiedztwie PKN Orlen S.A. rzędne terenu mieszczą się w przedziale 95-108 m n.p.m., 
w dolinie Brzeźnicy zbliżają się do 80 m n.p.m. Wysokość krawędzi doliny Brzeźnicy wynosi 20 m, 
spadki powierzchni terenu na zboczach przekraczają miejscami 20%. Ze względu na położenie na 
wododziale rzek Brzeźnicy i Wierzbicy, teren nieznacznie opada w kierunku północo - zachodnim w 
kierunku Wierzbicy oraz w kierunku południowo-wschodnim i wschodnim w kierunku Brzeźnicy. Na 
strukturę utworów powierzchniowych składają się głównie piaski luźne, słabogliniaste, gliniaste lekkie 
oraz gliny lekkie i średnie, często pylaste oraz iły i pyły. Utwory te zajmują zróżnicowane pod względem 
wielkości i kształtu powierzchnie i tworzą swoistą mozaikę. 

Obszar inwestycji znajduje się poza strefą zagrożenia powodziowego. Również nie występuje 
zagrożenie podtopieniem czy osunięciem ziemi. Ponadto teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze 
zlewni rzeki Brzeźnicy, która stanowi bezpośredni dopływ rzeki Wisły i  jest oddalony około 3 - 4 km od 
jaru rzeki Brzeźnicy, jak również jest odległy ok. 6-7 km od skarpy rzeki Wisły. Omawiany obszar 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. 

Klimat okolic Płocka to klimat strefy przejściowej między klimatem suchym kontynentalnym a klimatem 
wilgotnym oceanicznym. Klimat ten charakteryzuje się zmiennością i różnorodnością typów pogody 
zdeterminowanych napływem różnych mas powietrza. Na omawianym obszarze przeważają wiatry z 
kierunków zachodnich, zimą częstsze są wiatry południowo-zachodnie, a latem północno-zachodnie. W 
dolinie Wisły w strefie krawędziowej wysoczyzny występują lokalne zmiany cyrkulacji. Średnia 
temperatura roczna z wielolecia wynosi około 8°C. Najwyższe średnie miesięczne zanotowano w lipcu 
(18,8°C), a najniższe w styczniu (-3,2°C). Opady są stosunkowo niskie: około 550 mm rocznie. 
Zmienność wysokości opadów jest zdecydowanie większa w lipcu (wahania od 22 do 136 mm), 
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natomiast w styczniu mniej odbiega od średniej wieloletniej (wahania od 15 do 44 mm). Średnia roczna 
wilgotność względna wynosi 80% (minimalne wartości w maju i czerwcu: około 70%, maksymalne w 
listopadzie i grudniu średnio 88%).W większej części terenu wokół PKN ORLEN pierwotna szata 
roślinna została zniszczona. Najbardziej zdegradowane zostały tereny strefy wschodniej, w tym tereny 
bagienne i łęgi. Stosunkowo interesująca pod względem przyrodniczym jest natomiast strefa 
południowa. Na znacznej części terenu byłej strefy ochronnej dokonano nasadzeń drzew i krzewów dla 
potrzeb ekranizacji Zakładu wprowadzając wiele gatunków i odmian obcych dla lokalnych warunków 
siedliskowych przy równoczesnej dewastacji istniejącej roślinności zielnej. 

3.5. Informacje o ochronie konserwatorskiej 
Na obszarze objętym opracowaniem nie figurują obiekty ani obszary  wpisane do rejestru zabytków. 
Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej z mocy Ustawy o ochronie zabytków  i opiece nad 
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku. 

3.6. Inne zagrożenia 
Dla nowych obiektów nie występują zagrożenia związane z istnieniem silnych pól magnetycznych, 
drgań otoczenia czy możliwością wystąpienia katastrofy budowlanej. Proponowane umiejscowienie 
obiektu CUK w obszarze działki 46 i 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. 
 

4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
Poniżej przedstawiono główne założenia funkcjonalno-użytkowe dla budynku CUK.  
Inwestycja obejmuje budowę zespołu obiektów wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowanie terenów. 
W tym zakresie zakłada się budowę obiektu lub dwóch obiektów połączonych łącznikiem w 
prostopadłościennych formach architektonicznych, niepodpiwniczonych. 

4.1. Planowana inwestycja znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka 
Akcyjna w Płocku wraz z terenami przyległymi, położonymi w granicach administracyjnych miasta 
Płocka, w podstrefie usługowo-produkcyjnej parku technologicznego, oznaczonej na rysunku Planu 
symbolem PT-UP. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
opracowaną przez Instytut Problemów Ekorozwoju - Fundacja ECOBALTIC, koncepcją programowo - 
przestrzenną Płockiego Parku Technologicznego, podstrefa PT-UP składa się z poszczególnych 
modułów technologicznych „MT” i przestrzeni publicznej „PP”. Ponadto na obrzeżach strefy znajdują się 
tereny zieleni izolacyjnej „Z” i tereny parkingów z zielenią towarzyszącą „KP-Z”. Zgodnie z koncepcją 
programowo - przestrzenną Płockiego Parku Technologicznego, projektowany zespół budynków 
znajduje się w obrębie przestrzeni publicznej oznaczonej symbolami PP1 i PP2, w której zlokalizowane 
mają być usługi publiczne o swobodnej lokalizacji, z uwzględnieniem miejsc szczególnie 
eksponowanych, wskazanych do lokalizacji obiektów o wysokich walorach architektonicznych. Miejscem 
takim jest skrzyżowanie ulicy Łukasiewicza z przebiciem w kierunku północnym ulicy Chemików (ulica 
lokalna oznaczona symbolem 10KL1/2). 

4.2. Projektowane obiekty zostały zlokalizowane na działkach nr 46 i 47/14 w Płocku przy ulicy 
Łukasiewicza. Teren został uzbrojony w główne sieci magistralne infrastruktury technicznej: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, kanalizacji przemysłowej, przeciwpożarowej, 
sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej ze światłowodem. Wszystkie końcówki głównych sieci 
magistralnych wymienionych powyżej znajdują się po południowej stronie terenu podlegającego 
opracowaniu, w obrębie komunikacyjnego korytarza dla nowoprojektowanej obwodnicy miasta Płocka. 
Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej dowolnego operatora. 

4.3. Dostęp do drogi publicznej oraz bezpośrednia obsługa komunikacyjna obiektu Centrum Usług 
Korporacyjnych zaprojektowano poprzez istniejącą drogę wewnętrzną Płockiego Parku 
Technologicznego. Projektuje się zespół parkingów dla pracowników oraz układ komunikacji dojazdowej 
do obsługi budynku. Wjazd na teren kompleksu jest pod stałą ochroną i monitoringiem poprzez 
kontrolowane wjazdy i zlokalizowane w ich pobliżu dyżurki i portiernie. Łącznie na całym obszarze 
podlegającym opracowaniu na terenie własnej działki przewidziano 347 miejsca parkingowe, w tym 27 
stanowisk przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie ciągi komunikacyjne 
zaprojektowano w sposób umożliwiający dojazd dla pojazdów uprzywilejowanych – straż, karetka 
pogotowia itp. 
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5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH 
POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH 

5.1. Przedmiot opracowania i lokalizacja 
Przedmiotem opracowania jest koncepcja zespołu budynków Centrum Usług Korporacyjnych, w skład 
których wchodzą budynek „A” oraz budynek „B”. Projektowane budynki zostały zlokalizowane na 
działkach nr 46 i 47/14 w Płocku przy ulicy Łukasiewicza, na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-
Technologicznego.  
Budynek „A” jest to obiekt niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny o zwartej bryle architektonicznej. W 
budynku przewidziano powierzchnie biurowe służące do wykonywania usług księgowo-rachunkowych, 
finansowych i analityczno-porównawczych dla inwestorów korporacyjnych oraz indywidualnych Parku 
oraz przedsiębiorstw działających na terenie miasta Płocka i regionu. W ramach obiektu przewidziane 
jest także powstanie wspólnych pomieszczeń socjalno-sanitarnych, sal konferencyjno-szkoleniowych, 
itp. 
Budynek „B” jest to obiekt niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny. W budynku „B” planuje się stworzenie 
powierzchni dla wykonywania usług administracyjnych, logistycznych, badawczo-rozwojowych. 
Planowana inwestycja znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka 
Akcyjna w Płocku wraz z terenami przyległymi, położonymi w granicach administracyjnych miasta 
Płocka, w podstrefie usługowo-produkcyjnej parku technologicznego, oznaczonej na rysunku Planu 
symbolem PT-UP. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
opracowaną przez Instytut Problemów Ekorozwoju - Fundacja ECOBALTIC, koncepcją programowo – 
przestrzenną Płockiego Parku Technologicznego, podstrefa PT-UP składa się z poszczególnych 
modułów technologicznych „MT” i przestrzeni publicznej „PP”. Ponadto na obrzeżach strefy znajdują się 
tereny zieleni izolacyjnej „Z” i tereny parkingów z zielenią towarzyszącą „KP-Z”. Zgodnie z koncepcją 
programowo – przestrzenną Płockiego Parku Technologicznego, projektowany zespół budynków 
znajduje się w obrębie przestrzeni publicznej oznaczonej symbolami PP1 i PP2, w której zlokalizowane 
mają być usługi publiczne o swobodnej lokalizacji, z uwzględnieniem miejsc szczególnie 
eksponowanych, wskazanych do lokalizacji obiektów o wysokich walorach architektonicznych. 
Miejscem takim jest skrzyżowanie ulicy Łukasiewicza z przebiciem w kierunku północnym ulicy 
Chemików (ulica lokalna oznaczona symbolem 10KL1/2). 
Projektowany zespół budynków, usytuowany został równolegle do ulicy Łukasiewicza, dostęp do drogi 
publicznej zapewniony został poprzez istniejącą drogę wewnętrzną Płockiego Parku Technologicznego, 
w części południowej zaprojektowano zespół parkingów oraz sieć komunikacji wewnętrznej pieszej i 
kołowej obsługującej Centrum Usług Korporacyjnych. Obszar, na którym zaplanowana została 
inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków, a także nie figuruje w ewidencji dóbr kultury.  
Wszelkie rozwiązania projektowe zastosowane w tej dokumentacji nie naruszają praw autorskich 
osób trzecich. Projekt w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest 
utworem i jako taki jest chroniony prawem autorskim.  
Biuro projektów bez dodatkowego wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego z chwilą wydania 
dokumentacji majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej w zakresie pól 
eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 
 

5.2. Bilans terenu 
 
Bilans terenu w granicach opracowania 

powierzchnia działek nr 46 i części działki nr 47/14 30894,17 m
2 

100% 

powierzchnia zabudowy 3131,18 m
2 

10,14% 

powierzchnia zieleni urządzonej  15941,52 m
2 

51,60% 

komunikacja piesza i kołowa 11821,47 m
2 

38,26% 

kąt nachylenia dachu  dachy płaskie - stropodachy 

max. wysokość budynku: 11,95 m  

miejsca postojowe  293 (+81 opcja) 

 
5.3. Dane liczbowe dotyczące inwestycji 

 
Charakterystyczne parametry określające wielkość inwestycji: 
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BUDYNEK „A” 

Powierzchnia zabudowy  (Pz) 1969,02 m
2
 

Powierzchnia całkowita  (Pc) 6054,93 m
2
 

Powierzchnia netto parteru 1809,86 m
2
 

Powierzchnia netto I-go piętra 1885,35 m
2
 

Powierzchnia netto II-go piętra 2007,79 m
2
 

Suma powierzchni netto 5703,00 m
2
 

Kubatura budynku   23614,23 m
3
 

Wykaz pomieszczeń 

Parter 

Numer pom.   Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia 

001 przedsionek               6,76            m
2
 

002 recepcja 12,55 m
2
 

003 hall+komunikacja 282,10 m
2
 

004 open space 7 os.  78,15 m
2
 

005 gabinet                  26,95 m
2
 

006 WC męskie          13,25 m
2
 

007 WC damskie            16,32 m
2
 

008 komunikacja sekretariatu           33,60 m
2
 

009 garderoba          5,95 m
2
 

010 sekretariat                 36,47 m
2
 

011 gabinet                   43,98 m
2
 

012 gabinet           36,12 m
2
 

013 sala konferencyjna 15 os.           43,98 m
2
 

014 kuchnia                   9,50 m
2
 

015 sanitariaty                 9,50 m
2
 

016 open space 10os.          76,98 m
2
 

017 gabinet                16,24 m
2
 

018 gabinet                 16,41 m
2
 

019 open space 5 os.                   68,49 m
2
 

020 open space 5 os.                   68,49 m
2
 

021 przedsionek            8,26 m
2
 

022 sala konferencyjna 30os.          81,84 m
2
 

023 kuchnia z aneksem              16,04 m
2
 

024 open space 80 os. 595,31 m
2
 

025 gabinet                16,59 m
2
 

026 Pom. biurowe               33,90 m
2
 

027 Pom. biurowe 49,06 m
2
 

028 WC damskie i męskie 25,41 m
2
 

029 WC dla osoby niepełospr. 10,13 m
2
 

030  Pom. techniczne             10,62 m
2
 

031 gabinet 26,37 m
2
 

032 Pom. biurowe                   34,09 m
2
 

  1809,41  

    

Razem   1809,41 m
2
 

I Piętro 

Numer pom.   Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia 

101 open space 5 os.           79,15 m
2
 

102 open space 5 os.               78,51 m
2
 

103 gabinet          13,27 m
2
 

104 gabinet 13,27 m
2
 

105 WC męskie                 12,85 m
2
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106 WC damskie         12,47 m
2
 

107 open space 40 os.                   276,07 m
2
 

108 gabinet                   15,47 m
2
 

109 gabinet        19,26 m
2
 

110 gabinet   16,41 m
2
 

111 open space            172,93 m
2
 

112 archiwum podręczne                 16,38 m
2
 

113 sala konf. 69,61 m
2
 

114 kuchnia z aneksem.         15,69 m
2
 

115 open space 7 os.               119,36 m
2
 

116 pom. biurowe                33,85 m
2
 

117 open space  84,33 m
2
 

118 pom. biurowe 5 os. 74,70 m
2
 

119 pom. biurowe 59,93 m
2
 

120 pom. biurowe 5 os.                                                                  72,28 m
2
 

121 pom. biurowe 5 os.                                                                  76,26 m
2
 

122 komunikacja 70,55 m
2
 

123 open space 30 os. 155,50 m
2
 

124 WC damskie                11,79 m
2
 

125 WC męskie              13,57 m
2
 

126 pom. tech.             10,81 m
2
 

127 Pom. tech. 15,20 m
2
 

128 Pom. birowe 33,18 m
2
 

129 open space 5 os.            217,11 m
2
 

130 gabinet 25,59 m
2
 

    

Razem  1885,35 m
2
 

II Piętro 

Numer pom.   Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia 

201 komunikacja                177,25 m
2
 

202 open space 25 os. 212,09 m
2
 

203 WC męskie               12,85 m
2
 

204 WC damskie               12,47 m
2
 

205 open space 25 os.           276,07 m
2
 

206 gabinet 15,47 m
2
 

207 pom. biurowe                50,60 m
2
 

208 Open space 20 os.                   208,22 m
2
 

209 pom. biurowe             50,94 m
2
 

210 kuchnia                   16,73 m
2
 

211 open space               721,90 m
2
 

212 WC damskie 11,79 m
2
 

213 WC męskie 12,57 m
2
 

214 aneks kuch. 9,11 m
2
 

215 komunikacja 136,64 m
2
 

216 pom.tech. 10,48 m
2
 

217 open space 72,61 m
2
 

    

Razem  2007,79 m
2
 

 
BUDYNEK „B” 

Powierzchnia zabudowy  (Pz) 1162,16 m
2
 

Powierzchnia całkowita  (Pc) 3638,43 m
2
 

Powierzchnia netto parteru 1019,22 m
2
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Powierzchnia netto I-go piętra 1100,44 m
2
 

Powierzchnia netto II-go piętra 1075,22 m
2
 

Suma powierzchni netto 3194,86 m
2
 

Kubatura budynku 14189,88 m
3
 

Wykaz pomieszczeń 

Parter 

Numer pom.   Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia 

001 przedsionek 8,40 m
2
 

002 recepcja/komunikacja 90,11 m
2
 

003 przedsionek 6,58 m
2
 

004 pom. biurowe 28,85 m
2
 

005 pom. biurowe 29,02 m
2
 

006 Pom. biurowe 28,40 m
2
 

007 komunikacja 30,62 m
2
 

008 pom. socjalne 11,62 m
2
 

009 Zaplecze bufetu 19,27 m
2
 

010 WC 12,32 m
2
 

011 Bufet 80,46 m
2
 

012 Klatka schodowa 29,74 m
2
 

013 Pom. techniczne 7,30 m
2
 

014 Pom. techniczne 16,37 m
2
 

015 Pom. gospodarcze 16,15 m
2
 

016 Komunikacja 67,97 m
2
 

017 Pom. biurowe 23,74 m
2
 

018 Pom. biurowe 24,21 m
2
 

019 Pom. biurowe 24,21 m
2
 

020 Pom. biurowe 23,67 m
2
 

021 komunikacja 39,01 m
2
 

022 Klatka schodowa 36,33 m
2
 

023 WC 14,79 m
2
 

024 Pom. biurowe 22,92 m
2
 

025 Pom. biurowe 62,53 m
2
 

026 Garderoba 4,76 m
2
 

027 Aneks kuch. 9,69 m
2
 

028 Pom. biurowe 19,32 m
2
 

029 Pom. biurowe 20,23 m
2
 

030 Pom. biurowe 19,02 m
2
 

031 Pom. biurowe 49,60 m
2
 

032 Pom. biurowe 16,18 m
2
 

033 Pom. biurowe 15,88 m
2
 

034 WC 13,55 m
2
 

035 WC dla nps 4,77 m
2
 

036 Pom. biurowe 61,82 m
2
 

037 Pom. biurowe 29,81 m
2
 

  1019,22 m
2
 

    

Razem   1019,22 m
2
 

I Piętro 

Numer pom.   Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia 

101 komunikacja 74,35 m
2
 

102 sekretariat 54,69 m
2
 

103 gabinet dyr. 36,31 m
2
 

104 sekretariat 45,01 m
2
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105 gabinet dyr. 45,14 m
2
 

106 Pom. biurowe 28,18 m
2
 

107 komunikacja 48,34 m
2
 

108 Pom. biurowe 18,62 m
2
 

109 Pom. biurowe 17,73 m
2
 

110 Pom. biurowe 16,21 m
2
 

111 archiwum 12,61 m
2
 

112 Pom. biurowe 37,28 m
2
 

113 pom. biurowe 30,90 m
2
 

114 Klatka schodowa 30,32 m
2
 

115 kuchnia 18,23 m
2
 

116 Pom. biurowe 24,33 m
2
 

117 pom. biurowe 23,98 m
2
 

118 komunikacja 69,14 m
2
 

119 pom. biurowe 23,74 m
2
 

120 pom. biurowe 24,07 m
2
 

121 gabinet 24,07 m
2
 

122 pom. biurowe 23,72 m
2
 

123 Klatka schod. 40,79 m
2
 

124 WC 14,79 m
2
 

125 pom. biurowe 22,92 m
2
 

126 pom. biurowe 23,29 m
2
 

127 Aneks kuch. 7,31 m
2
 

128 pom. biurowe 38,41 m
2
 

129 pom. biurowe 19,03 m
2
 

130 pom. biurowe 19,85 m
2
 

131 Sala konfer. 49,61 m
2
 

132 pom. biurowe 30,71 m
2
 

133 pom. biurowe 28,30 m
2
 

134 pom. biurowe 27,25 m
2
 

135 gabinet 32,08 m
2
 

136 WC 19,13 m
2
 

    

    

Razem   1100,44 m
2
 

II Piętro 

Numer pom.   Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia 

201 komunikacja 86,37 m
2
 

202 sekretariat 25,06 m
2
 

203 Gabinet dyr. 36,61 m
2
 

204 Sala konfer. 44,93 m
2
 

205 Sala konfer. 174,28 m
2
 

206 Gabinet dyr. 37,28 m
2
 

207 Pom. biurowe 30,90 m
2
 

208 Klatka schod. 30,32 m
2
 

209 kuchnia 18,23 m
2
 

210 Pom. biurowe 24,33 m
2
 

211 Pom. biurowe 23,98 m
2
 

212 Komunikacja 61,02 m
2
 

213 pom. biurowe 23,74 m
2
 

214 pom. biurowe 24,07 m
2
 

215 pom. biurowe 24,07 m
2
 

216 pom. biurowe 23,72 m
2
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217 Klatka chodowa 40,79 m
2
 

218 WC 14,79 m
2
 

219 pom. biurowe 22,92 m
2
 

220 pom. biurowe 43,16 m
2
 

221 pom. biurowe 34,10 m
2
 

222 pom. biurowe 19,03 m
2
 

223 pom. biurowe 19,97 m
2
 

224 pom. biurowe 19,11 m
2
 

225 Sala konfer. 62,31 m
2
 

226 gabinet 29,33 m
2
 

227 WC  19,13 m
2
 

228 Sala konfer. 61,67 m
2
 

    

Razem   1075,22 m
2
 

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

6. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – W ZAKRESIE 
PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 
Ogólne wytyczne przygotowania terenu budowy na etap realizacji: 

a. Teren planowanej budowy powinien spełniać następujące warunki: 

a) być trwale zabezpieczony w okresie trwania realizacji budowy, aż do jej zakończenia i odbioru 
ostatecznego, 

b) należy dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki do ochrony 
robót, 

c) teren budowy winien być dozorowany, 

d) należy utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

e) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 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, 

b. Stosując się do wymagań jw., należy mieć szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 
lub substancjami toksycznymi; zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; możliwością 
powstania pożaru 

c. W zakresie ochrony przeciwpożarowej: 

a) wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

b) wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

c) materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 

d) wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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7. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – W ZAKRESIE 
ARCHITEKTURY 
Obiekty budowlane należy zaprojektować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka 
Akcyjna w Płocku wraz z terenami przyległymi, położonymi w granicach administracyjnych miasta 
Płocka. 

 Maksymalna wysokość budynków – nie ustala się. 

 Powierzchnia zabudowana w obrębie wydzielonych modułów nie może przekroczyć 50%. 

 Powierzchnia biologicznie czynna w obrębie wydzielonych działek min. 20%. 

 Należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych w ilości 30 mp/1000 m
2
 powierzchni 

ogólnej budynków, przy założeniu lokalizacji min. 50% na własnej działce, pozostałe miejsca na 
własnej działce. 

 Należy zapewnić estetyzację frontów zabudowy od strony ulicy Chemików, Zglenickiego i ulicy 
lokalnej 10KL1/2. 

Wymagania ogólnobudowlane; 

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

 Ściany wewnętrzne 
Nośne - z bloczków gazobetonowych M700, murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. 
Działowe - z cegły dziurawki lub pustaków typu Pd-1 do ścian działowych grubości 12,0cm i 6,5cm. 
Ścianki grubości 6,5cm, a także 8,0cm w przypadku bloczków z gazobetonu, należy zbroić w 
warstwie poziomej co 24,0 - 28,0 cm prętem stalowym Ø6 mm kotwionym poprzecznie. Dopuszcza 
się inne rozwiązania materiałowe, np.: z bloczków gazobetonowych grubości 12,0cm i 8,0cm lub 
płyt gipsowych „PROMONTA”, lub lekkie ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. 
Ściany z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, wypełnienie między płytami – wełna 
mineralna gęstości 60 kg/m

2
. Konstrukcja ściany: 2 x płyta gipsowo-kartonowa GKF gr. 12,5mm, 

wypełnienie z wełny mineralnej gr. 100mm. Systemowe profile ścienne typu C100, U100, UA100, z 
blachy gr. 0,6mm, narożniki aluminiowe perferowane 50 x 50mm. Elementy mocujące, akcesoria i 
materiały wykończeniowe zgodnie z technologią wykonania ścian. Wykonanie ścian w wersji 
akustycznej, tj. na konstrukcji z ceowników 100 oddzielonych przekładkami dylatacyjnymi od 
stropu. 
W przypadku zastosowania lekkich ścian z płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach 
sanitarnych i socjalnych należy przewidzieć stojaki i osprzęt instalacyjny do zamocowania 
umywalek, pisuarów, baterii ściennych oraz doprowadzenia podłączeń wody i kanalizacji. Elementy 
uzupełniające, szyny do mocowania rur, trawersy zgodnie z technologią systemu suchej zabudowy. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie normatywnych izolacyjności akustycznych ścian 
wewnętrznych. 

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

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

 Schody i pochylnie - żelbetowe wylewane. 

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

 Stolarka okienna i drzwiowa 
Drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne podwójne w technologii aluminiowej, profile pięciokomorowe 
lakierowane proszkowo. Oszklenie podwójną szybą zespoloną termofloat (U=1,1 W/m

2
K), szkło 

bezpieczne. Okucia systemowe, zamek wpuszczany z wkładką patentową, zawiasy stalowe z 
regulacją, samozamykacze z blokadą położenia otwartego. 
Drzwi wewnątrzlokalowe do pokoi, tłoczone, okleinowane, ościeżnica regulowana, systemowa. 
Okleina naturalna, kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Drzwi wyposażone w zamki jednopunktowe, 
wpuszczane z wkładką patentową Drzwi do pomieszczeń sanitarnych i socjalnych wyposażone w 
tuleje wentylacyjne mosiężne. 
Okna – wykonanie w systemie technologii aluminium - profile pięciokomorowe lakierowane 
proszkowo. Oszklenie podwójną szybą zespoloną termofloat (U=1,1 W/m

2
K), szyba zewnętrzna – 

szkło bezpieczne. Okucia obwiedniowe z możliwością mikrowentylacji przy zamkniętym skrzydle. 

 Fasady słupowo-ryglowe izolowana termicznie, np. systemu "PONZIO NT 150", wypełnienie -szyba 
zespolona w zestawie jednokomorowym, szkło powlekane powłoką o właściwościach 
przeciwsłonecznych i niskoemisyjnych, np. szyby zespolone "Pilkington Insulight™ Sun" z 
wykorzystaniem szkła "Pilkington Suncool™ ", pas podokienny w klasie odporności ogniowe jEl 60 
z wypełnieniem np. "Pilkington Pyrostop™ " lub "Pilkington Pyrodur™ ”, mocowany w specjalnych 
ognioochronnych systemach ram. Współczynnik przenikania ciepła - U [W/m2K] = 1,1. 

 Izolacje i dylatacje  
Izolacja przeciwwilgociowa podłogi wykonanej na gruncie winna być wykonana jako ciągła w 
odniesieniu do warstw podłogowych i ścian nadziemnych. W przypadku różnic wysokości układania 
papy V40E na gruncie i odcięciu ścian od gruntu wykonać połączenie pionowe w celu zachowania jej 
ciągłości. Natomiast w celu zachowania warunków izolacyjności termicznej obiektu w strefie podłogi 
na gruncie należy, alternatywnie, wykonać w pasie o szerokości 1,0m od ściany zewnętrznej izolację 
termiczną podłogi o grubości 12,0cm lub wykonać izolację termiczną pionową ścian 
fundamentowych z płyt z ekstrudowanego polistyrenu przeznaczonego do kontaktu z gruntem. 

Dylatacje pionowe między ścianami części niskiej i wysokiej budynku należy wypełnić warstwą 
styropianu o grubości nie mniejszej niż 3,0 cm. W miejscach, gdzie dylatacje będą widoczne od 
strony wnętrza pomieszczeń, a także widocznych od zewnątrz, dylatacje zabezpieczyć blaszanymi 
listwami dylatacyjnymi z wkładką z gumy lub wykonać ją z dwóch oddzielnych listew z 
pozostawieniem szczeliny. Rozwiązanie takie ma za zadanie uniknięcia powstawania 
przypadkowych rys na warstwie tynku. 

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

Należy zapewnić właściwą estetykę w zakresie wyglądu budynku, a więc konieczna jest dbałość o 
wysoką jakość architektoniczną wszystkich wnętrz i elewacji budynku w tym także o estetykę dachu. 
Wymagana jest więc odpowiednia dbałość projektanta budynku o walory przestrzenne i estetyczne 
nowego budynku i dobór właściwych i dobrych jakościowo materiałów wykończeniowych dla elewacji i 
dachu. Należy używać materiałów wysokiej jakości w I kategorii gatunkowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie normatywnych izolacyjności akustycznych ścian 
wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz otworów okiennych i drzwiowych. 
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Wymagania ogólne dotyczące pomieszczeń:  

 Wysokość pomieszczeń nie mniejsza niż 3 m, a sal konferencyjnych minimum 3,30 m.  

 Ściany pomieszczeń sanitarnych i socjalnych wyłożone glazurą do wysokości minimum 2 m. 

 Łatwość komunikacji. 
 

8. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – W ZAKRESIE 
KONSTRUKCJI 
Wymagania ogólnobudowlane; 

 Konstrukcja – zaleca się system szkieletowy jako optymalny.  

 Fundamenty – żelbetowe wylewane. 

 Ściany podziemia (piwnic) betonowe i żelbetowe monolityczne wylewane w deskowaniu. 

 Ściany nadziemia (parteru) - konstrukcyjne betonowe i żelbetowe monolityczne wylewane w 
deskowaniu. Ściany wypełniające, osłonowe i fasady wg rozwiązań zaproponowanych w części 
architektonicznej. 

 Ściany piętra (kondygnacji powtarzalnych) - konstrukcyjne betonowe i żelbetowe monolityczne 
wylewane w deskowaniu. Ściany wypełniające, osłonowe i fasady wg rozwiązań zaproponowanych 
w części architektonicznej. 

 Słupy żelbetowe monolityczne o wymiarach nie mniejszych niż wynika z dyspozycji 
architektonicznej. Podciągi i żebra żelbetowe monolityczne o wymiarach wg obliczeń i nie 
mniejszych niż dyspozycje architektoniczne. 

 Stropy międzypiętrowe dla wszystkich kondygnacji żelbetowe monolityczne wg obliczeń. 

 Stropodachy - preferuje się dachy płaskie, stropodachy pełne w układzie warstw tradycyjnym lub 
dach odwrócony ze żwirową warstwą wierzchnią. 

 Schody i klatki schodowe żelbetowe monolityczne wylewane. 

 Szyby dźwigowe żelbetowe monolityczne oraz żelbetowe szkieletowe monolityczne w zależności 
od typu dźwigu (wg dyspozycji architektonicznej). 

Elementy konstrukcyjne powinny być zaprojektowane w sposób zgodny z obowiązującymi normami i 
standardami materiałowymi oraz technicznymi. 
Na etapie projektowania technicznego PB i PW należy: 

e) ostatecznie wybrać w porozumieniu z Inwestorem technologię wykonawstwa 

f) istniejące badania geologiczne uszczegółowić dla potrzeb projektowych wg zaleceń projektantów, 

g) wykonać szczegółowe obliczenia statyczne dla przyjętej ostatecznie przez Inwestora wersji 
rozwiązań funkcjonalno-użytkowych 

h) Wszyscy projektanci biorący udział w zespole projektowym powinni posiadać: 

 odpowiednie uprawnienia projektowe, 

 ważną przynależność do izby 

 ważne ubezpieczenie OC. 
 

9. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – W ZAKRESIE 
INSTALACJI SANITARNYCH 

a. W budynku przewidziano następujące instalacje: 

a) Instalację chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń z zastosowaniem systemu VRF  

b) Węzeł cieplny 

c) Instalację wody zimnej i ciepłej 

d) Instalację kanalizacji sanitarnej 

e) Instalację kanalizacji deszczowej 

f) Instalację p.poż. 

g) Wentylację mechaniczną 
 
KLIMATYZACJA 
b. OPIS SYSTEMU 

Z uwagi na znaczące wartości zysków ciepła niemożliwe do odebrania przez instalację klimatyzacji 
centralnej (centrala wraz z chłodnicą kanałową) proponuje się odebranie zysków przy pomocy 
zaawansowanego systemu typu vrf v-ii o wysokiej wydajności.  

c. KLIMATYZACJA – OPIS ROZWIĄZANIA 
Klimatyzacją objęte są wszystkie pomieszczenia biurowe, holle i korytarze, pomieszczenia 
sanitariatów, pomieszczenia socjalne, sale konferencyjne i sala widowiskowa, serwerownie i inne 
pomieszczenia techniczne. Nie objęte są jedynie wydzielone klatki schodowe. Klimatyzacja 
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realizowana jest przez system VRF Airstage seria V-II z pompą ciepła. Układ z pompą ciepła 
zapewnia schłodzenie powietrza w okresie letnim oraz dogrzanie w okresie zimowym. 
Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zysków ciepła pochodzących od 
promieniowania słonecznego oraz tych powstających w pomieszczeniu oraz ogrzanie pomieszczeń w 
okresie największej wydajności COP (jesień i wiosna). W konsekwencji uzyskuje się oszczędności 
eksploatacyjne korzystając z najbardziej wydajnego źródła zasilania w ciepło w zależności od pory 
roku.  
Największy udział w sumie zysków mają zyski pochodzące od promieniowania słonecznego 
przenikającego przez powierzchnie przeszklone (okna), od osób przebywających w pomieszczeniu 
oraz ciepło wydzielane przez urządzenia elektroniczne takie jak komputery, monitory, a także ciepło 
będące efektem ubocznym oświetlenia pomieszczeń.  
Na potrzeby tego obiektu przewiduje się zastosowanie, zabudowanych w przestrzeni 
międzystropowej, urządzeń zwartego typu kanałowego „SLIM”, rozprowadzających, ogrzane lub 
schłodzone, powietrze do pomieszczenia poprzez system przewodów i anemostaty umieszczone w 
stropie podwieszonym.  
W celu możliwości regulacji temperatury nadmuchiwanego powietrza koncepcja przewiduje dla 
każdego pomieszczenia niezależne urządzenie, bądź kilka urządzeń. Sterowanie instalacji klimatyzacji 
z funkcją grzania odbywać się będzie przy zastosowaniu pilotów przewodowych (ściennych)  bez 
wyboru trybu pracy.  
Przy zastosowaniu oprogramowania sterującego UTY-APGX można dokonywać rozliczeń za zużytą 
energię w rozbiciu na poszczególne części budynku, kondygnacje, grupy pokoi. Przewody chłodnicze i 
przewody skroplin oraz  instalację elektryczną sterowniczą i należy rozprowadzić  pomiędzy stropami 
podwieszonymi i stropami konstrukcyjnymi.  
Jednostki zewnętrzne dla klimatyzacji zostaną umieszczone na dachu.  

d. Węzeł cieplny  
 Na potrzeby projektowanego budynku przewiduje się węzeł cieplny zlokalizowany w części parterowej 

budynku. Węzeł cieplny przygotowywał będzie ciepłą wodę użytkową dla całego budynku. 
e. Instalacja ciepłej i zimnej wody  
 Woda zimna doprowadzona do budynku z istniejącej sieci wodociągowej do pomieszczenia, w którym 

zamontowany będzie wodomierz, zawór antyskażeniowy  i ewentualny zestaw pompowy do 
podnoszenia ciśnienia wody, transportowana będzie przewodami PP wzdłuż kanałów technicznych, w 
części podpiwniczonej budynku, do pomieszczeń instalacyjnych znajdujących się w każdym skrzydle 
budynku i usytuowanych symetrycznie i w tych samych pionach.   

 Na każdej kondygnacji i w każdym skrzydle zimna woda rozprowadzana będzie do wszystkich 
przyborów sanitarnych, za pomocą rozdzielaczy przewodami PEX/AL/PEX  układanymi w warstwie 
pod posadzkowej lub też w przestrzeni między stropowej. 

 Przewody wody ciepłej i cyrkulacji rozprowadzane będą z węzła cieplnego, wzdłuż ścian kanałów 
technicznych, do pomieszczeń instalacyjnych równolegle z przewodami wody zimnej. Ciepła woda, 
podobnie jak zimna, rozprowadzana będzie do wszystkich przyborów sanitarnych, za pomocą 
rozdzielaczy przewodami PEX/AL/PEX układanymi w warstwie pod posadzkowej lub też w przestrzeni 
między stropowej 

f. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
 Piony oraz pozostałą część instalacji kanalizacji sanitarnej przewidziano z rur kanalizacyjnych PVC 

oraz z rur PVC niskoszumowych, typu Wavin AS, tam gdzie przebiegać one będą przez 
pomieszczenia inne niż sanitarne, techniczne i gospodarcze. Ścieki sanitarne sprowadzone pionam i 
do kanału technicznego, przełazowego, odprowadzane będą przewodami grawitacyjnymi wzdłuż ścian 
kanałów do studzienek kanalizacyjnych na zewnątrz budynku. 

 Odprowadzenie wód opadowych z dachu przewiduje się w systemie kanalizacji podciśnieniowej 
Geberit-Pluvia. Piony kanalizacji deszczowej znajdować się będą w pomieszczeniach instalacyjnych, 
razem z pionami kanalizacji sanitarnej oraz instalacją wody. Ścieki deszczowe odprowadzane będą 
dalej grawitacyjnie wzdłuż ścian kanałów technicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej 

g. Instalacja p.poż. 
 Projektowany obiekt sklasyfikowany jest jako średnio wysoki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych, terenów, w obiekcie będą stosowane hydranty wewnętrzne Ø25 z wężem 
półsztywnym. 

 Hydranty zasilane będą z pionów p.poż zlokalizowanych w pomieszczeniach instalacyjnych obok 
pionów cyrkulacji, ciepłej i zimnej wody. 
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 Woda do instalacji p.poż doprowadzana będzie z zewnętrznej sieci p.poż Przewody instalacji z rur 
stalowych ocynkowanych, spełniających co najmniej wymagania PN-H-74200, prowadzone w 
kanałach technicznych h wymagać będą izolacji zabezpieczającej przed zamarzaniem. 

h. Instalacja wentylacji mechanicznej 
 Wentylacja mechaniczna wywiewna  projektowana będzie  w  pomieszczeniach sanitariatów poprzez 

zastosowanie wentylatorów łazienkowych. Wentylatory zamontowane będą na kanałach 
wentylacyjnych pod stropem lub w stropie podwieszonym. Wentylator musi być sprzężony z 
oświetleniem w sanitariatach oraz pozostawać włączony jeszcze przez chwilę po zgaszeniu światła. 

 Nawiew do sanitariatów odbywać się będzie poprzez kratki wentylacyjne nawiewne umieszczone w 
drzwiach wejściowych. Ponadto wentylację mechaniczną wywiewną przewidziano w pomieszczeniach 
palarni, na ostatniej kondygnacji skrzydeł, poprzez wentylatory dachowe. Ilość powietrza wyciąganego 
10w/h. 

 Nawiew powietrza kompensacyjnego odbywać się będzie poprzez element nawiewny. Nawiew 
powietrza z systemów obsługujących biura. Na kanałach nawiewnych zostanie zamontowana 
przepustnica z siłownikiem. Sterowanie przepustnicą będzie zblokowane z pracą wentylatora 
wyciągowego. Zatrzymanie pracy wentylatora wyciągowego będzie powodowało zamknięcie 
przepustnicy na kanale nawiewnym. W pomieszczeniu palarni utrzymane będzie podciśnienie. 

Na etapie projektu budowlanego Wykonawca wystąpi o zapewnienia dostawy mediów i odbioru 
ścieków oraz warunki przyłączenia do sieci. Wszystkie przyłącza do planowanej inwestycji zaprojektuje 
i wykona zgodnie z uzyskanymi warunkami dostawców mediów. W przypadku kolizji planowanej 
inwestycji z istniejącym uzbrojeniem, Wykonawca zaprojektuje i wykona uzbrojenie dostosowując je do 
nowej zabudowy. Przebudowę istniejącego uzbrojenia należy wykonać w oparciu o obowiązujące 
przepisy, oraz warunki właścicieli poszczególnych sieci. Wykonawca uzyska wszelkie warunki, 
pozwolenia, opinie jak i uzgodnienia w celu właściwego wykonania zakresu zlecenia. 
Wstępne warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zostały załączone w części 
informacyjnej niniejszego opracowania. 

 
10. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - W ZAKRESIE 

INTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 
Budynek będzie wyposażony w instalacje: 

 oświetlenia i gniazd wtykowych 

 oświetlenia ewakuacyjnego 

 gniazd wtyczkowych zasilania komputerów 

 strukturalną sieć komputerową doprowadzoną do każdego pomieszczenia 

 instalację siły klimatyzatorów i wentylatorów 

 Instalację logiczną EIB-KNX 

 tablice bezpiecznikowe i wewnętrzne linie zasilające 

 instalację alarmową, kontroli dostępu 

 system monitoringu, kamery obrotowe, monitory, urządzenia do poklatkowego zapisu 
obrazu i dźwięku, itp. 

 system ochrony pożarowej w pomieszczeniach archiwum, czujki dymowe, gaśnice i 
agregaty proszkowe nie powodujące niszczenia dokumentów 

 system wczesnego powiadamiania pożarowego i uruchamiania instalacji gaśniczych 

 instalację odgromową 
Zasilanie podstawowe obiektu 230/400V - Dostawa mocy dla potrzeb projektowanego obiektu odbywać 
się będzie liniami kablowymi z elektroenergetycznej sieci nn. Sposób zasilania obiektu określi w 
warunkach przyłączenia dostawca energii elektrycznej. 
W obiekcie przewidziano rozdzielnicę główną usytuowaną na parterze budynku oraz rozdzielnie 
piętrowe. Zestawy rozdzielcze wyposażone będą w stosowną aparaturę zabezpieczającą, łączeniową 
oraz w przeciwpożarowe wyłączniki prądu. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej 230/400V, 
zlokalizowany będzie w rozdzielnicy głównej lub innym miejscu wskazanym w warunkach przyłączenia. 
Wewnętrzne linie zasilające od rozdzielnicy głównej do rozdzielnic piętrowych należy wykonać kablami 
typu YKY (o przekrojach dostosowanych do obciążenia). 
Instalacje elektryczne w obiekcie wykonać w układzie TN-S. Rozdział przewodu PEN na PE i N 
wykonać w rozdzielni głównej. 
Do zasilania instalacji i urządzeń elektrycznych przewidziano rozdzielnice wnękowe. Zaplanowano 
odrębne rozdzielnice dla: 

 instalacji oświetleniowych i gniazd wtyczkowych, 
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 odbiorników wyposażenia technologicznego, 

 instalacji i odbiorników specjalistycznych. 
Rozdzielnice winny być wyposażone z urządzenia do ochrony przeciwporażeniowej i 
przeciwprzepięciowej.  
W obiekcie należy zaprojektować i wykonać następujące instalacje: 

 oświetlenie ogólne pomieszczeń, 

 oświetlenie miejscowe (uwzględnienie szczególnych potrzeb oświetleniowych niektórych 
pomieszczeń) 

 oświetlenie ewakuacyjne min. 1-godzinne, umożliwiające łatwe i pewne wyjście z budynku w czasie 
zaniku oświetlenia podstawowego 

 oświetlenie zewnętrzne budynku oraz terenu przyległego, 

 instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia (należy przewidzieć zabezpieczenie dla 
każdego gniazda oddzielnie), 

 instalacja siły, 

 instalacja odbiorników wyposażenia technologicznego, 

 instalacja awaryjna technologiczna, 

 instalacja sieci teleinformatycznej - zasilana napięciem gwarantowanym, 

 instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych, 

 instalacja odgromowa, 

 instalacja telewizji przemysłowej (CCTV), 

 instalacja alarmowa, 

 instalacja kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy (KDiRCP). 
Budynek należy włączyć do sieci: 

 telekomunikacyjnej, 

 LAN PKN ORLEN, 

 serwerowi CCTV na bramie nr 1, 

 najbliższego switch-a systemu KDiRCP PKN ORLEN. 
Włączenie powyższych instalacji budynkowych należy uzgodnić z : 

 Operatorem sieci telekomunikacyjnej (Petrotel Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A.) 

 Biurem Informatyki PKN ORLEN 

 Biurem Kontroli i Bezpieczeństwa PKN ORLEN 
Instalacja oświetleniowa 
Instalację oświetleniowa wykonać przewodem YDY przekrojami wg obliczeń: 

 osprzęt instalacyjny podtynkowy standardowy - pomieszczenia ogólne, 

 osprzęt instalacyjny podtynkowy szczelny - pomieszczenia sanitarne itp. 
Oświetlenie pomieszczeń 
Do oświetlenia pomieszczeń przewidziano następujące oprawy i źródła światła: 

 klatki schodowe, korytarze - oprawy do świetlówek liniowych i kompaktowych, nastropowe i w 
sufitach podwieszanych, zapłonniki EVG, 

 pomieszczenia biurowe - oprawy do świetlówek T5 rastrowe z zapłonnikiem EVG, 

 pomieszczenia techniczne, magazyny, itp. - oprawy do świetlówek szczelne, zapłonniki EVG, 

 pomieszczenia sanitarne - oprawy do świetlówek min. IP 44, 

 oświetlenie ewakuacyjne - oprawy oświetlenia podstawowego z modułem zasilania awaryjnego 
min. 1h, oprawy oświetlenia kierunkowego z modułem zasilania awaryjnego – min.1h  

Szczegółowy dobór opraw - na etapie projektowania. 
Instalacja gniazd wtyczkowych 
Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia wykonać przewodami YDYp 3x2,5 mm

2
 

podtynkowo. Wszystkie gniazda z kołkiem ochronnym. Lokalizacja gniazd w pomieszczeniach – 
ustalona zostanie na etapie projektowania. 

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

Uziemienia i połączenia wyrównawcze 
Obiekt wyposażony będzie w główny przewód uziemiający, do którego należy 
podłączyć: 

 zaciski ochronne PE w rozdzielnicach, 

 przewody wyrównawcze główne, 

 metalowe instalacje w budynku, 

 metalowe wyposażenie konstrukcyjne i technologiczne budynku. 
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Ochrona przeciwporażeniowa 
Obowiązujący system ochrony: 

 ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) – izolacja części czynnych, 

 ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona uzupełniająca) – wyłączniki różnicowoprądowe, 

 ochrona przed dotykiem pośrednim – samoczynne wyłączenie zasilania. 
Ochrona przeciwprzepięciowa 
Przyjęty system ochrony: 

 1 i 2° ochrony zainstalowany w rozdzielnicach głównych oraz rozdzielniach odbiorczych 
zainstalowanych w dużej odległości od rozdzielni głównych >50m, 

 2° ochrony zainstalowany w rozdzielnicach odbiorczych. 
Instalacja odgromowa 
Budynek podlega ochronie odgromowej. Elementy instalacji odgromowej: 

 zwody poziome niskie z drutu stalowego ocynk. 8mm (podłączyć wszystkie metalowe elementy), 

 przewody odprowadzające z drutu stalowego ocynk. 8mm ze złączami kontrolnymi, 

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

11. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – W ZAKRESIE 
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 

11.1. Wykończenie i okładziny ścienne 
Ściany pomieszczeń - malowane farbą akrylową lub emulsyjną w kolorze pastelowym, w 
pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych ceramika do wysokości sufitu podwieszonego, wykonanie 
zgodnie z zamierzeniami aranżacji wnętrz w uzgodnieniu z Inwestorem. Posadzki - w korytarzach i 
na klatkach schodowych gres o wysokiej klasie ścieralności, nie poślizgowy oraz dużej odporności 
na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i warunki użytkowe, w pomieszczeniach sanitarnych i 
socjalnych terakota, w pokojach biurowych wykładzina dywanowa antystatyczna, przystosowana do 
mebli biurowych na kółkach.  
W pomieszczeniach archiwum posadzka powinna być gładka, łatwozmywalna i nienasiąkliwa. Rodzaj 
wykładzin podłogowych i płytek ceramicznych należy uzgodnić z Inwestorem. Balustrady klatki 
schodowej - ze stali kwasowej - wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Stropy podwieszane - z 
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płyt ze sprasowanej wełny mineralnej np. „OWA" lub „AMF Thermatex” z oświetleniem mieszanym, 
rastry i punktowe. 
W pomieszczeniach sanitarnych sufity podwieszane o zwiększonej odporności na wilgoć. Przed 
wejściami do budynków należy wykonać zagłębienia w nawierzchni posadzki o wymiarach 180x90 
cm z odprowadzeniem wody na wycieraczki wejściowe. Uwaga! materiały wykorzystane do 
wykończenia wnętrz winny posiadać atesty o dopuszczeniu do użytkowania wewnątrz pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Stosowanie łatwo zapalnych elementów wyposażenia i wystroju 
wnętrz oraz wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione. 

11.2. Generalne wykończenia wewnętrzne 

 posadzki – ceramiczne, antypoślizgowe w pomieszczeniach sanitarnych, komunikacji 
technologicznych, 

 tynki – wyprawy gipsowe, 

 malowanie: sufity -  emulsyjne; ściany - emulsyjne; okładziny ścienne – glazura do pełnej 
wysokości pomieszczeń ( sanitariaty, kuchnia, pom. Technologiczne oraz pomieszczenia 
porządkowe), 

 Stolarka – wykończona u producenta, 

 Ślusarka – malowanie antykorozyjne i ogniochronne, 

 Inne elementy – okucia okienne i drzwiowe metalowe o podwyższonym standardzie. 
11.3. Wykończenie i kolorystyka budynku 

Częściowo okładzina elewacyjna z okładzin kamiennych. 
Pozostałe ściany elewacji wyprawa tynkarska cienkowarstwowa akrylowa. 
Obudowa słupów zewnętrznych żelbetowych, wylewanych ze stali kwasowej. W zakresie projektu 
wnętrz, wystroju recepcji, itp. Zgodnie z odrębnym opracowaniem na etapie projekty budowlanego. 

11.4. Generalne wykończenia zewnętrzne 

 Tynki - silikatowe, 

 Fasady – detale architektoniczne elewacji frontowej Oraz elewacjach wewnętrznych 

 Cokoły – tynki wzmocnione akrylowe lub mozaikowe, 

 Malowanie stolarki – wykończenie fabryczne (u producenta),  

 Malowanie ślusarki – jw., 

 Obróbki blacharskie – z blachy aluminiowo-cynkowej lub powlekanej, 

 Opaska wodochronna – stale utwardzenia placu dziedzińca z kostki brukowej betonowej 
barwionej. 

Wszystkie materiały zastosowane na etapie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego 
winny być oparte o protokół uzgodnień technologii wykonawstwa spisany z Inwestorem. 
 

12. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – W ZAKRESIE 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Program zakłada również budowę parkingu.  
Nawierzchnia dróg i miejsc postojowych z kostki POLBRUK w kolorze szarym, na podbudowie 
betonowej z warstwą odsączającą z zagęszczonego piasku, dojścia i chodniki z kostki w kolorze 
czerwonym dla bezpieczeństwa ruchu użytkowników pieszych. 
Maksymalny wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki wynosi 
zgodnie z zapisami miejscowego planu 50%. 
W skład kompleksowego opracowania wejdzie zagospodarowanie terenu, a w szczególności: 

 wykonanie wjazdów od strony ulic dojazdowych, 

 zagospodarowanie i urządzenia parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą 

 elementy małej architektury wraz z warstwą informacyjną 

 ogrodzenie dwóch oddzielnych kompleksów budynków CUK i NDC 

 zagospodarowanie terenu w ramach nasadzeń zielenią 

 urządzenie niezbędnych ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 

 urządzenie niezbędnych ciągów podstawowej komunikacji kołowej oraz ciągów ewakuacyjnych 

 montaż niezbędnej infrastruktury dla zapewnienia bezpieczeństwa budynków 

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zakłada 
rygorystyczne normy dla powierzchni biologicznie czynnych – na terenie obejmującym co najmniej 
20 % zostaną zorganizowane tereny zielone. Należy zaplanować i wykonać elementy zieleni i małej 
architektury (ławki, kosze na śmieci itp.). Całość terenu powinna być oświetlona i objęta monitoringiem. 
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Dane, rysunki oraz inne informacje nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane ani udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych 
celów niż opisane w umowie. 

Na obszarze należy obowiązkowo przewidzieć miejsce na pojemniki do czasowego gromadzenia 
odpadów z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. 
Należy zapewnić wykonanie układu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu 
obiektów i powierzchni parkingów oraz chodników, do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z 
parkingów winny spełniać wymagania przepisów w zakresie ich czystości. 
Wszystkie przyłącza do obiektu powinny być wykonane jako ziemne. 
Sieć oświetlenia terenu powinna być również wykonana jako kablowa.  Włączenie oświetlenia terenu 
powinno być samoczynne (czujnik zmierzchowy lub wyłącznik czasowy) i dodatkowo możliwe z 
pomieszczenia ochrony budynku. 
Do budynku należy zapewnić drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd 
pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż 
dłuższego boku budynku na całej jego długości, a w przypadku gdy krótszy bok budynku ma więcej niż 
60 m - z jego dwóch stron, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej musi być oddalona od ściany 
budynku o 5-15 m dla obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi. Pomiędzy tą drogą i ścianą 
budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o 
wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników 
i drabin mechanicznych. 
Główne wyjścia z obiektów budowlanych powinny mieć połączenie z drogą pożarową, dojściem o 
szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 50 m, w sposób zapewniający dotarcie 
bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej w tych obiektach. 
Droga pożarowa powinna zapewniać przejazd bez cofania lub powinna być zakończona placem 
manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, względnie można przewidzieć inne rozwiązania umożliwiające 
zawrócenie pojazdu. Dopuszcza się wykonanie odcinka drogi pożarowej o długości nie większej niż 15 
m, z którego wyjazd jest możliwy jedynie przez cofanie pojazdu. 
Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej nie może wynosić mniej niż 11 m.  
Drogi pożarowe oraz place manewrowe mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 5 m od 
chronionego budynku, pod warunkiem że ściana zewnętrzna budynku na tym odcinku oraz w odległości 
do 5 m od niego posiada klasę odporności ogniowej wymaganą dla ściany oddzielenia pożarowego 
tego budynku. 
Zakres prac obejmuje wykonanie projektu i nasadzeń zieleni. Należy przewidzieć roślinność o 
zróżnicowanej wysokości (niska, średniowysoka). Jednocześnie Inwestor zakłada pozostawienie w 
maksymalnym możliwym stopniu istniejącego zadrzewienia nieruchomości. Wykonać należy 
oświetlenie zewnętrzne na traktach komunikacyjnych i parkingu. Całość terenu musi być ogrodzona 
bez możliwości dostępu osób nieuprawnionych (wyjątek może stanowić parking zewnętrzny i teren 
przed głównym wejściem do budynku). Całość terenu należy objąć monitoringiem. Koncepcja 
zagospodarowania terenu podlegać będzie akceptacji Zamawiającego (wraz z koncepcją budynku) 
przed przystąpieniem do wykonywania projektu budowlanego. 

   
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMY I ZAKRESU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję projektową, dotyczącą 
budynku oraz proponowanego zagospodarowania terenu działki. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do 
proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym. Wykonawca 
opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia budowlanego wraz z projektem technologicznym 
laboratorium w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) i uzyska dla 
niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę. Przed 
złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, niezbędne będzie uzyskanie 
akceptacji od zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. 
W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również 
opracowanie: 

 projektów wykonawczych, stanowiących podstawę wykonywania robót budowlanych, 

 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów. 
Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie 
ich zgodności z ustaleniami programu, funkcjonalno-użytkowego i umowy. 
Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 

 harmonogramu realizacji inwestycji, 

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

 projektu zagospodarowania placu budowy, 

 projektu organizacji robót, 

 informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 

 planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych 
Zamawiający oczekuje ponadto po zakończeniu budowy wykonania dokumentacji powykonawczej oraz 
przeprowadzenia procedury odbioru budynku i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 
14. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

14.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy w rozumieniu ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należ opracować z uwzględnieniem podziału 
szczegółowego według Wspólnego Słownika zamówień, określając w nich co najmniej: 

 roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę, 

 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

 roboty w zakresie instalacji budowlanych, 

 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
14.2. Wspólne wymagania dotyczące robot budowlanych objętych przedmiotem zamówienia mogą być 

ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
14.3. Układ grup robót stosuje się odpowiednio do robót budowlanych polegających na remoncie czy 

budowie obiektu budowlanego. 
14.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna zawierać co najmniej: 

 część ogólną, która powinna zawierać: nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego; 
przedmiot i zakres robot budowlanych; wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót 
tymczasowych 

 informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
organizacji robót budowlanych; zabezpieczenia interesów osób trzecich; ochrony środowiska; 
warunków bezpieczeństwa pracy; zaplecza dla potrzeb wykonawcy; warunków dotyczących 
organizacji ruchu; ogrodzenia; zabezpieczenia chodników i jezdni. 

 w zależności od zakresu robot budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i  
kody: grup robót; klas robót; kategorii robot. 

 określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości – wg poszczególnych wymagań odniesionych do postanowień norm, 

 wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością, 

 wymagania dotyczące środków transportu, 

 wymagania dotycząc wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne, 

 opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robot budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia, 

 wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robot budowlanych, 

 opis sposobu odbioru robót budowlanych, 

 opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

 dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawa do wykonani robót budowlanych, w tym 
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne. 

 


