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365 dni

Okładziny zewnętrzne 
Zabudowa systemowa 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne, w tym m.in. tynki, licowanie ścian płytkami, sufity, 

ETAP V - elewacja oraz stan wykończeniowy budynku
Elewacja

Podłoga, w tym m.in. podkłady, izolacje, posadzki cementowe, płytkowe, wykładziny, 
Stolarka otworowa wewnętrzna, przeszklenia, drzwi , zabudowa systemowa 

ETAP IV - stan surowy zamknięty
Konstrukcja dachu wraz z pokryciem dachu, w tym obróbki blacharskie, rynny i rury 

180 dniStolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, w tym brama rolowana
CAŁOŚĆ ETAPU IV

ETAP III - stan surowy otwarty
Ściany konstrukcyjne

180 dniŚciany i ścianki działowe
Pozostałe konstrukcje żelbetowe - stropy, wieńce, podciągi, nadproża, wylewki, schody

CAŁOŚĆ ETAPU III

Prace przygotowawcze oraz rozbiórka i wywiezieniem gruzu

90 dni

Likwidacja skarpy
Roboty ziemne - wykonanie wykopu oraz zasypanie fundamentów wraz z zagęszczeniem 
Fundamenty, ściany fundamentowe oraz izolacje
Wycinka drzew wraz z wywiezieniem pni i korzeni

CAŁOŚĆ  ETAPU II

ETAP I  - Projekt wykonawczy 
Projekt wykonawczy 60 dni CAŁOŚĆ  ETAPU I

ETAP II  - stan zerowy

 HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY DLA REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY   
Zadanie inwestycyjne nr 1 polegające na budowie lodowiska – wiata ze wszystkimi instalacjami, budowie budynku głównego, 

trzykondygnacyjnego (hall wejściowy, pomieszczenia obsługowe, gastronomia, siłownia i ricochet, toalety, szatnie, administracja, 
sala wielofunkcyjna, wszystkie instalacje) drogi  i dojścia głównego

Lp. ELEMENTY - ZAKRES ROBÓT
WARTOŚĆ 

ROBÓT 
NETTO

 WARTOŚĆ 
ROBÓT 

BRUTTO

MAX. UDZIAŁ                             
W  KOSZCIE 
CAŁKOWITY

M  [%]

NIEPRZEKRACZA
LNY        OKRES 

REALIZACJI 
DANEGO ETAPU 

ROBÓT 
(liczba dni 

kalendarzowych 
licząc od dnia 

podpisania Umowy)

2



7.
8.

24,00%

1.
1.1
1.2
1.3

2.
2.1 

2.1.1 Rozdzielnice, trasy kablowe 
2.1.2 Wewnętrzne linie zasilające
2.1.3 Instalacja oświetlenia podstawowego 
2.1.4 Instalacja oświetlenia awaryjnego 
2.1.5 Instalacja gniazd wtyczkowych
2.1.6 Instalacja uziemiająca, odgromowa, poł. wyrównawczych

2.2
2.2.1 Rozdzielnice, trasy kablowe 
2.2.3 Instalacja oświetlenia podstawowego 
2.2.4 Instalacja oświetlenia awaryjnego 
2.2.5 Instalacja gniazd wtyczkowych
2.2.6 Instalacja połączeń wyrównawczych 

28,00%

1.
1.1.

2,00%

1.
1.1.

2.
2.1.

2.2.
6,00%

1.
1.1.
1.2.
1.4.

8,00%

1.
1.1
1.2

2.
2.1.
2.2.

365 dni

Chodniki i dojścia piesze 
Ciągi pieszo - jezdne

Zieleń 
Zieleń 
Ogrodzenie

365 dni
Wyposażenie pomieszczeń
Wyposażenie technologii kuchni 
Wyposażenie lodowiska

CAŁOŚĆ ETAPU IX

Wyposażenie obiektu
ETAP IX - wyposażenie

Instalacje sanitarne zewnętrzne

ETAP X - zagospodarowanie terenu

ETAP VII - instalacje wewnętrzne cz.2
Instalacje sanitarne wewnętrzne

Utwardzenia piesze

365 dni

Sieci zewnętrzne wod.can.
Instalacje elektryczne zewnętrzne

Zasilanie główne
Zasilanie awaryjne 
Oświetlenie zewnętrzne terenu 

CAŁOŚĆ ETAPU VIII

365 dniWewnętrzna instalacja gazu ziemnego, kotłownia i węzeł rozdzielczy 
CAŁOŚĆ ETAPU VII

ETAP VIII - instalacje zewnętrzne

365 dni

Instalacje wod - kan i ppoż.
Instalacja c.o. i c.t.
Instalacje  wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Budynek główny 

Lodowisko 

CAŁOŚĆ ETAPU VI

CAŁOŚĆ ETAPU V

Instalacje sanitarne wewnętrzne
ETAP VI - instalacje wewnętrzne cz.1

Technologia lodowiska 
Windy 



3.
3.1.

3,00%
100,00%

LEGENDA
Wartość procentowa każdego etapu może odbiegać od wskazanego w 
harmonogramie rzeczowo - finansowym o: 
etap 1 o +/- 0,5 % wartości całości zamówienia 
etap 2 o +/- 1% wartości całości zamówienia 
etap 3 o +/- 2% wartości całości zamówienia 
etap 4 o +/- 3% wartości całości zamówienia 
etap 5 o +/- 5% wartości całości zamówienia 
etap 6 o +/- 5% wartości całości zamówienia 
etap 7 o +/- 1% wartości całości zamówienia 
etap 8 o +/- 5% wartości całości zamówienia 
etap 9 o +/- 3% wartości całości zamówienia 
etap 10 o +/- 1% wartości całości zamówienia 
przy czym suma wszystkich etapów musi stanowić 100% wartości 
zamówienia 

Elementy wyposażenia zewnętrznego
Mała architektura 

CAŁOŚĆ ETAPU X
RAZEM
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I. STRONA TYTUŁOWA 

  

1. Nazwa zamówienia:  

 

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) na podstawie projektu  budowlanego  dla 

zadania inwestycyjnego nr 1 polegające na budowie lodowiska – wiata ze wszystkimi instalacjami, 

budowie budynku głównego, trzykondygnacyjnego (hall wejściowy, pomieszczenia obsługowe, 

gastronomia, siłownia i ricochet, toalety, szatnie, administracja, sala wielofunkcyjna, wszystkie 

instalacje) drogi  i dojścia. 

Zgodnie z zapisami SIWZ, opisane instalacje niskoprądowe w punktach od 7.6.12.10 do 7.6.12.15 nie 

wchodzi w zakres zamówienia i będzie objęty oddzielnym postepowaniem. 

 

2. Adres obiektu budowlanego: 

 

63-200 Jarocin, ul. Sportowa 6;  

 

3. Nazwa i kody:  

 

45000000-7  Roboty budowlane 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45451000-3        Dekorowanie 

45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie  

45443000-4  Roboty elewacyjne 

45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących  

45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

45432000-4        Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

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

45422000-1  Roboty ciesielskie 

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45410000-4  Tynkowanie 

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach  

45350000-5  Instalacje mechaniczne 

45340000-2         Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

45330000-9          Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

45320000-6           Roboty izolacyjne 

45310000-3           Roboty instalacyjne, elektryczne 

45200000-9           Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45262000-1          Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45261300-7  Kładzenie zaprawy i rynien 

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 

45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych  
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45212220-4  Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 

45212221-1  Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych  

45212210-1  Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych  

45212213-2  Roboty związane z oznakowaniem obiektów sportowych 

45212212-5  Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich  

45212100-7  Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych  

45120000-4  Próbne wiercenia i wykopy 

45122000-8  Próbne wykopy 

45121000-1  Próbne wiercenia 

45110000-1              Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45113000-2  Roboty na placu budowy  

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112720-8  Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  

45112723-9  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

51122000-7  Usuwanie powłoki gleby 

45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów  

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

45111300-1  Roboty rozbiórkowe 

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

45111290-7  Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

45111250-5  Badanie gruntu 

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu  

45111230-9  Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu  

45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu  

45112700-2  Projekt zagospodarowania terenu 

45212220-4  Projekt architektoniczny budowlany urządzeń zagospodarowania terenu  

65000000-3  Obiekty użyteczności publicznej 

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 

92000000-1  Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne 

71210000-3  Doradcze usługi architektoniczne 

71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

71222000-0  Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 

71223000-7  Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych  

71240000-2  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71241000-9  Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 

71242000-6  Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  
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71244000-0  Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 

71250000-5  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe  

71251000-2  Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków  

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

4. Zamawiający 

JAROCIN SPORT SP. Z O.O. W JAROCINIE, z siedzibą w Jarocinie; ul. Sportowa 6; 63-200 

Jarocin; NIP: 617-20-56-633, REGON: 251584080, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS: 0000162939, 

 

5. Imiona i nazwiska osób opracowujących PFU 

arch. inż. Sebastian Kulig 
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III. CZĘŚĆ OPISOWA  

 

6. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:  

Zamówienie polega na opracowaniu Programu funkcjonalno-użytkowego  na potrzeby postępowania 

przetargowego  na roboty budowlane  w trybie zaprojektuj i wybuduj  dla inwestycji pod nazwą 

„Budowa i przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie, 

zadanie inwestycyjne nr 1”.  Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został  zgodnie ze zleceniem 

Zamawiającego na podstawie projektu budowlanego. 

6.1.1. Istniejący stan zagospodarowania działki: 

 

Teren działki inwestycyjnej zlokalizowany jest w Jarocinie przy ul. Sportowej. Posiada dostęp do drogi 

publicznej. Na terenie znajduje się wielofunkcyjny basen, inne budynki oraz urządzenia sportowe. W 

zakresie projektowanej inwestycji znajdują się liczne drzewa. 

6.1.2. Stan projektowany: 

 

Na przedmiotowym terenie planuje się przebudowę i rozbudowę budynku Basenu, dróg wewnętrznych  

i innych utwardzeń oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z rysunkiem Projektu Zagospodarowania 

Terenu.  Projektowana rozbudowa kubaturowa obiektu jest zlokalizowana po północno– wschodniej 

stronie budynku. Rozbudowa składa się z hali lodowiska z wiatą  i budynku wielofunkcyjnego z  salą 

wielofunkcyjną, gastronomią, pomieszczeniami klubowymi z kręgielnią, kortami do ricoscheta 

pomieszczeniami administracyjnymi, zapleczem sanitarnym oraz magazynowymi i innymi 

pomieszczeniami pomocniczymi.  Dojście do projektowanej części budynku z istniejącego parkingu od 

strony ul. Sportowej w formie szerokiego, pasażu. Dojście wydzielone od terenu sąsiedniego w formie 

murów, ścian, zieleni. Od strony ul. Maratońskiej  dojazd drogowy, pełniący również funkcję drogi  p. 

pożarowej.  Po stronie zachodniej budynku zaprojektować  dojazd wewnętrzny służący dostawcom. 

Zagospodarowanie działki zielenią niską i wysoką oraz elementami małej architektury.  

Ogrodzenie terenu, poprzez adaptacje istniejących ogrodzeń oraz w części wykorzystując nowe 

elementy. Oświetlenie zewnętrzne, parkowe i uliczne. Odwodnienie placów i dróg poprzez instalację 

kanalizacji deszczowej. 

 

6.1.3. Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych:  

 

Z zakresie zagospodarowania terenu: 

1) parkingi z miejscami dla niepełnosprawnych położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie 

budynku; 
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2) komunikacja po terenie – chodniki o nachyleniu umożliwiającym swobodne poruszanie się osób 

niepełnosprawnych. Należy zastosować linie i punkty fakturowe (dla osób niewidzących) na 

głównych dojściach i ciągach, oznakowania i tablice informacyjne, podświetlenia; 

3) czytelne rozplanowanie dróg dojścia i wejść głównych do obiektów.   

 

W zakresie budynku:  

1) czytelny układ funkcjonalny pozwalający na łatwą identyfikację przestrzeni; 

2) domofony przy wejściach głównych i pomocniczych, oznakowania i tablice informacyjne; 

3) wejścia, korytarze, szerokości drzwi, windy, platformy przychodowe – dostosowane dla osób   

poruszających się na wózkach; 

4) szatnie i pomieszczenia natrysków - wspólne oraz wydzielone wyłącznie dla osób 

niepełnosprawnych; 

5) dodatkowe poręcze w basenach i urządzeniach wodnych, masażach i leżankach;  

6) odpowiednie urządzenia sanitarne, pochwyty, poręcze.  

 

6.1.4. Opis rozbiórek i innych działań objętych inwestycją: 

 

Na przedmiotowym terenie znajdują się elementy przeznaczone do rozbiórek i usunięcia. Materiał 

pozyskany z rozbiórek należy zutylizować, przewieźć na odpowiednie składowiska. 

Demontaż i usunięcie infrastruktury technicznej należy prowadzić w uzgodnieniu z gestorami sieci.   

Przed przystąpieniem do  robót rozbiórkowych należy wykonać ekspertyzy i opinie budowlane.  

Roboty rozbiórkowe, demontażowe - związane z naruszeniem konstrukcji należy wykonywać zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, pod nadzorem 

uprawnionego kierownika robót i inspektora nadzoru budowlanego.  Nasyp ziemny oraz drzewa , 

kolidujące z planowanym od strony ul. Maratońskiej dojazdem należy usunąć. Wycinkę drzew 

przeprowadzić na etapie wykonawstwa zgodnie z ob. owiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

6.1.5. Planowane uzbrojenie techniczne budynku:  

 

Przewiduje się podłączenie projektowanego budynku do następujących instalacji:  

- wodociągowej, 

- kanalizacji sanitarnej,   

- kanalizacji deszczowej,   

- energetycznej,   

- gazowej - budynek będzie ogrzewany z projektowanej kotłowni gazowej,    

- zabezpieczenie ppoż. muszą zapewnić hydranty ppoż., w liczbie 2 szt., w odległości nie większej 

niż 75 m i 150 m od budynku, które należy w ramach inwestycji zapewnić.  

 

6.1.6. Rozwiązania architektoniczno-funkcjonalne:  

 

Zabudowa kubaturowa  obiektu jest zlokalizowana po północno – wschodniej stronie istniejącego  

budynku. 

Na parterze budynku zlokalizowano korty do ricocheta wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym.  
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Hala lodowiska nieogrzewana, z otwartą ścianę od strony zachodniej  z przegrodami rolowanymi 

(składanymi) z napędem elektrycznym, z zespołem szatni i toalet znajduje się w północnym skrzydle 

obiektu. Na piętrze obiektu zaprojektowano pomieszczenia administracji, salę wielofunkcyjną  na max. 

200 osób i kuchnię.  Na  kondygnacji podziemnej zaprojektowano  pomieszczenia klubowe, kręgielnię, 

toalety, pomieszczenia techniczne oraz zaplecze socjalno magazynowe kuchni. W zakresie bryły i 

wykończenia elewacji i małej architektury budowa nawiązuje ściśle do istniejącego budynku. 

 

6.2. Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z PN-ISO 9836:1997 

 

Powierzchnia zabudowy:                                                                   2 616,47 m² 

Powierzchnia zabudowy tarasu zewnętrznego  na piętrze i schodów                        77,50 m² 

Wysokość budynku:                                                          10,00 m 

Kubatura części nadziemnej  obiektu:                                                    ok. 26 163,50 m³  

Kubatura części podziemnej  obiektu:                                                   ok.  2 918,00 m³   

Ilość kondygnacji nadziemnych                     2  

Ilość kondygnacji podziemnych                        1 

 

Powierzchnie netto budynku  

piwnica           1 285,98 m²       

parter           2 337,46 m²    

piętro                       1 108,78 m²   

____________________________________________________________________________ 

Razem:          4 732,22 m²  

 

 

6.2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych: 

Dla projektowanego budynku należy przyjąć trwałość nie mniejszą niż 50 lat, a dla powierzchni 

utwardzanych 10 lat. 

6.2.2. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich 

funkcji 

Powierzchnie użytkowe wraz z określeniem ich funkcji. 

                   BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY- POZIOM -1 

Nr               

Pomieszczenia  
Nazwa pomieszczenia  

Powierzchnia      

[m2] 
1.-1.1 KOMUNIKACJA  59,44 

1.-1.2 SZATNIA 20,36 

1.-1.3 W.C. DAMSKIE 14,60 

1.-1.4 W.C.ON 5,42 
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1.-1.5 W.C.MĘSKIE 18,12 

1.-1.6 POM. GOSPODARCZE 3,34 

1.-1.7 POMIESZCZENIE SPOTKAŃ I 28,89 

1.-1.8 POMIESZCZENIE SPOTKAŃ II 28,89 

1.-1.9 KRĘGIELNIA 461,28 

1.-1.10 POM.TECHNICZNE KRĘGIELNI 37,24 

1.-1.11 POM.KLUBOWE 112,01 

1.-1.12 BAR 40,57 

1.-1.13 SALA DO TAŃCA+SCENA 221,85 

1.-1.14 MAGAZYN I 21,44 

1.-1.15 KOMUNIKACJA 5,00 

1.-1.16 HYDROFOROWNIA 11,00 

1.-1.17 KOMUNIKACJA  8,01 

1.-1.18 SZYB WINDY TECHNICZNEJ 3,71 

1.-1.19 KLATKA SCHODOWA 12,95 

1.-1.20 MAGAZYN WARZYW I ZIEMNIAKÓW 10,26 

1.-1.21 OBIERALNIA + DEZYNFEKCJA JAJ 14,11 

1.-1.22 MAGAZYN CHŁODNICZY 20,02 

1.-1.23 MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH 22,14 

1.-1.24 MAGAZYN BARU 8,19 

1.-1.25 KLATKA SCHODOWA GASTRONOMI 11,07 

1.-1.26 KOMUNIKACJA, ROZDZIELNIA KELNER. 31,09 

1.-1.27 POM. SOCJALNE GASTRONOMI 7,83 

1.-1.28 POM.PORZĄDKOWE 4,64 

1.-1.29 SZATNIA 12,05 

1.-1.30 TOALETA SOCJALNA 8,68 

1.-1.31 ZAPLECZE BARU 10,73 

1.-1.32 POM. TECHNICZNE 11,05 

  RAZEM  1285,98 

 

                   BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY-PARTER 

Nr               

Pomieszczenia  
Nazwa pomieszczenia  

Powierzchnia      

[m2] 
1.0.1 KOMUNIKACJA  79,00 

1.0.2 HALL 65,04 

1.0.3 KL.SCHODOWA, KOMUNIKACJA 49,09 

1.0.4 KASY 18,93 

1.0.5 WYP.SPRZĘTU 10,04 

1.0.6 SUSZARNIA OSTRZENIE ŁYŻEW 9,13 

1.0.7 W.C. 4,05 

1.0.8 POM.SOCJALNE 13,22 

1.0.9 KOMUNIKACJA  120,56 

1.0.10 SALA WIELOFUNKCYJNA-FITNESS 127,10 

1.0.11 PRZEDSIONEK-TRYBUNY KORT 14,38 

1.0.12 KORT RICOCHET 49,63 

1.0.13 POM. Z SUSZARKAMI DO WŁOSÓW 11,47 

1.0.14 PRZEBIERALNIA 55,15 

1.0.15 SZATNIA DAMSKA 10,15 
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1.0.16 NATRYSKI DAMSKIE 17,80 

1.0.17 SZATNIA MĘSKA 14,91 

1.0.18 NATRYSKI MĘSKIE 17,93 

1.0.19 POM. SOCJALNE Z WC 19,17 

1.0.20 MAGAZYN 35,36 

1.0.21 W.C.DAMSKIE 7,72 

1.0.22 W.C. MĘSKIE 7,72 

1.0.23 W.C. ON 5,72 

1.0.24 SZYB WINDY TECHNICZNEJ 3,71 

1.0.25 RESTAURACJA 40,44 

1.0.25a RESTAURACJA CZĘŚĆ ZEWNĘTRZNA 63,11 

1.0.26 BAR 57,51 

1.0.27 ZAPLECZE BARU 21,65 

1.0.28 KLATKA SCHODOWA 19,85 

1.0.29 MAGAZYN I 7,16 

1.0.30 MAGAZYN II 6,80 

1.0.31 KOMUNIKACJA  21,62 

1.0.32 W.C.ON 5,81 

1.0.33 POM. PORZADKOWE 4,36 

1.0.34 W.C. DAMSKIE 17,85 

1.0.35 W.C. MĘSKIE 20,95 

1.0.36 HALA LODOWISKOWA 1211,91 

1.0.37 GARAŻ DLA ROLBY 32,77 

1.0.38 KOTŁOWNIA  25,07 

1.0.39 PROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 13,62 

  RAZEM 2337,46 

 

                   BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY-PIĘTRO 

Nr               

Pomieszczenia  
Nazwa pomieszczenia  

Powierzchnia      

[m2] 
1.1.1 KL. SCHODOWA, KOMUNIKACJA 44,73 

1.1.2 POKÓJ SOCJALNY 5,43 

1.1.3 OBSŁUGA INTERESANTA 45,63 

1.1.4 POKÓJ BIUROWY 13,40 

1.1.5 POKÓJ MENADŻERA 13,07 

1.1.6 POKÓJ PREZESA 13,01 

1.1.7 SALA KONFERENCYJNA 23,67 

1.1.8 POMKÓJ SOCJALNY 9,56 

1.1.10 TOALETA 3,50 

1.1.11 KOMUNIKACJA 18,09 

1.1.12 KOMUNIKACJA+FOYER 123,21 

1.1.13 SALA KONFERENCYJNA 455,62 

1.1.14 REŻYSERKA 8,39 

1.1.15 SERWEROWNIA 6,84 

1.1.16 MAGAZYN 24,58 

1.1.17 MAGAZYN 24,58 

1.1.18 MAGAZYN ZASOBÓW 11,46 

1.1.19 KOMUNIKACJA ROZDZIELNIA KELNER. 39,49 
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1.1.20 PRZYGOTOWALNIA 28,85 

1.1.21 ZMYWALNIA NACZYŃ 9,30 

1.1.22 MAGAZYN 22,55 

1.1.23 KUCHNIA 65,51 

1.1.24 SPIŻARNIA 11,13 

1.1.25 POM.GOSPODARCZE 3,48 

1.1.26 KLATKA SCHODOWA 17,56 

1.1.27 KOMUNIKACJA 11,72 

1.1.28 W.C. MĘSKIE 28,46 

1.1.29 W.C.ON 5,32 

1.1.30 W.C. DAMSKIE 20,64 

  RAZEM 1108,78 

 

 

6.2.3. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 

powierzchni ruchu w powierzchni netto:  

Obiekt należy zaprojektować w taki sposób, aby zminimalizować udział komunikacji w stosunku do 

powierzchni użytkowej. 

 

7. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

7.1. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 

 

7.1.1. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać   

dokumentacja projektowa 

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do:  

a) analizy i weryfikacji przyjętych założeń w planie zagospodarowania terenu, projekcie  

budowlanym oraz w programie funkcjonalno–użytkowym; 

b) opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego dokumentacji projektowej 

wykonawczej dla wszystkich branż uwzględniającej wymagania zawarte w obowiązujących 

przepisach, w formie planów, rysunków, opisów, kart wyposażenia i innych dokumentów 

umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, lokalizację 

elementów przedsięwzięcia, uwarunkowania wykonania przedsięwzięcia; 

c) uzyskania zgody urzędowej na wycinkę drzew, w przypadku, gdy drzewa kolidują z 

planowanym zagospodarowaniem terenu lub ze względu na ich stan zdrowotny, przy czym 

wszelkie opłaty administracyjne z tytułu wycinki, cięć pielęgnacyjnych, przesadzanie i 

nasadzenia rekompensujące spoczywają na Wykonawcy; 

d) przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, 

na swój koszt, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń w oparciu o 

obowiązujące przepisy; 

e) uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

 

7.1.2. Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych: 
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Wykonawca opracuje dokumentację projektową wykonawczą obejmującą wszystkie branże wchodzące 

w skład planowanej inwestycji. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego i na swój koszt, 

wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów, celem uzyskania decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie.  Wykonawca samodzielnie pozyska mapę zasadniczą do celów 

projektowych w skali 1:500 swoim zakresem obejmującą całość zamierzenia, w zależności od 

potrzeb, ważną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji oraz 

wyniki badań geotechnicznych terenu objętego opracowaniem. 

 

7.1.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań 

projektowych  

Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt wykonawczy) powinien 

uzyskać akceptacje Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań, w szczególności 

dotyczących proponowanych zmian rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych, zastosowanych 

materiałów itp., a mających wpływ na koszty budowy oraz eksploatacji. 

 

7.1.4. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa  musi zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu projektu wraz  

projektem aranżacji wnętrz i inne opracowania konieczne do oddania budynku do użytkowania.  

 

Dokumentacja projektowa musi zawierać:  

a) projekt budowlany (architektoniczno-budowlany i projekty wykonawcze – zgodnie z Ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 

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. 2013.1129 j.t.); 

b) pełny projekt technologii z kartami wyposażenia; 

c) zaprojektowanie zasilania przedmiotowego budynku w energię elektryczną uwzględniające 

wymagania techniczne i technologiczne zainstalowanych urządzeń w obiekcie co do 

parametrów oraz pewności i ciągłości zasilania z sieci energetycznej zgodnie z warunkami 

technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej; 

d) zaprojektowanie nowego i przebudowy istniejącego oświetlenia terenu tak, aby dostosować je 

do nowych warunków przy ciągach komunikacyjnych prowadzących do budynku oraz 

parkingach;  

e) zaprojektowanie instalacji elektrycznej wraz z linią zasilającą w tym: rozdzielni głównej  

(z możliwością automatycznego przełączenia zasilania na urządzenia UPS dla wybranych 

elementów i układów), rozdzielni lokalnych i stanowiskowych, instalacji gniazd wtykowych, 

oświetlenia awaryjnego, oświetlenia (ogólnego, miejscowego, stanowiskowego), oświetlenia 

elewacji budynku, zasilania instalacji klimatyzacji/wentylacji, instalacja zasilania komputerów, 

instalacja siłowa, instalacji dedykowanej do okablowania strukturalnego, instalacja zasilania 

urządzeń, instalacja zasilania systemów włamania i napadu, kontroli dostępu wraz z telewizją 

dozorową, WI – FI, instalacja zasilania systemów p.poż., instalacja uziemień wyrównawczych 

i instalacji uziemiającej, instalacji odgromowej; 
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f) projekt  przyłącza do sieci gazowej; 

g) zaprojektowanie instalacji telefonicznej wraz z wymaganym oprzewodowaniem i urządzeniami 

technicznymi umożliwiającymi prace urządzeń zainstalowanych w budynku; 

h) zaprojektowanie instalacji okablowania strukturalnego wraz z wymaganym oprzewodowaniem 

i urządzeniami technicznymi umożliwiającymi prace urządzeń zainstalowanych w 

przedmiotowym budynku;  

i) zaprojektowanie systemu włamania i napadu, kontroli dostępu oraz telewizji dozorowej; 

j) projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z odpowiednimi przyłączami do sieci; 

k) projekt instalacji c.o. i c.w.u. z węzłem cieplnym wraz z odpowiednimi przyłączami do sieci; 

l) projekt instalacji wentylacji wraz z automatyką, obejmujący w swoim zakresie zagadnienia 

wymiany i ochrony czystości powietrza, chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń, przewidujący 

możliwość zastosowania rekuperacji; 

m) projekt instalacji klimatyzacji wraz z automatyką; 

n) projekt instalacji ppoż. zawierający rozwiązania instalacji hydrantowej, w tym instalacji 

hydrantów zewnętrznych, sygnalizacji ppoż., SAP, DSO i instalacji oddymiania dróg 

ewakuacyjnych i wytyczne do scenariusza ewakuacji, zaakceptowany przez rzeczoznawcę 

ppoż.  

o) specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zgodne z 

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

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013.1129 j.t.); 

p) charakterystyka energetyczna, którą należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania 

charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki 

energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376). Charakterystyki zewnętrznych przegród budowlanych 

powinny być dostosowane przez autora projektu do wymagań wynikających z w/w 

rozporządzenia. Obowiązek i koszt sporządzenia świadectwa energetycznego będzie spoczywał 

na Wykonawcy.  

 

Projekt powinien zawierać:  
a) cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, obliczenia konstrukcyjne, 

zestawienie materiałów);  

b) część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, szczegółowe rysunki z 

rozwiązaniami technicznymi dla poszczególnych branż;  

c) szczegółową specyfikację techniczną obejmującą swoim zakresem wszystkie roboty 

związane z wykonaniem planowanego przedsięwzięcia. 
 

7.1.5. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych 

Dokumentacja projektowa ma zostać wykonana i dostarczona w formie papierowej  

w 6, projekty wykonawcze  w 4 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD dołączona 

do każdego egzemplarza wersji papierowej) w plikach edytowalnych DOC, DWG oraz w formacie PDF 

na nośniku elektronicznym.  Pozostałe elementy dokumentacji projektowej, jak badania 

geotechniczne, opinie, uzgodnienia itp. w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej. 
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7.1.6. Inne ustalenia  

Zgodność dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno–użytkowym:  

1) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczenia w programie funkcjonalno- 

użytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

2) PFU jest materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań 

wykonania zadania.  

3) Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji pod warunkiem 

akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę 

wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami. 

4) Przed przystąpieniem do składania ofert, Zamawiający rekomenduje przeprowadzenie wizji 

lokalnej terenu.  

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami, normami, wytycznymi, a także, że został on wykonany w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia 

do występowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów.  

Po stronie Wykonawcy leży, w cenie uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i uzgodnień wymaganych do 

wykonanie przedmiotu zadania oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 

7.2. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy  

Na czas budowy należy zabezpieczyć istniejące budynki i budowle w sposób wydzielający je wizualnie 

oraz akustycznie oraz w taki sposób, aby prace na terenie budowy nie generowały zanieczyszczeń 

terenu.  

Teren budowy wymaga wykonania następujących prac przygotowawczych:  

a) wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenów składowych materiałów budowlanych i 

odpadów ogrodzeniem pełnym o wysokości 2 m według przygotowanego wcześniej projektu 

organizacji placu budowy, uzgodnionego z Zamawiającym; 

b) oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych BIOZ, zapewnienie 

organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku w sposób 

bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac;  

c) zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie i sfinansowanie 

stosownych umów), oświetlenie placu budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem prac; 

d) przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy.  

W czasie budowy codziennie należy sprzątać plac budowy i zabrudzenia wynikające z prowadzenia prac 

budowlanych powstałe na terenie. Ruch pracowników ma się odbywać po ściśle określonym terenie 

budowy. Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni ochronę obiektu i mienia na przejętym placu 

budowy. Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby 

tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji.  
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Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skład którego będą wchodzić przenośne kontenery 

mieszczące biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie, i magazyn sprzętu z zapewnioną sprawną 

wentylacją oraz ubikacje przenośne. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem 

wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż.  

Materiały, które dostarczane będą na budowę jako zabezpieczone przed wodą opadową (zafoliowane 

palety), należy składować na wydzielonych placach składowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. 

Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy 

przechowywać w kontenerach stalowych. Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich 

maksymalnej wysokości składowania. Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich 

pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się 

wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji 

należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów oraz do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych 

do atmosfery. Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla 

pracowników i otoczenia. Humus i grunt pozyskany z wykopów w trakcie budowy należy wywieźć na 

składowisko, część po zakończeniu budowy wykorzystać do zasypywania, niwelacji i rekultywacji 

terenu.  Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną 

wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z 

wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania 

lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do 

przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które 

należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie 

powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Do 

realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, 

dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane dokumenty jakościowe. Na 

zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych lub zgodności z Polskimi Normami lub 

Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. 

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku 

wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub inny 

dostawca mają obowiązek wydać deklaracje zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do 

obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. W/w maszyny i 

urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy. 

 

7.3. Wymagania dotyczące architektury  

  

7.3.1. Przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych  

 

Budynek dostosować do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez zaprojektowanie:  

a) strefy wejściowej zewnętrznej – prowadzące linie fakturowe nawierzchni (naprowadzające 

osoby piesze niewidzące); 

b) dźwigu przy klatce schodowej, oddzielnych bramek wejściowych w punktach rozliczeniowych, 

toalet dla osób niepełnosprawnych, niezależnych szatni w części basenowej, przebieralni  
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z miejscami dla wymiany wózków prywatnych na basenowe oraz dźwigów przy nieckach 

basenowych. 

 

7.3.2. Podstawowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

 

7.3.2.1. Roboty ziemne  

Roboty ziemne wykonać zgodnie z opisem konstrukcyjnym projektu budowlanego oraz zaleceniami 

zawartymi w badaniach geotechnicznych gruntu. Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca 

zobowiązany jest do przyjęcia metody wykonania wykopu, jego zabezpieczenia i odwodnienia. Dno 

wykopu należy poddać odbiorowi geotechnicznemu, który należy zlecić na etapie prowadzenia prac 

ziemnych.   W ławach i ścianach fundamentowych pozostawić przepusty na przejścia instalacji 

elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych – ich przebiegi wg projektów branżowych.  

 

7.3.2.2. Fundamenty oraz sposób posadowienia budynku  

 

Uwagi ogólne: 

1. stosować technologię uszczelnień gwarantującą szczelność na wszystkich płaszczyznach  

i przebiciach przez nie; 

2. prace prowadzić pod nadzorem konsultanta wybranego systemu izolacyjnego; 

3. zachować ciągłość wszystkich izolacji; 

4. przed wykonaniem prac należy sprawdzić dokumentację wielobranżową w celu zlokalizowania 

wszystkich przebić; 

5. przejścia rur przez mury fundamentowe lub inne elementy należy uszczelnić wodoszczelnie  

z wykonaniem zaokrągleń na połączeniach – rozwiązania systemowe.  

 

7.3.2.3. Ściany fundamentowe i inne podziemne  

Posadowienie budynku, niecek zewnętrznych oraz pozostałych   obiektów technologicznych 

zagłębionych w gruncie zaprojektować w postaci szczelnej płyty żelbetowej połączonej z żelbetowymi 

ścianami  w postaci tzw. „białej wanny”. Konstrukcja  monolityczna żelbetowa z betonu 

wodoszczelnego. Klasy betonu wg projektu konstrukcyjnego.  Ze względu na wysoki poziom wód 

gruntowych ( powyżej poziomu posadzki podziemia )  - przewiduje się wykonanie na wszystkich 

częściach podziemnych budynku izolacji wodoszczelnej typu ciężkiego - ciągłej na wszystkich 

płaszczyznach murów, podłóg, przejść instalacji  itp. - podziemnych  części  budynku na wszystkich 

płaszczyznach murów, podłóg, przejść instalacji itp. - podziemnych części budynku.  Ściany wykonać 

jako monolityczne żelbetowe z betonu wodoszczelnego – biała wanna. Klasy betonu oraz klasy 

szczelności - wg projektu konstrukcyjnego. Izolację poziomą płyt żelbetowych białej wanny - matę 

bentonitową łączyć z izolacją płaszczyzny pionowej za pomocą systemowej taśmy klejącej zamykającej 

flizelinowej na bazie butylo-kauczukowej. Płaszczyzny przewidziane do zaizolowania zagruntować 

odpowiednim środkiem – z przyjętego systemu (producenta) izolacji. Krawędzie połączenia ścian i 

fundamentów zaokrąglić szpachlą wyrównawczą. Izolacje pionową na murach połączyć z izolacją 

posadzek kondygnacji parteru lub w przypadku ścian zewnętrznych - z izolacją poziomą wykonaną ok. 

30 cm ponad projektowanym poziomem terenu. Izolację poziomą ponad projektowanym poziomem 

terenu wykonać jak izolację pionową. Ściany wydzielające pomieszczenia podziemne ocieplić od 
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zewnątrz przyklejanymi płytami fazowanymi ocieplenia 20 cm - polistyren ekstrudowany XPS 250 – 

układany – klejony na wodoszczelnych izolacjach zewnętrznych. Do klejenia stosować odpowiedni 

środek przeznaczony do podłoży mineralnych i bitumicznych. Polistyren ekstrudowany zabezpieczyć 

membraną drenującą, montowaną pionowo do ściany budynku, będącą lekkim, przestrzennym i 

elastycznym geokompozytem, z rdzeniem wypełnionym strukturą z włókien polipropylenowych 

połączonych dodatkowo warstwą geowłókniny, na styku połączeń kolejnym pasem materiału 

dodatkowo zabezpieczony 100 mm zakładem z geowłókniny uniemożliwiającym przedostawanie się do 

środka cząstek podłoża. Mury fundamentowe murowane - otynkować tynkiem cementowo-

wapniowym. Na murach fundamentowych od zewnątrz układać izolację. Izolację poziomą pod stropami 

parteru wykonać jak na ścianie. Doszczelnienie przebić przez ściany żelbetowe. Przepusty przez 

podziemne ściany żelbetowe uszczelnić wg wybranego systemu: 

1) w wolną przestrzeń, pomiędzy ścianą żelbetową a rurą z PCV lub stalową wprowadzić piankę 

poliuretanową - żywicę iniekcyjną o właściwościach pieniących do uszczelniania 

przeciekających rys i spoin w betonie i murze; 

2) doszczelnić uszczelką - gumowym pierścieniem uszczelniającym; 

3) obwód rury otulinowej na połączeniu ze ścianą żelbetową (w wyżłobieniu) zabezpieczyć 

sztywną, cienkowarstwową zaprawą uszczelniająca, stosowaną jako uszczelnienie 

przeciwwilgociowe  

i przeciwwodne; 

4) rurę stalową lub PCV zmatowić i zagruntować komponentem płynnym do zaprawy 

uszczelniającej oraz dodatek uelastyczniający do zapraw klejowych; 

5) na ścianę żelbetową z wywinięciem na rurę nałożyć elastyczną, mineralną masę uszczelniającą 

przezbrojoną flizeliną wzmacniającą; 

6) izolację elastyczną, cienkowarstwową zaprawą uszczelniającą, bezszwową i bezspoinową, 

mostkującą rysy elastyczną powłoką uszczelniającą nałożyć w ilości: min. 4,5 kg/m2 (grubość 

2,5 mm związanej warstwy) – izolacja typu ciężkiego; 

7) należy unikać nanoszenia zaprawy w jednym zabiegu ilości większych niż 2 kg/m². 

 

7.3.2.4. Ściany nadziemne zewnętrzne  

Ściany zewnętrzne na konstrukcji żelbetowych słupów, wypełnienie murowane lub ściany monolityczne 

wylewane żelbetowe. Ściany murowane w systemie z bloczków wapienno–piaskowych, klasa bloczków 

wg projektu konstrukcyjnego na zaprawie cienkowarstwowej wg instrukcji producenta. Stosować 

zbrojenie fug poziomych zgodnie z instrukcją producenta. Grubości ścian wg projektu konstrukcyjnego. 

W trakcie murowania i wylewania ścian wykonywać bruzdy, wnęki i przejścia instalacyjne – po 

sprawdzeniu lokalizacji w projektach branży sanitarnej i elektrycznej. 

Na ławie fundamentowej wymurować jedną warstwę z bloczków betonowych B-20 na zaprawie marki 

10 gr. 12 cm w celu wyrównania poziomu układania poziomej izolacji przeciwwodnej. Na murach 

fundamentowych/części podziemnych budynku - do poziomu 50 cm nad poziomem terenu, od zewnątrz 

układać izolację wodochronną wg technologii podanej dla ścian podziemnych. Na granicy stref 

pożarowych w ścianach zewnętrznych wykonać pionowy pas dwumetrowy z materiału niepalnego - 

izolacja cieplna – wełna mineralna w klasie EI 60 odporności ogniowej. W pasie między 

kondygnacyjnym poziomym wykonać pas szerokości 0,8 m z materiału niepalnego - izolacja cieplna – 

wełna mineralna w klasie EI 30 - patrz aneks ochrony ppoż. 
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Ściana dwuwarstwowa -  Ś.0.1  

Ściana dwuwarstwowa (mur + docieplenie), mur, konstrukcja jak w opisie wyżej. Docieplenie muru – 

wełna mineralna gr. 30 cm. Λ = 0,039 [W/mK].  

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku należy wykonać w systemie ocieplenia bezspoinowego  

z zastosowaniem wełny mineralnej (WN). Wykończenie (warstwę wierzchnią przegrody od strony 

zewnętrznej) wykonać z tynku silikonowego barwionego w masie, z dodatkiem środków biobójczych.  

Tynk powinien charakteryzować się wysoką odpornością na agresję biologiczną (glony, grzyby, algi). 

Tynk należy docelowo pomalować farbą silikonową. System zastosowanego ocieplenia powinien być 

dopuszczony do stosowania w budownictwie zgodnie  z Europejską Aprobatą Techniczną ETA 12/0023 

lub ETA 12/0378. 

 

Wymagania podstawowe dla całego układu ociepleniowego: 

a) przyczepność międzywarstwowa: ≥ 0,11MPa; 

b) odporność na uderzenia (udarność) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona badaniami: 30 J 

oraz 60 J dla strefy cokołowej; 

c) wyprawa wierzchnia tynk silikonowy; 

d) zabezpieczenie wyprawy związkami biocydowymi; 

e) zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzące w skład 

systemu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie 

wymagań zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych posiadają świadectwo higieny 

radiacyjnej. 

 

Elementy systemu ocieplenia: 

a) zaprawa klejowa do mocowania płyt wełny 

mineralnej  

b) izolacja termiczna 

c) mocowanie izolacji termicznej – 

kołkowanie – system zgodny z normą  

d) siatka zbrojąca alkalioodporna 

e) zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy 

zbrojonej  

f) powłoka wyrównująca chłonność podłoża 

g) silikonowy tynk cienkowarstwowy 

h) malowanie farbą silikonową 1x 

wykańczająco  

 

Opis składników, które powinien zawierać zastosowany system ocieplenia (wg kolejności 

stosowania). 

Zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania płyt z wełny mineralnej do podłoża na systemach ETICS 

lub równoważnych . Mocowanie wykonać zgodnie z metodą obwodowo-punktową przy min. 40% 

powierzchni klejenia. 

 Dane techniczne zaprawy klejowej: 
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a) ziarnistość maksymalna: 1,2/0,8 mm; 

b) współczynnik przewodzenia ciepła λ:0,80 W/mK; 

c) współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 18; 

d) gęstość nasypowa: 1,6 kg/dm3; 

e) płyty elewacyjne z wełny mineralnej spełniające wymagania kodu MW-EN13162-T4-DS(TH)-

CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1; 

f) łączniki mechaniczne do płyt z wełny mineralnej, stalowe, wkręcane, o powiększonym 

talerzyku; 

g) zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/białego, o wysokiej przyczepności 

zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na płytach wełny mineralnej, w którą 

należy zatopić siatkę, minimalna grubość warstwy zbrojonej – 3,0mm; 

h) udarność warstwy zbrojonej – odporność na uderzenia ciałem twardym > 30J. 

 

Dane techniczne zaprawy: 

a) ziarnistość maksymalna: 0,8 mm; 

b) współczynnik przewodzenia ciepła λ:0,80 W/mK; 

c) współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 18; 

Zaprawa impregnowana przeciwalkalicznie, siatka z włókna szklanego do zbrojenia warstwy zbrojonej 

w systemach ociepleniowych.  

 

Dane techniczne: 

a) szerokość siatki – 100 cm; 

b) wymiary oczek: 4,0x4,5mm ±10%;  

c) masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m2;  

d) siła zrywająca w warunkach laboratoryjnych ≥ 35 N/mm; 

e) siła zrywająca w roztworze alkaicznym ≥ 25 N/mm; 

f) wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku: 

- w warunkach laboratoryjnych ≤ 4,5 %, w roztworze alkaicznym ≤ 3,0 % 

- wartość szczątkowa naprężenia wzdłuż osnowy i wątku - 0,65 

g) wymiary oczek: 3,5x3,8mm ±10%; 

h) masa powierzchniowa: 160 -3/+10% g/m2;  

i) siła zrywająca w warunkach laboratoryjnych ≥ 44 N/mm; 

j) siła zrywająca w roztworze alkaicznym ≥ 34 N/mm; 

k) wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku: 

- w warunkach laboratoryjnych ≤ 4,5 %, w roztworze alkaicznym ≤ 3,0 % 

- wartość szczątkowa naprężenia wzdłuż osnowy i wątku - 0,65 

Gotowy do użycia środek gruntujący wyrównujący chłonność podłoża i poprawiający przyczepność 

cienkowarstwowych tynków strukturalnych i mozaikowych.  

 

Dane techniczne: 

a) gęstość objętościowa - 1,5 g/cm3 ± 10%  

b) zawartość substancji suchej -  55 ÷ 61 % 

c) straty prażenia w temperaturze 450 °C - 43 ÷ 53 % 

d) straty prażenia w temperaturze 900 °C - 62 ÷ 77 % 
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Gotowy do użycia tynk na bazie żywic silikonowych do zastosowań elewacyjnych. Hydrofobowy o 

wysokiej przepuszczalności pary wodnej i CO2, niepalny w klasie A2-s1,d0. Zabezpieczenie wyprawy 

związkami biocydowymi w kapsułach MKThor o wydłużonym działaniu. 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: od 40 do 60. 

Współczynnik przewodzenia ciepła 0,7 W/mK 

Gęstość: 1,8 kg  

Nasiąkliwość (współczynnik w) <0,1 kg/m2 x hx0,5 

Współczynnik Sd (0,12 do 0,16 m) przy grubości warstwy 2 mm 

Kolorystyka określona według rysunków elewacji.  

Gotowa do użycia farba na bazie żywic silikonowych, przeznaczona do malowania ścian zewnętrznych. 

Utrudniająca rozwój mikroorganizmów (grzyby, algi itp.) na elewacji. 

Gęstość ok. 1,60 kg/dm3 

Zawartość substancji stałych: ok. 65 % 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: ok. 80-120 

Kolorystyka określona wskazana na rysunkach elewacji. 

 

Zestawienie warstw od zewnątrz: 

a) malowanie farbą elewacyjną / farba silikonowa 

b) tynkarska wyprawa elewacyjna silikonowa cienkowarstwowa  

c) warstwa gruntująca systemowa  

d) siatka zbrojąca  

e) klej do warstwy zbrojącej  

f) wełna mineralna Λ = 0,039 [W/mK], gr. 30cm 

g) klej do mocowania płyt wełny mineralnej + łączniki mechaniczne mocujące płyty  

h) mur wg opisu j.w. 

i) tynk wewnętrzny, cementowo–wapienny gr. 1,5cm 

 

Ściana trzywarstwowa - Ś.0.2 

Ściana trójwarstwowa: mur, docieplenie,  okładzina elewacyjna z płyt laminatu kompaktowego HPL 

lub płyt elewacyjnych   aluminiowych składające się z dwóch zewnętrznych warstw aluminium 

pomiędzy którymi znajduje się rdzeń nierozprzestrzeniający ognia.  Aluminium lakierowane ogniowo. 

odporność na warunki atmosferyczne i trwałość koloru. Mur i izolacja termiczna  jak w opisie Ś.0.1.  

Zestawienie warstw od zewnątrz: 

a) elewacja -  płyta laminat kompaktowy HPL lub płyty elewacyjne  aluminiowe, 

b) systemowy ruszt pod płyty elewacyjne,  

c) szczelina wentylacyjna min. 5cm,   

d) wełna mineralna Λ = 0,039 [W/mK], gr. 30cm z membrana wiatrochronną,  

e) klej do mocowania płyt wełny mineralnej + łączniki mechaniczne mocujące płyty,  

f) mur wg opisu jw. 

g) tynk wewnętrzny, cementowo–wapienny gr. 1,5cm. 

Okładzina elewacyjna: 

Płyta z laminatu kompaktowy HPL i paneli aluminiowych kompozytowych składających się z dwóch 

lakierowanych ogniowo warstw aluminium połączonych z rdzeniem termoplastycznym. 
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Opis:  

1. Na ruszcie drewnianym systemowym mocować za pomocą klejenia panele laminatu 

kompaktowego HPL o fakturze drewna. Przestrzenie między rusztem wypełnić wełną mineralną 

jako izolacja termiczna oraz zastosować izolację wiatro- i wodochronną. Izolację stosować na 

płaszczyznach ścian zewnętrznych pomieszczeń budynku. 

2. Na ruszcie systemowym aluminiowo–stalowym mocować płyty paneli/płyt  aluminiowych 

Przestrzenie między rusztem wypełnić wełną mineralną jako izolacja termiczna oraz 

zastosować izolację wiatro-  i wodochronną. Izolację stosować na płaszczyznach ścian 

zewnętrznych pomieszczeń budynku. 

W trakcie murowania i wylewania ścian wykonywać bruzdy, wnęki i przejścia instalacyjne – po 

sprawdzeniu lokalizacji w projektach branży sanitarnej i elektrycznej. Wszystkie obudowy budynku we 

wszystkich płaszczyznach (ściany, dach, przeszklenia i na połączeniach tych płaszczyzn) wykonać 

szczelnie – wymagana klasa szczelności 1.5. Należy wykonać próbę szczelności budynku. 

 

7.3.2.5.  Ściany wewnętrzne  

Bloczki cementowo-piaskowe grubości 25 i 12 cm lub ściany żelbetowe – zgodnie z projektem branży 

konstrukcyjnej.  Ściany wewnętrzne wykończyć tynkiem cementowo–wapiennym. W pomieszczeniach 

„mokrych” specjalnym tynkiem do pomieszczeń mokrych oraz płytkami ceramicznymi do wysokości 

podanej  w projekcie wnętrz, (jeżeli nie podano - to min. 2 m).   Wszystkie ściany z silikatu należy 

zazbroić w fugach zgodnie z instrukcją producenta. Ścianki działowe w toaletach, natryskach itp. nie 

posiadające na rysunkach wymiaru grubości - wykonać jako systemowe z kompaktowego laminatu 

wysokociśnieniowego gr. 10mm (z dystansem od podłogi 15 cm), kolorystyka wg projektu aranżacji 

wnętrz. W hali basenowej oraz pomieszczeniach narażonych na zawilgocenia – natryski, szatnie do 

obudowy lekkiej stosować płyty wodoodporne cementowe, zabezpieczone pod malowaniem 

wykańczającym folią w płynie.  Na części ścian wewnętrznych planuje się okładziny ceramiczne, HPL 

oraz inne - wg odrębnego opracowania  projektu wnętrz. 

Wszystkie obudowy budynku we wszystkich płaszczyznach (ściany, dach, przeszklenia i na 

połączeniach tych płaszczyzn) wykonać szczelnie – wymagana klasa szczelności 1.5. Należy wykonać 

próbę szczelności budynku. 

 

7.3.2.6. Wentylacja budynku:  

Wentylacja budynku mechaniczna i grawitacyjna wspomagana mechanicznie. Przewody wentylacji 

mechanicznej – wg projektu branży sanitarnej. Przewody wentylacji obudować zgodnie z projektem 

sanitarnym i rysunkami. Piony obudować ścianami o odporności ogniowej zgodnie z aneksem ochrony 

ppoż. Przewody wentylacji grawitacyjnej z pomieszczeń magazynów stacji uzdatniania rury odporne na 

korozję, ponad dachem wywietrzaki systemowe.  Szachty na przewody wentylacji mechanicznej 

izolowane przeciwwilgociowo i termicznie - ocieplone od wewnątrz – zgodnie z projektem br. 

sanitarnej. Na kanałach wentylacji mechanicznej biegnących w otwartych przestrzeniach użytkowych 

obiektu wykonać obudowy z płyt wodoodpornych cementowych, zabezpieczyć folią w płynie i 

wykończyć zgodnie z projektem wnętrz. Stosować ruszty pod płyty zabezpieczone antykorozyjnie do 

klasy C4.  We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w części ogólnodostępnej stosować wentylację 

mechaniczną włączaną automatycznie za pomocą czujek obecności. Wykonać zabudowy klap 

odcinających ppoż. na kanałach wentylacji mechanicznej.  W przypadku przejścia kanałów, rur i kabli 
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z pomieszczeń wydzielonych pożarowo przez murowane i wylewane przegrody - uszczelnić 

odpowiednim środkiem posiadającym atest przeciwpożarowy. 

 

Kominy wentylacyjne: 

Przewody wentylacyjne – pustaki ceramiczne lub silikatowe 19 cm, obmurowane cegłą pełną 6/12 cm, 

ponad dachem - tynkowane, od góry przykryte płytą żelbetową, obudowaną blachą powlekaną.   

Wentylatory i wywietrzaki dachowe wg projektu branży sanitarnej.   Zewnętrzne czerpnie i wyrzutnie 

na poziomie terenu wykonać ze stali nierdzewnej osadzone na kanałach żelbetowych. Kanały izolować 

przeciwwilgociowo i termicznie. Pod elementy wentylacji zlokalizowane na dachu wykonać podstawy 

stalowe mocowane do konstrukcji dachu za pomocą systemowych łączników nierdzewnych. Podstawy 

ocynkowane zabezpieczone antykorozyjnie i malowane na kolor szary. Wykończenie zewnętrzne wg 

PW.  

 

7.3.2.7. Słupy i ramy, podciągi i nadproża  

Słupy i ramy, podciągi i nadproża żelbetowe wylewane – wg proj. konstrukcyjnego. W trakcie 

deskowania podciągów pozostawić miejsca - otwory (przejścia) dla przeprowadzenia instalacji zgodnie 

z projektem br. konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej. Część słupów wolnostojących na halach 

basenowych i w strefie komunikacji ogólnodostępnej należy wykonać w technologii betonu 

architektonicznego - ich lokalizacja przedstawiona została na rzutach proj. wnętrz. W ścianach 

żelbetowych, gdzie montowane są urządzenia wymagające podejść kablowych lub instalacyjnych – 

należy przed wylaniem wewnątrz elementu w szalowaniu umieścić kable lub instalacje  

w rurce ochronnej - w uzgodnieniu z odpowiednią branżą. 

 

7.3.2.8. Stropy i wieńce 

Stropy żelbetowe wylewane – wg proj. Konstrukcyjnego. Płyty żelbetowe plaży basenowych – wykonać 

z betonu hydrotechnicznego, klasy wg projektu konstrukcji.  W trakcie wykonywania stropów 

pozostawić miejsca - otwory (przejścia) dla przeprowadzenia instalacji – elektrycznej i sanitarnej.   

Wszystkie bruzdy i przebicia wykonać zgodnie z odpowiednimi projektami branżowymi.  

Instalacje przebiegające nad sufitami podwieszanymi układać w sposób umożliwiający układanie 

sufitów podwieszanych na maksymalnej wysokości. W przypadku niemożliwości wykonania sufitów 

podwieszanych na określonym w projekcie wnętrz poziomie, należy wezwać projektanta kolidujących 

instalacji przed jej położeniem. Na etapie wykonywania wylewki betonowej poziomej uwzględnić 

niezbędne zagłębienia dla prowadzenia instalacji. 

Wieńce -  żelbetowe wylewane wg projektu konstrukcji.   

 

7.3.2.9. Dachy 

 

Przykrycie dachów wykonać w jednolitym systemie posiadającym aprobatę techniczną stwierdzającą 

spełnienie wymagań klasy odporności ogniowej RE30 oraz NRO. Dachy salą konferencyjną, halą 

lodowiska - na dźwigarach drewnianych  z drewna klejonego świerkowego klasy jak w projekcie 

konstrukcyjnym. Wszystkie łączniki drewnianych dźwigarów, płatwi ukryte. Nie dopuszcza się 

stosowania zewnętrznych obejm. W szczególności ważne jest zabezpieczenie w okresie przed 

wbudowaniem i w trakcie budowy. Technologia przygotowania i wbudowania tych elementów przez 
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wykonawcę musi uwzględniać określony przez Zamawiającego okres bezusterkowej trwałości 

elementów. 

 

Dach na dźwigarach drewnianych:  

a) lakierowana membrana hydroizolacyjna PCV, gr. 1.5 mm z podbitką z filcu, kolor: biały RAL 

9016 typu traffic white, klej kontaktowy na bazie kauczuku nitrylowego;  

b) izolacja termiczna (pianka PIR, płyty z felcem o wym. 60x120cm, grubość - 18cm; 

c) klej poliuretanowy wiążący pod wpływem wilgoci; 

d) samoprzylepna paroizolacja bitumiczna, zbrojona matą szklaną, z ekranem aluminiowym z 

wierzchu 

e) środek gruntujący na bazie syntetycznej gumy; 

f) sklejka bukowa wg projektu konstrukcji zabezpieczona przeciwwodnie – impregnacja; 

g) dźwigary i płatwie drewno klejone świerkowe wg proj. konstrukcji; płatwie dostosowane do 

           krzywizny dachu; 

h) sufit dźwiękochłonny z wełny szklanej podwieszony z dystansem na podkonstrukcji rozpiętej 

między elementami drewnianymi.  

 

Na ciągach technologicznych komunikacyjnych dachu, dodatkowo nakleić membranę ochronną szer. 

120 cm. Część dachu (30 % powierzchni dachu) hali lodowiskowej wykonać w technologii dachu 

świetlikowego z membrany ETFE (Etylen Tetrafluoroetylen). Przepuszczalność światła membrany:   

90-95 %. Materiał membrany elastyczny (elastyczność do 600%) trwały i odporny na warunki 

środowiska, zanieczyszczenia, promieniowanie UV, zmiany temperatury. Podczas całego procesu 

budowlanego należy minimalizować ilość przebić przez pokrycie dachu. 

 

Dachy płaskie na konstrukcji żelbetowej:    

a) membrana hydroizolacyjna gr. 1,80 (nielakierowana) PCV z podbitką z filcu (Wielowarstwowa, 

syntetyczna;   

b) membrana dachowa na bazie wysokiej jakości polichlorku winylu (PCW) wewnętrznie 

zbrojona włókniną szklaną, z geowłókniną poliestrową w dolnej części, zgodna z wymaganiami 

EN 13956); 

c) klej kontaktowy poliuretanowy (mocowanie membrany do płyt styropianowych); 

d) izolacja termiczna – kliny styropianowe w spadku 3%, typu DACH - EPS 80 Λ = 0,038 

[W/mK], gr. min. 5 cm; 

e) izolacja termiczna – styropian typu DACH - EPS 80 Λ = 0,038 [W/mK], gr. 30cm; 

f) systemowy klej poliuretanowy (mocowanie płyt styropianowych do paraizolacji); 

g) paroizolacja na bazie polietylenu o niskiej gęstości (PE-LD) i polietylenu o dużej gęstości (PE-

HD), przenikanie pary wodnej Sd= 220 m); 

h) systemowy środek gruntujący na bazie żywic rozpuszczalnych; 

i) strop wg proj. konstrukcji; 

j) pustka powietrzna / przestrzeń instalacyjna;  

k) systemowy sufit podwieszany. 

Wszystkie detale połączenia attyk, opierzenia, załamania detale wykonać wg przyjętego systemu   

w uzgodnieniu z konsultantem technicznym firmy. Dachy należy wyposażyć w płotki przeciwśniegowe 

podgrzewane oraz w stopnie i ławy kominiarskie – dojścia do czerpni wentylacyjnych. Instalacja 
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odgromowa wg proj. instalacji elektrycznych.  Stosować punktowe mocowanie dla osób 

przebywających na dachu, np. w trakcie odśnieżania. Stosować przepusty attykowe, kosze zlewowe i 

rynny w wykonaniu podgrzewanym.  Odwodnienia dachów – system odwodnienia podciśnieniowego 

oraz w pozostałych przypadkach - rynny, rury spustowe, koryta rynnowe z blach tytan-cynk.  Wzdłuż 

wszystkich koryt zlewowych przewiduje się ułożenie liniowo-elektrycznych kabli grzewczych. Wpusty 

odwadniające typowe podgrzewane, również dla instalacji podciśnieniowej. Koryta oraz krawędzie 

dachu zabezpieczyć podgrzewanymi płotkami śnieżnymi. 

Wszystkie obudowy budynku we wszystkich płaszczyznach (ściany, dach, przeszklenia i na 

połączeniach tych płaszczyzn) wykonać szczelnie – wymagana klasa szczelności 1.5. Należy wykonać 

próbę szczelności budynku. 

 

7.3.2.10. Schody  

 

Schody wewnętrzne żelbetowe, obłożone płytami gresowymi (łączna grubość z uszczelnieniami – 3 

cm), wg projektu wnętrz. Boki biegów schodowych oraz podstopnice również obłożone płytkami jak 

stopnice - wg projektu wnętrz. Płytki w pomieszczeniach mokrych układać ze spadkami w sposób 

zapobiegający tworzeniu się zastoin wody. 

 

7.3.2.11. Balustrady  

 

Stosować rozwiązania systemowe, spełniające warunki przenoszenia sił poziomych i inne określone w 

PN. Szczegółowe opracowanie  na etapie PW. Obszary pomieszczeń technicznych -  balustrady stalowe 

systemowe, ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej malowanej proszkowo. Balustrady w pozostałych 

częściach obiektu - balustrady stalowe systemowe, ze stali nierdzewnej, pochwyty z drewna 

egzotycznego. Elementy balustrad wszelkich schodów i podestów w obszarze hali basenowej - z rur Ø 

50 mmm ze stali nierdzewnej odpornej na warunki basenowe 317TL.  Balustrada szklana systemowa 

mocowana do czoła schodów (schody w hallu wejściowym) – szklana, systemowa, mocowanie 

systemowe do belki policzkowej, element maskujący mocowanie do żelbetu wykonane ze stali 

nierdzewnej satynowanej, elementy szklane – z szyb bezpiecznych hartowanych 12.12.4 VSG, pochwyt 

– drewno egzotyczne, np. Tatajuba. Wszystkie krawędzie szklanych elementów fazowane. Wszystkie 

typy balustrad i ich detali na etapie realizacji podlegają uzgodnieniu przez autorów dokumentacji. 

 

 

7.3.2.12. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, termiczne i akustyczne 

 

Wszystkie elementy budynku wykonać w sposób wykluczający mostki termiczne.  

Budynek i jego obudowy wykonać jako szczelny bez mostków termicznych i możliwości przenikania 

powietrza z wewnątrz na zewnątrz i odwrotnie. Uszczelnienia na styku płaszczyzn różnych materiałów 

wykonać za pomocą uszczelnień systemowych. Izolacje wykonać pod nadzorem konsultanta 

technicznego dla wybranego systemu co zagwarantuje odpowiednią jakość rozwiązań i spełnienie 

wymogów ochrony, również ppoż. dla danych przegród. W przypadku przejścia kanałów, rur i kabli z 

pomieszczeń wydzielonych pożarowo przez murowane i wylewane przegrody – uszczelnić 

odpowiednim środkiem posiadającym właściwy atest ppoż. Stosować wszystkie elementy jednego 

wybranego systemu. Nie łączyć materiałów różnych systemów uszczelnień. 
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Izolacje przeciwwilgociowe i wodoszczelne: 

Dla wszystkich elementów podziemnej części budynku poniżej poziomu istniejącego terenu przewiduje 

się wykonanie izolacji wodoszczelnej typu ciężkiego - ciągłej na posadzkach i murach podziemnych 

części budynku. Zastosować  matę bentonitową układaną na zakłady. Wielkość zakładu min. 10 cm. 

Podłoże powinna stanowić warstwa chudego betonu (wg proj. konstrukcji). Układana na powierzchni 

poziomej mata będzie wyprowadzana na powierzchnie pionowe w celu zespolenia z izolacją pionową 

w technologii jednego systemodawcy. Izolacją pionową ciężką wykonaną z bitumicznej masy 

uszczelniającej dwuskładnikowej stosowanej w technologii grubowarstwowej na siatce z włókna 

szklanego (ciężar 165 g/m2) odpornej na alkalia o wymiarze oczek 4x4 mm łączyć poprzez systemową 

taśmę klejącą zamykającą z flizeliną na bazie butylo-kauczukowej. Aby zabezpieczyć się przed 

rozchyleniem lub zanieczyszczeniem zakładów w trakcie robót zbrojarskich i betoniarskich zaleca się 

zszycie zakładów przy użyciu specjalnego zszywacza. Matę instaluje się ciemniejszą stroną 

(geotkaniną) od strony izolowanego elementu konstrukcji. Krawędzie połączenia ścian i fundamentów 

zaokrąglić szpachlą wyrównawczą z trasem. Płaszczyzny pionowe przewidziane do zaizolowania 

zagruntować bitumicznym podkładem gruntującym w formie koncentratu wodorozcieńczalnego 

niezawierającego rozpuszczalników na bazie emulsji bitumicznej. Jako właściwej izolacji pionowej 

ścian fundamentowych stosować izolację typu ciężkiego, bitumiczną masę uszczelniającą 

dwuskładnikową odporną na radon stosowaną w technologii grubowarstwowej z wtopieniem siatki z 

włókna szklanego (ciężar 165 g/m2) odpornej na alkalia o wymiarze oczek 4x4 mm. Ścianę przed 

położeniem szpachli zagruntować bitumicznym podkładem gruntującym w formie koncentratu 

wodorozcieńczalnego niezawierającego rozpuszczalników na bazie emulsji bitumicznej.  

Wykonane izolacje pionowe zabezpieczyć płytami fazowanymi ocieplenia (polistyren ekstrudowany – 

np. Styrodur 3035 CS) za pomocą bitumicznej masy uszczelniającej dwuskładnikowej szczelnej dla 

radonu stosowanej w technologii grubowarstwowej do klejenia płyt ochronnych.  Polistyren 

zabezpieczyć matą ochronną do uszczelnień bitumicznych o właściwościach drenażowo-ochronnych z 

filtrem flizelinowym z polipropylenu i polietylenu.  Doszczelnienie przebić przez przegrody żelbetowe. 

Przepusty przez podziemne przegrody żelbetowe uszczelnić wg wybranego systemu: 

a) przebicia rur instalacyjnych osadzić na epoksydowej zaprawie dwuskładnikowej lub 

szybkowiążącej cementowej zaprawie wodoszczelnej do zamocowań (czas użycia 4-6 min.); 

b) przechodzącą rurę instalacyjną zagruntować preparatem epoksydowym;  

c) wykonujemy wyoblenie (faseta) za pomocą szpachli wyrównawczej z trasem. Następnie 

nakładamy bitumiczną masę uszczelniającą dwuskładnikową szczelną dla radonu w technologii 

grubowarstwowej w co najmniej dwóch warstwach wraz z matą ochronną do uszczelnień 

bitumicznych o właściwościach drenażowo-ochronnych z filtrem flizelinowym z polipropylenu  

i polietylenu.  

 

 

 

 

 

7.3.2.13. Izolacje stref mokrych 

 

Stosować wszystkie elementy jednego wybranego systemu: 



Programu funkcjonalno – użytkowy dla „Budowy i przebudowy obiektów sportowo - rekreacyjnych 

Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie” - Zadanie inwestycyjne nr1  v 27_07_2017 

 

 

 

 
 

Agraria sp. z o.o. 

00-941 Warszawa 
Ul. Marii Konopnickiej 

6 

www.agrapool.pl 

            
 

   str. 29 
           

 

Stosowane materiały i produkty wykonać w ścisłej współpracy z konsultantem technicznym danego 

systemu, który zagwarantuje szczelność zastosowanych rozwiązań oraz spełnienie wymogów ppoż. dla 

danych przegród.  Nie łączyć materiałów różnych systemów uszczelnień. 

 

Izolacje i roboty glazurnicze we wszystkich pozostałych pomieszczeniach mokrych typu toalety, 

WC, gospodarcze, kuchnie wykonać wodoszczelne w systemie łazienkowym: 

a) grunt głęboko penetrujący na przeszlifowanych powierzchniach ścian i podłóg;  

b) hydroizolacja z zaprawy uszczelniającej elastycznej jednoskładnikowej o właściwościach 

mostkowania pęknięć o minimalnej grubości 2 mm po wyschnięciu lub uszczelniająca masa 

przeciwwilgociowa nanosić 2 warstwy o łącznej grubości min 0,5 mm; 

c) przejścia instalacyjne uszczelnić zaprawą z żywicy epoksydowej zmieszaną z piaskiem 

kwarcowym o uziarnieniu 0,1-0,5 mm (w stosunku 1:3 objętościowo lub 1:4 wagowo); 

d) w narożach stosować wzmocnioną flizeliną, elastyczną, nieprzepuszczającą wody taśmę 

uszczelniającą wtopioną w pierwszą warstwę hydroizolacji;   

e) wysokoelastyczna zaprawa klejowa (półpłynna) pod płytki C2 - do podłóg lub elastyczną 

zaprawę klejową do ścian wzmocnioną włóknami z zachowaniem pełnego pokrycia spodu 

płytki klejem;  

f) fuga cementowa wysokowytrzymała szybkowiążąca o parametrach wytrzymałości na ściskanie 

≥ 45 N/mm2 i na ścieranie≤250mm3.w miejscach dylatacji stosować silikon sanitarny. 

 

Doszczelnienia połączeń różnych materiałów: 

Wszystkie połączenia różnych materiałów, miejsca przejścia rur instalacyjnych przez ściany, stropy itp., 

jak również montaż wszelkiego rodzaju odpływów, opraw oświetleniowych w basenach, spustów itp. 

należy wykonać korek z żywicy epoksydowej. Wszelkie powierzchnie, na które będą nakładane 

produkty na bazie żywic epoksydowych powinny być suche, mocne i pozbawione wszelkich 

zanieczyszczeń. Płytki na plaży układać w sposób zapewniający odpływ wody ze 

wszystkich obszarów plaży - nie dopuszcza się powstawania obszarów zalanych wodą nie odpływającą 

do kratek lub odpływów liniowych. Pas płytek plaży wzdłuż rynien przelewowych basenów ułożyć w 

sposób uniemożliwiający zalewanie wodą z basenów - ze spadkami w kierunku rynny przelewowej. 

Izolacje i roboty glazurnicze basenu schładzającego (basen w niecce żelbetowej z wykładziną z płytek 

basenowych). 

Przygotowanie podłoża: 

1. Oczyścić mechanicznie nieckę basenową z mleczka cementowego i odkurzyć całą 

powierzchnię; 

2. Dokonać oględzin powierzchni niecki pod kątem pęknięć, rys, nierówności i chłonności 

podłoża. 

3. Ewentualne szczeliny w podłożu, poszerzyć do szerokości min. 2 mm. Następnie wypełnić je 

dwuskładnikową, szybkowiążącą, płynną żywicą akrylową do trwałego wypełniania rys i 

pęknięć  

w jastrychach pochodzenia mineralnego i betonie. 

4. Przed naniesieniem zaprawy wyrównawczej, całą powierzchnię niecki sukcesywnie 

zagruntować dyspersją na bazie żywic syntetycznych do wytwarzania warstwy kontaktowej na 

podłożach mineralnych pod szpachle i tynki oraz do ulepszenia zapraw budowlanych. 

Stosowana metoda „świeżo na świeżo” lub nanieść warstwę kontaktową z wysokoplastycznej 
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zaprawy klejowej. Szpachlę wyrównawczą nanosić przed wyschnięciem gruntu po ok. 5-20 

minutach lub na utwardzonej warstwie grzebieniowej wykonanej z zaprawy klejowej dzień 

wcześniej. 

5. Uwaga: w przypadku silnie chłonnego podłoża przed naniesieniem warstwy kontaktowej z 

zaprawy klejowej zagruntować podłoże szybkoschnącym podkładem gruntującym do podłoży 

chłonnych.  

6. Wyrównanie powierzchni można wykonać szybkowiążącą szpachlą wyrównawczą i 

renowacyjną  

o klasyfikacji CS IV wg normy PN-EN 998-1. 

7. W przypadku drobnych nierówności w zakresie od 1-10 mm zalecamy stosować szpachlę do 

napraw, natomiast przy większych nierównościach zastosować szybkowiążącą szpachlę 

wyrównawczą  

i renowacyjną w zakresie grubości warstw 3-30 mm lub szpachlę wyrównawczą z trasem  

w grubościach warstw 2-20 mm. W przypadku większych nierówności można zastosować 

również szpachlę do napraw zmieszaną z ostrym piaskiem płukanym 0-2 mm i cementem 

portlandzkim 32,5 w proporcji 1:1:1. Tak wykonaną zaprawę można stosować w zakresie 

grubości warstw od 6-40 mm.  

Izolacje dachów wykonać wg pkt 7.3.2.12 

 

7.3.2.14. Paroizolacje 

 

Pod ocieplenia na stropodachu ułożyć szczelne powłoki paroizolacyjne wg opisów poszczególnych 

obszarów dachu. Pod ocieplenia na stropach i posadzce piwnicy stosować paraizolację wg opisów 

warstw. W obszarach pomieszczeń mokrych - plaże, natryski, szatnie SPA, stosować samoprzylepną, 

klejoną na zimno, elastyczną, mostkującą rysy izolację bitumiczną, modyfikowaną polimerami do 

wytwarzania elastycznych uszczelnień budowlanych, zgodnie z normą DIN 18195 cz. 4 i 5. Podłoże 

zagruntować podkładem gruntującym pod izolację samoprzylepną, szybkoschnącą, nie zawierającą 

rozpuszczalników.  

 

Doszczelnienie i połączenie różnych materiałów: 

Wszystkie obudowy budynku we wszystkich płaszczyznach (ściany, dach, przeszklenia i na 

połączeniach tych płaszczyzn) wykonać szczelnie – wymagana klasa szczelności 1.5 . Należy wykonać 

próbę szczelności budynku. Połączenia różnych materiałów, płytki-żekot, płytki-aluminium, drewno-

żelbet, drewno-aluminium, itp. wypełnić elastyczną masą uszczelniającą odporną na chlor i 

grzybobójczą wg pkt 2.11.4.1 Płaszczyzny bezpośrednio przylegające do siebie powinny być czyste, 

odtłuszczone i zagruntowane żywicą bezrozpuszczalnikową, przeźroczystą, dwuskładnikową żywicą 

epoksydową o małej lepkości w przypadku betonu i jednokomponentowy, rozpuszczalnikowy środek 

gruntujący do podłoży niechłonnych typu stal, stal szlachetna, szkło, PCV, ceramika szkliwiona do 

stosowania w celu poprawy przyczepności pod następujące masy uszczelniające. 

 

Sposób wykonania: 

Po zagruntowaniu betonu bezrozpuszczalnikową, przezroczystą, dwuskładnikową żywicą epoksydową  

o małej lepkości i wykonaniu posypki z piasku kwarcowego, należy odczekać 16 godz. i po tym czasie 

można uszczelniać połączenie żywicą - elastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą. Żywicę 
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nakładamy szpachelką w uszczelnianą szczelinę lub wypełniamy nią otwór i wciskamy w tę masę 

np.  przepust lub koryto odwodnienia liniowego. Wypchnięty nadmiar materiału usuwamy z łączonych 

powierzchni, a całość przesypujemy piaskiem kwarcowym, który po stwardnieniu żywicy zmiatamy. 

Tak powstałe połączenie stanowi właściwe podłoże pod np. dalsze warstwy izolacji powłokowej - 

elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa uszczelniająca, zapewniająca wodoszczelność. Połączenie takie 

jest odporne również na drgania wywołane dynamiczną pacą pomp tłoczących np. wodę do basenu. 

Produktem tym można uszczelniać i osadzać oświetlenia basenowe, spusty, przelewy, itp.  

 

7.3.2.15. Izolacje termiczne, akustyczne i przeciwpożarowe 

 

Na stropach pomieszczeń suchych stosować jako izolację termiczną i akustyczną ze styropianu EPS100 

– wg opisów warstw. Na stropach pomieszczeń mokrych stosować jako izolację termiczną i akustyczną 

styrodur lub równoważną – wg opisów warstw. W miejscach zastosowania ogrzewania podłogowego 

ocieplenie wg zastosowanego systemu ogrzewania , 3,5 cm izolacji systemowej ogrzewania 

podłogowego + 3 cm styroduru lub izolacji równoważnej. Na te warstwy na rurach ogrzewania 

podłogowego ułożyć 6,5 cm posadzki betonowej w technologii ogrzewania podłogowego. Izolacja 

termiczna w warstwach podłóg na gruncie - polistyren ekstradowany - 10 cm. Pod poziomą izolację 

termiczną układać paroizolację. Na poziomą izolację termiczną układać folię budowlaną zgrzewaną 

zabezpieczającą przed zalaniem wodą w czasie wylewania betonu - jastrychów. Pod urządzeniami 

(centralami wentylacyjnymi i urządzeniami technologii wody - wg lokalizacji na proj. konstr. i 

technologii wody) zamiast warstw posadzki wykonać podstawę - fibrobeton - wg proj. konstrukcji. W 

przypadku przejścia kanałów, rur i kabli z pomieszczeń wydzielonych pożarowo przez murowane  i 

wylewane przegrody - uszczelnić odpowiednim środkiem posiadającym właściwy atest 

przeciwpożarowy – do wymaganej klasy odporności przeciwpożarowej.  Wszystkie przejścia 

techniczne i sanitarne przez stropy oraz przez mury uszczelnić do wymaganej klasy ppoż. zgodnie z 

aneksem ochrony ppoż. Zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodnie z aneksem ochrony 

przeciwpożarowej. Do odbioru budynku po zakończonej realizacji należy przedstawić atesty materiałów 

i wszystkich użytych środków impregnacyjnych i wykończeniowych. 

 

7.3.2.16. Stolarka fasadowa, okienna i drzwiowa 

 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna 

Dobór typów w zależności od lokalizacji w strefach suchych i mokrych. 

Stosować drzwi obiektowe atestowane - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej i projektem wnętrz. 

W Sali Konferencyjnej zastosować drzwi akustyczne -  42 dB  gr. 60 mm , wysokość drzwi  240 cm . 

W pomieszczeniach biurowych i usługowych i Sali konferencyjnej stosować uszczelki wyciszające 

EPDM. Stosować kompletne zestawy drzwiowe z ościeżnicami w kolorze drzwi - zgodnie z 

zestawieniem stolarki drzwiowej i projektem wnętrz.  Klamki ze stali nierdzewnej z rozetą i wkładką 

bębenkową. Zawiasy trzyczęściowe ocynkowane z łożyskiem kulkowym. Drzwi do kabin WC, ścianki 

przebieralni - systemowe z kompaktowego laminatu wysokociśnieniowego (z dystansem od podłogi 15 

cm).  Drzwi wewnętrzne pełne lub przeszklone -  szczegółowe zestawienie wg projektu budowlanego.  

Drzwi zewnętrzne  stalowe,  ocieplone, antywłamaniowe, ocynkowane i malowane wielowarstwowo,  

Drzwi zewnętrzne,  aluminiowe, przeszklone - szczegółowe zestawienie wg projektu budowlanego.  

Drzwi wejściowe do budynku i inne łatwo dostępne z terenu montować w wykonaniu 
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antywłamaniowym w klasie P2.Drzwi fasad przesuwnych wyposażyć w drzwi automatycznie 

rozsuwane wyposażone w system ppoż. automatycznego otwierania w przypadku pożaru i zaniku 

napięcia oraz akumulator umożliwiający otwarcie drzwi po zaniku napięcia. Drzwi te połączyć z 

sygnalizacją pożaru w budynku. Wskazane na rzutach elementy stolarki zamontować w odpowiednim 

wykonaniu przeciwpożarowym, dymoszczelnym, akustycznym (dB42), antypanicznym. W drzwiach o 

wymogach ppoż. oraz toaletach należy zastosować drzwi samozamykające się, zgodnie z zestawieniem 

stolarki. Drzwi na drogach ewakuacji muszą zapewniać wymagane światło przejścia opisane na rzutach. 

        

Zalecenia dotyczące drzwi: 

a) wszystkie drzwi muszą posiadać po trzy komplety kluczy patentowych, 

b) drzwi dymoszczelne i ognioodporne muszą posiadać właściwe atesty, 

c) drzwi dymoszczelne i ognioodporne montować zgodnie z instrukcją producenta, 

d) wszystkie otwory drzwiowe zabezpieczyć przed zbyt szerokim otwieraniem się poprzez montaż 

odbojów gumowych,  

e) drzwi otwierane pod kątem 180° – z blokowaniem w pozycji pełnego otwarcia, 

f) wszystkie przeszklenia drzwi wykonać z szyb bezpiecznych, 

g) w drzwiach o wymogach ppoż. oraz toaletach należy zastosować drzwi samozamykające się, 

zgodnie z zestawieniem stolarki, 

h) drzwi wejściowe do budynku montować w wykonaniu antywłamaniowym. 

We wszystkich drzwiach z wyjątkiem pomieszczeń technicznych, zapleczy, pomocniczych i biurowych 

stosować samozamykacze szynowe.  Dobór typów w zależności od lokalizacji w strefach suchych i 

mokrych. Przed wykonaniem (zamówieniem) drzwi należy wykonać obliczenia statyczne 

potwierdzające prawidłowość doboru elementów konstrukcyjnych, mocowań i przeszkleń. Przed 

montażem stolarki drzwiowej firma dostarczająca i montująca, zobowiązana jest uzgodnić projekt 

warsztatowy z autorami dokumentacji. Zamówienia stolarki drzwiowej dokonać po sprawdzeniu 

wszystkich wymiarów na budowie. 

 

Drzwi zewnętrzne, aluminiowe, przeszklone: 

Stosować system o parametrach nie gorszych jak podano, pozwalający na uzyskanie bardzo dobrych 

parametrów izolacyjności cieplnej, akustycznej, ochrony przed wiatrem i wodą oraz bezpieczeństwa. 

System z przekładkami pomiędzy profilami aluminiowymi dla uzyskania bardzo dobrych wartości 

izolacyjności termicznej. Rolę izolacji termicznej spełniają komorowe izolatory termiczne wraz z 

wypełnieniem. System zapewniający możliwość stworzenia konstrukcji o dużych powierzchniach i 

uzyskania bardzo dobrej wartości współczynnika przenikania ciepła na poziomie Uf=0,9W/m2K. 

Głębokość konstrukcyjna   profil ościeżnicy i skrzydła - 77 mm  

Przepuszczalność powietrza  klasa 4 wg PN 12207 

Wodoszczelność   E900 wg PN-EN 12208 

Współczynnik przenikania ciepła Uf = 0,9W/m2K wg PN-EN ISO 10077-2 

Izolacyjność akustyczna  36-45 dB wg PN-EN ISO 140-3 

Odporność na włamanie  RC2 

Kolorystyka     RAL 9006 

Kształtowniki aluminiowe, z których są wykonywane ościeżnice, słupki, szczebliny i ramy skrzydeł 

wyciskane ze stopu aluminium AlMgSiO.5 F22 zgodnie z normami: 

a) PN-EN 573-3:2009 - stop 
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b) PN-EN 12020-2:2008 – tolerancje 

c) PN-EN 755-9:2008 - własności wytrzymałościowe 

Profile termicznie izolowane systemowe z dwóch części aluminiowych, wewnętrznej i zewnętrznej, 

oddzielonych od siebie taśmami izolacyjnymi. Część wewnętrzną i zewnętrzną stanowią najczęściej 

profile o przekroju skrzynkowym. Rolę izolacji termicznej w profilach spełniają taśmy izolacyjne z 

poliamidu 6.6 GF 25 wzmocnionego włóknem szklanym wraz z piankami poliuretanowymi PIR 

umieszczonymi w komorze utworzonej przez w/w taśmy izolacyjne oraz przez ścianki aluminiowych 

części profilu; 

a) głębokość profili futrynowych oraz skrzydeł drzwiowych wynosi: 77 mm, 

b) szerokość widokowa złożenia futryny i skrzydła drzwiowego wynosi: 144,9 mm 

c) szerokość widokowa złożenia skrzydła czynnego i biernego w drzwiach dwuskrzydłowych 

wynosi 163,4 mm; 

d) szerokość profilu poprzeczki w drzwiach wynosi 102,1 mm 

e) profile przyszybowe o zwiększonej odporności na włamanie, przyjęte ze względu na sztywność  

o wysokości 22 mm, dobierane w zależności od grubości wypełnienia  

f) dolny profil drzwi tzw. „kopniak” o szerokości 152,1 mm.  

Projektuje się drzwi bezprogowe. Szczelność przy posadzce zapewnia opadający doszczelniacz 

progowy. 

a)  zewnętrzny wymiar drzwi jednoskrzydłowych wynosi 211 mm + szerokość światła przejścia 

drzwi mierzona od futryny do skrzydła drzwiowego otwartego do kąta 90 stopni; 

b)  zewnętrzny wymiar drzwi dwuskrzydłowych wynosi 288 mm + szerokość światła przejścia 

drzwi (mm) mierzona między skrzydłami drzwiowymi otwartymi do kąta 90 stopni; 

c)  wysokość drzwi wynosi 67 mm + wysokość światła przejścia drzwi; 

d)  współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji nie wyższy niż U=0,87 W/m2K; 

e)  infiltracja powietrza w klasie 4, wg PN-EN 1026:2001,\ 

f)  szczelność na przenikanie wody w klasie E750, wg PN-EN 1027:2001; 

g) odporność na uderzenia w klasie 5, wg PN-EN 13049:2004; 

h) odporność na uderzenie wiatrem w klasie C5 wg PN-EN 12211:2011; 

i) uderzenie bezpieczeństwa +/- 3000 Pa wg PN-EN 12211:2011; 

j) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu 

systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane); 

k) kolor profili oraz okuć wg zestawienia ślusarki; 

l) powłoki lakierowane proszkowo powinny  spełniać następujące wymagania:  

 grubość nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-

EN ISO 2808:2000,  

 twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej 

powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  

 odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,  

 odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły 

solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, 

 odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 

destylowanej w temperaturze 23 ˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% 

HCl, 1% H2SO4, 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% 

HCl, 0,1% H2SO4, 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001. 
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 lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 

m) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu 

aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości oraz ugięcie żadnej krawędzi szkła nie było 

większe niż 8 mm,  

n) szklenie: dwukomorowe szyby zespolone, bezpieczne o współczynniku przenikania ciepła 

U=0,4 lub U=0,5 W/m2K. Przyjęto zastosowanie ciepłych ramek dystansowych 

o) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 

p) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru 

termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003, 

q) okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,  

 

Montaż stolarki: 

Stosować uszczelnienie paroizolacyjne od wewnętrznej strony pomieszczeń (elastyczne folie 

paroszczelne), pianka poliuretano+wa wypełniająco i uszczelnienie paroprzepuszczalne na zewnątrz 

stolarki. 

 

Typy drzwi do zastosowania - drzwi wewnętrzne: 

 

Typ 

drzwi 
Opis drzwi 

Drzwi jednoskrzydłowe 
D1  drzwi pełne,  

 wykończenie skrzydła i ościeżnicy: okleina CPL HQ; 

 konstrukcja skrzydła: płyta wiórowa pełna, wzmocniona sklejką; 

 skrzydło w wersji przylgowej; 

 zawiasy skrzydła: obiektowe, wzmocnione; 

 grubość skrzydła: 40mm; 

 typ ościeżnica: drewniane, regulowane z wyłogami 6cm; 

 w pomieszczeniach biurowych i usługowych uszczelki wyciszające EPDM; 

 uszczelka progowa: brak; 

 klamka: INOX stal nierdzewna - rozeta bezpieczna; 

D2  drzwi pełne, z otworami wentylacyjnymi: tuleja stal nierdzewna; 

 wykończenie skrzydła i ościeżnicy: okleina CPL HQ; 

 konstrukcja skrzydła: płyta wiórowa pełna, wzmocniona sklejką; 

 skrzydło w wersji przylgowej; 

 zawiasy skrzydła: obiektowe, wzmocnione; 

 grubość skrzydła: 40mm; 

 typ ościeżnica: drewniane, regulowane z wyłogami 6cm; 

 w pomieszczeniach biurowych i usługowych uszczelki wyciszające EPDM; 

 klamka: INOX stal nierdzewna - rozeta bezpieczna; 

 stosować samozamykacze; 

D2a  drzwi pełne, z otworami wentylacyjnymi: tuleja stal nierdzewna; 

 skrzydło w wersji wykładanej - zawiasy pozwalające otworzyć się na 180° 

 wykończenie skrzydła i ościeżnicy: okleina CPL HQ; 

 konstrukcja skrzydła: płyta wiórowa pełna, wzmocniona sklejką; 

 skrzydło w wersji przylgowej; 
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 zawiasy skrzydła: obiektowe, wzmocnione; 

 grubość skrzydła: 40mm; 

 typ ościeżnica: drewniane, regulowane z wyłogami 6cm; 

 w pomieszczeniach biurowych i usługowych uszczelki wyciszające EPDM; 

 klamka: INOX stal nierdzewna - rozeta bezpieczna; 

 stosować samozamykacze; 

D3  drzwi jednoskrzydłowe, HPL;  

 przeznaczenie: kabiny WC w ściankach systemowych HPL; 

 drzwi z laminatu wysokociśnieniowego, gr. płyty: 12-13 mm, z podcięciem 

wentylacyjnym; 

 kolor: czarny;  

 wielkości użytkowa: 80/200 cm; 

 podcięcie wentylacyjne, wys. 3 cm; 

 zawiasy: z aluminium montowany do wąskiej krawędzi płyty;  

 samodomykacz grawitacyjny, rdzeń stalowy wspornik z aluminium montowany do 

płyty, rdzeń stalowy zamkopochwyt z aluminium;  

 awaryjne otwieranie; 

D4  drzwi wodoodporne, odporne na warunki basenowe, konstrukcja skrzydła: rama 

konstrukcyjna z odpornego chemicznie tworzywa; 

 wypełnienie skrzydła: pianka poliuretanowa twarda; 

 elementy skrzydła łączone klejem odpornym na działanie wody i czynników 

agresywnych chemicznie; 

 rama i wypełnienie obłożona dwustronnie HPL;   

 skrzydło w wersji przylgowej; 

 wykończenie skrzydła: okleina HPL – 1,5 mm; 

 dwa zawiasy ze stali nierdzewnej; 

 zawiasy trzyczęściowe z łożyskiem kulkowym; 

 okno okrągłe („bulaj”) – szklenie: szyba hartowana matowa; 

 zamek patentowy ze stali nierdzewnej; 

 ościeżnica kątowa, z blachy stalowej, obustronnie ocynkowanej; 

 ościeżnica wyposażona w dwa zawiasy czopowe, uszczelkę gumową, sześć dybli 

montażowych; 

 ościeżnica lakierowana proszkowo farba podkładową; 

 klamki ze stali nierdzewnej z rozetą pod wkładkę bębenkową; 

 uszczelki EPDM; 

D6  drzwi pełne, odporne na uderzenia, skrzydło w wersji przylgowej; 

 wykończenie skrzydła: okleina HPL, 0,7 mm;  

 panel ochronny górny i dolny;  

 konstrukcja skrzydła: rama konstrukcyjna z klejonki drewna iglastego, obłożona 

obustronnie płytą HDF, wzmocniona wewnętrznym ramiakiem; 

 wypełnienie skrzydła: płyta wiórowa otworowa; 

 profil krawędzi skrzydła: "K" - boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej; 

 trzy wzmocnione zawiasy czopowe; 

 ościeżnica wyposażona w trzy zawiasy czopowe, uszczelkę gumową, sześć dybli 

montażowych; 

 ościeżnica metalowa, kątowa, z blachy stalowej, obustronnie ocynkowanej, o gr. 

1,2mm; 
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 ościeżnica lakierowana proszkowo farba podkładową na kolor wg proj. wnętrz w 

PW; 

 zamek na klucz zwykły;  

 rozeta bezpieczna; 

D6a  drzwi pełne, odporne na uderzenia, skrzydło w wersji wahadłowej; 

 wykończenie skrzydła: okleina HPL, 0,7 mm;  

 panel ochronny górny i dolny;  

 konstrukcja skrzydła: rama konstrukcyjna z klejonki drewna iglastego, obłożona 

obustronnie płytą HDF, wzmocniona wewnętrznym ramiakiem; 

 wypełnienie skrzydła: płyta wiórowa otworowa; 

 profil krawędzi skrzydła: "K" - boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej; 

 trzy wzmocnione zawiasy czopowe; 

 ościeżnica wyposażona w trzy zawiasy czopowe, uszczelkę gumową, sześć dybli 

montażowych; 

 ościeżnica metalowa, kątowa, z blachy stalowej, obustronnie ocynkowanej, o gr. 

1,2mm; 

 ościeżnica lakierowana proszkowo farba podkładową na kolor wg proj. wnętrz w 

PW; 

 zamek na klucz zwykły;  rozeta bezpieczna; 

D7  drzwi pełne, odporne na uderzenia, z otworami wentylacyjnymi,  

 skrzydło w wersji przylgowej; 

 wykończenie skrzydła: okleina HPL, 0,7 mm;  

 panel ochronny górny i dolny z otworami wentylacyjnymi;  

 konstrukcja skrzydła: rama konstrukcyjna z klejonki drewna iglastego, obłożona 

obustronnie płytą HDF, wzmocniona wewnętrznym ramiakiem; 

 wypełnienie skrzydła: płyta wiórowa otworowa; 

 profil krawędzi skrzydła: "K" - boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej; 

 trzy wzmocnione zawiasy czopowe; 

 ościeżnica wyposażona w trzy zawiasy czopowe, uszczelkę gumową, sześć dybli 

montażowych; 

 ościeżnica metalowa, kątowa, z blachy stalowej, obustronnie ocynkowanej, o gr. 

1,2mm; 

 ościeżnica lakierowana proszkowo farba podkładową na kolor wg proj. wnętrz w 

PW; 

 zamek na klucz zwykły z blokadą łazienkową; 

 rozeta bezpieczna; 

D9  drzwi pełne, p.poż. EI 60; 

 wykończenie skrzydła: CPL HQ, gr. 0,7 mm; 

 konstrukcja skrzydła: rama konstrukcyjna z klejonki drewna iglastego, 

 poszycie skrzydła płytą HDF; 

 wypełnienie: ognioodporna warstwowa płyta; 

 profil krawędzi skrzydła: boki oraz góra oklejone taśmą obrzeżową w kolorze 

skrzydła; 

 skrzydło w wersji przylgowej; 

 w skrzydle uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury; 

 cztery zawiasy, zamek patentowy, rozeta bezpieczna; 

 stosować samozamykacze; 

 ościeżnica drewniana 100 mm; 



Programu funkcjonalno – użytkowy dla „Budowy i przebudowy obiektów sportowo - rekreacyjnych 

Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie” - Zadanie inwestycyjne nr1  v 27_07_2017 

 

 

 

 
 

Agraria sp. z o.o. 

00-941 Warszawa 
Ul. Marii Konopnickiej 

6 

www.agrapool.pl 

            
 

   str. 37 
           

 

 w ościeżnicy uszczelka ognioodporna; 

 drzwi i ościeżnica muszą posiadać atesty p.poż.; 

D10  drzwi pełnoszklane, wewnętrzne,  

 szyba: bezpieczna, hartowana, gr. 4 mm, mleczna, biała,; 

 klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej; 

 zamki pokojowe ze stali nierdzewnej; 

 ościeżnica ze stali nierdzewnej - klasa odporności C4 - na całą szerokość muru; 

okucia np. DORMA TWIN; 

Drzwi dwuskrzydłowe  
Dd1  dwuskrzydłowe,  przeszklone, aluminiowe, wewnętrzne; 

 wymiary: 90+30/215 cm 

 otwór w ścianie -130/220 cm (spr. u producenta) 

 szyba: bezpieczna, hartowana, gr. 4 mm; 

 zawiasy ze stali nierdzewnej; 

 zamki pokojowe ze stali nierdzewnej; 

 uszczelki EPDM; 

 zawiasy trzyczęściowe z łożyskiem kulkowym;  

 zamek z kontrolą dostępu; 

Dd2  dwuskrzydłowe,  pełne, odporne na uderzenia; 

 wymiary: 90+30/215 cm 

 otwór w ścianie  130/220 cm (spr. u producenta) 

 szyba: bezpieczna, hartowana, gr. 4 mm; 

 zawiasy ze stali nierdzewnej; 

 zamki pokojowe ze stali nierdzewnej; 

 uszczelki EPDM; 

 zawiasy trzyczęściowe z łożyskiem kulkowym;  

 zamek z kontrolą dostępu; 

Dd3  dwuskrzydłowe,  przeszklone, aluminiowe, wewnętrzne; 

 wymiary: 90+90/215 cm 

 otwór w ścianie  190/220 cm (spr. u producenta) 

 szyba: bezpieczna, hartowana, gr. 4 mm; 

 zawiasy ze stali nierdzewnej; 

 zamki pokojowe ze stali nierdzewnej; 

 uszczelki EPDM; 

 zawiasy trzyczęściowe z łożyskiem kulkowym;  

 zamek z kontrolą dostępu; 

Dd5  dwuskrzydłowe,  pełne, odporne na uderzenia; 

 wymiary : 90+90/210 cm 

 otwór w ścianie  160/215 cm (spr. u producenta) 

 szyba: bezpieczna, hartowana, gr. 4 mm; 

 zawiasy ze stali nierdzewnej; 

 zamki pokojowe ze stali nierdzewnej; 

 uszczelki EPDM; 

 zawiasy trzyczęściowe z łożyskiem kulkowym;  

 zamek z kontrolą dostępu; 

Dd6  dwuskrzydłowe,  pełne, odporne na uderzenia, skrzydła w wersji wahadłowej; 

 wielkości użytk. 90+90/210 cm 
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 otwór w ścianie  190/215 cm (spr. u producenta) 

 szyba: bezpieczna, hartowana, gr. 4 mm; 

 zawiasy ze stali nierdzewnej; 

 zamki pokojowe ze stali nierdzewnej; 

 uszczelki EPDM; 

 zawiasy trzyczęściowe z łożyskiem kulkowym;  

 zamek z kontrolą dostępu; 

Dd8  dwuskrzydłowe,  pełne, p.poż. EI 60,  

 wielkości użytk. 90+50/215 cm 

 otwór w ścianie  150/220 cm (spr. u producenta) 

 wykończenie skrzydła: CPL HQ, gr. 0,7 mm; 

 konstrukcja skrzydła: rama konstrukcyjna z klejonki drewna iglastego, 

 poszycie skrzydła płytą HDF; 

 wypełnienie: ognioodporna warstwowa płyta; 

 profil krawędzi skrzydła: boki oraz góra oklejone taśmą obrzeżową w kolorze 

skrzydła; 

 skrzydło w wersji przylgowej; 

 w skrzydle uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury; 

 cztery zawiasy, zamek patentowy, rozeta bezpieczna; 

 stosować samozamykacze; 

 ościeżnica drewniana 100 mm; 

 w ościeżnicy uszczelka ognioodporna; 

 drzwi i ościeżnica muszą posiadać atesty p.poż.; 

 

Uwagi ogólne: 

1) światło przejścia po otwarciu skrzydła min. 91 cm, w przypadku drzwi dwuskrzydłowych 

warunek ten musi spełniać skrzydło podstawowe; 

2) wszystkie drzwi muszą posiadać po trzy komplety kluczy; 

3) montować odboje gumowe; 

4) drzwi specjalne (ppoż., dymoszczelne) muszą posiadać odpowiednie atesty i być montowane 

zgodnie z instrukcją producenta; 

5) wszystkie wymiary (zwłaszcza wymagane otwory w ścianie) sprawdzić na etapie murowania 

ścian u producenta drzwi; 

6) drzwi zewnętrzne sal konferencyjnych w wysokość 240cm, klasa ogniowa wg zaleceń 
strażaka, izolacja akustyczna  42 dB z kontrola dostępu (zamki na karty); 

7) do WC niepełnosprawnych zalecane  drzwi  rozsuwane  lub łamane; 
8) w pomieszczeniu magazynowym 1.1.9  (magazyn stołów i krzeseł), drzwi dwuskrzydłowe 

o szerokości minimum 130cm i wysokości  240cm 
 

Wszystkie przeszklenia okien wykonać jako szyby zespolone, niskoemisyjne. Przeszklenia w klasie 

bezpieczeństwa P2. 

 

Wytyczne ogólne ppoż.: 

Dla wskazanych w zestawieniach pozycji stolarki i ślusarki należy bezwzględnie zachować zadane 

wymagania przeciwpożarowe. Wszelkie pozycje stolarki i ślusarki o klasie odporności pożarowej muszą 
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bezwzględnie posiadać atesty  i certyfikaty ITB dla drzwi przeciwpożarowych o danej klasie. Certyfikat 

obejmuje również okucia. 

 

7.3.2.17. Zewnętrzne fasady i drzwi w fasadach, stolarka okienna, wewnętrzne aluminiowe 

ścianki szklane, świetliki  

 

Zewnętrzne fasady i drzwi w fasadach aluminiowe, przeszklenie 3-szybowe, zespolone, bezpieczne, 

profile rozdzielane termicznie, antywłamaniowe, zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie 

wykonawczym. 

Wewnętrzne fasady aluminiowe,  przeszklenie 3-szybowe, zespolone, bezpieczne, ppoż. – w 

wymaganej klasie EI wg zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym.  Dla wszystkich fasad przed 

produkcją należy wykonać warsztatowe obliczenia statyczne potwierdzające prawidłowość doboru 

elementów aluminiowych i przeszkleń. Projekt warsztatowy fasad podlega zatwierdzeniu przez autorów 

projektu budowlanego. W części basenowej profile peanodowane w klasie C4 oraz malowane 

elektrostatycznie, proszkowo zgodnie z ZUAT-15/III.11/2005 dla kategorii korozyjności C4 wg PN-EN 

ISO 12944-2 potwierdzone badaniem LO 905/06. 

 

Montaż stolarki: 

Stosować profesjonalny montaż szczelny fasad: uszczelnienie paroizolacyjne od wewnętrznej strony 

pomieszczeń (elastyczne folie paroszczelne), pianka poliuretanowa wypełniająco i uszczelnienie 

paroprzepuszczalne na zewnątrz stolarki.  Przed wykonaniem (zamówieniem) fasad wewnętrznych, 

zewnętrznych, systemów przesuwnych należy wykonać obliczenia statyczne potwierdzające 

prawidłowość doboru elementów konstrukcyjnych, mocowań i przeszkleń. Przed montażem fasad 

wewnętrznych, zewnętrznych, systemów przesuwnych firma dostarczająca i montująca, zobowiązana 

jest uzgodnić projekt warsztatowy z autorami dokumentacji. Zamówienia stolarki dokonać po 

sprawdzeniu wszystkich wymiarów na budowie. Wszystkie obudowy budynku we wszystkich 

płaszczyznach (ściany, dach, przeszklenia i na połączeniach tych płaszczyzn) wykonać szczelnie – 

wymagana klasa szczelności 1.5. Należy wykonać próbę szczelności budynku. 

 

Świetliki: 

Konstrukcja aluminiowa, zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie wykonawczym; przeszklenia 

trzyszybowe, bezpieczne.  Dla wszystkich świetlików przed produkcją należy wykonać warsztatowe 

obliczenia statyczne potwierdzające prawidłowość doboru elementów aluminiowych i przeszkleń: 

a) wykonanie NRO 

b) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-

6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg 

PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 

c) szerokość profili słupowych i ryglowych 50 mm - zarówno od strony wewnętrznej, jak i 

zewnętrznej, 

d) wysokość pionowej zewnętrznej listwy dekoracyjnej wraz z zewnętrzną uszczelką dociskową 

26 mm  

e) rygle konstrukcji o szerokości 50 mm i głębokości dobranej przy założeniu, że w fasadzie mają 

być zamontowane okna strukturalne wychylne lub równolegle wysuwane. Wysokość uszczelki 

podszybowej 4,2 mm. 
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f) wysokość poziomej zewnętrznej listwy dekoracyjnej wraz z zewnętrzną uszczelką dociskową 

24 mm 

g) izolatory montowane w fasadzie w wariancie HI wykonane z kształtek poliuretanowych, 

h) odporność konstrukcji na obciążenie wiatrem: 1800 Pa, wg PN-EN 13116:2004, 

i) izolacyjność akustyczna Rw = 40 dB, wg PN-EN-20140-3:1999wg PN-EN-20140-3:1999, 

j) infiltracja powietrza w klasie AE 1200 wg PN-EN 12152:2004, 

k) szczelność na przenikanie wody w klasie RE 1200 wg PN-EN 12154:2004, 

l) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 

m) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  

 grubość nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 

2808:2000, 

 twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej 

powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, 

 odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, 

 odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły 

solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, 

 odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 

destylowanej w temperaturze 23 ˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% 

HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% 

HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001, 

 lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 

n) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu 

aluminiowego nie przekraczało 1/200 rozpiętości, lecz nie więcej niż 15mm oraz ugięcie żadnej 

krawędzi szyby zespolonej nie było większe niż 8 mm, 

o) szklenie: dwukomorowe szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła (dla szyby 

ustawionej pionowo) U=0,4 W/m2K. 

p) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru 

termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003, 

q) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, wszystkie styki konstrukcji 

aluminiowej  z konstrukcją stalową odizolować przekładką z PCV lub EPDM. 

 

 

 

 

Montaż stolarki: 

Stosować profesjonalny montaż szczelny świetlików: uszczelnienie paroizolacyjne od wewnętrznej 

strony pomieszczeń (elastyczne folie paroszczelne), pianka poliuretanowa wypełniająco i uszczelnienie 

paroprzepuszczalne na zewnątrz stolarki.  

 

7.3.2.18. Wewnętrzne i zewnętrzne konstrukcje o odporności ogniowej EI 15, EI 30, EI 60 

 

Stosować system o parametrach nie gorszych jak podano, do wykonywania przeciwpożarowych ścian i 

drzwi o klasach odporności ogniowej od El 15 do El 60, stosowane jako przegrody budowlane 

zewnętrzne i wewnętrzne, profile termoizolowane składające się z dwóch części aluminiowych 
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oddzielonych od siebie taśmami izolacyjnymi. Rolę izolacji w profilach spełniają taśmy z poliamidu 

wzmocnionego włóknem szklanym o szerokości 32 mm. Profile konstrukcyjne - stopień wypełnienia 

komór kształtowników aluminiowych wkładami izolacyjnymi, ognioochronnymi w zależności od klasy 

odporności ogniowej. System sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO).  

 

Przepuszczalność powietrza   klasa 2                                wg PN-EN 12207 

Wodoszczelność                        klasa 3A                             wg PN-EN 12208 

Klasyfikacja ogniowa   klasa EI 30, EI 60          wg PN-B-02851-1,  

               PN-EN 13501-2       

Odporność na obciążenie wiatrem  klasa C1                                wg PN-EN 12210 

Izolacyjność akustyczna   Rw = 35÷40 dB              wg PN-EN ISO 140-3 

Grubość konstrukcyjna drzwi    profil ościeżnicy i skrzydła                    74,8 mm

  

Wszystkie fasady zewnętrzne w zestawach trzyszybowych (U przeszklenia = 0,6 W/m2*K), wartość 

uśredniona dla całego okna U = 0,8 W/m2*K. Wszystkie fasady wewnętrzne na styku pomieszczeń o 

różnych temperaturach wewnętrznych (np. wokół hali basenowej) wykonać w zestawach 

trzyszynowych.  W miejscach wymagających zabezpieczenie przeciwpożarowe w klasie EI15, EI 30 i 

EI 60,  stosować wewnętrzne bezszprosowe ściany całoszklane (bez widocznych pionowych profili 

między taflami szkła). na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 

wg PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-

9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 

a) wewnętrzne komory profili wypełniają wkłady gipsowe o grubości 15mm. Narożniki 

aluminiowe osłaniane są płytami silikatowo-cementowymi o grubości 8 mm. Podkładki pod 

szyby powinny być wykonane z twardego drewna. 

b) głębokość profili wynosi maksymalnie 75 mm, 

c) szerokość widokowa złożenia futryny i skrzydła drzwiowego wynosi maksymalnie 140 mm 

d) szerokość złożenia skrzydła czynnego i biernego wynosi maksymalnie 168 mm 

e) szerokość drzwi jednoskrzydłowych maksymalnie 201 mm + projektowana szerokość światła 

przejścia drzwi (mm)mierzona pomiędzy futryną i skrzydłem drzwi otwartym do kąta 90 stopni. 

f) szerokość drzwi dwuskrzydłowych wynosi maksymalnie 270 mm + projektowana szerokość 

światła przejścia drzwi mierzona pomiędzy skrzydłami otwartymi do kąta 90 stopni. 

g) wysokość drzwi maksymalnie 66 mm + projektowana wysokość światła przejścia drzwi; 

h) izolacyjność termiczna dla złożeń profili aluminiowych: Uf<2,60 W/ m2*K; 

i) izolacyjność akustyczna Rw konstrukcji: minimum 25 dB; 

j) szczelność konstrukcji: 

k) współczynnik infiltracji powietrza wg PN EN ISO 12207:2001:a≤0,1 m3/(m*h*daPa2/3), 

l) wodoszczelność według PN EN 12208:2001 – klasa 3A, ciśnienie strumienia ∆p=100Pa, 

m) trwałość mechaniczna w klasie 6 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada prawidłowości 

działania po wykonaniu 200 000 cykli otwierania i zamykania; 

n) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu 

systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane); 

o) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki; 

p) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 
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 grubość nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 

2808:2000, 

 twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej 

powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, 

 odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, 

 odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej 

oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, 

 odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 

destylowanej w temperaturze 23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% 

HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% 

HCl, 0,1% H2SO4, 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001, 

 lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 

q) szklenie: szyba zespolona w układzie EI 30 PYROBEL / 16 / 44.2 VSG bezpieczna klasy P2; 

r) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu 

aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości; 

s) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej; 

t) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spełniające wymagania 

normy  EN 12365-1:2006; 

u) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego. 

 

Montaż stolarki: 

Stosować profesjonalny montaż szczelny fasad zewnętrznych: uszczelnienie paroizolacyjne od 

wewnętrznej strony pomieszczeń (elastyczne folie paroszczelne), pianka poliuretanowa wypełniająco i 

uszczelnienie paroprzepuszczalne na zewnątrz stolarki.  

 

7.3.2.19. Konstrukcje wewnętrzne bezklasowe i dymoszczelne 

 

Stosować system o parametrach nie gorszych jak podano, do wykonywania przegród i konstrukcji do 

zabudowy wewnętrznej bez izolacji termicznej, ale również w wykonaniu dymoszczelnym, dającym 

możliwość wykonania konstrukcji łukowych, ścian pod dowolnym kątem, konstrukcji o dużych 

gabarytach, drzwi otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz, całoszklanych, jedno- i dwuskrzydłowych.  

 

Przepuszczalność powietrza  klasa 2                                   wg PN-EN 1227 

Siła operacyjna    klasa 2                                wg PN-EN 12217 

Trwałość mechaniczna   klasa 5                                 wg PN-EN 12400 

Dymoszczelność    klasa Sa, Sm                     wg PN-EN 13501-2 

Izolacyjność akustyczna  Rw=22-32 dB                 wg PN-EN ISO 140-3 

 

a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-

6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg 

PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 

b) głębokość profili futrynowych i skrzydeł wynosi 50mm. Profile futryny i skrzydła drzwiowego 

licują się zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrzne, 

c) szerokość złożenia futryny i skrzydła drzwiowego wynosi 137,5 mm, 
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d) szerokość złożenia skrzydła czynnego i biernego drzwi wynosi 172 mm, 

e) zewnętrzny wymiar szerokości drzwi jednoskrzydłowych wynosi 165 mm + projektowana 

szerokość światła przejścia drzwi, dla skrzydła otwartego do kąta 90 stopni, 

f) Zewnętrzny wymiar szerokości dla drzwi dwuskrzydłowych wynosi 206 mm + projektowana 

szerokość światła przejścia drzwi dla skrzydeł otwartych do kąta 90 stopni, 

g) zewnętrzny wymiar wysokości drzwi wynosi 62 mm + wysokość światła przejścia drzwi, 

h) widokowa szerokość poprzeczki drzwiowej oraz poprzeczki okna stałego wynosi 85,8 mm, 

i) widokowa szerokość futryny okna stałego wynosi 47,3 mm, 

j) integralną częścią systemu jest rozwiązanie okna podnoszonego okna podawczego, w którym 

możliwe jest zastosowanie przeciwwag ułatwiających podnoszenie i opuszczanie skrzydła 

okiennego, 

k) głębokość profili okna podawczego wynosi 21,8 mm, a jego wysokość to 56,2 mm, 

l) szerokość złożenia profili li skrzydła czynnego i biernego wynosi 63,7 mm, 

m) izolacyjność akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min: 

- Rw = 22 dB dla okien i drzwi z szybą pojedynczą grubości 6mm, 

- Rw = 32 dB dla ścianek działowych z szybą pojedynczą grubości 6mm, 

n) szczelność konstrukcji: 

- współczynnik infiltracji powietrza według PN EN 12207:2001: a≤0,1 m3/(m*h*daPa2/3) co 

najmniej klasa 2, 

o) trwałość mechaniczna w klasie 5 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada prawidłowości 

działania po wykonaniu 100 000 cykli otwierania i zamykania, 

p) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu 

systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane); 

q) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 

r) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 

- grubość nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 

2808:2000, 

- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej 

powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, 

- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, 

- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły 

solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, 

- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 

destylowanej w temperaturze 23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% 

HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% 

HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001, 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 

s) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu 

aluminiowego nie przekraczało H/400 (H-wysokość ścianki), 

t) szklenie: szyby pojedyncze 44.2 VSG klasy P2A, 

u) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 

v) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru 

termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003; 

w) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 
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x) Przyjęty system musi umożliwiać wykonanie certyfikowanych konstrukcji dymoszczelnych. 

Przed wykonaniem (zamówieniem) fasad wewnętrznych, zewnętrznych, systemów przesuwnych należy 

wykonać obliczenia statyczne potwierdzające prawidłowość doboru elementów konstrukcyjnych, 

mocowań i przeszkleń. Przed montażem fasad wewnętrznych, zewnętrznych, systemów przesuwnych 

firma dostarczająca i montująca, zobowiązana jest uzgodnić projekt warsztatowy z autorami 

dokumentacji. Zamówienia fasad dokonać po sprawdzeniu wszystkich wymiarów na budowie. 

 

Montaż stolarki: 

Stosować profesjonalny montaż szczelny fasad: uszczelnienie paroizolacyjne od wewnętrznej strony 

pomieszczeń (elastyczne folie paroszczelne), pianka poliuretanowa wypełniająco i uszczelnienie 

paroprzepuszczalne na zewnątrz stolarki.  

 

7.3.2.20. Okna  

 

Stolarka okienna, aluminiowe, przeszklenie 3-szybowe, zespolone, bezpieczne, profile rozdzielane 

termicznie, antywłamaniowe, zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie wykonawczym. Standard 

wykończenia okien wysoki, okucia obwiedniowe, zawiasy regulowane, regulacja docisku skrzydła, 

system drenażowy.   Wszystkie okna w zestawach trzyszybowych (U przeszklenia = 0,6 W/m2*K), 

wartość uśredniona dla całego okna U = 0,8 W/m2*K. Kolorystyka elementów aluminiowych stolarki 

okiennej, fasad i drzwi w fasadach: RAL 9006. Okna z klamkami powyżej wysokości 210 cm od 

posadzki wyposażyć w okucia umożliwiające otwieranie ich z wys. ok. 100 cm. W pomieszczeniach 

bez wentylacji mech. wykonać nawiewniki wentylacyjne, zwykłe, w kolorze ram. Uszczelki EPDM, 

okucia obwiedniowe, zawiasy regulowane, regulacja docisku skrzydła, system drenażowy, klocki 

podpierające skrzydło okienne. Klamki w kolorze aluminium,  stal – satyna.  Parapety zewnętrzne z 

blachy stalowej powlekanej,  wewnętrzne,  częściach ogólnodostępnych z kamienia sztucznego, w 

części przeznaczonej dla personelu z PCV (za wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych, gdzie należy je 

wykonać z płytek ceramicznych). Przed wykonaniem (zamówieniem) okien należy wykonać obliczenia 

statyczne potwierdzające prawidłowość doboru elementów konstrukcyjnych, mocowań i przeszkleń. 

Przed montażem okien firma dostarczająca i montująca, zobowiązana jest uzgodnić projekt warsztatowy 

z autorami dokumentacji. Zamówienia stolarki okiennej dokonać po sprawdzeniu wszystkich wymiarów 

na budowie. Wszystkie przeszklenia sali wielofunkcyjnych, konferencyjnych wyposażyć w zewnętrzne 

żaluzje fasadowe sterowane automatycznie na bazie systemu inteligentnego sterowania instalacjami w 

budynku. Okna otwierane wyposażone w zaczepy kontaktowe przeznaczone do elektronicznej kontroli 

sterowane na bazie  systemu inteligentnego sterowania instalacjami w budynku. 

 
Montaż stolarki: 

Stosować profesjonalny montaż szczelny okien: uszczelnienie paroizolacyjne od wewnętrznej strony 

pomieszczeń (elastyczne folie paroszczelne), pianka poliuretanowa wypełniająco i uszczelnienie  

paroprzepuszczalne na zewnątrz stolarki.  

 

7.3.2.21. Dźwigi   

 

Dźwig osobowy wewnętrzny, lokalizacja w hallu głównym 
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Dźwig hydrauliczny, z podszybiem betonowym, konstrukcja nośna szybu stalowa, obudowana szybami 

bezpiecznymi. Wykonanie szybu w wysokim standardzie. Profile stalowe malowane proszkowo, kolor 

RAL 9006. Pokrycie ścian i daszku szybami hartowanymi klejonymi z fazowanymi krawędziami, 

mocowane na wspornikach ze stali nierdzewnej. Inne elementy wykończenia dźwigu – ramki 

dystansowe, łączniki itp. w wysokim standardzie, ze stali nierdzewnej. Dźwig spełniający wymagania 

prawa budowlanego dostępności dla osób niepełnosprawnych. Umożliwia swobodne manewrowanie 

wózkiem w kabinie. Wymiary kabiny: szer. x gł. = 1,4 x 1,4 m, drzwi o szer. 0,9 m. Dźwig powinien 

spełniać wymagania polskich norm. 

 

Dane techniczne dźwigu: 

a)    Typ - osobowy  

b) Udźwig - 1000 kg 

c)    Prędkość - 0,6 m/s 

d) Ilość przystanków - 3 

e)    Ilość dojść- 3 

f)    Kabina - przelotowa o wymiarach 1100 x 2100 x 2170 mm 

g) Drzwi szybowe - 900 x 2000 mm automatyczne teleskopowe przeszklone 

h) Drzwi kabinowe- 900 x 2000 mm automatyczne teleskopowe przeszklone 

i)    Sterowanie - mikroprocesorowe zbiorcze w dół 

j)    Napęd - hydrauliczny 

k) Zasilanie - prąd trójfazowy 3 x 380/400 V 50 Hz ± 5% - pojedyncza faza 220/230 V 50 Hz ± 

5% 

l)    Moc silnika - 14,7 kW 

m) Temperatura - od 5°C do 40°C 

n) Ilość startów - 42 /h 

o) Maszynownia – dolna boczna w szafie – w pom. 01.01 

p) Wymagane parametry szybu: 

q) Szyb - 1700 x 2610 mm (wymiary wewnętrzne) 

r)    Podszybie - 1300 mm 

s)   Nadszybie - 3400 mm 

 

Wykonanie dźwigu: 

a) Kabina przeszklona szkłem bezpiecznym 2 ściany 

b) Szkielet kabiny stal nierdzewna INOX  

c) Cokół przypodłogowy nierdzewny INOX 

d) Lustro   

e) Poręcz okrągła nierdzewna średnicy 30mm 

f) Podłoga gumowa - kolor czarny 

g) Oświetlenie jarzeniowe pośrednie 

h) Sufit kolor ciemnoszary 

i) Panel sterowania ze stali nierdzewnej zamocowany w ścianie bocznej wyposażony w: 

przyciski z opisem Brailla 

j) Kolumna naprzeciw panelu dyspozycji nierdzewna INOX 

k) Piętrowskazywacz w kabinie w panelu dyspozycji 
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l) Piętrowskazywacze na przystanku podstawowym w kasecie dyspozycji 

m) Oświetlenie awaryjne 2 h po zaniku zasilania 

n) Kasety wezwań z blachy nierdzewnej 

o) Drzwi szybowe i kabinowe stal nierdzewna INOX 

p) Dźwig wyposażony w układ awaryjnego zjazdu po zaniku zasilania i otwarcia drzwi. 

q) Interfon kabina maszynownia z możliwością podłączenia do linii telefonicznej zewnętrznej.  

W telefonie można zakodować trzy kolejne numery do służb konserwatorskich i ratowniczych. 

r) Funkcja ppoż. 

Przed wybudowaniem szybu dobrać dźwig w uzgodnieniu z Inwestorem. 

 

Dźwig elektryczny osobowo-towarowy, bez maszynowni: 

 

Dane ogólne: 
Typ dźwigu       Dźwig elektryczny osobowo-towarowy, bez maszynowni 

Udźwig nominalny        400 kg  

Prędkość        1 m/s 

Wysokośćpodnoszenia 4.00 m  

Liczba dojść/przystanków Dźwig zatrzymuje się na 2 przystankach. Ilość dojść od strony 

przystanku podstawowego: 2. Wyjścia na dwóch różnych bokach 

(prostopadłych) na kondygnacjach  

Przepisy PN EN81-20 - Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów 

 

Szyb 
 

Wymiary szybu        1780 x 2020 mm, tolerancja +/-25mm 

Głębokość podszybia        1400 mm 

Wysokość nadszybia        3500 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki    

      ostatniego przystanku wykończonej na „gotowo”  do spodu haka 

Konstrukcja szybu       Żelbetowa 

 

Podzespoły mechaniczne 
 

Przeciwwaga Ciężarki zamocowane w konstrukcji ramowej, która porusza się  

w prowadnicach, w podszybiu zastosowano fartuch osłonowy. 

 

Pomieszczenia pod 

szybem dźwigu 

Przeciwwaga jest wyposażona w chwytacze. Pod szybem dozwolone są 

pomieszczenia, w których mogą przebywać ludzie. 
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Dane ogólne: 
Typ dźwigu       Dźwig elektryczny osobowo-towarowy, bez maszynowni 

Udźwig nominalny        400 kg  

Prędkość        1 m/s 

Wysokośćpodnoszenia 4.00 m  

Liczba dojść/przystanków Dźwig zatrzymuje się na 2 przystankach. Ilość dojść od strony 

przystanku podstawowego: 2. Wyjścia na dwóch różnych bokach 

(prostopadłych) na kondygnacjach  

Przepisy PN EN81-20 - Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów 

Prowadnice Do prowadnic kabinowych zastosowano specjalne profile stalowe 

ciągnione na zimno. Prowadnice przeciwwagowe to profile wykonane  

z blachy giętej na zimno, utwardzane powierzchniowo i cynkowane 

ogniowo. Prowadnice są mocowane wspornikami do ścian szybu co  

2,5 m. 

Wsporniki mocowane za pomocą kotew rozprężnych. 

Prowadniki SLG20. 

 

Liny Zastosowanie odpowiedniej ilości lin, z zawieszeniem sprężynowym 

zapewnia równomierne obciążenie układu linowego oraz minimalne ich 

wydłużenie. Układ linowy wykonany jest z przełożeniem 2:1. 

 

Kabina 
 

Wymiary kabiny 1450 mm szerokość  x 1450 mm głębokość  x 2200 mm wysokość 

 

Konstrukcja Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami  

i prowadnikami ślizgowymi, ściany kabiny panelowe, pokryte 

materiałem tłumiącym drgania. Rama podparta na krążkach linowych 

mocowanych pod kabiną. Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej 

części ściany przedniej. Dodatkowo zastosowany jest wentylator. Kabina 

nieprzelotowa.  

 

      Sufit i oświetlenie  

 

      Kabiny 

             Typ CL88 z okrągłymi punktami świetlnymi LED 

 

             Stal nierdzewna szczotkowana 

   

      Ściany kabiny      Pionowe panele ścian 

     Wszystkie ściany: Stal nierdzewna szczotkowana 

  

     Frontowa ściana  kabiny    Stal nierdzewna szczotkowana  

     Podłoga kabiny              Guma Smoke Gray 
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Dane ogólne: 
Typ dźwigu       Dźwig elektryczny osobowo-towarowy, bez maszynowni 

Udźwig nominalny        400 kg  

Prędkość        1 m/s 

Wysokośćpodnoszenia 4.00 m  

Liczba dojść/przystanków Dźwig zatrzymuje się na 2 przystankach. Ilość dojść od strony 

przystanku podstawowego: 2. Wyjścia na dwóch różnych bokach 

(prostopadłych) na kondygnacjach  

Przepisy PN EN81-20 - Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów 

     Poręcz    Poręcz na ścianie tylnej 

   Poręcz stalowa okrągła z zaokrąglonymi zakończeniami  

   Stal nierdzewna szczotkowana  

     Listwy przypodłogowe       Stal nierdzewna szczotkowana  

    Sygnalizacja w kabinie  Panel dyspozycji KSC286, wyświetlacz LCD segmentowy 

Panel częściowej wysokości 

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F) 

Przyciski kwadratowe 

Oznaczenia wypukłe 

Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym 

pierścieniem 

Przycisk alarmu oznaczony żółtym pierścieniem. 

Przycisk zamykania drzwi 

Przycisk otwierania drzwi 

Wyłącznik dźwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oświetlenie w 

kabinie włączone 

Automatyczne wyłączenie oświetlenia w kabinie po zrealizowaniu 

dyspozycji 

Typ klucza Profil-Halbzylinder 

Drzwi 
 

Wymiary drzwi 900 mm szerokości x 2100 mm wysokości  

Drzwi przystankowe Drzwi - wyjścia - na dwóch różnych bokach (prostopadłych) na 

kondygnacjach 

Typ drzwi Dwupanelowe teleskopowe lewe  

 

      Drzwi kabinowe   Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F) KES201 

 Zastosowano ogranicznik siły domykania, by uchronić osoby w        

sytuacji przycięcia przez skrzydła drzwi. Zmniejsza to również      

ryzyko uszkodzenia drzwi czy przedmiotów w obszarze drzwi. 

Drzwi wyposażono w kurtynę świetlną, mocowaną do progu 

Typ progu        Typ R z listwą maskującą o szerokości 76 mm 

        Wykonany z profilu stalowego z aluminiową nakładką wierzchnią 
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Dane ogólne: 
Typ dźwigu       Dźwig elektryczny osobowo-towarowy, bez maszynowni 

Udźwig nominalny        400 kg  

Prędkość        1 m/s 

Wysokośćpodnoszenia 4.00 m  

Liczba dojść/przystanków Dźwig zatrzymuje się na 2 przystankach. Ilość dojść od strony 

przystanku podstawowego: 2. Wyjścia na dwóch różnych bokach 

(prostopadłych) na kondygnacjach  

Przepisy PN EN81-20 - Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów 

Drzwi przystankowe Drzwi z ramą 

Strona A: Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F) 

 

Typ progu Typ TX z listwą maskującą o szerokości 76 mm, dopuszczalna 

grubość posadzki od 0 mm do 120 mm 

 Wykonany z profilu stalowego z aluminiową nakładką wierzchnią 

 

Sygnalizacja 

przystankowa 

        Kaseta wezwań typu KSL286 

Kaseta wezwań umieszczona jest na każdym przystanku 

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F) 

Przyciski z podświetleniem białym 

Kasety wezwań montowane w ościeżnicy 

Wyposażenie układu sterowania 
 Wentylator w kabinie o wydajności 120 m3/h. 

 Dzwonek alarmowy na dachu kabiny 

 Automatyczne poziomowanie kabiny 

 Informacja głosowa w kabinie. 

 Oświetlenie awaryjne kabiny. 

 Automatyczny dojazd awaryjny do najbliższego przystanku 

(EBDA). 

 Dwa przyciski bezpieczeństwa stop w podszybiu. 

 Zjazd pożarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). 

Zjazd pożarowy wymaga doprowadzenia sygnału pożarowego do 

dźwigu oraz wymaga podtrzymania zasilania dźwigu do momentu 

jego zjazdu na przystanek podstawowy. 

 Komunikacja dwustronna z centrum zgłoszeniowym. 

Kontakt, za pomocą łączności GSM. 

 Rygiel drzwi kabinowych z urządzeniem do awaryjnego otwierania. 

 Opcja oszczędzania energii. W tryb standby przechodzą: 

sterowanie, napęd, sygnalizacja, napęd drzwi kabinowych oraz 

kurtyna świetlna. 

 W standardzie oświetlenie szybu, wyłącznik główny, 

zabezpieczenia elektryczne. 

 Bezkorytkowa instalacja szybowa. 

 Filtr przeciwzakłóceniowy. 

Napęd 
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Dane ogólne: 
Typ dźwigu       Dźwig elektryczny osobowo-towarowy, bez maszynowni 

Udźwig nominalny        400 kg  

Prędkość        1 m/s 

Wysokośćpodnoszenia 4.00 m  

Liczba dojść/przystanków Dźwig zatrzymuje się na 2 przystankach. Ilość dojść od strony 

przystanku podstawowego: 2. Wyjścia na dwóch różnych bokach 

(prostopadłych) na kondygnacjach  

Przepisy PN EN81-20 - Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów 

 

Typ napędu Napęd bezreduktorowy, trójfazowy silnik synchroniczny ze 

zintegrowanym kołem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na 

ścieranie. Podwójny układ hamulców elektromagnetycznych. Okładziny 

szczęk hamulcowych wykonane z materiału niezawierającego azbestu. 

Ręczne luzowanie hamulców w sytuacjach awaryjnych. 

Moc wyjściowa 

napędu 

4 kW 

Prąd znamionowy 11 A  

Prąd rozruchowy 13 A  

Zasilanie napędu 3 x 400 V, 50 Hz 

Oświetlenie 230 V, 50 Hz  

Położenie napędu Izolowany wibracyjnie zespół napędowy mocowany bezpośrednio do 

prowadnic w nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak konieczności 

budowy maszynowni. 

Sterowanie 
Typ sterowania Zbiorcze w górę i w dół, dźwig  pojedynczy. 

Panel serwisowy i 

uwalniania 

awaryjnego 

Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdują się w panelu na 

najwyższym przystanku. 

Uwaga: musi być zapewniony dostęp do kondygnacji, na której znajdują 

się elementy układu sterowania. 

Panel serwisowy zabudowany w ramie drzwi przystankowych. 

Wykonany z stali nierdzewnej szczotkowanej (F). 
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Przed wybudowaniem szybu dobrać dźwig w uzgodnieniu z Inwestorem. 

 

Dźwigi towarowe kuchenne: 

Zgodnie z rysunkami zastosować 2 dźwigi kuchenne. Systemowe rozwiązanie z atestowanymi 

zabezpieczeniami. Opis funkcjonowania wind wg projektu technologii kuchni. 

Charakterystyka:     dźwig towarowy mały  

Udźwig:         100 kg   

Napęd:       elektryczny 

Prędkość jazdy:      v=0,3 m/s 

Maszynownia:       górna w szybie 

Minimalne wymiary kabiny:     szer. 700mm X gł. 1000mm X wys. 1200mm 

Kabina:       ze stali nierdzewnej 

Próg drzwi szybowych:     na poziomie posadzki 

Wykonanie:       stal nierdzewna 

Wysokość podnoszenia:     Hp WG PROJEKTU  

Ilość przystanków:      i= 3  

Otwór w stropie:      wg projektu  

Drzwi do maszynowni:      stal nierdzewna 

Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej. 

7.4. Wymagania dotyczące konstrukcji  

 

7.4.1. Roboty ziemne przygotowawcze 

 

Roboty ziemne polegać będą na ukształtowaniu terenu pod planowany obiekt zgodnie z projektowanym 

planem zagospodarowania. Poszczególne rzędne ukształtowania terenu zawarte są w dokumentacji 

projektowej. Wszystkie prace ziemne i fundamentowe powinny być przeprowadzone zgodnie z normą 

PN-B-06050:1999 i PN/B-03020. Należy przestrzegać następujących zaleceń: 

a) wykopy należy prowadzić tak aby zachować warstwę ochronną gruntu o miąższości 0,1m ponad 

projektowanym poziomem posadowienia i usunąć ją ręcznie łopatami bezpośrednio przed 

przystąpieniem do wylewania chudego betonu, 

b)  wykopy chronić przed dopływem wody opadowej i z sączeń. Wodę gromadzącą się w dnie 

wykopu odprowadzić drenażem do studzienki zbiorczej usytuowanej w narożach i 

wypompować poza obszar wykopu, 

c) z dna wykopu należy usunąć wszelkie naruszone i rozmoczone partie gruntu zastępując je 

chudym betonem, 

d) fundamenty układać na warstwie chudego betonu o grubości 0,10m na wyrównane dno wykopu, 

e) ze względu na podatność gruntów na rozmakanie, natychmiast po wykonaniu  fundamentów 

należy je niezwłocznie obsypać gruntem sypkim warstwami ubijanymi, 

f) w przypadku występowania gniazd nasypów niebudowlanych występujących poniżej poziomu 

posadowienia należy wybrać i zastąpić je chudym betonem, 

g) roboty ziemne prowadzić w okresach suchych z dodatnimi temperaturami. Pozostawienie 

otworu niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne. Przemarznięte lub 
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rozmoczone ewentualnie w dnie wykopu grunty należy wybrać i zastąpić materiałem 

odpowiednio wytrzymałym. 

Ze względu na wykonywanie części fundamentów poniżej poziomu wody gruntowej należy uwzględnić 

konieczność odwodnienia wykopów oraz wykonanie izolacji fundamentów typu ciężkiego. 

W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia nasypów, lub gruntów spoistych  w stanie 

plastycznym  należy je wybrać w całości i wymienić na podsypkę z gruntów piaszczystych zagęszczoną 

do wskaźnika zagęszczenia JS min  = 0,97.  Pod wszystkimi fundamentami należy wykonać podbeton 

o grubości min. 10 cm.  Wszystkie prace należy wykonywać pod stałą kontrolą służb geotechnicznych. 

 

7.4.2. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe 

 

Fundamenty: 

Posadowienie części budynku, niecek zewnętrznych oraz pozostałych   obiektów technologicznych 

zagłębionych w gruncie zaprojektować w postaci szczelnej płyty żelbetowej połączonej z żelbetowymi 

ścianami  w postaci tzw. „białej wanny”. Fundamentowanie powyżej poziomu wód gruntowych zakłada 

się  w postaci ław i stóp fundamentowych. Zaprojektować fundamenty z betonu hydrotechnicznego 

klasy C30/37 W8 . Zbrojenie zaprojektować stalą klasy A-IIIN. Poziom posadowienia fundamentów 

budynku dostosować do strefy przemarzania oraz koncepcji architektonicznej. Fundamenty należy 

wykonać na 10cm chudym betonie. Strefa przemarzania -0,8m p.p.t.  Przejście instalacji w 

fundamentach należy wykonać tak by nie przecinać zbrojenia ław fundamentowych. W sytuacji kolizji 

ławy z instalacją należy wykonać lokalne pogłębienie ław fundamentowych.  Połączenia żelbetowych 

ścian podziemia z płytą denną należy wykonać jako szczelne stosując uszczelnienie systemowe dla 

połączeń płyta-ściana zgodnie z wybranym dostawca uszczelnień. Całość konstrukcji żelbetowej 

podziemia w tym fundamentów i ścian fundamentowych należy ze względu na wysoki stan wód 

gruntowych zaizolować szczelnie izolacją typu ciężkiego.  

 

Kanały technologiczne: 

Zaprojektować kanały z betonu klasy C30/37 W8. Zbrojenie zaprojektować stalą klasy A-IIIN.  

Połącznia ścianek kanałów z płytą denną należy wykonać jako szczelne stosując uszczelnienie 

systemowe dla połączeń płyta-ściana zgodnie z wybranym dostawca uszczelnień.  

 

Ściany piwnic oraz ściany fundamentowe: 

Ściany podziemia zaprojektować jako monolityczne żelbetowe z betonu C30/37 W8 o grubości 25cm. 

Zbrojenie zaprojektować stalą A-IIIN. Połącznia ścian żelbetowych podziemia z płytą denną należy 

wykonać jako szczelne stosując uszczelnienie systemowe dla połączeń płyta-ściana zgodnie z 

wybranym dostawca uszczelnień. Ściany fundamentowe zaprojektować jako żelbetowe oraz murowane 

z bloczków betonowych klasy C20/25 na zaprawie cementowej kl. M10. 

 

Ściany nadziemia: 

Ściany nadziemia zaprojektować jako murowane oraz monolityczne żelbetowe z betonu C25/30 o 

grubości 25cm. Zbrojenie zaprojektować stalą A-IIIN. Ściany nadziemia w trakcie prac wykonawczych 

przed wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu należy zabezpieczyć przed utratą stateczności, np. 

poprzez podparcie stalowymi zastrzałami lub poprzez pozostawienie w deskowaniach. 
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Słupy i rdzenie: 

Słupy główne  oraz rdzenie części basenowej zaprojektować z betonu klasy C30/37 oraz w części 

pozostałej z betonu C25/30. Elementy żelbetowe zbroić stalą A-IIIN. Rdzenia żelbetowe w ścianach 

murowanych łączyć ze ścianą za pomocą strzępi zachowując minimalny przekrój słupa jak na rysunkach 

konstrukcyjnych oraz zazębionych min. 5cm i wysokości bloczka.  W słupach na których opierają się 

elementy stalowe (podciągi) oraz drewniane (płatwie, dźwigary) należy przed betonowaniem wykonać 

marki i głowice stalowe . 

 

Wieńce, nadproża i podciągi: 

Zaprojektować wieńce, nadproża i podciągi żelbetowe zbrojone stalą AIIIN. Nadproża i podciągi 

żelbetowe zaprojektować w części basenowej z betonu klasy C30/37 oraz w części pozostałej z betonu 

C25/30.  W wieńcach na których opierają się elementy drewniane (płatwie, dźwigary) należy przed 

betonowaniem wykonać marki i głowice stalowe zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi  oraz projektem 

warsztatowym dostawcy dźwigarów. 

 

 

Stropy międzykondygnacyjne: 

Stropy zaprojektować jako monolityczne płyty jednokierunkowo zbrojone np. typu Filigran z betonu 

C25/30 oparte na ścianach i słupach. Zbrojenie zaprojektować stalą A-IIIN. 

 

Biegi schodowe  

Zaprojektować schody klatki wewnętrznej jako żelbetowe z betonu C25/30.  Zbrojenie ze  stali AIIIN.  

Płyty schodów zewnętrznych opartych na ścianach żelbetowych z betonu klasy C30/37, zbrojonych stalą 

AIIIN. 

 

Fasady; 

Układ fasad w budynku oparty jest na rozwiązaniach systemowych. Elementy nośne fasad (słupki, 

rygle) kotwione będą do głównych elementów nośnych budynku. Słupki fasady są elementami 

samonośnymi mocowanymi w poziomie stropu i dachu. Fasady opierają się na żelbetowych 

podwalinach szer. 25cm wykonanych na gruncie na wcześniej wykonanym chudym betonie. Głębokość 

posadowienia podwalin min. 0,8m p.p.t. 

 

Szyb windowy: 

Szyb windowy należy wykonać w konstrukcji stalowej z profili zimnogiętych zamkniętych ze stali St3.  

 

Stropodach: 

Stropodach nad lodowiskiem, salą bankietową oraz częścią basenową wykonać z drewnianych 

dźwigarów i płatwi wykonanych z drewna klejonego klasy min. GL28h. Nad pozostałą częścią 

przewidzieć konstrukcję żelbetową. Oparcie dźwigarów na słupach żelbetowych na podporach 

stalowych zgodnie z wytycznymi dostawcy dźwigarów. część żelbetową do obciążeń centralami 

wentylacyjnymi. 

 

Elementy zewnętrzne: 
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Elementy zewnętrzne  tzw. mała architektura, murki oporowe, schody zewnętrzne, ławki  wykonać z 

betonu architektonicznego klasy C30/37. 

 

7.4.3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

 

Należy przewidzieć zabezpieczenia ppoż. konstrukcji zgodne z opracowanym operatem ppoż. 

 

7.4.4. Zabezpieczenia przeciwwilgociowe elementów żelbetowych stykających się                    

z gruntem 

 

Elementy żelbetowe (fundamenty, ściany piwnic) stykające się z gruntem należy izolować 

przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne smarowanie hydroizolacyjną masą asfaltową na zimno oraz 

poprzez zastosowanie systemowych rozwiązań uszczelniających z mas bentonitowych.  

 

Zabezpieczenie antykorozyjne stali: 

Zgodnie z PN- EN ISO 12944-2 (tab.1) obiekt zalicza się do kategorii agresywności środowiska C4 

(duża agresywność środowiska). Wszystkie elementy konstrukcji stalowej wykonywane w warunkach 

warsztatowych winny być poddane dokładnemu oczyszczeniu z rdzy i zanieczyszczeń do stopnia 

czystości Sa2½ wg PN-EN ISO 12944-4 obróbka strumieniowa. Proponuje się zabezpieczenie 

antykorozyjne powłoką malarską zestawem farb złożonych z dwuskładnikowej farby epoksydowej, 

stanowiącej warstwę gruntującą  oraz emalii epoksydowej chemoodpornej. Po zmontowaniu konstrukcji 

ubytki farb w elementach stalowych malowanych uzupełnić. 

 

7.5. Opis budowlany 

7.5.1. Opis budowlany - prace wykończeniowe zewnętrzne 

 

1. Wokół budynku wykonać opaskę z otoczaków zakończoną krawężnikiem.  

2. Zewnętrzne posadzki przy wejściach z płyt mrozoodpornych antypoślizgowych.  

3. Przy wszystkich wejściach stosować zewnętrzne i wewnętrzne wycieraczki wpuszczane 

systemowe. 

4. Schody i pochylnie zewnętrzne wykonać z płyt mrozoodpornych antypoślizgowych. Schody 

zewnętrzne wykonać z zastosowaniem kształtek stopnicowych i cokołowych lub z betonu 

architektonicznego. 

5. Zewnętrzne detale: balustrady – systemowe, stal nierdzewna.  

6. Rynny i rury spustowe systemowe, podciśnieniowe. Rynny, koryta i wpusty należy wykonać 

jako podgrzewane.  

7.5.2. Prace wykończeniowe wewnętrzne 

 

7.5.2.1.  Ściany 
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W pomieszczeniach technicznych i magazynowych piwnicy ściany z silikatów należy licować  

i bezpośrednio malować farbami emulsyjnymi, w pozostałych pomieszczeniach suchych wykonać tynki 

wewnętrzne gipsowe – cienkowarstwowe, malowane farbami emulsyjnymi lub sylikonowymi, w 

pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (natryski, szatnie) stosować tynki cementowo-wapienne 

kategorii III lub gotowe zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne. Zaleca się, aby do wykonywania 

tynków przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i innych elementów betonowych. 

Podłoża pod tynki powinny być trwałe, sztywne, równe. Tynkowane powierzchnie powinny być wolne 

od kurzu, tłuszczów, smarów, farb, naddatków zaprawy murarskiej itp. Na podłoża silnie i średnio 

chłonne wykonać obrzutkę cementową lub gruntować środkiem bezrozpuszczalnikowym, 

paroprzepuszczalnym, na bazie dyspersji żywic syntetycznych o wysokiej odporności na środowisko 

zasadowe, do powierzchni chłonnych, zwiększającym trwałość wyprawy tynkarskiej, do zastosowań 

wewnętrznych. Przy tynkowaniu murów wykonanych z różnych materiałów wykonać obrzutkę 

cementową lub zagruntować środkiem gruntującym do betonu - mieszaniną piasku kwarcowego oraz 

dyspersji tworzyw sztucznych, poprawiającym przyczepność wyprawy tynkarskiej do podłoża. 

Nadmiernie suche podłoża zwilżyć wodą. W toaletach i natryskach, na całej wysokości płytki 

ceramiczne na bloczkach sylikatowych.  W pomieszczeniach kuchennych i porządkowych, szatniach 

płytki ceramiczne w pasach wzdłuż urządzeń technologicznych i punktów poboru wody. Ściany 

pomieszczeń do przechowywania chemikaliów oraz pomieszczeń kuchennych wykonać jako 

chemoodporne. W Sali konferencyjnej na 70 %  powierzchni ścian wykończyć systemowymi panelami 

dźwiękochłonnymi  z wełny szklanej z odpowiednimi okładzinami zewnętrznymi, mobilne ściany 

działowe, systemowe, w układzie zapewniającym podział na 5 mniejszych sal. Izolacyjność akustyczna 

ścian,  minimum  49 dB .  Kolorystyka i układ okładzin wg projektu aranżacji wnętrz.   

Połączenia ścian systemowych, zabudowy lekkiej z konstrukcją drewnianą oraz innymi elementami 

stałymi uszczelnić sylikonem elastycznym odpornym na pleśń i zagrzybienie. Połączenia płaszczyzn 

wyłożonych płytkami w obrębie hali basenu wykończyć kształtkami systemowymi ceramicznymi. 

Szczegółowe określenie rodzaju okładzin określono w tabeli na rzutach kondygnacji. Kolorystyka  i 

układ okładzin wg projektu aranżacji wnętrz w projekcie wykonawczym. Ściany malowane i tynkowane 

w przestrzeniach komunikacji publicznej zabezpieczyć poprzez montaż odbojnic  z drewna 

okleinowanego w kolorze drzwi. Stosować odbojnice wysokości 30 cm. Montować je na wysokości 80 

cm od posadzki – dolna krawędź.  

  

7.5.2.2. Malowanie ścian 

 

Farby: 

Celem wykonania trwałych powłok malarskich przyjąć schematy wykonywania i materiały powłok 

malarskich zależnie od pomieszczeń jak przedstawiono poniżej. 

 

Ciągi komunikacyjne: 

a) wodorozcieńczalny, transparentny koncentrat gruntujący i uszczelniający (rozcieńczany  

w proporcji 1:4 z wodą), na bazie kopolimerów akrylowych, do wnętrz i fasad, 

b) farba lateksowa, matowa, II klasa odporności na szorowanie, antyrefleksyjna, o dużej 

odporności na środki czyszczące i dezynfekujące lub opcja mocniejsza – farba lateksowa, 

satynowa, I klasa odporności na szorowanie, bezrozpuszczalnikowa (wysoce ekologiczna), 
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odporna na środki dezynfekcyjne, łatwa w czyszczeniu, polecana na powierzchnie narażone na 

intensywną eksploatację. 

 

Łazienki, umywalnie: 

Ściany powyżej płytek: 

a) wodorozcieńczalny, transparentny koncentrat gruntujący i uszczelniający (rozcieńczany  

w proporcji 1:4 z wodą), na bazie kopolimerów akrylowych, do wnętrz i fasad, 

b) silikonowana farba do elewacji i wnętrz, matowa, o niskiej chłonności wody (klasa W3 wg EN 

1062-3), zawierająca środki zabezpieczające przed rozwojem pleśni, grzybów i bakterii.  

 

Szatnie, przebieralnie: 

a)   wodorozcieńczalny, transparentny koncentrat gruntujący i uszczelniający (rozcieńczany  

w proporcji 1:4 z wodą), na bazie kopolimerów akrylowych, do wnętrz i fasad, 

b)   farba lateksowa, satynowa, I klasa odporności na szorowanie, bezrozpuszczalnikowa (wysoce 

ekologiczna), odporna na środki dezynfekcyjne, łatwa w czyszczeniu, polecana na powierzchnie 

narażone na intensywną eksploatację. 

Biura, pomieszczenia administracyjne: 

a)    wodorozcieńczalny, transparentny koncentrat gruntujący i uszczelniający (rozcieńczany  

w proporcji 1:4 z wodą), na bazie kopolimerów akrylowych, do wnętrz i fasad, 

b)    klej do tapet z włókna szklanego na bazie polioctanu winylu, przeznaczony do klejenia  

i gruntowania przyklejonych tapet, o wysokiej zdolności wypełniania i dużej sile klejenia, 

dający możliwość zabarwienia pod kolor farby nawierzchniowej, 

c)    tapeta z włókna szklanego, odporna mechanicznie, niepalna, 

d)    farba lateksowa, satynowa, I klasa odporności na szorowanie, bezrozpuszczalnikowa (wysoce 

ekologiczna), odporna na środki dezynfekcyjne, łatwa w czyszczeniu, polecana na powierzchnie 

narażone na intensywną eksploatację. 

Klasy odporności podane wg normy PN-EN 133000. Farby w pomieszczeniach mokrych winny być 

odporne na korozję. 

 

Płytki: 

a) W toaletach i natryskach, płytki gresowe na pełną wysokość do poziomu sufitu, 

b) W pomieszczeniach kuchennych i porządkowych, szatniach płytki gresowe/ceramiczne oraz 

farby akrylowo-lateksowe. W pasach wzdłuż urządzeń technologicznych i punktów poboru 

wody winny być zabezpieczone wodoodpornym „fartuchem”, 

c) Ściany pomieszczeń do przechowywania chemikaliów wykonać jako chemoodporne. 

Płaszczyzny niewypłytkowane malować odpowiednimi do rodzaju pomieszczenia farbami. Rodzaj 

wykończenia ścian zawarto w tabeli - zestawienie wykończenia powierzchni.  We wszystkich 

pomieszczeniach, gdzie na posadzkach stosowane są płytki i gdzie ściany są tynkowane, na ścianach 

stosować płytkę cokołową – wysokości min. 10 cm. Cokoły z płytek należy wykonać jako „wpuszczane” 

w ściany tynkowane, w celu zlicowania ich płaszczyzny  z płaszczyzną wykończonej ściany. Stosować 

technologie układania i kleje odpowiednie do rodzaju płytek.  W miejscach zagrożonych pośliźnięciem 

stosować zgonie z normą płytki w klasie C (schody, obszary podestów przy schodach).  Wszystkie 

połączenia płytek w narożnikach przez szlifowanie do zaokrąglenia  
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w "ćwierćwałek" lub innego wynikowego kąta. Dobór płytek jest rozwiązaniem autorskim związanym 

z wyborem formatu, faktury i koloru. Nie powinien być zmieniany. Stosować minimalną szerokość fugi.  

  

Zabudowy / obudowy; 

Płyty wodoodporne warstwowo–cementowych. Połączenia ścian systemowych, zabudowy lekkiej z 

konstrukcją drewnianą oraz innymi elementami stałymi uszczelnić odpowiednim materiałem 

elastycznym odpornym na pleśń i zagrzybienie. 

 

Beton architektoniczny: 

W holu wejściowym  słupy wykonać w technologii betonu architektonicznego z uwzględnieniem 

wysokiej estetyki ich wykonania, wg lokalizacji zgodnie z projektem wnętrz.  Na styku z posadzką 

wykonać cokół wys. min. 10 cm z przyległej płytki podłogowej. 

 

HPL: 

W częściach reprezentacyjnych tj. holach  wykonać okładziny z laminatu wysokociśnieniowego 

warstwowego wodoodpornego HPL. Montaż ukryty w układzie wynikającym z części rysunkowej. 

 

7.5.2.3. Sufity 

  

Sufity w pomieszczeniach, bez sufitów podwieszanych, tynkować tynkiem cementowo-wapiennym. 

Szpachlować i malować farbami. Przygotowanie podłoży pod tynki jak dla ścian. Nad sufitami 

podwieszonymi stropy pozostawić bez wykończenia.  Typy i układ sufitów podwieszanych zamieścić 

na rzutach projektu wnętrz w projekcie wykonawczym. W pomieszczeniach „mokrych” (w 

bezpośrednim sąsiedztwie hali basenu) oraz na hali basenu stosować konstrukcję antykorozyjną. 

 

Sufity podwieszone:  

Zaleca się stosować następujące typy sufitów podwieszanych lub produkty o odpowiadających 

własnościach techniczno–użytkowych. 

Hol, komunikacja, szatnie: 

 format:              600x600, 600x1200 lub 1200x1200 

 grubość płyt:              20 mm 

 materiał:              sprasowana wełna szklana z powłoką Akutex T  

 krawędź:                   E - krawędź z uskokiem szerokości E 24, malowana 

                  konstrukcja:                     Connect T24 lub równoważne , konstrukcja nośna ukryta 

masa:                         wraz z konstrukcją ok. 3,0-4,0 kg/m2 

pochłanianie dźwięku:  klasa A (wg ISO 11654) dla  całkowitej wysokości    

                                          konstrukcyjnej 200 mm 

dostęp:               łatwodemontowalne 

odporność na wilgoć:  

współcz. rozprosz. światła:  87% (kolor biały 010) 

współcz. odbicia światła: 84% (kolor biały 010) 

       odporność ogniowa: niepalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia 

 

Komunikacja, administracja: 
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      format:               600x600 

      grubość płyt:              20 mm lub 25 mm 

materiał:              sprasowana wełna szklana z powłoką Akutex T  

krawędź:              E - krawędź z uskokiem szerokości E 24, malowana 

konstrukcja: Connect T24 lub równoważne, konstrukcja nośna znajduje się 

ok. 14 mm nad     

                                         dolną krawędzią płyty 

masa:                        wraz z konstrukcją ok. 4,0 kg/m2 

      pochłanianie dźwięku:       klasa A (wg ISO 11654) dla  całkowitej wysokości     

                                              konstrukcyjnej 200 mm 

dostęp:             atwodemontowalne 

odporność na wilgoć:  

współcz. rozprosz. światła:  87% (kolor biały 010) 

współcz. odbicia światła: 84% (kolor biały 010) 

       odporność ogniowa: niepalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia 

 

Natryski, zaplecze kuchenne: 

      format:         600x600, 600x1200 

grubość płyt:         15 mm 

materiał:                         sprasowana wełna szklana z powłoką Akutex T,  

konstrukcja:                     Connect T24 lub równoważne , konstrukcja nośna widoczna 

pochłanianie dźwięku:   klasa A (wg ISO 11654) dla  całkowitej wysokości 

konstrukcyjnej  

                                         200 mm 

dostęp: demontowalne pojedyncze płyty przeznaczone do częstego 

mycia  i/lub dezynfekcji 

 

W pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (lokalizacja wskazana w części rysunkowej) stosować 

tynki cementowo-wapienne kategorii III lub gotowe zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne. Zaleca 

się, aby do wykonywania tynków przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i innych 

elementów betonowych. Podłoża pod tynki powinny być trwałe, sztywne, równe. Tynkowane 

powierzchnie powinny być wolne od kurzu, tłuszczów, smarów, farb, naddatków zaprawy murarskiej 

itp. Na podłoża silnie i średnio chłonne wykonać obrzutkę cementową lub gruntować środkiem. Przy 

tynkowaniu murów wykonanych z różnych materiałów wykonać obrzutkę cementową lub zagruntować 

środkiem. Nadmiernie suche podłoża zwilżyć wodą. 

 

Sanitariaty: ,  

W pomieszczeniach mokrych - płyta włókno-cementowa gr.1,25 cm, na ruszcie zabezpieczonym 

antykorozyjnie. Połączenia między płytami wykonane za pomocą masy szpachlowej i taśmy zbrojącej. 

      format:         długość 90-300 cm, szerokość 90, 120 

                  grubość płyt:        12,5 mm 

materiał:                       płyta włókno-cementowa  

konstrukcja:                   płyty mocowane do szkieletu metalowego zabezpieczonego  

                                       antykorozyjnie 
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Pomieszczenia w kondygnacji podziemnej: 

 Kręgielnia, pomieszczenia sali wielofunkcyjnej - systemowy sufit podwieszany, dźwiękochłonny, z 

prasowanej wełny szklanej, kolor biały, zielony, grafitowy RAL 7024, Płyty mocowane do deskowania 

równolegle do płaszczyzny dachu, system mocowania w klasie C3 dodatkowo zabezpieczony 

antykorozyjnie np. przez natrysk. 

 

     format:        wg części rysunkowej w projekcie wykonawczym 

     grubość płyt:         40 mm 

materiał: rdzeń płyty wykonany jest z wełny szklanej o wysokiej 

gęstości, w technologii 3RD, pokrytej  powłoką malarską  z 

obydwu stron.  

krawędź:   sufit bezkrawędziowy, łączenia formatów wykonać na gładko 

konstrukcja: trzy opcje montażu: przy użyciu Connect Regulowanych 

wieszaków cięgnowych, Connect sztywnego wieszaka lub 

mocowań bezpośrednich 

masa:                w formacie 2400x1200x40 mm o wadze 11,5 kg. 

dostęp:   łatwodemontowalne 

odporność na wilgoć:  

współcz. odbicia światła: 85% (NCS: S 0500-N) z czego ponad 99% to światło 

rozproszone 

odporność ogniowa: niepalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia 

 

Sufit drewniany:  

Sufit drewniany systemowy (1.0 1., 1.02. – 1.1. – 1,23), (listwowy ażurowy kolor: OKUME). Listwy 

łączone za pomocą drewnianego lub elastycznego pręta. Rozstaw listew powinien umożliwiać montaż 

opraw oświetleniowych między nimi. Drewniane profile połączone ze sobą za pomocą drewnianego lub 

elastycznego pręta. 

format:  listwy 2x5,5 cm w odstępach 3 cm 

materiał:          panele drewniane lakierowane z 4 stron, zaimpregnowane środkiem 

zwiększającym odporność ogniową 

konstrukcja: wieszaki stalowe ocynkowane, klipsy mocujące ze stali węglowej – 

demontowane, dźwigar stalowy ocynkowany 

Nadwieszenia elewacji:  

Wykończenie elementów elewacji wg projektu budowlanego branży architektonicznej.  

 

7.5.2.4. Posadzki 

 

Płytki gresowe, odwodnienia: 

Stosować płytki ceramiczne i granitogresy wg rysunków projektu wnętrz. 

Stosować płytki z materiału o własnościach bakteriobójczych, grzybobójczych i hydrofilnych  

o odpowiedniej fakturze zapewniającej antypoślizgowość B i C. Pod natryskami oraz na hali basenowej 

i w SPA stosować systemowe odpływy liniowe – wbudowane w powierzchnię podłogi, maskownica 

górna z miejscem do wklejenia glazury takiej jak pozostała część posadzki, z fabrycznie wklejonej 

membranie – należy zapewnić 100% wodoszczelność. Na połączeniach płaszczyzn stosować 

zaokrąglone, systemowe kształtki ceramiczne, w kolorystyce jak sąsiadujące płytki. Na schodach 

stosować systemowe kształtki schodowe, z zaokrągloną krawędzią  
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o nawierzchni antypoślizgowej, w klasie C. W przypadku płyt granitowych – stosować stopnice  

z fazowaną krawędzią i paskiem faktury antypoślizgowej - płomieniowanej.   

 

Na połączeniach płaszczyzn stosować kształtki ceramiczne. Stosować płytki spełniające następujące 

parametry: odporność na zrywanie 0.5 N/mm2, odporność na zamarzanie 0.5 N/mm2, wytrzymałość na 

temperaturę +700C, odporność na oddziaływanie wody chlorowej 0.5 N/mm2, odporność na 

oddziaływanie wody wapiennej 12pH, szczelność na działanie wody po 7 dniach przy 1,5 bar, 

pokrywanie rys i pęknięć do 0,75 mm. Kolorystyka typ i układ wg projektu aranżacji wnętrz. 

Płytki w pomieszczeniach mokrych – pomieszczenia sanitarne, szatnie itp. układać w sposób 

zapewniający odpływ wody ze wszystkich obszarów – nie dopuszcza się powstawania obszarów 

zalanych wodą nie odpływającą do kratek lub odpływów liniowych. Pas płytek plaży wzdłuż rynien 

przelewowych ułożyć w sposób uniemożliwiający zalewanie wodą z basenów – ze spadkami w kierunku 

rynny przelewowej. Projekt odwodnieni szczegółowo wg projektu branży sanitarnej. 

We wszystkich pomieszczeniach wykonać na ścianach bez wykończenia płytką cokoły min. 10 cm  

z materiału tożsamego jak na posadzce wkute w ścianę.  W pomieszczeniach kuchni i ich zapleczy przy 

połączeniach ścian z posadzkami wykonać zaokrąglenie o promieniu 6 cm. 

        

Wykładziny: 

W pomieszczeniach biurowych stosować wykładziny dywanowe o wysokiej odporności na ścieranie  

i zabrudzenia, o gęstości min. 850 g/m2. Wykładzina pętelkowa w płytkach o wym. 50x50 cm o bardzo 

funkcjonalnej i zwartej strukturze. Włókno barwione w masie. Wykładzina gęsta – minimalna ilość 

pęczków 1580 / dm2. Płytki układać z przesunięciem ½, z wzorem układanym jednokierunkowo. 

 

Cokoły:  

We wszystkich pomieszczeniach wykonać na ścianach cokoły min. 7 cm z materiału tożsamego jak na 

posadzce. W pomieszczeniach kuchni i ich zapleczy przy połączeniach ścian z posadzkami wykonać 

zaokrąglenie o promieniu 6 cm. 

 

Inne elementy wykończenia wnętrz: 

Podokienniki wewnętrzne  – konglomerat kamienny. 

Podokienniki zewnętrzne  - z blachy tytan-cynk patynowanej.  

Elementy oświetlenia   - typy i montaż zgodnie z projektem br. elektrycznej. 

Elementy wyposażenia sanitarnego i wentylacyjnego - typy i montaż zgodnie z projektem br. Sanitarnej. 

Stosować balustrady w typach wg rysunków detali – PW (w tym z wypełnieniem całych płaszczyzn 

szkłem bezpiecznym) i pochwytem na wys. 110 cm.  Siedziska trybun ławeczki i siedziska w strefie 

dziecięcej stosować foteliki z tworzywa sztucznego posiadającego atesty do zastosowań w budynkach 

użyteczności publicznej. Wykonanie i mocowanie antywandaliczne. Szafki ubraniowe w szatniach 

należących do systemu ESOK: z laminatu kompaktowego HPL z zamkami elektronicznymi, podwójne 

typu ,,S’’, „L”. Ilości wg rysunków i tabeli wyposażenia wnętrz. Pod szafki z HPL-u typu S, I we 

wskazanych lokalizacjach należy przewidzieć cokoły - wylewkę z betonu do poz. +0,15 - względem 

poziomu posadzki, wykończone płytką zgodnie  z częścią rysunkową, na nich ustawiać szafki. Meble 

kasy, lady recepcji, barów wykonane z laminatu HPL oraz materiałów umożliwiających wykonanie 

zaproponowanych krzywizn.  Wszystkie elementy wykończenia wnętrz na drogach ewakuacyjnych 
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muszą spełniać warunek nierozprzestrzeniania ognia. Elektroniczny system obsługi klienta OBIEKTU 

-  ESOK – wg opisu branżowego. 

  

7.5.2.5. Warunki użytkowania pomieszczeń i inne szczegóły wyposażenia 

 

1. Materiały wybuchowe oraz środki żrące, trujące i inne zagrażające zdrowiu lub życiu należy 

przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu specjalnie przystosowanym do tego celu  

z zachowaniem obowiązujących przepisów. 

2. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których wzbroniony jest dostęp osobom nie 

zatrudnionym, powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym 

dostępem osób nie uprawnionych. 

3. Balustrady schodowe o wys. min. 1.10 m do wierzchu poręczy osadzone w stopniach 

schodowych lub w ścianach zewnętrznych kotwione w wieńcach (uwaga: płaszczyzny 

balustrady wykonane z rur w układzie poziomym zabezpieczyć od strony dostępu ludzi 

płaszczyzną szyby bezpiecznej lub siatki stalowej (rama z siatką stalową - oczka 2/2 cm). 

Prześwity w elementach balustrady mniejsze niż 12 cm. Balustrady w świetle okien i fasad 

wykonać jako demontowalne w celu umożliwienia mycia szyb.   

4. Wszystkie schody wewnętrzne i zewnętrzne o wysokości wyższej niż 0,5 m. należy zaopatrzyć 

w balustrady od strony przestrzeni otwartej. W projektowanym obiekcie przewiduje się montaż 

typowych firmowych balustrad – wszystkie powinny spełniać warunek przenoszenia sił 

poziomych określonych w Polskich Normach. 

5.  Mieszacz centralnej wody ciepłej i zimnej dla natryskowni należy usytuować poza jej obrębem i 

zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

6. Pomieszczenia sanitarne, wyposażyć w suszarki do rąk, pojemniki na ręczniki, papier toaletowy 

i mydło, szczotki do mycia toalet. Szatnie i korytarz basenu, wyposażyć w suszarki do włosów. 

W toaletach dla niepełnosprawnych zamontować konieczne pochwyty ruchome i stałe.  

 

7.5.2.6. Wytyczne dla zarządzającego obiektem 

 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) oznakowania pływalni zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 Dz.U. 

Nr 57, poz.358, 

b) zamieszczenia regulaminu korzystania z obiektu (zgodnego z powołanym rozporządzeniem), 

c) zapewnienia zatrudnienia odpowiedniej ilości ratowników, 

d) zapewnienia bezpośredniej łączności telefonicznej z pogotowiem i najbliższą jednostką policji, 

e) pomieszczenia przeznaczone dla ajentów wymagają stosownych uzgodnień bhp i sanepid po 

szczegółowym określeniu funkcji. 

 

Uwagi końcowe: 

1. Prace budowlane prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi   

przepisami i normami; 

2. Projekt Budowlany rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami opisującymi przedmiot 

zamówienia; projekty wykonawcze i wnętrz podlegają akceptacji Inwestora i Projektanta na etapie 

Wykonawstwa.  
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3. Rozbieżności w opracowaniach nie mogą być interpretowane na niekorzyść Inwestora; 

4. Projekty wykonawcze zawierające elementy zabezpieczeń ppoż. należy uzgodnić  

     z rzeczoznawcą; 

5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe 

     konieczne do oddania obiektu do użytkowania i właściwego funkcjonowania; 

6. Projekty wykonawcze powinny stanowić rozwinięcie projektu budowlanego z jednoczesną    

    weryfikacją rozwiązań w nim zawartych; 

7. Projekty wykonawcze należy zweryfikować i zatwierdzić pod względem zgodności z projektem  

 budowlanym. Weryfikacji dokonują autorzy projektu budowlanego. Zatwierdza Inwestor; 

8. Wszystkie materiały i technologie nie opisane w projekcie budowlanym przed zastosowaniem w 

projekcie wykonawczym i wbudowaniem wymagają akceptacji autorów projektu    budowlanego     

i Inwestora;    

9. Wszystkie stosowane wyroby i produkty budowlane muszą spełniać wymagania wynikające  

z obowiązujących przepisów; 

10. Projekt branży architektonicznej rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami opisującymi    

przedmiot zamówienia; 

11. Dopuszcza się  zastosowanie materiałów i systemów o parametrach  równoważnych bądź     

lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentacji projektowej; 

12. Prace budowlane, a w szczególności konstrukcyjne należy prowadzić pod nadzorem autorskim  i 

nadzorem uprawnionego kierownika budowy; 

13. Wszystkie instalacje i urządzenia kolidujące z prowadzonymi robotami należy przełożyć, 

pomieszczenia przywrócić do stanu pierwotnego pozwalającego na bezpieczne ich użytkowanie.  

 

7.5.3. Wykończenie – tabela wykończenia  

Kompozycje materiałowo-plastyczne do uzgodnienia z zamawiającym na etapie projektu wnętrz. 

Wykończenie wg tabeli wykończenia. 

 

Budynek wielofunkcyjny – poziom -1 

Nr 

pom. 
Nazwa pomieszczenia 

Powierzchnia 

netto [m2] 

Wykończenie 

posadzki 

Wykończenie 

ścian 

Wykończenie 

sufitu 

1.-1.1 Komunikacja  60,34 AC S3 A / F 

1.-1.2 Szatnia 19,88 AC S3 A / F 

1.-1.3 W.C. damskie 14,60 AC S1 C 

1.-1.4 W.C ON 5,42 AC S1 C 

1.-1.5 W.C. męskie 18,12 AC S1 C 

1.-1.6 Pom. Gospodarcze 3,34 NG S2 F 

1.-1.7 Pomieszczenie spotkań i 28,89 AC S3 A 

1.-1.8 Pomieszczenie spotkań ii 28,89 AC S3 A 

1.-1.9 Kręgielnia 463,53 
Tory kręgielni 

/ AC 
S3 A 

1.-1.10 
Pom. techniczne 

kręgielni 
37,24 AC S3 A 

1.-1.11 Pom. klubowe 112,01 AC S2 A 
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1.-1.12 Bar 40,57 AC S1 / S3 A 

1.-1.13 Sala z podestem dla D.J. 221,85 AC S3 A 

1.-1.14 Magazyn i 21,44 NG S2 F 

1.-1.15 Komunikacja 5,00 NG S2 F 

1.-1.16 Hydroforownia 11,00 NG S2 F 

1.-1.17 Komunikacja  8,01 NG S2 F 

1.-1.18 Szyb windy technicznej 3,71  

1.-1.19 Klatka schodowa 12,95 NG S2 F 

1.-1.20 
Magazyn warzyw i 

ziemniaków 
10,26 NG S2 F 

1.-1.21 
Obieralnia + dezynfekcja 

jaj 
14,11 NG S2 F 

1.-1.22 Magazyn chłodniczy 20,02 NG S2 F 

1.-1.23 
Magazyn produktów 

suchych 
22,14 NG S2 F 

1.-1.24 Magazyn baru 8,19 NG S2 F 

1.-1.25 
Klatka schodowa 

gastronomi 
11,26 NG S2 F 

1.-1.26 
Komunikacja, 

rozdzielnia kelnerska 
31,10 NG S2 F 

1.-1.27 Pom. socjalne gastronomi 7,83 NG S2 F 

1.-1.28 Pom. porządkowe 4,65 NG S2 F 

1.-1.29 Szatnia 12,05 NG S2 F 

1.-1.30 Toaleta socjalna 8,63 NG S2 F 

1.-1.31 Zaplecze baru 10,73 NG S2 F 

1.-1.32 Pom. Techniczne 11,05 NG S2 F 

 

Budynek wielofunkcyjny parter 

Nr 

pom. 
Nazwa pomieszczenia 

Powierzchnia 

netto [m2] 

Wykończenie 

posadzki 

Wykończenie 

ścian 

Wykończenie 

sufitu 

1.0.1 Komunikacja  56,58 AC S3 A 

1.0.2 Hall 88,55 AC S3 A 

1.0.3 
Klatka schodowa, 

komunikacja 
49,36 AC S1 / S3 A 

1.0.4 Kasy 18,93 AC S3 A 

1.0.5 Wypożyczalnia sprzętu 10,04 NG S2 C 

1.0.6 Suszarnia ostrzenie łyżew 9,13 NG S2 C 

1.0.7 W.C. 4,50 NG S2 C 

1.0.8 Pomieszczenie socjalne 13,22 NG S2 / S3 C 

1.0.9 Komunikacja  120,56 AC S3 A 

1.0.10 
Sala wielofunkcyjna -

fitness 
127,10 AC S3 A 

1.0.11 Przedsionek-trybuny kort 14,38 AC S3 A 

1.0.12 Kort ricoschet 49,63 wg dostawcy ricoschet'u 
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1.0.13 
Pomieszczenie z  

suszarkami do włosów 
11,47 AC S3 A 

1.0.14 Przebieralnia 55,15 AC S1 A 

1.0.15 Szatnia damska 10,15 AC S1 A 

1.0.16 Natryski damskie 17,80 AC S1 A 

1.0.17 Szatnia męska 14,91 AC S1 A 

1.0.18 Natryski męskie 17,93 AC S1 A 

1.0.19 Pom. Socjalne z WC 19,17 NG S2 F 

1.0.20 Magazyn 35,36 NG S2 F 

1.0.21 WC damskie 7,72 NG S2 F 

1.0.22 WC męskie 7,72 NG S2 F 

1.0.23 WC ON 5,72 NG S2 F 

1.0.24 Szyb windy technicznej 3,71  

1.0.25 Restauracja 40,44 AC S3 C 

1.0.26 Bar 57,57 AC S3 C 

1.0.27 Zaplecze baru 21,61 NG S2 F 

1.0.28 Klatka schodowa 20,05 NG S2 F 

1.0.29 Magazyn i 7,16 NG S2 F 

1.0.30 Magazyn ii 6,80 NG S2 F 

1.0.31 Komunikacja  20,16 NG S2 F 

1.0.32 WC ON 6,19 AC S1 C 

1.0.33 
Pomieszczenie 

porządkowe 
4,36 NG S2 F 

1.0.34 W.C. damskie 18,28 AC S1 C 

1.0.35 W.C. męskie 21,46 AC S1 C 

1.0.36 Hala lodowiska 1211,91  S3  

1.0.37 Garaż dla rolby 33,34 NG S2 F 

1.0.38 Kotłownia  25,30 NG S2 F 

1.0.39 Rozdzielnia elektryczna 13,75 NG S2 F 

 

Budynek wielofunkcyjny – piętro 

Nr 

pom. 
Nazwa pomieszczenia 

Powierzchnia 

netto [m2] 

Wykończenie 

posadzki 

Wykończenie 

ścian 

Wykończenie 

sufitu 

1.1.1 
Kl. schodowa, 

komunikacja 
44,73 AC S3 A 

1.1.2 Pokój socjalny 5,43 AC S3 A 

1.1.3 Obsługa interesanta 45,46 AC S3 A 

1.1.4 Pokój biurowy 12,87 W S3 A 

1.1.5 Pokój menadżera 13,07 W S3 A 

1.1.6 Pokój prezesa 13,01 W S3 A 

1.1.7 Sala konferencyjna 23,67 W S3 A 

1.1.8 Pokój socjalny 9,56 AC S1 / S3 A 

1.1.10 Toaleta 3,50 AC S1 F 

1.1.11 Komunikacja 18,05 AC S3 A 

1.1.12 Komunikacja + foyer 123,21 AC S1 A 

1.1.13 Sala konferencyjna 455,62 AC S1 A 
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1.1.14 Reżyserka 8,39 AC S1 A 

1.1.15 Serwerownia 6,84 AC S1 A 

1.1.16 Magazyn 24,58 NG S2 F 

1.1.17 Magazyn 24,58 NG S2 F 

1.1.18 Magazyn zasobów 11,46 NG S2 F 

1.1.19 
Komunikacja rozdzielnia 

kelner. 
39,20 NG S2 F 

1.1.20 Przygotowalnia 28,85 NG S2 F 

1.1.21 Zmywalnia naczyń 7,19 NG S2 F 

1.1.22 Magazyn 22,55 NG S2 F 

1.1.23 Kuchnia 65,51 NG S2 F 

1.1.24 Spiżarnia 11,13 NG S2 F 

1.1.25 
Pomieszczenie 

.gospodarcze 
3,48 NG S2 F 

1.1.26 Klatka schodowa 18,06 NG S2 F 

1.1.27 Komunikacja 11,72 AC S1 / S3 A 

1.1.28 W.C. męskie 28,46 AC S3 F 

1.1.29 W.C. ON 5,32 AC S3 F 

1.1.30 W.C. damskie 20,64 AC S3 F 

 

Legenda  

 

Posadzki: 

 AC  - Płytki- gres porcelanowy, antypoślizgowe (R12),   o poziomie absorbcji wody poniżej 

0,1%, odporność na zginanie powyżej 40 N/mm2, siła niszcząca powyżej 1700 N, ścieralność 

wgłębna poniżej 150 mm^3 , odporne na silne kwasy i zasady(UHA)  

 

 NG - Płytki ceramiczne grupy BIa, antypoślizgowe (R10), o poziomie absorbcji wody poniżej 

0,1%, odporność na zginanie powyżej 45 N/mm2, ścieralność wgłębna poniżej 130 mm^3 , 

odporne na plamienie, silne kwasy i zasady   

 

 WD - Wykładzina dywanowa obiektowa w płytce, tuftingowa , pętelkowa, pokrycie z PA6 

barwionego w masie, na podkładzie z włókniny poliestrowej, ilość przeigłowań nie mniejsza 

niż 1580 /dcm^2, grubość całkowita nie mniej niż 6 mm, grubość pokrycia nie mniej niż 3 mm, 

masa całkowita nie mnij niż 4250g/m^2, w tym pokrycie nie mniej niż 850 g/m^2,  

 

 BU - Beton utwardzony powierzchniowo, impregnowany - we wszystkich pomieszczeniach, w 

których nie zastosowano gresów  

 

Sale wielofunkcyjne, biura i sale konferencyjne - wykładzina syntetyczna zabezpieczona 

powierzchniowo winylowa w płytkach. Dobrana w ramach projektu aranżacji wnętrz. O następujących 

cechach: 

- grubość warstwy użytkowej EN 429 mm 1,0 
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- wzór-winylowe deski imitujące podłogę drewnianą 

- rodzaj wykładziny (EN 649)- wykładzina syntetyczna zabezpieczona powierzchniowo PUR 

Eco System  heterogeniczna 

- rodzaj materiału - polichlorek winylu 

- produkt wysokiej jakości 

- klasyfikacja użytkowa zgodnie z normą EN 685 -obiektowa bardzo wysoka 

- dobre parametry akustyczne- tłumienie dźwięków uderzeniowych (wg.ISO 140-8) 2 dB 

- odporność ogniowa EN 13501-1 klasa Bfl - s1 

- grubość całkowita EN 428 mm 2,5 

- antypoślizgowość BGR 181 grupa R 9 / R 10 

- dynamiczny współczynnik tarcia EN 13893 klasa DS 

- trwałość barwy ISO 105-B02 klasa > 6 

- klasa ścieralności EN 649 T 

- gwarancją minimum 5 lat 

Na podłogi w sali konferencyjnej  i foyer  -  winyl np. Armstrong – Scala 100 Eco Wood, „deski” 
15x92cm  lub równoważne,  odporne na ścieranie, imitujące drewno.  

 

Przedsionek, bary, recepcja i komunikacja - trwałe łatwo zmywalne, nienasiąkliwe, antypoślizgowe, 

trudno ścieralne – płytki gresowe bądź kamienne, rektyfikowane, wysokiej jakości i dopasowane do 

estetyki budynku, dobrane w ramach projektu wykończenia wnętrz. 

- format minimalny  60x60 cm 

- grubość min. 8 mm., 

- twardość w skali Mojsa = 8 

- ścieralność wgłębna max. 130 mm, 

- antypoślizgowy, 

- odporny na plamienie o nasiąkliwości < 0,05%, 

- klejony na elastycznej zaprawie klejowej, 

- gatunek I, impregnowany 

- cokół 10 cm. z tego samego materiału zabezpieczający ścianę zlicowany ze ścianą. 

 

Klatka schodowa dla gości, klatka schodowa dla personelu - posadzki na klatkach schodowych – 

trwałe łatwo zmywalne, nienasiąkliwe, antypoślizgowe, trudno ścieralne – płytki gresowe, na klatce 

schodowej dla gości zharmonizowane z płytkami zastosowanymi w foyer. 

- grubość min. 8 mm., 

- twardość w skali Mojsa = 8 

- ścieralność wgłębna max. 130 mm^3, 

- antypoślizgowy, 

- specjalne płytki na stopnie – stopnice ryflowane 

- odporny na plamienie o nasiąkliwości < 0,05%, 

- klejony na elastycznej zaprawie klejowej, 

- gatunek I, impregnowany 

- wzdłuż schodów na ścianie przy stopniach i podestach cokół 10 cm. z tego samego materiału 

zabezpieczający ścianę zlicowany ze ścianą. 
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Ściany: 

 S1 - Płytki ceramiczne 0,10%,wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 36 N/mm^2, siła 

niszcząca powyżej 1700 N, odporne na plamienie, kwasy i zasady (klasa GLA) 

 S2 - Płytki ceramiczne grupy BIII, nasiąkliwości poniżej 10%,wytrzymałość na zginanie nie 

mniejsza niż 12 N/mm^2, siła niszcząca powyżej 500 N, odporne na plamienie, kwasy i zasady 

(klasa GLA) 

 S3 - Malowanie farbami  

 Na ściany sal konferencyjnych, foyer  z tapety  obiektowe winylowe na fliselinie , zmywalne z 

antyalergicznym atestem RAL.  

 

Sufity: 

 A Sufity podwieszone zgodnie z opisem zawartym w punkcie 7.5.2.3 

 C Zgodnie z opisem zawartym w punkcie 7.5.2.3 

 F Tynkowanie i malowanie farbami 

 G  Beton konstrukcyjny 

W przypadku zastosowania płyt  GK należy wykleić je tapetą do malowania.  

 

7.5.4. Wyposażenie 

Opisy elementów wyposażenia wraz z przykładowymi zdjęciami w legendzie poniżej tabeli. 

Meble do wykonania indywidualnego - należy przyjąć okleiny drewniane, blaty kamienne - materiały i 

kolorystka do uzgodnień z zamawiającym na etapie projektu wnętrz.  

 

Budynek wielofunkcyjny - poziom -1 

Nr 

pom. 

Nazwa 

pomieszczenia 
Opis wyposażenia 

Ilość 

[szt.] 
1.-1.1 Komunikacja  Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

1 

Pojemniki na zieleń 3 

1.-1.2 Szatnia Lada szatni, wg rysunku szczegółowego proj. wnętrz 1 

Krzesło obrotowe, na stelażu metalowym 1 

Wieszaki szatniowe, mocowane wspornikowo do ściany, dł. 

150 cm, łącznie 30 haczyków na odzież (po 15 po każdej ze 

stron) 

3 

Wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, 

matowego, z 7 zawieszkami, L = 545 mm 
12 

Kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem 

pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej 

matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, 

wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z 

pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca 

podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 

przenoszenia 

1 

1.-1.3 W.C. damskie Lustro  ok. 200 /80 cm (dopasować do wielkości płytek), 

wklejane w płytki, krawędź fazowana 
1 
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Urządzenie dezodorozacyjne 1 

Dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, 

tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia 

stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny 

design, mocowany do ściany 

3 

Kieszeniowa suszarka do rąk  1 

Pojemnik na papier toaletowy duży, z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do 

ściany 

3 

Kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym 

przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze 

nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, 

wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z 

pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca 

podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 

przenoszenia 

3 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

1 

1.-1.4 W.C. ON Kieszeniowa suszarka do rąk 1 

Urządzenie dezodorozacyjne 1 

Lustro nachylone w ramie ze stali nierdzewnej, 61/91 cm, 1 

Dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, 

tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia 

stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny 

design, mocowany do ściany,  

1 

Pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, niespotykany, nowoczesny design,  

1 

Pojemnik na papier toaletowy Na dużą rolkę, z tworzywa i 

stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do 

ściany,  

1 

Poręcz stała, ścienna przy umywalce 2 

Poręcz stała, ścienna przy toalecie 1 

Poręcz uchylna, ścienna przy toalecie 1 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

1 

1.-1.5 W.C. męskie Lustro  ok. 200 /80 cm (dopasować do wielkości płytek), 

wklejane w płytki, krawędź fazowana 
1 

Urządzenie dezodorozacyjne 1 

Dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, 

tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia 

stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny 

design, mocowany do ściany 

2 

Kieszeniowa suszarka do rąk  1 
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Pojemnik na papier toaletowy duży, z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do 

ściany 

2 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

1 

1.-1.6 Pomieszczenie 

gospodarcze 

Metalowa szafka na środki czystości, do celów 

gospodarczych, do przechowywania odzieży, środków 

czystości, wiader, szczotek, itp., wymiary (wys./szer./gł.) 

1800/600/500 mm, wyposażenie 4 półki,  

1 

Pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. 

ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, 

ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk 

1 

Wózek do sprzątania w wersji z powłoką poliuretanową, 

wyciskarka szczękowa, 2 wiadra 2 x 15l, 2 uchwyty z 

pokrywą na odpady 70 l, trzy kuwety 28x43cm, wiadra 

2x6l 

1 

Kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem 

pedałowym, pojemność 12l., wykonany ze nierdzewnej 

lakierowanej, kolor biały, ze szczelnym zamknięciem 

pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", 

wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z 

pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca 

podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 

przenoszenia,  

1 

1.-1.7 Pomieszczenie 

spotkań I 

Urządzenie dezodorozacyjne 1 

Stół barowy  1 

Krzesło barowe  4 

Pojemniki na zieleń 2 

Fotel w postaci jednolitej bryły w całości tapicerowanej, 

stopki ukryte pod siedziskiem (niewidoczne bez schylenia 

się w tym celu), w formie prostopadłościanu zwężającego 

się ku dołowi, oparcie i podłokietniki mają być elementem 

całości 

8 

Popielnica stojąca, ze stali nierdzewnej matowej, 

zdejmowana pokrywa, wyjmowany pojemnik na popiół 

ułatwiający czyszczenie, wys. 56cm, średnica 20 cm 

3 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

1 

1.-1.8 Pomieszczenie 

spotkań II 

Urządzenie dezodorozacyjne 1 

Stół barowy  1 

Krzesło barowe  4 

Pojemniki na zieleń 2 

Fotel w postaci jednolitej bryły w całości tapicerowanej, 

stopki ukryte pod siedziskiem (niewidoczne bez schylenia 

się w tym celu), w formie prostopadłościanu zwężającego 

8 
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się ku dołowi, oparcie i podłokietniki mają być elementem 

całości 

Popielnica stojąca, ze stali nierdzewnej matowej, 

zdejmowana pokrywa, wyjmowany pojemnik na popiół 

ułatwiający czyszczenie, wys. 56cm, średnica 20 cm 

3 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

1 

1.-1.9 Kręgielnia Tory kręgielni - wg dostawcy technologii Wg 

opisu 

technolo

gii 

 

 

Zestaw kul - wg dostawcy technologii 

Boksy dla graczy - układ stolika i dwóch kanap dla 6 osób 

każda - wg dostawcy technologii 

Stół barowy  6 

Krzesło barowe  24 

Pojemniki na zieleń 5 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

2 

1.-1.10 Pomieszczenie 

techniczne kręgielni 
  

1.-1.11 Pomieszczenie 

klubowe 

Stół bilardowy 2 

Zestaw kuli  2 

Zestaw kijów bilardowych 2 

Boks - układ stolika i dwóch kanap dla 8 osób każda 4 

Stół barowy  2 

Krzesło barowe  8 

Pojemniki na zieleń 5 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

2 

1.-1.12 Bar Mebel baru – wg rys. Szczegółowego proj. wnętrz 1 

Hocker barowy  10 

Pojemniki na zieleń 3 

Regały i witryny - wg opisu  technologii gastronomii  

1.-1.13 Sala z podestem dla 

DJ 

Mebel pulpitu DJ - wg rysunku szczegółowego w proj. 

wnętrz 
1 

Pojemniki na zieleń 5 

Ścianka mobilna  2 

1.-1.14 Magazyn i Regał magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 

100 cm, gł. 50 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg każda 
5 

Szafa magazynowa, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 

100 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg, zamykana na 

zamek, dwa komplety kluczy  

5 

1.-

1.15. 

Komunikacja   
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1.-1.16 Hydrofornia   

1.-1.17 Komunikacja   

1.-1.18 Szyb windy 

technicznej 
  

1.-1.19 Klatka schodowa   

1.-1.20 Magazyn warzyw i 

ziemniaków 

Wg opisu  technologii gastronomii 

 

1.-1.21 Obieralnia + 

dezynfekcja jaj 
 

1.-1.22 Magazyn 

chłodniczy 
 

1.-1.23 Magazyn 

produktów suchych 
 

1.-1.24 Magazyn baru  

1.-1.25 Klatka schodowa 

gastronomii 
  

1.-1.26 Komunikacja i 

rozdzielnia 

kelnerska 

Wg opisu  technologii gastronomii  

1.-1.27 Pom. Socjalne 

gastronomii 
  

1.-1.28 Pomieszczenie 

.porządkowe 

Metalowa szafka na środki czystości, do celów 

gospodarczych, do przechowywania odzieży, środków 

czystości, wiader, szczotek, itp., wymiary (wys./szer./gł.) 

1800/600/500 mm, wyposażenie 4 półki,  

1 

Pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. 

Ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa abs, 

ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk 

1 

Wózek do sprzątania w wersji z powłoką poliuretanową, 

wyciskarka szczękowa, 2 wiadra 2 x 15l, 2 uchwyty z 

pokrywą na odpady 70 l, trzy kuwety 28x43cm, wiadra 

2x6l 

1 

Kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem 

pedałowym, pojemność 12l., wykonany ze nierdzewnej 

lakierowanej, kolor biały, ze szczelnym zamknięciem 

pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", 

wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z 

pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca 

podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 

przenoszenia,  

1 

1.-1.29 Szatnia Urządzenie dezodorozacyjne 1 

Szafa ubraniowa, podwójna typu „S”, z HPL,  zamek 

ryglujący drzwi w 3. Punktach, konstrukcja monolityczna, 

drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, 

komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do 

zawieszania odzieży oraz lusterko, wym. Poj. Modułu 

„słupka” 350/500/1800mm 

21 

1.-1.30 Toaleta socjalna Lustro 200/120 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana 1 

Urządzenie dezodorozacyjne  
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Dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, 

tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia 

stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny 

design, mocowany do ściany,  

2 

Pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do 

ściany,  

1 

Pojemnik na papier toaletowy Na dużą rolkę, z tworzywa i 

stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do 

ściany,  

1 

Wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, 

matowego, z 3 haczykami, L = 200 mm 
1 

Dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, 

mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, 

ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, 

wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na 

kluczyk 

1 

Kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym 

przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze 

nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, 

wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z 

pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca 

podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 

przenoszenia 

1 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

1 

1.-1.31 Zaplecze baru Wg dostawcy technologii gastronomii  

1.-1.32 Pom. Techniczne   
 

Budynek wielofunkcyjny - parter 

Nr 

pom. 

Nazwa 

pomieszczenia 
Opis wyposażenia  

Ilość 

[szt.] 
1.0.1 Komunikacja  Bramka typu TRIPOD (system ESOK)  1 

Bramka uchylna (system ESOK)  1 

Pojemniki na zieleń 5 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

3 

1.0.2 Hall Bramka typu TRIPOD (system ESOK) 2 

Bramka uchylna (system ESOK)  1 

Telewizor do wyświetlania reklam  2 

Pojemniki na zieleń 3 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 
1 
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powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

1.0.3 Klatka schodowa, 

komunikacja 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

1 

1.0.4 Kasy Mebel kasy – wg rys. szczegółowego proj. wnętrz 1 

Krzesło obrotowe, na stelażu metalowym 3 

Urządzenie wielofunkcyjne A4 1 

Zestaw komputerowy  3 

Telefon  1 

Kontener  KN1 3 

Uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym 

miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w 

poziomie tak, aby można było sabilnie zamontować 

dowolna stację komputerową typu midi 

3 

Kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem 

pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej 

matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, 

wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z 

pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca 

podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 

przenoszenia 

2 

1.0.5 Wypożyczalnia 

sprzętu 
Regał na łyżwy 10 

1.0.6 Suszarnia 

ostrzenie łyżew 

Suszarka do łyżew  2 

Maszyna do ostrzenia łyżew  2 

Kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem 

pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej 

matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, 

wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z 

pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca 

podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 

przenoszenia 

1 

1.0.7 W.C. Lustro 120/120 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana 1 

Urządzenie dezodorozacyjne 1 

Dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, 

tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia 

stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny 

design, mocowany do ściany,  

1 

Pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do 

ściany,  

1 

Pojemnik na papier toaletowy na dużą rolkę, z tworzywa i 

stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do 

ściany,  

1 

Kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym 

przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze 
1 
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nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, 

wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z 

pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca 

podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 

przenoszenia 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

1 

1.0.8 Pomieszczenie 

socjalne 

Zestaw szafek  kuchennych, dł. Całkowita 2,20 m.b., 

wykonany wg projektu (rys. W zał. Poniżej legendy), szafki 

w całości wykonane z płyty wiórowej, melaminowanej, min 

18mm, plecy wykonane z płyty hdf 3,2 mm, blat ma być z 

płyty oklejonej laminamem hpl, szafki stojące na nóżkach 

systemowych z dołączanym do nich cokołem systemowym, 

wyposażenie: zlewozmywak wpuszczany w blat 

jednokomorowy z ociekaczem i baterią, lodówką 

podblatową, mikrowelą 

1 

Krzesło z tworzywa sztucznego, w całości ze spienionego 

poliuretanu wzmocnionego włóknem szklanym, barwione 

na kolor (do uzgodnienia na etapie realizacji), wymiary 

(tolerancja +/-2cm): wysokość 77cm, szerokość 50cm, 

głębokość 45cm 

3 

Stół, wym. 120 x 60 cm, wys. Blatu 74cm 1 

Pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. 

Ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa abs, 

ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk 

1 

Szafa ubraniowa, z blachy gr. 0,8 mm, zamek na klucz z 

mechanizmem ryglującym drzwi w 3. Punktach, 

konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach 

schowanych w obudowie, komory posiadają dodatkową 

przegrodę oddzielającą część "czystą" od "brudnej", 

komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do 

zawieszania odzieży oraz lusterko, wym. 

500/350/1800mm,kolor ral 7024 

2 

Kosz na śmieci, ze stali nierdzewnej matowej, otwierany 

stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 20 litrów, ze 

szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją 

"zawsze otwarte", wyjmowana, wewn. wkładka bio, 

niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa 

bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia 

1 

1.0.9 Komunikacja  Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

2 

Pojemniki na zieleń 5 

1.0.10 Sala 

wielofunkcyjna -

fitness 

Wg opisu w punkcie 7.5.6.3  
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1.0.11 Przedsionek-

trybuny kortów 

Siedzisko jednoosobowe, z oparciem, wykonana w technice 

wtryskową z wysokiej jakości stabilizowanego 

polipropylenu  

11 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo abs o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

1 

1.0.12 Kort ricsochet Wg technologii dostawcy ricoschetu  

1.0.13 Pom. Z 

suszarkami do 

włosów 

Suszarka do włosów z rurą 10 

1.0.14 Przebieralnia Szafa ubraniowa, podwójna typu „s” z ławeczką, z hpl,  

zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. 

Punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na 

zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone 

w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz 

lusterko, wym. poj.  modułu „słupka” 350/500/1800mm 

81 

Mata do przebieralni 1 

1.0.15 Szatnia damska Szafa ubraniowa, podwójna typu „s” z ławeczką, z hpl,  

zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. 

Punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na 

zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone 

w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz 

lusterko, wym. poj. modułu „słupka” 350/500/1800mm 

10 

Urządzenie dezodorozacyjne 1 

1.0.16 Natryski damskie Wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, 

matowego, z 3 haczykami, l = 200 mm 
2 

Dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, 

mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, 

ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, 

wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na 

kluczyk 

2 

Lustro  ok. 180 /80 cm (dopasować do wielkości płytek), 

wklejane w płytki, krawędź fazowana 
1 

Dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, 

tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia 

stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny 

design, mocowany do ściany 

2 

Kieszeniowa suszarka do rąk  1 

Pojemnik na papier toaletowy duży, z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do 

ściany 

2 

Kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym 

przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze 

nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, 

wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z 

pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca 

podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 

przenoszenia 

2 
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Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

1 

1.0.17 Szatnia męska Szafa ubraniowa, podwójna typu „s” z ławeczką, z hpl,  

zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. 

Punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na 

zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone 

w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz 

lusterko, wym. poj. modułu „słupka” 350/500/1800mm 

20 

Urządzenie dezodorozacyjne 1 

1.0.18 Natryski męskie Wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, 

matowego, z 3 haczykami, l = 200 mm 
2 

Dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, 

mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, 

ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, 

wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na 

kluczyk 

2 

Lustro  ok. 180 /80 cm (dopasować do wielkości płytek), 

wklejane w płytki, krawędź fazowana 
1 

Dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, 

tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia 

stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny 

design, mocowany do ściany 

2 

Kieszeniowa suszarka do rąk  1 

Pojemnik na papier toaletowy duży, z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do 

ściany 

2 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

1 

1.0.19 Pomieszczenie 

socjalne z WC 

Zestaw szafek  kuchennych, dł. Całkowita 1,70 m.b., 

wykonany wg projektu indywidualnego, szafki w całości 

wykonane z płyty wiórowej, melaminowanej, min 18mm, 

plecy wykonane z płyty hdf 3,2 mm, blat ma być z płyty 

oklejonej laminamem hpl, szafki stojące na nóżkach 

systemowych z dołączanym do nich cokołem systemowym, 

wyposażenie: zlewozmywak wpuszczany w blat 

jednokomorowy z ociekaczem i baterią, lodówką 

podblatową, mikrowelą 

1 

Krzesło z tworzywa sztucznego, w całości ze spienionego 

poliuretanu wzmocnionego włóknem szklanym, barwione 

na kolor (do uzgodnienia na etapie realizacji), wymiary 

(tolerancja +/-2cm): wysokość 77cm, szerokość 50cm, 

głębokość 45cm 

3 

Stół, wym. 120 x 60 cm, wys. Blatu 74cm 1 
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Pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. 

Ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, 

ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk 

1 

Szafa ubraniowa, z blachy gr. 0,8 mm, zamek na klucz z 

mechanizmem ryglującym drzwi w 3. Punktach, 

konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach 

schowanych w obudowie, komory posiadają dodatkową 

przegrodę oddzielającą część "czystą" od "brudnej", 

komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do 

zawieszania odzieży oraz lusterko, wym. 

500/350/1800mm,kolor ral 7024 

4 

Kosz na śmieci, ze stali nierdzewnej matowej, otwierany 

stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 20 litrów, ze 

szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją 

"zawsze otwarte", wyjmowana, wewn. wkładka bio, 

niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa 

bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia 

1 

Lustro 120/120 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana 1 

Urządzenie dezodorozacyjne  

Dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, 

tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia 

stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny 

design, mocowany do ściany,  

2 

Pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do 

ściany,  

1 

Pojemnik na papier toaletowy na dużą rolkę, z tworzywa i 

stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do 

ściany,  

1 

Wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, 

matowego, z 7 zawieszkami, l = 545 mm 
1 

Kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym 

przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze 

nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, 

wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z 

pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca 

podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 

przenoszenia 

1 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

1 

1.0.20 Magazyn Regał magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 

100 cm, gł. 50 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg każda 
10 

Szafa magazynowa, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 

100 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg, zamykana na 

zamek, dwa komplety kluczy  

5 

1.0.21 W.C. męskie Urządzenie dezodorozacyjne 1 
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Lustro  ok. 80 /80 cm (dopasować do wielkości płytek), 

wklejane w płytki, krawędź fazowana 
2 

Dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, 

tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia 

stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny 

design, mocowany do ściany 

2 

Kieszeniowa suszarka do rąk  1 

Pojemnik na papier toaletowy duży, z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do 

ściany 

2 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

1 

1.0.22 W.C. damskie Urządzenie dezodorozacyjne 1 

Lustro  ok. 80 /80 cm (dopasować do wielkości płytek), 

wklejane w płytki, krawędź fazowana 
2 

Dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, 

tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia 

stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny 

design, mocowany do ściany 

2 

Kieszeniowa suszarka do rąk  1 

Pojemnik na papier toaletowy duży, z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do 

ściany 

2 

Kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym 

przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze 

nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, 

wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z 

pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca 

podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 

przenoszenia 

2 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

1 

1.0.23 W.C.  ON Kieszeniowa suszarka do rąk 1 

Urządzenie dezodorozacyjne 1 

Lustro nachylone w ramie ze stali nierdzewnej, 61/91 cm, 1 

Dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, 

tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia 

stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny 

design, mocowany do ściany,  

1 

Pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, niespotykany, nowoczesny design,  

1 

Pojemnik na papier toaletowy na dużą rolkę, z tworzywa i 

stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 
1 
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powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do 

ściany,  

Poręcz stała, ścienna przy umywalce 2 

Poręcz stała, ścienna przy toalecie 1 

Poręcz uchylna, ścienna przy toalecie 1 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

1 

1.0.24 Szyb windy 

technicznej 
  

1.0.25 Restauracja Stół barowy  5 

Krzesło barowe  20 

Pojemniki na zieleń 5 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

2 

1.0.25a Restauracja - 

część zewn. 

Stół barowy  3 

Krzesło barowe  13 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

2 

Mata do chodzenia w łyzwach  

1.0.26 Bar Mebel baru - wg rysunku szczegółowego proj. wnętrz 1 

Wyposażenie technologiczne - wg dostawcy technologii 

baru 
 

Stół barowy  4 

Krzesło barowe  16 

Hocker barowy  6 

Pojemniki na zieleń 2 

Kosz na śmieci, ze stali nierdzewnej matowej, otwierany 

stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 20 litrów, ze 

szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją 

"zawsze otwarte", wyjmowana, wewn. Wkładka bio, 

niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa 

bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia 

1 

Bar - część zewn. Stół barowy  4 

Krzesło barowe  16 

1.0.27 Zaplecze baru   

1.0.28 Klatka schodowa   

1.0.29 Magazyn I 
Wg dostawcy technologii baru 

 

1.0.30 Magazyn II  

1.0.31 Komunikacja   

1.0.32 W.C. ON Kieszeniowa suszarka do rąk 1 

Urządzenie dezodorozacyjne 1 

Lustro nachylone w ramie ze stali nierdzewnej, 61/91 cm, 1 
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Dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, 

tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia 

stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny 

design, mocowany do ściany,  

1 

Pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, niespotykany, nowoczesny design,  

1 

Pojemnik na papier toaletowy na dużą rolkę, z tworzywa i 

stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do 

ściany,  

1 

Poręcz stała, ścienna przy umywalce 2 

Poręcz stała, ścienna przy toalecie 1 

Poręcz uchylna, ścienna przy toalecie 1 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

1 

1.0.33 Pomieszczenie 

gospodarcze 

Metalowa szafka na środki czystości, do celów 

gospodarczych, do przechowywania odzieży, środków 

czystości, wiader, szczotek, itp., wymiary (wys./szer./gł.) 

1800/600/500 mm, wyposażenie 4 półki,  

1 

Pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. 

Ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, 

ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk 

1 

Wózek do sprzątania w wersji z powłoką poliuretanową, 

wyciskarka szczękowa, 2 wiadra 2 x 15l, 2 uchwyty z 

pokrywą na odpady 70 l, trzy kuwety 28x43cm, wiadra 

2x6l 

1 

Kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem 

pedałowym, pojemność 12l., wykonany ze nierdzewnej 

lakierowanej, kolor biały, ze szczelnym zamknięciem 

pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", 

wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z 

pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca 

podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 

przenoszenia,  

1 

1.0.34 W.C. damskie Lustro  ok. 280 /80 cm (dopasować do wielkości płytek), 

wklejane w płytki, krawędź fazowana 
2 

Urządzenie dezodorozacyjne 1 

Dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, 

tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia 

stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny 

design, mocowany do ściany 

2 

Kieszeniowa suszarka do rąk  1 

Pojemnik na papier toaletowy duży, z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do 

ściany 

2 
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Kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym 

przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze 

nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, 

wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z 

pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca 

podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 

przenoszenia 

2 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

2 

1.0.35 W.C.  męskie Lustro  ok. 240 /80 cm (dopasować do wielkości płytek), 

wklejane w płytki, krawędź fazowana 
2 

Urządzenie dezodorozacyjne 1 

Dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, 

tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia 

stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny 

design, mocowany do ściany 

2 

Kieszeniowa suszarka do rąk  1 

Pojemnik na papier toaletowy duży, z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do 

ściany 

2 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

2 

1.0.36 Hala lodowiska Wg opisu technologii lodowiska  

Mata do przebieralni  

1.0.37 Garaż dla rolby Wg opisu technologii lodowiska  

1.0.38 Kotłownia   

1.0.39 Rozdzielnia 

elektryczna 
  

 

Budynek wielofunkcyjny – piętro 

Nr 

pom. 

Nazwa 

pomieszczenia 
Opis wyposażenia 

Ilość 

[szt.] 

1.1.1 Klatka chodowa, 

komunikacja 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

2 

1.1.2 Pokój socjalny Krzesło z tworzywa sztucznego, w całości ze spienionego 

poliuretanu wzmocnionego włóknem szklanym, barwione 

na kolor (do uzgodnienia na etapie realizacji), wymiary 

(tolerancja +/-2cm): wysokość 77cm, szerokość 50cm, 

głębokość 45cm 

2 

 

Kosz na śmieci, ze stali nierdzewnej matowej, otwierany 

stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 20 litrów, ze 

szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją 

"zawsze otwarte", wyjmowana, wewn. wkładka bio, 

1 
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niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa 

bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia 

1.1.3 Obsługa interesanta Lada wykonana z najwyższej jakości płyt dwustronnie 

laminowanych na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w 

klasie higieny E-1, 25 mm,  blat 46 mm wg rysunku 

szczegółowego proj. wnętrz  na etapie projektu  

wykonawczego. 

1 

Zestaw komputerowy  2 

Urządzenie wielofunkcyjne a4 1 

Uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym 

miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w 

poziomie tak, aby można było sabilnie zamontować 

dowolna stację komputerową typu midi 

2 

Krzesło obrotowe 2 

Szafa aktowa - wym.: 80x43x188cm, dolne dwa moduły - 

drzwi płytowe, górne trzy moduły - drzwi szklane, biała 

obudowa, białe półki, drzwi okleina kolor dąb naturalny 

2 

System siedzisk modułowych 6 

Kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem 

pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej 

matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, 

wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z 

pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca 

podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 

przenoszenia 

1 

1.1.4 Pokój biurowy Biurko wys. 74cm  2 

Krzesło obrotowe 2 

Szafa aktowa - wym.: 80x43x188cm, dół i góra drzwi 

płytowe, biała obudowa, białe półki, drzwi okleina kolor 

dąb naturalny 

2 

Wieszak stojący, wykonany z 3 stalowych rurek 

lakierowanych proszkowo, połączonych ze sobą tworząc 

stożek wysokości całkowitej 167 cm (+/-2cm), rurki min 

22mm, w górnej części wieszaka rurki rozchodzą się na 

zewnątrz tworząc miejsca na powieszenie ubrań – 

kolorystyka do wyboru przez inwestora 

1 

Telefon  1 

Kontener  KN1  2 

Zestaw komputerowy  2 

Urządzenie wielofunkcyjne a4 1 

Uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym 

miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w 

poziomie tak, aby można było sabilnie zamontować 

dowolna stację komputerową typu midi 

2 

Kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem 

pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej 

matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, 

wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z 

pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca 

1 
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podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 

przenoszenia 

1.1.5 Pokój menadżera Biurko proste - 200x80x74cm, 1 

Krzesło obrotowe 1 

Szafa aktowa - wym.: 80x43x188cm, dół i góra drzwi 

płytowe, biała obudowa, białe półki, drzwi okleina kolor 

dąb naturalny 

3 

Wieszak stojący, wykonany z 3 stalowych rurek 

lakierowanych proszkowo, połączonych ze sobą tworząc 

stożek wysokości całkowitej 167 cm (+/-2cm), rurki min 

22mm, w górnej części wieszaka rurki rozchodzą się na 

zewnątrz tworząc miejsca na powieszenie ubrań – 

kolorystyka do wyboru przez inwestora 

1 

Telefon  1 

Kontener  kn1  1 

Zestaw komputerowy  1 

Urządzenie wielofunkcyjne a4 1 

Uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym 

miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w 

poziomie tak, aby można było sabilnie zamontować 

dowolna stację komputerową typu midi 

1 

Kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem 

pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej 

matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, 

wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z 

pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca 

podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 

przenoszenia 

1 

1.1.6 Pokój prezesa Biurko proste - 200x80x74cm, 1 

Fotel obrotowy 1 

Szafa aktowa - wym.: 80x43x188cm, dół i góra drzwi 

płytowe, biała obudowa, białe półki, drzwi okleina kolor 

dąb naturalny 

3 

Wieszak stojący, wykonany z 3 stalowych rurek 

lakierowanych proszkowo, połączonych ze sobą tworząc 

stożek wysokości całkowitej 167 cm (+/-2cm), rurki min 

22mm, w górnej części wieszaka rurki rozchodzą się na 

zewnątrz tworząc miejsca na powieszenie ubrań – 

kolorystyka do wyboru przez inwestora 

1 

Telefon  1 

Kontener  kn1  1 

Zestaw komputerowy ] 1 

Uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym 

miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w 

poziomie tak, aby można było sabilnie zamontować 

dowolna stację komputerową typu midi 

1 

Kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem 

pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej 

matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, 

wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z 

1 
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pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca 

podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 

przenoszenia 

1.1.7 Sala konferencyjna Stół konferencyjny 1 

Krzesło na płozach 12 

Kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem 

pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej 

matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, 

wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z 

pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca 

podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 

przenoszenia 

1 

1.1.8 Pokój socjalny Zestaw szafek  kuchennych, wykonany wg projektu 

indywidualnego, szafki w całości wykonane z płyty 

wiórowej, melaminowanej, min 18mm, plecy wykonane z 

płyty hdf 3,2 mm, blat ma być z płyty oklejonej laminamem 

hpl, szafki stojące na nóżkach systemowych z dołączanym 

do nich cokołem systemowym, wyposażenie: 

zlewozmywak wpuszczany w blat jednokomorowy z 

ociekaczem i baterią, lodówką podblatową, mikrowelą 

1 

Stół, wym. 80 x 80 cm, wys. Blatu 74cm z regulacja 

poziomu w zakresie 2cm, blat z płyty wiórowej, 

trójwarstwowej grubości min. 25 mm pokrytej melaminą w 

kolorze białym, krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z 

tworzywa sztucznego w kolorze białym, obrzeże wykonane 

w technologii bezklejowej, laserowej, konstrukcja ze 

stelaża zamocowanego od spodu do blatu oraz nóg prostych 

zamocowanych do stelaża, całość stalowa, lakierowana na 

kolor ral 9006, konstrukcja wykonana bez użycia spawania 

– wszystkie elementy skręcane, pozwalające na łatwy 

montaż i demontaż, nogi o przekroju kwadratowym o boku 

4 cm, z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze 

czarnym z regulacją poziomowania w zakresie 2cm 

1 

Krzesło z tworzywa sztucznego, w całości ze spienionego 

poliuretanu wzmocnionego włóknem szklanym, barwione 

na kolor (do uzgodnienia na etapie realizacji), wymiary 

(tolerancja +/-2cm): wysokość 77cm, szerokość 50cm, 

głębokość 45cm 

2 

Dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, 

mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, 

ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, 

wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na 

kluczyk,      

1 

Pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. 

Ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, 

ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk 

1 

  Kosz na śmieci, ze stali nierdzewnej matowej, otwierany 

stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 20 litrów, ze 

szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją 

"zawsze otwarte", wyjmowana, wewn. wkładka bio, 

1 
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niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa 

bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia 

1.1.10 Toaleta Lustro 120/120 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana 1 

Urządzenie dezodorozacyjne 1 

Dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, 

tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia 

stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny 

design, mocowany do ściany,  

1 

Pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do 

ściany,  

1 

Pojemnik na papier toaletowy na dużą rolkę, z tworzywa i 

stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do 

ściany,  

1 

Kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym 

przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze 

nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, 

wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z 

pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca 

podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 

przenoszenia 

1 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

1 

1.1.11 Komunikacja   

1.1.12 Komunikacja 

+foyer 

Szafa ubraniowa, podwójna typu „s” z ławeczką, z hpl,  

zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. 

Punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na 

zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone 

w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz 

lusterko, wym. Poj. Modułu „słupka” 350/500/1800mm 

17 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

3 

1.1.13 Sala konferencyjna Krzesło na płozach 200 

Ścianka mobilna  4 

Stół prezydialny  1 

Ekran do rzutnika 3 

Rzutnik 3 

Pojemniki na zieleń 10 

1.1.14 Reżyserka Krzesło na płozach 2 

1.1.15 Serwerownia   

1.1.16 Magazyn   

1.1.17 Magazyn   

1.1.18 Magazyn zasobów 
Wg opisu  technologii gastronomii 
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1.1.19 Komunikacja 

rozdzielnia kelner. 
 

1.1.20 Przygotowalnia  

1.1.21 Zmywalnia naczyń  

1.1.22 Magazyn  

1.1.23 Kuchnia  

1.1.24 Spiżarnia  

1.1.25 Pomieszczenie 

gospodarcze 

Metalowa szafka na środki czystości, do celów 

gospodarczych, do przechowywania odzieży, środków 

czystości, wiader, szczotek, itp., wymiary (wys/szer/gł) 

1800/600/500 mm, wyposażenie 4 półki,  

1 

Pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. 

Ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa abs, 

ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk 

1 

Wózek do sprzątania w wersji z powłoką poliuretanową, 

wyciskarka szczękowa, 2 wiadra 2 x 15l, 2 uchwyty z 

pokrywą na odpady 70 l, trzy kuwety 28x43cm, wiadra 

2x6l 

1 

Kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem 

pedałowym, pojemność 12l., wykonany ze nierdzewnej 

lakierowanej, kolor biały, ze szczelnym zamknięciem 

pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", 

wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z 

pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca 

podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 

przenoszenia,  

1 

1.1.26 Klatka schodowa   

1.1.27 Komunikacja   

1.1.28 W.C. męskie Lustro  ok. 380 /80 cm (dopasować do wielkości płytek), 

wklejane w płytki, krawędź fazowana 
1 

Urządzenie dezodorozacyjne 1 

Dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, 

tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia 

stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny 

design, mocowany do ściany 

4 

Kieszeniowa suszarka do rąk  1 

Pojemnik na papier toaletowy duży, z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do 

ściany 

4 

1.1.29 W.C. ON Kieszeniowa suszarka do rąk 1 

Urządzenie dezodorozacyjne 1 

Lustro nachylone w ramie ze stali nierdzewnej, 61/91 cm, 1 

Dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, 

tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia 

stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny 

design, mocowany do ściany,  

1 

Pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, niespotykany, nowoczesny design,  

1 
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Pojemnik na papier toaletowy na dużą rolkę, z tworzywa i 

stali nierdzewnej, tworzywo abs o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do 

ściany,  

1 

Poręcz stała, ścienna przy umywalce 2 

Poręcz stała, ścienna przy toalecie 1 

Poręcz uchylna, ścienna przy toalecie 1 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

1 

1.1.30 W.C. damskie Lustro  ok. 380 /80 cm (dopasować do wielkości płytek), 

wklejane w płytki, krawędź fazowana 
1 

Urządzenie dezodorozacyjne  

Dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, 

tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia 

stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny 

design, mocowany do ściany 

4 

Kieszeniowa suszarka do rąk  1 

Pojemnik na papier toaletowy duży, z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do 

ściany 

4 

Kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym 

przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze 

nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, 

wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z 

pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca 

podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 

przenoszenia 

4 

Kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, 

powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej 

wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany 

1 

 Taras zewnętrzny Stół barowy  4 

Krzesło barowe  16 

 

Ekrany w sali konferencyjnej powinny być ustawione centralnie a prezydium centralnie lub z boku. Stół 

prezydium/mównica/ katedra  z regulowaną wysokością od 74cm do 110 [+ hoker]. Media prezydium i 

sterowanie na 1/3 ściany, dostępne dla obu wariantów ustawienia. Z katedry lub prezydium musi być 

możliwość sterowanie oświetleniem, zaciemnieniem okien, rzutnikiem, mikrofonami, głośnością.  

W foyer parę lekkich foteli oraz wysokie stoliki bankietowe o wysokości 112 cm . 

W rozdzielni kelnerskiej na całej ścianie zalecam kredens- pomocnik oraz system przygotowanie 
napojów ciepłych i zimnych w tym własnej wody Eau de Vie. 
 

Legenda: 

Stojak na rowery 
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System siedzisk modułowych 

przeznaczonych do poczekalni i recepcji  

o bryle opartej na kształcie kwadratu, 

siedziska z oparciem, w całości obite pianką 

poliuretanową oraz tapicerowane tkaniną - 

skład 95% naturalna wełna i 5% poliamid  

o wysokiej wytrzymałości na ścieranie 

(powyżej 200 tys. Cykli w skali martindala), 

gęstej, regularnej strukturze tkania, grubość 

pianki na siedzisku min 7 cm (ale nie więcej 

niż 10 cm), grubość pianki na bokach ma 

min. 4 cm (ale nie więcej niż 6 cm), 

wszystkie krawędzie zaokrąglone i również 

pokryte pianką poliuretanową, kwadratowy 

kształt siedzisk ma podkreślać szycie 

prowadzone na całości krawędzi, podstawa 

siedzisk z płyty meblowej w kolorze czarnym 

o kształcie kwadratu 68x68 cm oraz 

wysokości 7 cm, umieszczonym centralnie, 

wymiary zewnętrzne 90x90 cm wysokość 

siedziska 40 cm, wysokość oparcia 30 cm, 

grubość oparcia 27-30 cm, szerokość oparcia 

80-85 cm (oparcie delikatnie zwęża do góry), 

oparcie ma stanowić oddzielny element 

mocowany na stałe do siedziska  

 

System siedzisk modułowych 

przeznaczonych do poczekalni i recepcji o 

bryle opartej na kształcie kwadratu, siedziska 

tzw. Pufy (siedzisko bez oparcia), w całości 

obite pianką poliuretanową oraz 

tapicerowane tkaniną - skład 95% naturalna 

wełna i 5% poliamid  

o wysokiej wytrzymałości na ścieranie 

(powyżej 200 tys. Cykli w skali martindala), 

gęstej, regularnej strukturze tkania, grubość 

pianki na siedzisku min. 7 cm (ale nie więcej 
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niż 10 cm), grubość pianki na bokach ma 

min. 4 cm (ale nie więcej niż 6 cm), 

wszystkie krawędzie zaokrąglone i również 

pokryte pianką poliuretanową. Kwadratowy 

kształt siedzisk ma podkreślać szycie 

prowadzone na całości krawędzi, podstawa 

siedzisk z płyty meblowej w kolorze czarnym 

o kształcie kwadratu 68x68 cm oraz 

wysokości 7 cm, umieszczonym centralnie, 

wymiary zewnętrzne 90x90 cm, wysokość 

siedziska 40 cm. 

Leżak, podstawa – stal nierdzewna, 

szczotkowana, materiał - lita pianka 

poliuretanowa o odp. Ogn. B3,  

z wykończeniem wierzchnim odpornym na 

warunki atmosferyczne, promieniowanie uv.  

Pojemniki na zieleń z betonu 

architektonicznego, wym. Ok. 30/75/45 cm,  

w zestawie zieleń sztuczna wys. 80-120 cm, 

różne gatunki (trawy, rośliny liściaste) 

 

 
 

Siedzisko jednoosobowe,  

z oparciem, wykonane  

w technice wtryskowej  

z wysokiej jakości stabilizowanego 

polipropylenu, solidna spodnia konstrukcja 

wsporcza pod siedziskiem, oparcie z 

podwójną wzmocnioną tylną ścianą 

zabezpiecza przed wrzucaniem śmieci pod 

krzesło przy zamocowaniu do betonowych 

stopni, miejsce na metalowy nitowany 

numer, powierzchnia siedziska gładka  

i zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort 

użytkowania przez ergonomiczne 

wyprofilowanie i zaokrąglenie krawędzi, 

mocowane do podłoża przy użyciu 2 kołków 

rozporowych, miejsca mocowań maskują 

zaślepki, wykonane z materiału identycznego 

jak siedzisko, wymagane atesty: 

trudnopalności, toksyczności  
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i wytrzymałościowe, kolor ral 9003, wym. 

Ok. Gł. 36 cm, wys. 33 cm, szer. 42 cm 

Stół barowy – nogi stolika z drzewa 

bukowego, blat z płyty mdf pomalowanej na 

biały kolor, wym. 80/80 cm, wys. 75 cm, 

regulacja poziomu stołu, rozstaw nóg ~72 

cm, gr. Blatu 19 mm, średnica nogi: 39-51 

mm, meble odporne na wilgoć. 

 
 

Krzesło barowe – czteronożny stelaż 

drewniany – buk, siedzisko o nietypowym 

kształcie, wys. 83 cm, wys. 43 cm, gł. 

Siedziska 40 cm, szer. Siedziska 46 cm, wys. 

Oparcia 41 cm, rozstaw podstawy (stelaża) 

40x40 cm, materiały: siedzisko – pp, kolor 

biały, drewno lite, stal malowana, meble 

odporne na wilgoć. 

 

Hocker barowy – czteronożny stelaż 

drewniany – buk, siedzisko o nietypowym 

kształcie, wys.115 cm, szerokość 46 cm, gł. 

54 cm, materiały: siedzisko – pp, kolor biały, 

drewno lite, stal malowana, meble odporne 

na wilgoć. 
 

Kosz na śmieci, otwierany stalowym 

przyciskiem pedałowym, pojemność 5 l, 

wykonany ze nierdzewnej matowej ze 

szczelnym zamknięciem pokrywy, 

wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane 

wiaderko z pałąkiem, niewidoczne 

mocowanie worka, nierysująca podstawa 

bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 

przenoszenia. 

 

Dozownik mydła w płynie, pojemność 

zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane  

z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare 

okienko do kontroli poziomu mydła, 

wykonany z wysokiej jakości tworzywa abs, 

zamykany na kluczyk.  
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Pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność 

do 500 szt. Ręczników, kolor biały, 

wykonany z tworzywa abs, ciemnoszare 

ozdobne okienko, zamykany na kluczyk. 
 

Pojemnik na papier toaletowy, wykonany  

z tworzywa abs, zaopatrzony w okienko 

ciemnoszare umożliwiające kontrolę ilości 

papieru w pojemniku, dostosowany do 

papieru o maksymalnej średnicy roli 23 cm, 

zamykany na kluczyk, kolor biały. 
 

Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej matowej, 

otwierany stalowym przyciskiem 

pedałowym, pojemność 20 litrów, ze 

szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z 

funkcją "zawsze otwarte", wyjmowana, 

wewnętrzna wkładka bio, niewidoczne 

mocowanie worka, nierysująca podstawa 

bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 

przenoszenia,  

parametry ok.: gł. 39,5 cm, wys. 44,5 cm. 

 

Kosz na śmieci, otwierany stalowym 

przyciskiem pedałowym, pojemność 12 l, 

wykonany z nierdzewnej lakierowanej, kolor 

biały, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, 

pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", 

wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane 

wiaderko z pałąkiem, niewidoczne 

mocowanie worka, nierysująca podstawa 

bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do 

przenoszenia. 

 

Kieszeniowa suszarka do rąk, 

energooszczędna, pobór mocy ok. 1900 w, 

średni czas suszenia 7-10 sekund, do łazienek 

i toalet w miejscach użyteczności publicznej, 

o średnim i dużym natężeniu ruchu,  

uruchamiająca się automatycznie, po  

umieszczeniu dłoni w polu działania 

czujnika, obudowa - tworzywo abs, srebrna, 

wym. Ok. (wxsxg) 687 x 270-300 x 220 mm, 

montaż naścienny, przykręcana uruchamiana 

automatycznie – fotokomórka, prędkość 

powietrza ok. 95 m/s, poz. Hałasu ok. 73 db 

(odległość 2 metry), temp. Suszenia ok. 35°c, 
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waga netto ok.11 kg, napięcie zasilania 220-

240 v, częstotliwość prądu 50-60 hz. 

Dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali 

nierdzewnej, tworzywo abs o szlachetnej 

fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja 

wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, 

mocowany do ściany.   
Pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa  

i stali nierdzewnej, tworzywo abs  

o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, 

nowoczesny design, mocowany do ściany   

Pojemnik na papier toaletowy na dużą rolkę,  

z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo abs 

o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, 

nowoczesny design, mocowany do ściany.   

Kosz na odpady, urządzenie wykonane  

z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo abs 

o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, 

konstrukcja wysokiej wytrzymałości, 

nowoczesny design, mocowany do ściany.  

Urządzenie dezodoryzacyjne /dezodoryzacja powietrza 

Projektuje się instalację urządzenia dezodorozacyjnego celem usuwania z powietrza nieprzyjemnych 

zapachów, lotnych związków organicznych, a wbudowany jonizator powietrza pozwala na 

wprowadzenie do pomieszczenia świeżego powietrza. Poniżej w tabeli przedstawiono parametry 

techniczne urządzenia fotokatalicznego, które uwzględnia większość zanieczyszczeń istniejących w 

pomieszczeniach. 

Charakterystyka urządzenia dezodoryzacyjnego 

Opis Jednostki Wartość  

Filtr fotokatalityczny tio2 1 szt Tak 

Filtr wstępny 1 szt Tak 

Jonizacja 1 szt Tak 

Sterowanie elektroniczne Kpl.  

Zalecana powierzchnia pomieszczenia 
M2 

M3 

Do 35 

Do 105 

Pobór energii W 15 

Zasilanie V/hz 230/50 

Poziom hałasu Db (a) 58/62 

Wymiana powietrza 24h 3 razy 

Wymiary Szer./dł./gł. 180x180x180 

Waga Kg 1,5kg 

Gwarancja Miesięcy 24 

 

Urządzenie dezodoryzacyjne montować na ścianie nad drzwiami w odległości 10 cm od futryny 

wewnątrz pomieszczenia. Należy doprowadzić zasilanie elektryczne 230v/50hz – pozostawiając 
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przewód z zapasem około 30 cm. Włączanie urządzenia odbywać się będzie bezpośrednio poprzez 

załączenie na jego obudowie. 

Wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu 

chromowanego, matowego, z 7 zawieszkami, 

l = 545 mm.  

Wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu 

chromowanego, matowego, z 3 haczykami,  

l = 200 mm.  

Wózek do sprzątania w wersji z powłoką 

poliuretanową, wyciskarka szczękowa,  

2 wiadra 2 x 15 l, 2 uchwyty z pokrywą na 

odpady 70 l, trzy kuwety 28x43cm, wiadra 

2x6l.  
Suszarka do łyżew - umożliwia suszenie 16 

par butów na każdym z pięciu poziomów, 

wyposażona w programator pozwalający na 

oddzielne ustawienie temperatury i czasu 

suszenia dla każdego  

z poziomów, z ozonatorem powietrza, 

wykonane z wysokiej jakości materiałów, 

elementy wycinane laserowo oraz 

lakierowane proszkowo, przesuwne  

w systemie kołowym, pojemność: 80 par 

butów, wymiary: 210x85x250 cm, 

zasilanie: 400v trójfazowe, moc: 5,5 kw. 
 

Regał na łyżwy na 32 pary łyżew, wymiary 

(szxwxg) 60x185x45cm. 

 
Mata do przebieralni chroniąca łyżwy przed 

stępieniem oraz posadzkę przed 

zniszczeniem przez łyżwy. 
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Maszyna do ostrzenia łyżew automatyczna, 

profesjonalna, zapewniająca wysoką jakość 

ostrzonej płozy, po ustawieniu 

poszczególnych parametrów ostrzenia 

automatycznie wykonuje całą pracę. 
 

Krzesło obrotowe, na stelażu metalowym 

(odlew aluminiowy) lakierowanym na kolor 

szary, stelaż ma być zakończony kółkami 

jezdnymi, zakończenia stelaża z miejscami 

na stopy, siedzisko  

i oparcie z tworzywa sztucznego (kolorystka 

do ustalenia przed przystąpieniem do 

realizacji), oparcie z regulacją góra - dół, 

skokowa, oparcie - jednocześnie 

podłokietniki, poprzez wyprofilowanie 

oparcie w kształt krzyża, siedzisko 

profilowane, aby wymuszało ergonomiczne 

proste siedzenie, podnośnik pneumatyczny  

z zakresem regulacji w zakresie min. 15 cm, 

umożliwiające tradycyjne siedzenie, jak  

i siedzenie odwrotne, czyli przodem do 

oparcia, mając oparcie jako podparcie rąk, na 

siedzisku, w środkowej jego części tapicerka 

zapobiegająca zsuwaniu się z krzesła. 

 

Krzesło obrotowe, wym.: wys. Siedziska 41-

52 cm, gł. Siedziska 40-46 cm, szer. 

Siedziska 46 cm, ogólna wys. 122-133 cm, 

ogólna gł. 68 cm, ogólna szer. 68 cm, krzesło 

obrotowe z możliwością obrotu wokół osi 

pionowej o 360 stopni, wyposażone  w 

siłownik gazowy umożliwiający regulację 

wysokości siedziska z dodatkową 

sprężystością w najniższym położeniu oraz 

mechanizm regulujący kąt ustawienia oparcia 

i siedziska pozwalający na swobodne 

siedzenie z efektem synchro, regulacja siły 

odchylenia oparcia w zależności od ciężaru 

użytkownika następuje poprzez przesunięcie 

suwaka umieszczonego pod siedziskiem, 

wyprofilowane siedzisko, z wyraźnie 

zaznaczoną częścią miednicowo-udową, 

wykonane z tworzywa z tapicerowaną 

poduszką. Poduszka siedziska o grubości 50 
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mm, posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej 

w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud, 

oparcie wykonane z wyprofilowanej ramy 

aluminiowej elastycznie łączonej  z 

tworzywowym nośnikiem z naciągniętą 

elastyczną membraną, z regulacją podparcia 

lędźwiowego, pozwalającą na odpowiednie 

dopasowanie do naturalnego wygięcia 

kręgosłupa. Zastosowanie membrany jako 

materiału wypełniającego oparcie – pozwala 

na lepsze dopasowanie oparcia do potrzeb 

użytkownika, zapewnia dobrą cyrkulację 

powietrza pomiędzy oparciem a plecami, 

fotel wyposażony w membranowy zagłówek 

stały, na konstrukcji sprężystego pręta, 

malowanego proszkowo o nieregularnym 

kształcie. Krzesło wyposażone w 

podłokietniki wykonane  z tworzywa 

sztucznego zawieszone na nośnikach 

aluminiowych polerowanych, wyprofilowane 

i regulowane na wysokość, na boki, przód-tył 

oraz pod kątem 45 stopni, na boki, 

pozwalające na dopasowanie położenia w 

zależności od wykonywanej pracy. Na tylnej 

części oparcia zamontowany ma być stalowy 

wieszak na marynarkę, malowany proszkowo 

na kolor ral9007, podstawa krzesła to 

pięcioramienny krzyżak wykonany z 

aluminium polerowanego na wysoki połysk 

metodą odlewania wysokociśnieniowego, 

dający pełną stabilność, wyposażony w rolki 

samohamowne wykonane z poliamidu 

ulegającemu recyklingowi, o średnicy 65 mm 

do różnego rodzaju podłoży – wykładziny 

dywanowe lub podłogi twarde. Rolki  o 

zwiększonej odporności na uszkodzenia, o 

maksymalnym obciążeniu na jedno kółko 50 

kg, tkanina na siedzisku i na oparciu o 

odporności na ścieranie min. 100.000 cykli 

martindale'a, typu dragon, skład 100% 

poliester, kolorystyka do uzgodnienia. 
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Fotel obrotowy, wym. (+/-2cm): wys. 

Siedziska 40-52 cm, głęb. Siedziska 41-47,5 

cm, szer. Siedziska 46 cm, ogólna wys. 118-

134 cm, ogólna gł. 68 cm, ogólna szer. 68 

cm, wyposażony w mechanizm regulacji 

wysokości siedziska w zakresie min. 12 cm, 

gwarantujący komfort i dodatkową 

amortyzację podczas pracy oraz mechanizm 

synchro-dynamiczny z możliwością 

ustawienia kąta nachylenia siedziska i 

oparcia w czterech pozycjach i regulację siły 

nacisku w stosunku do ciężaru ciała co 

umożliwia jednoczesną (synchroniczną) 

zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska, 

siedzisko z tworzywa z tapicerowaną 

poduszką  

z możliwością łatwej wymiany, z regulacją 

głębokości do 65 mm w przód, regulacja 

główna siedziska odbywa się przez naturalne 

wysuwanie poduszki siedziska, bez 

dodatkowych, przełączników regulacji 

głębokości siedziska, poduszka siedziska  

z zaokrągleniem krawędzi przedniej w celu 

zmniejszenia ucisku na mięśnie ud  

i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych 

podczas utrzymywania pochylonej do przodu 

pozycji ciała (np. Podczas pisania), oparcie  

z wyprofilowanego tworzywa, z 

tapicerowaną poduszką, z regulacją 

wysokości w zakresie 60 mm z możliwością 

ustawienia  w 7 pozycjach, pozwalającą na 

odpowiednie dopasowanie do naturalnego 

wygięcia kręgosłupa, nośnik oparcia z 

aluminium polerowanego z 

charakterystycznym elementem łączącym 

umiejscowionym w połowie wysokości 

oparcia znajdujący się na skraju siedziska po 

prawej i lewej stronie, nośnik oparcia 

stanowi integralną część mechanizmu 

synchro,  poduszki oparcia  

i siedziska wykonane z wysokiej jakości 

pianki polipropylenowej pp odpornej na 

odkształcenia, pokryte tkaniną tapicerską, 

zagłówek w pełni tapicerowany oparty na 
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dwóch równoległych nośnikach z aluminium 

polerowanego, fotel wyposażony w 

podłokietniki o szerokości min. 100 mm, 

wykonane z tworzywa oparte na 

aluminiowych nośnikach, zawieszone na 

szkielecie krzesła, z regulacją wysokości oraz 

z ustawieniem różnego kąta położenia  w 

stosunku do siedziska oraz przód-tył, zgodnie 

z potrzebą dopasowania ułożenia 

przedramion w zależności do wykonywanych 

czynności, podstawa fotela to pięcioramienny 

krzyżak wykonany z aluminium 

polerowanego o średnicy 680 mm, dający 

pełną stabilność, wyposażony w podwójne 

rolki samohamowne o średnicy 60 m, do 

podłóg twardych, co pozwala na 

zabezpieczenie przed przypadkowym 

odsunięciem w czasie siadania i wstawania, 

ale jednocześnie umożliwiające swobodne 

przemieszczanie się w czasie pracy, 

wszystkie elementy aluminiowe wykonane 

jako samodzielne odlewy ze stopu aluminium 

metodą odlewania wysokociśnieniowego 

zimnokomorowego, tkanina na siedzisku  

i oparciu o odporności na ścieranie min. 

100.000 cykli martindale'a, skład 100% 

poliester, waga 320g/m2, materiał typu era,   

kolorystyka do wyboru przez inwestora  

i architekta po wyborze wykonawcy. 

Krzesło na płozach, siedzisko tapicerowane, 

oparcie z perforowanego tworzywa 

sztucznego, perforacja prostokątna, o 

wielkości ok 1x2 cm, mechanizm kołyski, 

zwiększający komfort siedzenia, z tyłu 

oparcia poprowadzona listwa z tworzywa 

sztucznego, która w przypadku siedzenia 

lekko w bok jest jednocześnie podparciem na 

łokcie użytkownika. 

 

Fotel w postaci jednolitej bryły w całości 

tapicerowanej, stopki ukryte pod siedziskiem 

(niewidoczne bez schylenia się w tym celu),  

w formie prostopadłościanu zwężającego się 

ku dołowi, oparcie i podłokietniki mają być 

elementem całości. 
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Zestaw szafek kuchennych, dł. Całkowita 

2,40 m.b., wykonany wg projektu, szafki w 

całości wykonane z płyty wiórowej, 

melaminowanej, min 18mm, plecy wykonane 

z płyty hdf 3,2 mm, blat ma być z płyty 

oklejonej laminami hpl, szafki stojące na 

nóżkach systemowych z dołączonym do nich 

cokołem systemowym. Wyposażenie: 

zlewozmywak wpuszczany  

w blat jednokomorowy z ociekaczem i 

baterią, lodówką podblatową, kuchenką 

mikrofalową. 

Wg projektu   aranżacji wnętrz na etapie projektu 

wykonawczego  

Biurko wys. 74 cm plus możliwość 

poziomowania w zakresie 1 cm, blat z płyty 

wiórowej, trójwarstwowej gr. Min. 25 mm 

pokrytej laminatem hpl lub cpl o gr. Min. 

0,30 mm w kolorze białym, krawędzie blatu 

zabezpieczone obrzeżem z tworzywa 

sztucznego w kolorze białym, obrzeże 

wykonane w technologii bezklejowej, 

laserowej. W blacie biurka zamontowane 

metalowe mufy służące do mocowania  

z konstrukcją biurka za pomocą śrub 

metrycznych, w celu wydłużenia cyklu życia 

produktu przy ponownych montażach  

i demontażach, nie dopuszcza się mocowania 

blatów za pomocą wkrętów wkręcanych 

bezpośrednio w blat, stelaż stalowy, 

lakierowany proszkowo na kolor biały, noga 

stelaża w kształcie zamkniętego prostokąta 

tzw. Płoza, wykonana z kształtownika 

stalowego 60x20 mm, w górnej części nogi, 

pod kształtownikiem, równolegle do bocznej 

krawędzi blatu wzmocnienie ze wspawanego 

kształtownika o wysokości 40 mm i grubości 

20 mm, spawy wykonane w sposób 

niewidoczny, w dolnej części ramy 

zamontowane regulatory zapewniające 

wypoziomowanie w zakresie 10 mm, w 

nodze wspawane dwa zamki do montażu 

belek podblatowych, górna część zamka 

stanowi jednocześnie dystans zapewniający 

20 mm prześwit pomiędzy blatem biurka, a 
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nogą stelaża,  dystans zakończony 

dekoracyjną zaślepką chromowaną. 

Stół, wym. 120 x 60 cm, wys. Blatu 74 cm z 

regulacją poziomu w zakresie 2 cm, blat  

z płyty wiórowej, trójwarstwowej grubości 

min. 25 mm pokrytej melaminą w kolorze 

białym, krawędzie blatu zabezpieczone 

obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze 

białym, obrzeże wykonane w technologii 

bezklejowej, laserowej, konstrukcja ze 

stelaża zamocowanego od spodu do blatu 

oraz nóg prostych zamocowanych do stelaża, 

całość stalowa, lakierowana na kolor ral 

9006, konstrukcja wykonana bez użycia 

spawania – wszystkie elementy skręcane, 

pozwalające na łatwy montaż i demontaż, 

nogi o przekroju kwadratowym o boku 4 cm, 

z zaślepkami  

z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym  

z regulacją poziomowania w zakresie 2 cm. 

 

Biurko proste - 200x80x74 cm, stelaż 

prostokąt zamknięty, noga o przekroju 

kwadratowym, grafit, możliwość 

poziomowania w zakresie 1 cm, blat z płyty 

wiórowej, trójwarstwowej gr. Min 25 mm 

pokrytej laminatem hpl lub cpl o gr. Min 0,30 

mm w kolorze białym, krawędzie blatu 

zabezpieczone obrzeżem z tworzywa 

sztucznego w kolorze białym, obrzeże 

wykonane w technologii bezklejowej, 

laserowej, w blacie biurka zamontowane 

metalowe mufy służące do mocowania z 

konstrukcją biurka za pomocą śrub 

metrycznych, w celu wydłużenia cyklu życia 

produktu przy ponownych montażach  

i demontażach, nie dopuszcza się mocowania 

blatów za pomocą wkrętów wkręcanych 

bezpośrednio w blat, stelaż stalowy, 

lakierowany proszkowo na kolor biały, noga 

stelaża w kształcie zamkniętego prostokąta 

tzw. Płoza, wykonana z kształtownika 

stalowego 60x20 mm, w górnej części nogi, 

pod kształtownikiem, równolegle do bocznej 

krawędzi blatu wzmocnienie ze wspawanego 
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kształtownika o wysokości 40 mm i grubości 

20 mm, spawy wykonane w sposób 

niewidoczny, w dolnej części ramy 

zamontowane regulatory zapewniające 

wypoziomowanie w zakresie 10 mm, w 

nodze wspawane dwa zamki do montażu 

belek podblatowych, górna część zamka 

stanowi jednocześnie dystans zapewniający 

20 mm prześwit pomiędzy blatem biurka, a 

nogą stelaża,  dystans zakończony 

dekoracyjną zaślepką chromowaną, blat 

połączony z obniżoną szafką z drzwiami 

przesuwnymi, kontenerkiem w środku, 

wymiary: 205x160cm, 

Stół konferencyjny, wym. 350x120/100x74 

cm, na nogach kolumnowych o przekroju 

80x80 mm, mocowanych na kwadratowej 

podstawie  

o wymiarach 600x600 mm, stelaż grafit, blat 

laminat dąb naturalny. 

 

Szafy - obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 18 mm, półki z płyty 

wiórowej, trójwarstwowej, grubości min. 25 mm, plecy z płyty wiórowej trójwarstwowej, grubości 

min. 10 mm, wszystkie płyty laminowane, wykończone tzw. Melaminą, wszystkie widoczne 

krawędzie oklejone listwą pcv lub pp w kolorze płyty, regulacja wysokości półek skokowa +/- 32 

mm standard oh (nie dotyczy półek konstrukcyjnych), półki mocowane przy pomocy systemu 

zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu (nie dotyczy półek konstrukcyjnych mocowanych 

na stałe w szafie), wyposażone w cokół wewnątrz, wykonany poprzez poprowadzenie boków szafy 

do posadzki, umieszczenie pierwszej, najniższej półki min 6 cm nad posadzką, a poniżej blenda 

maskująca, z płynną regulacją wysokości w zakresie min. 0-2 cm  przy pomocy 4 nóżek 

zakończonych plastikowymi talerzykami, zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez 

zniszczenia posadzki, regulacja poziomowania od wnętrza szafy, bez potrzeby ich odsuwania lub 

podnoszenia, drzwi tradycyjnie zamykane, wyposażone w zamek patentowy, klucz ma być łamany. 

Szafa aktowa - wym.: 80x43x188 cm, dolne 

dwa moduły - drzwi płytowe, górne trzy 

moduły - drzwi szklane, biała obudowa, białe 

półki, drzwi okleina kolor dąb naturalny. 
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Szafa aktowa - wym.: 80x43x188 cm, dół i 

góra drzwi płytowe, biała obudowa, białe 

półki, drzwi okleina kolor dąb naturalny. 

 

Szafa aktowa - wym.: 40x43x188 cm, dół i 

góra drzwi płytowe, różniące się szerokością, 

biała obudowa, białe półki, drzwi okleina 

kolor dąb naturalny. 

 

Szafa ubraniowa – wym.:80x43x188 cm, 

wyposażona w dwie półki oraz wysuwany 

uchwyt na wieszaki zamocowany od spodu do 

górnej półki, biała obudowa, drzwi okleina 

kolor dąb naturalny. 

 

Kontener  kn1 - w całości wykonany  

z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, 

wszystkie widoczne krawędzie są trwale 

zabezpieczone doklejką pcv lub pp  

w kolorze płyty, wyposażone w kółka  

z tworzywa sztucznego o średnicy 65 mm, 

dwa przednie z blokadą jazdy, z zamkiem 

centralnym z wkładką patentową, blokujący 

jednocześnie wszystkie szuflady, zamek  

i klucz mają posiadać swój indywidualny 

numer, klucz łamany, wkłady szuflad mają 

być wykonane z wytrzymałego tworzywa 

sztucznego – dopuszczalne obciążenie szuflad 

min. 25 kg każda, prowadnice szuflad 

łożyskowane, 3 szuflady, w górnej szufladzie 

piórnik, kontener ma posiadać zabezpieczenie 

przed wysunięciem kolejnych szuflad, gdy 

jedna z szuflad jest już wyciągnięta, kontener 

nie może posiadać uchwytów, zamiast tego 

pomiędzy szufladami, a bokami kontenera  

przerwa pozwalająca swobodnie włożyć palce 

rąk i wysunąć szuflady. 

 



Programu funkcjonalno – użytkowy dla „Budowy i przebudowy obiektów sportowo - rekreacyjnych 

Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie” - Zadanie inwestycyjne nr1  v 27_07_2017 

 

 

 

 
 

Agraria sp. z o.o. 

00-941 Warszawa 
Ul. Marii Konopnickiej 

6 

www.agrapool.pl 

            
 

   str. 102 
           

 

Wieszak stojący, wykonany  z 3 stalowych 

rurek lakierowanych proszkowo, połączonych 

ze sobą tworząc stożek wysokości całkowitej 

167 cm (+/-2cm), rurki min. 22 mm, w górnej 

części wieszaka rurki rozchodzą się na 

zewnątrz tworząc miejsca na powieszenie 

ubrań – kolorystyka do wyboru przez 

inwestora. 

 

 

Minimalne wymagania technologiczne mebli 

Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli. W przypadku stwierdzenia 

niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na 

koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Ewentualne wskazane pochodzenie produktów, nazwy 

produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było 

opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych  i zrozumiałych określeń. 

Jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza się użycia następujących materiałów: 

 materiałów tapicerskich o innym składzie niż wskazany, dopuszcza się tolerancję składu 

materiału tapicerskiego +/- 10%, 

 innego gatunku drewna niż został wskazany, ze względu na fakt, że każdy gatunek drewna wraz 

z upływem czasu zmienia swój kolor i proces ten jest różny u różnych gatunków drewna. 

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu podany jest 

inny dopuszczalny zakres tolerancji i wówczas ma on charakter nadrzędny. Nie dopuszcza się zmiany 

szerokości i głębokości stołów i szaf oraz zmiany zakresu regulacji wysokości stołów, biurek, szaf. 

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy to 

mebli wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy kuchenne, wnękowe, lady recepcyjne itp. Pod 

pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych 

konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca 

wraz z ofertą załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy – dotyczy biurek, szaf, 

kontenerów. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (§ 6.1), Zamawiający wymaga: 

1. Wraz z ofertą należy załączyć wszystkie wymienione w opisie certyfikaty potwierdzające 

zgodność normami. Dokumenty mają być wystawione przez akredytowaną jednostkę 

wykonującą działania  z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i 

kontrolę, akredytowaną zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru 

rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym 

rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. WE L 218 z 13.8.2008, str. 30).  Dokumenty te 

mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa 

widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze). 

Certyfikaty mają być wystawiony na wykonawcę składającego ofertę lub wykonawca ten musi 

uzyskać zgodę na posługiwanie się atestem wystawionym na inny podmiot. Zgoda musi być 

przedstawiona na piśmie (kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). 
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2. W przypadku tkanin tapicerskich należy do oferty dołączyć fabryczny próbnik tkanin 

potwierdzający skład oraz atesty lub sprawozdania z badań potwierdzające wymaganą 

wytrzymałość na ścieranie (nie dotyczy skóry naturalnej). Atesty lub sprawozdania z badań 

mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju 

dokumentów. Próbnik i atesty lub sprawozdania z badań mają być opisane w sposób nie 

budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane. 

3. W celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów do każdego mebla należy przedstawić 

minimum jedną, osobną kartę katalogową (formatu minimum A4), na której będzie 

przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub nazwę 

użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego 

mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – optymalnie rozmiar zdjęcia A5), 

wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować, czy proponowany mebel 

spełnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywać w przypadku mebli wg 

indywidualnego projektu, których wymiary należy dostosować do stanu rzeczywistego na 

budowie np. kuchni, zabudów indywidualnych itp.  

Zamawiający nie dopuszcza kopiowania rysunków i/lub zdjęć z poniższego opisu – wymaga się 

przedstawienia zdjęć i/lub rysunków faktycznie oferowanych mebli w celu weryfikacji, czy oferta 

spełnia wymagania.  W celu potwierdzenia zgodności zaproponowanych rozwiązań technicznych z 

wymaganiami należy wraz z ofertą dostarczyć następujące gotowe meble wykonane zgodnie z 

wymaganiami: 

 dowolne biurko z systemu, z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji 

zamówienia; 

 dowolną szafę z systemu szaf, z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji 

zamówienia; 

 krzesło gościnne. 

Wymaga się, aby ww. meble były wykonane dokładnie w taki sposób, jaki Wykonawca będzie chciał 

zrealizować zadanie. Wskazane jest, aby ww. meble wykonane były we wskazanej w opisie przedmiotu 

zamówienia kolorystyce.  Zgodnie z art. 97 ust 2 Ustawy PZP po zakończeniu postępowania, 

Zamawiający zwróci ww. meble Wykonawcom, których oferty nie zostaną wybrane, na ich wniosek. 

Meble dostarczone przez firmę, której oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza mogą zostać użyte 

przez wykonawcę do zrealizowania zadania. 

 

Biurka i stoły systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności 

publicznej.  

W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych 

konfiguracjach. Biurka i stoły mają posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności  

z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2. Dokumenty mają 

być wystawione przez akredytowaną jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym 

kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie 

akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu  

i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. WE L 218 z 13.8.2008, str. 30). Biurka i stoły 

mają spełniać wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
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z 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych  

w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973). 

 

Krzesła muszą posiadać atest badań wytrzymałościowych, ocenę ergonomiczną wystawioną przez 

Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność krzesła z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z 1 grudnia 1998 r., atest na trudnopalność i ścieralność tapicerki. Wykonawca dołączy do 

oferty Certyfikat ISO 9001, OHSAS 18001, PN-N 18001, ISO 14001 dla producenta foteli i krzeseł – 

do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, 

Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta oraz 

wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty i oceny, wystawione przez niezależną jednostkę 

certyfikującą, według aktualnych i obowiązujących polskich norm.  

 

System kontenerów ma stanowić uzupełnienie systemów biurek, stołów i szaf. Kontenery mają 

posiadać wysokość dostosowaną do schowania pod biurko. System kontenerów ma posiadać pozytywne 

wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-

2. Dokumenty mają być wystawione przez akredytowaną jednostkę wykonującą działania z zakresu 

oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie  z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 

ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków 

wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. WE L 

218 z 13.8.2008, str. 30). Dokument należy załączyć do oferty. Kolorystyka i użyte materiały mają być 

spójne z kolorystyką i materiałami użytymi do produkcji zarówno biurek i stołów jak i szaf. Kontenery 

mają być wykonane w technologii zapewniającej długoletnią trwałość w warunkach intensywnej 

eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej. 

 

Szafy mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności 

publicznej. Szafy maja posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normą dotyczącą 

jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2. Dokumenty mają być wystawione przez akredytowaną 

jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację  

i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  

nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku 

odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) 

nr 339/93 (Dz. Urz. WE L 218 z 13.8.2008, str. 30). Dokumenty należy załączyć do oferty.  

Ze względu na jakość, wytrzymałość i powtarzalność szafy mają być klejone i ściskane na prasie  

w procesie technologicznym w fabryce i w całości transportowane do miejsca użytkowania. Jest to 

zabieg technologiczny, który nadaje dużą sztywność całej konstrukcji oraz eliminuje wszelkie 

dodatkowe złącza np. za pomocą wkrętów meblowych, zwiększając w ten sposób estetykę mebla. 

Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiekolwiek łączenia za pomocą konfirmantów  

i mimośrodów. 

 

Oznakowanie obiektu : 

Wykonawca zaprojektuje i wykona oznaczenie obiektu jak Logo/nazwa obiektu w postaci neonu 

umieszczonego na budynku , pylony z informacjami kierunkowym. Wszystkie pomieszczenia powinny 
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posiadać estetyczne tabliczki informacyjne przydrzwiowe, w ciągach komunikacyjnych tabliczki 

kierunkowe, w holu, recepcjach tablice informacyjne, tablice z regulaminami. Przed montażem, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wzory tablic do zaakceptowania. Tabliczki  grawerowane w 

aluminiowej płycie kompozytowej z wypełnieniem polietylenowym grubości 3 mm, mocowanie na 

taśmę dwustronnie klejącą, piankową do powierzchni chropowatych, bardzo mocno trzymającą, wym. 

6/24 cm, kolor srebro mat. 

 

 

 

 

7.5.5. Technologia kuchni   

 

Lp. Nazwa urządzenia 
Ilość  Wymiar [mm] 

szt. dł. gł. wys. 

POZIOM 1 

1 KUCHNIA 

1.1 

Umywalka z wylewką, włącznikiem czasowym 

kolanowym; wymiar komory min. 350x250x110mm; 

umywalka ze stali wg 1.4301 (PN 0H18N9;AISI 304; 

DIN X5CrNi 18-10) 

1 400 385 280 

1.2 

Półka wisząca podwójna przestawna; półki wykonane ze 

stali wg 1.4301 (PN 0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 

18-10) 

1 1400 300 660 

1.3 

Stół z półką. Rant  z tyłu i prawej; nogi z profili min. 

40x40x1,2mm; stół wykonany ze stali wg 1.4301 (PN 

0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 18-10) 

1 1400 700 850 

1.4 

Stół ze zlewem (L) i półka. Rant tył; nogi z profili min. 

40x40x1,2mm; stół wykonany ze stali wg 1.4301 (PN 

0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 18-10) 

1 1800 700 850 

  Bateria zlewozmywakowa 1       

1.5 

Stół mroźniczy czterodrzwiowy; izolacja o grubości 

min. 70mm; moc min. 0,6kW; uchwyty drzwi z 

profilowanej blachy nierdzewnej bez elementów z 

tworzywa; urządzenie może pracować w pomieszczeniu 

w którym panuje temp. do 43oC, powietrze wtłaczane 

jest do komory stołu przez perforowany kanał pod 

blatem; wym. min. 200x70x85h cm 

1 2380 700 850 

1.6 

Stół z półką i modułem szuflad; nogi z profili min. 

40x40x1,2mm; stół wykonany ze stali wg 1.4301 (PN 

0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 18-10); szuflady 

wykonane z blachy min. 0,8mm 

1 2300 700 850 

1.7 
Półka ze stali wg 1.4301 (PN 0H18N9;AISI 304; DIN 

X5CrNi 18-10) wisząca podwójna przestawna. 
1 1300 300 660 
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1.8 

Stół ze zlewem (P) i półką. Po lewej stronie miejsce na 

kosz; nogi z profili min. 40x40x1,2mm; stół wykonany 

ze stali wg 1.4301 (PN 0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 

18-10); zlew tłoczony z blachy min. 1mm 

1 2100 700 900 

  Bateria zlewozmywakowa 1       

1.9 

Schładzarko - zamrażarka szokowa; pojemność: 2 wózki 

na 20x GN 1/1 lub 1 wózek na 20x GN 2/1;schładzanie - 

150 kg /cykl; zamrażanie - 135 kg /cykl; min. 7 calowy 

dotykowy panel sterujący z piktogramami i min. 16mln 

kolorów; sonda potrawy: min. 4-punktowa; czynnik 

chłodniczy: R404a; możliwość zapisania własnych 

programów; HACCP real time - graficzne zobrazowanie 

danych na wyświetlaczu i zapisanie ich do pamięci 

urządzenia; wizualizacja aktualnego zużycia energii; 

system autodiagnostyki błędów; wbudowane porty USB 

i SD służące do ściągania i wgrywania przepisów, 

danych HACCP i aktualizacji oprogramowania; 

regulowana prędkość wentylatora i temperatury; 

karta SD z filmami instruktażowymi; oświetlenie 

diodami LED komory roboczej; moc min. 7,5kW; 

agregat zewnętrzny 

1 1390 1532 2490 

1.10 

Półka wisząca podwójna przestawna; półki wykonane ze 

stali wg 1.4301 (PN 0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 

18-10) 

2 1200 300 660 

1.11 

Półka wisząca podwójna przestawna; półki wykonane ze 

stali wg 1.4301 (PN 0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 

18-10) 

1 1000 300 660 

1.12 

Komora chłodnicza; agregaty ciche; zewnętrzne; 

podłoga nierdzewna ryflowana; panele o grubości min. 

80mm 

1 3000 2100   

1.13 

Wózki bankietowe na 118 talerzy; średnica talerza 

280mm (+/- 10%); odległość między półkami min. 

65mm; wózek musi być dopasowany do pieca 

konwekcyjno- parowego z poz. 1.30 

5       

  
Pokrowce termoizolacyjne kompatybilne z wózkiem z 

poz. 1.13 
5       

1.14 
Stół ze zlewem (L) i półka. Rant tył i prawy; stół ze stali 

wg 1.4301 (PN 0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 18-10)  
1 1800 700 850 

  Bateria zlewozmywakowa 1       

1.15 
Stół z półką. Rant tył;  ze stali wg 1.4301 (PN 

0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 18-10)  
1 1700 700 850 

1.16 
Regał ociekowy;  ze stali wg 1.4301 (PN 0H18N9;AISI 

304; DIN X5CrNi 18-10); nogi z profili min. 30x30mm 
1 1100 700 1800 

1.17 
Regał ociekowy;  ze stali wg 1.4301 (PN 0H18N9;AISI 

304; DIN X5CrNi 18-10); nogi z profili min. 30x30mm 
1 1100 700 1800 

1.18 
Stół z basenem (L) (komora 89x58cm); ze stali wg 

1.4301 (PN 0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 18-10) 
1 1600 700 850 

  

Bateria z wylewką i spryskiwaczem; słuchawka 

spryskiwacza zaczepiana za haczyk; wym. min. 

150x420x1100mm; montowany do stołu i ściany 

1 150 420 1100 
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1.19 
Stół centralny z półką; ze stali wg 1.4301 (PN 

0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 18-10); 
4 2000 600 850 

1.20 
Nadstawka podwójna nad stół; ze stali wg 1.4301 (PN 

0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 18-10); 
2 2000 400 700 

1.21 

Taboret elektryczny; wym. max. 57x57x55h cm; moc 

min. 5kW; średnica płyty grzewczej min. 44cm; 

nierdzewne nogi z regulacją wysokości; wszystkie boki 

zabudowane stalą nierdzewną 

2 570 570 490 

1.22 

Piec konwekcyjno - parowy min pojemność 11xGN1/1; 

trzy szyby drzwi; zewnętrzna szyba obła; sonda min. 6 

punktowa; system automatycznego mycia; automatyczna 

klapka; piec wyposażony w bojler oraz w system 

iniekcyjny; możliwość personalizowania przycisków na 

wyświetlaczu; gorące powietrze 30 – 300 °C; funkcja 

kombi - gorące powietrze/para 30 – 300 °C; funkcja 

gotowania w parze 30 – 130 °C; panel gładki i 

wodoodporny bez pokręteł i wystających przycisków; 

możliwość zaprogramowania min. 1000 programów po 

20 kroków; min. 7 prędkości wentylatora; chemicznie 

wytrawiana komora gotowania; 8 calowy panel 

dotykowy; wymiar min 900x860x1000h mm; moc. min. 

18kW; 

1 933 863 1046 

  

Piec konwekcyjno - parowy. pojemność min 7xGN1/1; 

trzy szyby drzwi; zewnętrzna szyba obła; sonda min. 6 

punktowa; system automatycznego mycia; automatyczna 

klapka; piec wyposażony w bojler oraz w system 

iniekcyjny; możliwość personalizowania przycisków na 

wyświetlaczu; gorące powietrze 30 – 300 °C; funkcja 

kombi - gorące powietrze/para 30 – 300 °C; funkcja 

gotowania w parze 30 – 130 °C; panel gładki i 

wodoodporny bez pokręteł i wystających przycisków; 

możliwość zaprogramowania min. 1000 programów po 

20 kroków; min. 7 prędkości wentylatora; chemicznie 

wytrawiana komora gotowania; 8 calowy panel 

dotykowy; wymiar min. 900x860x780h mm; moc min. 

10,5kW  

1 933 863 786 

 
Zmiękczacz do wody automatyczny objętościowy; 

zbiornik na sól min. 20kg; 5 litrów złoża; wym. max 495 

x 233 x 540h mm 

1 233 495 540 

1.23 

Płyta robocza z szufladą  o pojemności 1xGN 1/1; 

grubość górnej płyty min. 2mm; wymiar max. 

400x700x900h mm; uchwyt szuflady metalowy 

1 400 700 900 

1.23A 

Płyta robocza z szufladą  ; grubość górnej płyty min. 

2mm; wym. min. 400x900x900h mm; uchwyt szuflady 

metalowy 

1 400 900 900 

  



Programu funkcjonalno – użytkowy dla „Budowy i przebudowy obiektów sportowo - rekreacyjnych 

Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie” - Zadanie inwestycyjne nr1  v 27_07_2017 

 

 

 

 
 

Agraria sp. z o.o. 

00-941 Warszawa 
Ul. Marii Konopnickiej 

6 

www.agrapool.pl 

            
 

   str. 108 
           

 

1.24 

Płyta grillowa elektryczna  ½ gładka - ½ ryflowana płyta 

robocza pokryta warstwą chromu, płyta robocza o 

wymiarze min. 511x770mm; dwie strefy grzewcze; 

zakres temp. 50-300oC; wodoodporne pokrętła- 

odporność IPX5; moc min. 8,6kW; wym. max. 

800x700x900h mm 

1 800 700 900 

1.25 

Kuchnia elektr. Indukcyjna 4 pola z szafką otwartą; 

Minimalna moc 18kW; możliwość stosowania garnków 

o średnicy od 120mm do 260mm; grubość górnej płyty 

nierdzewnej min. 2mm; wodoodporne pokrętła- 

odporność IPX5; wym. max. 800x700x900h mm 

1 800 700 900 

1.26 

Kuchnia elektryczna 2 pola z szafką otwartą; moc min. 

5,1kW; grubość górnej płyty nierdzewnej min. 2mm; 

wodoodporne pokrętła- odporność IPX5; wym. max. 

400x700x900h mm 

1 400 700 900 

1.27 
Stół z półką. Rant tył;  ze stali wg 1.4301 (PN 

0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 18-10)  
1 1600 600 900 

1.28 

Patelnia elektryczna uchylna, min. 80l; wodoodporne 

pokrętła- odporność IPX5; wanna o wymiarach min. 

70x55x21h cm; zawór do napuszczania wody; dno 

wanny nierdzewne; specjalna konstrukcja wylewu z 

patelni; przechył na korbkę; zakres temp. do min. 300oC; 

wym. max. 80x90x90h cm; moc. min 11,1kW 

1 800 900 900 

1.29 

Frytkownica podwójna elektryczna; grzałki w komorze z 

możliwością przekręcenia o 90 stopni co ułatwia 

czyszczenie komory; spust oleju do podstawy; w 

zestawie filtr oleju; moc min. 42kW; pojemność min. 2 x 

25l; minimalny wymiar wanny 2 razy 30x50x30hcm; 

zakres temp. 50-190 stopni C; grubość górnej płyty 

nierdzewnej min. 2mm; wodoodporne pokrętła- 

odporność IPX5; wym. max 80x90x90h cm 

1 800 900 900 

1.30 

Piec konwekcyjno - parowy. 20xGN2/1; trzy szyby 

drzwi; zewnętrzna szyba obła; sonda min. 6 punktowa; 

system automatycznego mycia; automatyczna klapka; 

piec wyposażony w bojler oraz w system iniekcyjny; 

możliwość personalizowania przycisków na 

wyświetlaczu; gorące powietrze 30 – 300 °C; funkcja 

kombi - gorące powietrze/para 30 – 300 °C; funkcja 

gotowania w parze 30 – 130 °C; panel gładki i 

wodoodporny bez pokręteł i wystających przycisków; 

możliwość zaprogramowania min. 1000 programów po 

20 kroków; min. 7 prędkości wentylatora; chemicznie 

wytrawiana komora gotowania; 8 calowy panel 

dotykowy; wymiar min.110x990x180h cm; moc max. 

60kW 

1 1105 996 1819 

1.31 

Okap wyciągowy centralny. Wyposażony w filtry i 

oświetlenie; ze stali wg 1.4301 (PN 0H18N9;AISI 304; 

DIN X5CrNi 18-10)  

1 5000 2200 450 
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1.32 
Stół z szafką grzewczą przelotowy; z+B3e stali wg 

1.4301 (PN 0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 18-10)  
1 1600 700 850 

1.33 

Stół chłodniczy trzydrzwiowy; izolacja o grubości min. 

70mm; moc min. 0,38kW; uchwyty drzwi z profilowanej 

blachy nierdzewnej bez elementów z tworzywa; 

urządzenie może pracować w pomieszczeniu w którym 

panuje temp. do 43oC, powietrze wtłaczane jest do 

komory stołu przez perforowany kanał pod blatem; 

wym. min 187,5x70x85h cm 

1 1880 700 850 

1.34 

Stół z półką. Rant tył i lewy; nogi z profili min. 

40x40x1,2mm; stół wykonany ze stali wg 1.4301 (PN 

0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 18-10) 

1 1400 700 850 

1.35 
Nadstawka podwójna nad stół; ze stali wg 1.4301 (PN 

0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 18-10); 
1 1640 300 700 

1.36 
Nadstawka podwójna grzewcza; ze stali wg 1.4301 (PN 

0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 18-10); 
1 1600 300 700 

1.37 
Regał magazynowy; ze stali wg 1.4301 (PN 

0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 18-10); 
1 1600 500 1700 

2  ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH 

2.1 
Stół przyścienny wzmocniony. Bez rantów; ze stali wg 

1.4301 (PN 0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 18-10); 
1 1200 800 850 

  
Nadstawka na kosze do zmywarki; ze stali wg 1.4301 

(PN 0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 18-10); 
1       

2.2 

Stół centralny z półką jezdny; ze stali wg 1.4301 (PN 

0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 18-10); koła o średnicy 

max. 120mm; wszystkie 4szt z hamulcem; koła z pełnej 

gumy o twardości wg skali Shore'a A80 

1 1000 800 850 

2.3 

Stół załadowczy ze zlewem jednokomorowym. Zaczep 

do zmywarki po prawej stronie stołu. Rant tył; ze stali 

wg 1.4301 (PN 0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 18-10); 

dostosowany do zmywarki z poz. 2,4 

1 1350 720 900 

  

Bateria z wylewką i spryskiwaczem; słuchawka 

spryskiwacza zaczepiana za haczyk; wym. min. 

150x420x1100mm; montowany do stołu i ściany 

1 150 420 1100 

2.4 

Zmywarka do naczyń i szkła kapturowa, pompa 

odpływu; maksymalna wysokość szklanki - 420 mm, 

talerza - 440 mm; panel sterowania na górnej części 

kaptura; tłoczona wanna; moc max. 8,7kW; pompa 

myjąca dzięki której woda prowadzona jest 

bezpośrednio do ramion myjących, bez standardowo 

stosowanych rozdzielaczy; wyświetlacz elektroniczny; 

gładki i wodoodporny panel sterujący 

1 635 755 1570 

  

Zmiękczacz do wody; objętościowy; zbiornik na sól 

min. 20kg; 5 litrów złoża; wym. max 495 x 233 x 540h 

mm 

1 233 495 540 

2.5 Okap kondensacyjny. 1 1050 1050 450 

2.6 

Stół wyładowczy. Zaczep do zmywarki po lewej stronie 

stołu. Rant z tyłu; ze stali wg 1.4301 (PN 0H18N9;AISI 

304; DIN X5CrNi 18-10);  

1 650 720 900 
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2.7 

Stół wyładowczy. Zaczep do zmywarki po prawej 

stronie stołu. Rant z tyłu; ze stali wg 1.4301 (PN 

0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 18-10);  

1 1300 720 900 

2.8 

Zmywarka do naczyń i szkła kapturowa, pompa 

odpływu; maksymalna wysokość szklanki - 420 mm, 

talerza - 440 mm; panel sterowania na górnej części 

kaptura; tłoczona wanna; moc max. 8,7kW; pompa 

myjąca dzięki której woda prowadzona jest 

bezpośrednio do ramion myjących, bez standardowo 

stosowanych rozdzielaczy; wyświetlacz elektroniczny; 

gładki i wodoodporny panel sterujący 

1 635 755 1570 

  

Zmiękczacz do wody; objętościowy; zbiornik na sól 

min. 20kg; 5 litrów złoża; wym. max 495 x 233 x 540h 

mm 

1 233 495 540 

2.9 Okap kondensacyjny. 1 1050 1050 450 

2.10 

Stół załadowczy ze zlewem jednokomorowym. Zaczep 

do zmywarki po lewej stronie stołu. Rant tył;  ze stali wg 

1.4301 (PN 0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 18-10);  

1 1650 720 900 

  

Bateria z wylewką i spryskiwaczem; słuchawka 

spryskiwacza zaczepiana za haczyk; wym. min. 

150x420x1100mm; montowany do stołu i ściany 

1 150 420 1100 

2.11 

Stół centralny z półką jezdny; ze stali wg 1.4301 (PN 

0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 18-10); koła o średnicy 

max. 120mm; wszystkie 4szt z hamulcem; koła z pełnej 

gumy o twardości wg skali Shore'a A80 

1 1000 800 850 

2.12 
Stół z półką. Rant z tyłu i lewej;  ze stali wg 1.4301 (PN 

0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 18-10);  
1 850 700 900 

2.13 Kosz na odpady, jezdny. 90l 2 Ø530 680 

3 MAGAZYN ZASTAWY STOŁOWEJ 

3.1 

Wózek do talerzy; wykonany z polipropylenu; 

regulowana wielkość komór pozwala umieścić talerze o 

średnicy od 117 do 330 mm. Wyposażony w cztery koła: 

dwa mniejsze, skrętne z hamulcem blokującym i dwa 

większe w celu łatwiejszego manewrowania po 

trudniejszej nawierzchni. Tylne kółka nie zostawiają 

śladów. Średnica talerza od 117 do 330 mm, liczba 

separatorów w wózku: 6, liczba talerzy w kolumnie: ok. 

45-60. 

5 739 962 822 

3.2 

Wózek do koszy; wymiar min. 54x54cm; długość rączki 

od podłogi min. 90cm; dwa koła z hamulcem; śr. Koła 

min 10cm 

7 550 550 920 

4 ROZDZIELNIA KELNERSKA 

4.1 
Wózek kelnerski; dwie półki; spawany; wym. 

80x60x85h cm (+/- 10%) 
6 800 600 850 

4.2 

Umywalka z wylewką, włącznikiem czasowym 

kolanowym; wymiar komory min. 350x250x110mm; 

umywalka ze stali wg 1.4301 (PN 0H18N9;AISI 304; 

DIN X5CrNi 18-10) 

1 400 385 280 

  Bateria umywalkowa 1       
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5 KOMORA CHŁODNICZA 

5.1 

Komora chłodnicza; agregaty ciche; zewnętrzne; 

podłoga nierdzewna ryflowana; panele o grubości min. 

80mm 
1 2170 2260   

5.2 

Regał wolnostojący, 4 poziomy; głębokość max. 59cm; 

po wyjęciu półek można włożyć do regałów pojemniki 

gastronomicznych o odpowiednich wymiarach; profile z 

anodowanego aluminium, półki wyjmowane z 

tworzywa; 

1 1304 577 1700 

5.3 

Regał wolnostojący, 4 poziomy; głębokość max. 59cm; 

po wyjęciu półek można włożyć do regałów pojemniki 

gastronomicznych o odpowiednich wymiarach; profile z 

anodowanego aluminium, półki wyjmowane z 

tworzywa; 

1 2044 577 1700 

6 MAGAZYN PODRĘCZNY 

6.1 

Regał wolnostojący, 4 poziomy; głębokość max. 59cm; 

po wyjęciu półek można włożyć do regałów pojemniki 

gastronomicznych o odpowiednich wymiarach; profile z 

anodowanego aluminium, półki wyjmowane z 

tworzywa; 

1 2222 577 1700 

6.2 

Regał wolnostojący, 4 poziomy; głębokość max. 59cm; 

po wyjęciu półek można włożyć do regałów pojemniki 

gastronomicznych o odpowiednich wymiarach; profile z 

anodowanego aluminium, półki wyjmowane z 

tworzywa; 

1 1868 577 1700 

6a POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE  

6a.1 Umywalka 1       

  Bateria umywalkowa 1       

6a.2 
Zlew porządkowy; ze stali wg 1.4301 (PN 0H18N9;AISI 

304; DIN X5CrNi 18-10);  
1       

  Bateria zlewozmywakowa 1       

POZIOM 0 

7  MAGAZYN 

7.1 

Regał wolnostojący, 4 poziomy; głębokość max. 59cm; 

po wyjęciu półek można włożyć do regałów pojemniki 

gastronomicznych o odpowiednich wymiarach; profile z 

anodowanego aluminium, półki wyjmowane z 

tworzywa; 

1 3138 577 1700 

7.2 

Regał wolnostojący, 4 poziomy; głębokość max. 59cm; 

po wyjęciu półek można włożyć do regałów pojemniki 

gastronomicznych o odpowiednich wymiarach; profile z 

anodowanego aluminium, półki wyjmowane z 

tworzywa; 

1 1778 577 1700 

7.3 

Regał wolnostojący, 4 poziomy; głębokość max. 38cm; 

po wyjęciu półek można włożyć do regałów pojemniki 

gastronomicznych o odpowiednich wymiarach; profile z 

anodowanego aluminium, półki wyjmowane z 

two+B85rzywa; 

1 1956 373 1700 

8 MAGAZYN 
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8.1 

Regał wolnostojący, 4 poziomy; głębokość max. 59cm; 

po wyjęciu półek można włożyć do regałów pojemniki 

gastronomicznych o odpowiednich wymiarach; profile z 

anodowanego aluminium, półki wyjmowane z 

tworzywa; 

1 2931 577 1700 
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8.2 

Regał wolnostojący, 4 poziomy; głębokość max. 59cm; 

po wyjęciu półek można włożyć do regałów pojemniki 

gastronomicznych o odpowiednich wymiarach; profile z 

anodowanego aluminium, półki wyjmowane z 

tworzywa; 

1 1690 577 1700 

8.3 

Regał wolnostojący, 4 poziomy; głębokość max. 39cm; 

po wyjęciu półek można włożyć do regałów pojemniki 

gastronomicznych o odpowiednich wymiarach; profile z 

anodowanego aluminium, półki wyjmowane z 

tworzywa; 

1 1956 373 1700 

9 BAR 

9.1 Umywalka wbudowana w blat. 1       

  Bateria umywalkowa 1       

9.2 Młynek do kawy 1       

9.3 Ekspres ciśnieniowy do kawy 2-grupowy. 1       

9.4 

Lodówka podblatowa; front i boki wykonane ze stali 

nierdzewnej, wymuszony obieg powietrza; zamek drzwi; 

3 ruszty plastyfikowane; moc max. 0,15kW 

1 600 600 850 

9.5 Witryna chłodnicza na napoje. 1 920 540 930 

9.6 

Lodówka podblatowa; front i boki wykonane ze stali 

nierdzewnej, chłodzenie statyczne; zamek drzwi; 3 

ruszty plastyfikowane; moc max. 0,15kW 

1 600 600 850 

9.7 

Zmywarka do naczyń i szkła. pompa odpływu; prześwit 

drzwi 30cm; tłoczona wanna; moc max. 3,5kW; pompa 

myjąca dzięki której woda prowadzona jest 

bezpośrednio do ramion myjących, bez standardowo 

stosowanych rozdzielaczy; wyświetlacz elektroniczny, 

gładki i wodoodporny panel sterujący 

1 480 550 710 

9.8 Lada barowa wg aranżacji 1 4300 650 900 

9.9 
Zlew 2-komorowy h=200. Prawa komora dzielona. Z 

przodu Speed rack na 10 butelek. 
1       

  Bateria zlewozmywakowa 1       

9.10 

Kostkarka do lodu chłodzona wodą; obudowa ze stali 

nierdzewnej, drzwi z tworzywa; wyd. min 46kg/24h; 

zasobnik na 25kg lodu; moc. max 0,5kW; produkcja 

lodu metodą natryskową; R404A; wym. min. 49x55x78h 

cm 

1 500 580 800 

9.11 Instalacja wyszynkowa do piwa. 1       

9.12 Kosz na odpady, jezdny. 50l 1 Ø435 610 

9.13 
Szafa mroźnicza - 120 l nierdzewna z zewnątrz; zamek 

drzwi; półki stałe mroźnicze; moc max. 0,15kW 
1 600 585 855 

POZIOM -1 

10 SZATNIA 

10.1 Szafki odzieżowe 18       

11 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 

11.1 Umywalka. 1       

  Bateria umywalkowa 1       

11.2 
Zlew porządkowy; ze stali wg 1.4301 (PN 0H18N9;AISI 

304; DIN X5CrNi 18-10);  
1       

  Bateria zlewozmywakowa 1       
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12 PRZYGOTOWALNIA WARZYW I JAJ 

12.1 

Umywalka z wylewką, włącznikiem czasowym 

kolanowym; wymiar komory min. 350x250x110mm; 

umywalka ze stali wg 1.4301 (PN 0H18N9;AISI 304; 

DIN X5CrNi 18-10) 

1       

12.2 

Stół ze zlewem (P) i półką oraz miejscem na lodówkę 

podblatową poz. 12.7. Rant z tyłu i lewej; ze stali wg 

1.4301 (PN 0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 18-10) 

1 1900 700 900 

  Bateria zlewozmywakowa 1       

12.3 

Stół z półką. Rant tył i lewy; nogi z profili min. 

40x40x1,2mm; stół wykonany ze stali wg 1.4301 (PN 

0H18N9;AISI 304; DIN X5CrNi 18-10) 

1 2000 700 900 

12.4 
Stół z basenem; ze stali wg 1.4301 (PN 0H18N9;AISI 

304; DIN X5CrNi 18-10) 
1 1000 700 900 

  

Bateria z wylewką i spryskiwaczem; słuchawka 

spryskiwacza zaczepiana za haczyk; wym. min. 

150x420x1100mm; montowany do stołu i ściany 

1 150 420 1100 

12.5 

Obieraczki nierdzewne do ziemniaków. na min 20kg 

ziemniaków; moc min. 1kW solidna konstrukcja 

wykonana ze stali nierdzewnej; powierzchnia wnętrza 

walca, drzwiczek i dna pokryta materiałem ściernym; 

nastawianie czasu pracy; wyłącznik bezpieczeństwa w 

górnej pokrywie; zawór wody; możliwość montowania 

do podłogi (przygotowane otwory na śruby); separator 

obierzyn; wymiar max 55x75x110h cm 

1 505 737 1078 

12.6 

Naświetlacz bakteriobójczy do jaj; pojemność min. 30 

szt. jaj; klasa ochronności IP20; wym. max. 19x50x40h 

cm 

1       

12.7 

Szafa chłodnicza - 130 l nierdzewna;  front i boki 

wykonane ze stali nierdzewnej, wymuszony obieg 

powietrza; zamek drzwi; 3 ruszty plastyfikowane; moc 

max. 0,15kW 

1 600 585 855 

13 MAGAZYN WARZYW 

13.1 Paleta; tworzywo sztuczne;  6 600 900 150 

13.2 

Regał wolnostojący, 4 poziomy; głębokość max. 59cm; 

po wyjęciu półek można włożyć do regałów pojemniki 

gastronomicznych o odpowiednich wymiarach; profile z 

anodowanego aluminium, półki wyjmowane z 

tworzywa; 

1 3762 577 1700 

14 KOMORA CHŁODNICZA 

14.1 

Komora chłodnicza; agregaty ciche; zewnętrzne; 

podłoga nierdzewna ryflowana; panele o grubości min. 

80mm 

1       

14.2 

Regał wolnostojący, 4 poziomy; głębokość max. 59cm; 

po wyjęciu półek można włożyć do regałów pojemniki 

gastronomicznych o odpowiednich wymiarach; profile z 

anodowanego aluminium, półki wyjmowane z 

tworzywa; 

1 1602 577 1700 

14.3 
Regał wolnostojący, 4 poziomy; głębokość max. 59cm; 

po wyjęciu półek można włożyć do regałów pojemniki 
1 1868 577 1700 
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gastronomicznych o odpowiednich wymiarach; profile z 

anodowanego aluminium, półki wyjmowane z 

tworzywa; 

14.4 

Regał wolnostojący, 4 poziomy; głębokość max. 59cm; 

po wyjęciu półek można włożyć do regałów pojemniki 

gastronomicznych o odpowiednich wymiarach; profile z 

anodowanego aluminium, półki wyjmowane z 

tworzywa; 

1 2044 577 1700 

15 KOMORA MROŹNICZA 

15.1 

Komora chłodnicza; agregaty ciche; zewnętrzne; 

podłoga nierdzewna ryflowana; panele o grubości min. 

100mm 

1       

15.2 

Regał wolnostojący, 4 poziomy; głębokość max. 59cm; 

po wyjęciu półek można włożyć do regałów pojemniki 

gastronomicznych o odpowiednich wymiarach; profile z 

anodowanego aluminium, półki wyjmowane z 

tworzywa; 

2 1569 577 1700 

15.3 

Regał wolnostojący, 4 poziomy; głębokość max. 59cm; 

po wyjęciu półek można włożyć do regałów pojemniki 

gastronomicznych o odpowiednich wymiarach; profile z 

anodowanego aluminium, półki wyjmowane z 

tworzywa; 

1 2222 577 1700 

16 MAGAZYN 

16.1 

Regał wolnostojący, 4 poziomy; głębokość max. 59cm; 

po wyjęciu półek można włożyć do regałów pojemniki 

gastronomicznych o odpowiednich wymiarach; profile z 

anodowanego aluminium, półki wyjmowane z 

tworzywa; 

2 2663 577 1700 

16.2 

Regał wolnostojący, 4 poziomy; głębokość max. 59cm; 

po wyjęciu półek można włożyć do regałów pojemniki 

gastronomicznych o odpowiednich wymiarach; profile z 

anodowanego aluminium, półki wyjmowane z 

tworzywa; 

1 2400 577 1700 

16.3 

Regał wolnostojący, 4 poziomy; głębokość max. 59cm; 

po wyjęciu półek można włożyć do regałów pojemniki 

gastronomicznych o odpowiednich wymiarach; profile z 

anodowanego aluminium, półki wyjmowane z 

tworzywa; 

1 2575 577 1700 

16.4 

Regał wolnostojący, 4 poziomy; głębokość max. 59cm; 

po wyjęciu półek można włożyć do regałów pojemniki 

gastronomicznych o odpowiednich wymiarach; profile z 

anodowanego aluminium, półki wyjmowane z 

tworzywa; 

2 3404 577 1700 

17 KOMUNIKACJA, ROZDZIELNIA KELNERSKA         

17.1 

Umywalka z wylewką, włącznikiem czasowym 

kolanowym; wymiar komory min. 350x250x110mm; 

umywalka ze stali wg 1.4301 (PN 0H18N9;AISI 304; 

DIN X5CrNi 18-10) 

1       

18 BAR 

18.1 Umywalka wbudowana w blat. 1       
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  Bateria umywalkowa 1       

18.2 Kosz na odpady, jezdny. 50l 1 Ø435 610 

18.3 Młynek do kawy 1       

18.4 Ekspres ciśnieniowy do kawy 2-grupowy. 1       

18.5 

Kostkarka do lodu chłodzona wodą; obudowa ze stali 

nierdzewnej, drzwi z tworzywa; wyd. min 46kg/24h; 

zasobnik na 25kg lodu; moc. max 0,5kW; produkcja 

lodu metodą natryskową; R404A; wym. min. 49x55x78h 

cm 

1 500 580 800 
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18.6 

Szafa mroźnicza - 120 l nierdzewna; nierdzewna z 

zewnątrz; zamek drzwi; półki stałe mroźnicze; moc max. 

0,15kW 
1 600 585 855 

18.7 

Stół chłodniczy trzydrzwiowy; izolacja o grubości min. 

70mm; moc min. 0,38kW; uchwyty drzwi z profilowanej 

blachy nierdzewnej bez elementów z tworzywa; 

urządzenie może pracować w pomieszczeniu w którym 

panuje temp. do 43oC, powietrze wtłaczane jest do kom 

2 1880 700 850 

18.8 Instalacja wyszynkowa do piwa. 2       

18.9 
Zlew 2-komorowy h=200. Lewa komora dzielona. Z 

przodu Speed rack na 10 butelek 
1       

  Bateria zlewozmywakowa 1       

18.10 

Zmywarka do naczyń i szkła; pompa odpływu; prześwit 

drzwi 30cm; tłoczona wanna; moc max. 3,5kW; pompa 

myjąca dzięki której woda prowadzona jest 

bezpośrednio do ramion myjących, bez standardowo 

stosowanych rozdzielaczy; wyświetlacz elektroniczny, 

gładki i wodoodporny panel sterujący 

1 480 550 710 

18.11 Witryna chłodnicza na B147 2 920 540 930 

18.12 Zlew zbudowany w zabudowę baru 1       

  Bateria zlewozmywakowa 1       

 

7.5.6. Pozostałe  

 

7.5.6.1. Lodowisko 

Lodowisko objęte przedmiotem zamówienia ma charakter ślizgawki rekreacyjnej funkcjonującej w 

okresie od 15 listopada do końca marca. Przewiduje się, że średnio z lodowiska będzie korzystać 

jednocześnie 70 osób w godzinach 800-2100.  Uwzględniając przerwy technologiczne lodowisko będzie 

wykorzystane przez 9 godz./dobę. W okresie kwiecień - październik płyta lodowiska (po demontażu 

band) będzie wykorzystywana do jazdy na rolkach, jako wrotowisko, skate park, powierzchnia 

wystawienniczo eventowa. Powierzchnia czynna lodowiska - 800 m², powierzchnia zabudowy - 

836,36m². 

 

Charakterystyczne parametry: 

Wymiary użytkowe    - 20 x 40 m 

Długość (w świetle band)  -         40 m 

Szerokość (w świetle band)   -         20 m 

Długość płyty mrożeniowej  -    40,60 m 

Szerokość płyty mrożeniowej  -      20,6 m 

Powierzchnia płyty mrożeniowe j- 836,36 m² 

Przepustowość lodowiska   –         ok. 630 osób/dobę. 

Lodowisko będzie funkcjonować do temp. zewnętrznej (+15)°C 
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Płyta lodowiska: 

Przewiduje się płytę mrożeniową w technologii płyty żelbetowej, bezdylatacyjnej, jednowarstwowej 

ułożonej na izolacji termicznej ze styropianu EPS200 gr.10 cm. Płyta gr. 12 cm zatarta na gładko. 

Indywidualna receptura betonu i zbrojenie płyty po stronie wykonawcy. Projektowane parametry betonu 

– C25/C30, W-6, F100. Frakcja kruszywa ≤8 mm. Płyta będzie wyposażona w odwodnienie liniowe. 

Korytka odwodnieniowe o odpowiedniej klasie obciążeń. 

Bandy: 

Bandy rekreacyjne, przymrażane. Konstrukcja stalowa, ocynkowana. Wyłożenie biały polietylen PEHD 

gr. 6 mm, listwa okopowa żółta o gr. 10 mm, listwa poręczowa niebieska gr.10mm. Promień łuku  4,5 

m. Bandy wyposażone w 2 furtki wejście/wyjście dla łyżwiarzy oraz 2 bramy wjazdowe (dla rolby o 

szer. 3,5 m oraz brama techniczna szer. 2 m). Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem. Szczeliny 

konstrukcyjne i wystające. Elementy band nie mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa osób 

korzystających z lodowiska. Bandy powinny być łatwe do montażu i demontażu oraz zajmować mało 

miejsca przy składowaniu  w magazynie. Na ciągach komunikacyjnych należy przewidzieć chodniki 

gumowe szer. min. 1 m. Chodniki powinny odznaczać się trwałością i odpornością na ścieranie. 

 

System chłodniczy: 

Przewiduje się wężownicę lodowiska z rur PE Ø25 x 2 mm w rozstawie 100 mm, stabilizowane 

grzebieniami co ok. 2 m. Kolektory PE Ø140 mm w układzie Tichelmann’a na krótkim boku lodowiska, 

umieszczone w kanale kolektorowym przykrytym płytami żelbetowymi. Rury zaizolowane. Kanał 

zabezpieczony przed spływaniem wody z lodowiska. Rurociągi przesyłowe od agregatu do kanału 

kolektorowego z rur preizolowanych. Dopuszcza się rury PE zaizolowane, z obróbką blacharską. 

Medium chłodnicze – glikol etylenowy 35%. 

Jako źródło chłodu przewiduje się freonowy, kontenerowy agregat chłodniczy dla warunków: 

a) obliczeniowa temp. powietrza zewn.      (+15)°C 

b) obliczeniowa temp. lodu dla lodowiska         ( -5)°C 

c) obliczeniowa grubość tafli lodowej                                  4 cm 

d) parametry pracy w okresie zimowym     (-14) / (-11) °C 

e) parametry pracy w okresie letnim (funkcja klimatyzacji)   7 / 12°C 

Agregat chłodniczy będzie wyposażony w opcję odzysku ciepła dla topienia śniegu w topielniku. 

Agregat chłodniczy w okresie letnim będzie spełniał funkcję klimatyzatora. Ciepło odpadowe z agregatu 

za pośrednictwem wymiennika będzie wykorzystane do podgrzewania wody w basenach odkrytych. 

Dobór urządzeń i projekt agregatu po stronie Wykonawcy 

 

Rolba:  

Rolba  elektryczna o minimalnych parametrach jak WM COMPAKT ELEKTRIC lub równoważnych: 

a) Silnik:   asynchroniczny silnik prądu zmiennego 80 V 

moc napędu: 15 kW 

kontakt kontroli impulsów AC Curtis 

obroty – postój: 900 

obroty – jazda: 1900 

b) Akumulatory:  1 EPzS 80 V moc: 320 Ah, zużycie ok. 15 czyszczeń pow. 1000 m 2 

ładowanie wysokiej częstotliwości ładowarka 80V-50A- napięcie 400V 
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czas ładowania: przy rozładowaniu 80%: 7-8 godz. 

gniazdo: 400 V 16 Ah 

wymiary (dł. x szer. x wys.): 42 x 30 40 cm 

c) napęd:   hydrauliczny na cztery koła  

prędkość od 0 do 12 km/h bieg przedni, bieg wsteczny, 

bezstopniowa przekładnia  

d) zbiorniki:  na śnieg: 1,7 m³ 

na wodę: 600 l 

e) strug:    szerokość robocza: 1700 mm 

   zalecana głębokość pracy: do 1 mm 

f) podwozie:  promień skrętu: 3500 mm (bez struga) 

promień skrętu: 3750 mm (ze strugiem) 

             rozstaw osi: 1420 mm 

g) koła:    175/70 r14, 2 rzędy kolców (100 szt.) 

h) ślad:   1300 mm (zewnętrzny) 

i) wymiary maszyny: długość: 3200 mm 

   szerokość: 1780 mm (ze strugiem) 

szerokość: 1720 mm (bez struga) 

wysokość: 1900 mm 

j) waga:   całkowita waga: 2200 kg (bez struga) 

całkowita waga: 2400 kg (ze strugiem) 

oś przednia: 780 kg (ze strugiem) 

oś tylna: 1620 kg (ze strugiem) 

Prawa do zmian technicznych zastrzeżone. Silnik umiejscowiony jest z tyłu, co znacznie ułatwia dostęp 

do niego. Serwis jest dzięki temu o wiele prostszy i szybszy.  Garaż będzie wyposażony w żelbetowy 

zbiornik do topienia śniegu (topielnik). Topielnik izolowany styropianem EPS100 gr. 10 cm, z 

odpływem wody do kanalizacji.  Ciepła woda dla potrzeb rolby będzie dostarczana z bojlera 

elektrycznego o pojemności min. 300 l. Garaż rolby musi być wyposażony w beziskrową 

wentylację. 

Wyposażenie rolby: 

a) Boczna szczotka (sterowana hydraulicznie) 

b) Hamulec postojowy 

c) Rolki do bandy  

d) Tylne lusterko boczne 

e) Boczny reflektor 

f) Nóż 

g) Tkanina do polerowania lodu 

h) Klucz do struga i koła 

i) Komplet kluczy imbusowych 

j) Kamień do ostrzenia noża i rękawiczki 

k) Szybkozłączka do wody 

l) Oświetlenie ostrzegawcze 

m) Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy podczas cofania 

n) Instrukcja obsługi i warunki bezpiecznej pracy 
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o) Katalog części zamiennych 

 

7.5.6.2. Podnoszona brama materiałowa  do otworów w ścianach hali lodowiska  

Podnoszone  bramy  materiałowe  powinny spełniać wymogi trwałość, szczelność, energooszczędność, 

niezawodność funkcjonowania i minimalne potrzeby konserwacyjne. 

Opis techniczny  

 Rozmiary maks. (W/H) [1]: 19000/20000 mm  

 Grubość połaci bramy: 290 mm  

 Materiał prowadnic: aluminium  

 Panele wizyjne: opcja  

 Odporność na obciążenie wiatrem (ciśnienie różnicowe): Jeżeli rozmiar bramy i odstępy  

pomiędzy profilami pośrednimi zostaną odpowiednio dobrane, konstrukcja wytrzyma niemal 

każde obciążenie wiatrem.  

 Redukcja hałasu (standard): 15 dB Rw (ISO 717  

 Odporność na przenikanie wody, EN 12425: klasa 3  

 Przepuszczalność powietrza, EN 12426: klasa 2–3, w zależności od rozmiaru bramy  

 Współczynnik przenikania ciepła, EN 12428: w zależności od rozmiaru bramy, konkretne 

dane na życzenie  

 Normalna prędkość otwierania: do 0,2–0,3 m/s  

 Zakres temperatur roboczych otoczenia: od -35°C do +70°C  

 

7.5.6.3. Sala wielofunkcyjna – fitness  

Wykończenie ścian lustrami ze szkłem bezpiecznym mocowanymi na dystans do wysokości min 250 

cm, lustra z zabezpieczeniem przed rozpryśnięciem szkła w przypadku rozbicia. Lustra montowane na 

szerokości całej ściany ( ściana dłuższa, bez otworów drzwiowych) z poręczą  baletową (drążek 

baletowy). Wsporniki ze stali nierdzewnej, powierzchnia szczotkowana w ilości min. 3 szt. Na długości 

2,2m,  drążki z drewna dębowego lub bukowego klejonego lakierowanego lakierem akrylowym  o 

średnicy min 43 mm. Odległość drążka od ściany (głębokość) min  21 cm.  

Na ścianie przeciwległej drabinki drewniane o wymiarach standardowych. Podłoga sprężysta sportowa 

z drewna,  jako  nawierzchnię sportową stosować  wykładzinę sprężystą, antypoślizgową z tworzywa 

sztucznego (PVC) typu Mondosport II  lub równoważnym. Szczegółowe rozwiązania do uzgodnienia i 

akceptacji z Zamawiającego  na etapie projektu wykonawczego  

 

 
7.5.6.4.  Korty do gry w ricoschet 

Kort do ricoscheta stanowi prostokątną przestrzeń ograniczoną pionowymi ścianami oraz zabudowanym 

sufitem, tworzącymi powierzchnie biorące udział w grze.  

 

Wymiary wewnętrzne kortu: 

 długość  8.000 mm 

 szerokość  5.500 mm 

 wysokość  2.700 mm 

 

Minimalne wymiary pomieszczenia, w którym ma być zamontowany kort: 

 długość  8.500 mm 

http://www.assaabloyentrance.pl/pl/aaes/assaabloyentrancepl/produkty/bramy-przemysowe/podnoszone-bramy-materiaowe/bramy-podnoszone-megadoor/
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 szerokość  6.000 mm 

 wysokość  3.000 mm 

 

Ściany boczne, ściana czołowa oraz sufit wykonane są z laminowanych paneli dostarczanych jako 

elementy gotowe do montażu.  Ściana tylna z drzwiami wejściowymi wykonana jest ze szkła 

bezpiecznego 12 mm.  Cały kort jest optymalnie oświetlony za pomocą systemu opraw oświetleniowych 

scalonych z sufitem.  Podłoga wykonana jest z wysokiej jakości bezpoślizgowego parkietu z litego 

drewna bukowego na specjalnej drewnianej konstrukcji Action Floor System lub równoważnym.  W 

ściany wbudowany system elektroniczny działający na zasadzie podczerwieni, z tablicą wyników Fault 

I Scoring (sygnalizacja piłek autowych oraz punktacji).  

 

7.5.6.5. Tory do gry w bowling  

 

Konstrukcja torów:  

Regulaminowy tor, wraz z rynnami i rozbiegiem, musi być zbudowany z drewna i/lub tworzyw 

syntetycznych.  Materiały muszą być przetestowane zgodnie z aktualną procedurą i zatwierdzone.   

Rozbieg (Podejście) Przestrzeń nie ograniczona żadnymi przeszkodami, długości (licząc od linii faulu) 

nie mniejszej niż 15 stóp (457,2 cm). Odchylenia od poziomu nie powinny być większe niż ¼ cala (0,64 

cm).  Szerokość rozbiegu nie może być mniejsza niż szerokość toru.  

 

Linia faulu i układ czujników : 

Linia faulu powinna mieć długość od 3/8 do 1 cala (0,95 – 2,54 cm) i musi być wyraźnie zaznaczona 

między rozbiegiem a torem. Szerokość linii faulu musi być co najmniej taka jak szerokość toru.  

Może okazać się konieczne, aby wyraźnie oznaczyć linię faulu na ścianach, słupach itp.  

Każda prawidłowa kręgielnia musi posiadać działający układ wykrywania faulu, lub stanowisko dla 

sędziego w dogodnym miejscu, bezpośrednio na linii, lub zaraz za linią faulu. Sędzia musi mieć 

zapewnioną dobrą widoczność wszystkich linii faulu.  

 

Długość i szerokość: 

Zalecana długość toru, razem z podkładem kręgli (ang. “pin deck”) powinna wynosić 62 stopy 10 3/16 

cala (1915,6 cm), licząc od linii faulu do tylnej części pin deck’u.  Odległość między linią faulu, a 

środkiem stanowiska kręgla nr 1 (tzw. „head pin”), musi wynosić 60 stóp +/- ½ cala (1828,8 +/- 1,3 

cm).  Odległość od środka stanowiska kręgla nr 1, do tylnej krawędzi pin deck’u, musi wynosić 34 3/16 

cala +/- 1/16 cala (86,85 +/- 0,15 cm).  Szerokość toru powinna wynosić 41 ½ cala +/- ½ cala (105,4 +/- 

1,27 cm).  

 

Powierzchnia:  

Powierzchnia toru powinna być wolna od nierówności (wypukłych lub wklęsłych). Na dystansie 42 cali 

(106,7 cm) nie powinno być nierówności większych niż 0,04 cala (0,1 cm). Niedopuszczalne są również 

poprzeczne nierówności większe niż 0,04 cala (0,1 cm), na całej szerokości toru. Tor powinien być 

wykonany z jednakowych paneli, o takich samych krawędziach styku. Współczynnik tarcia nie 

powinien przekraczać 0,29.  Wszystkie powierzchnie (panele) używane do budowy torów, muszą być 

przetestowane laboratoryjnie i mieć zmierzony współczynnik tarcia, przed dołączeniem ich do 

wyposażenia kręgielni. Zamawiający wymaga aby kręgielnia spełniała normy i wymagania  Polskiego 
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Związku Kręglarskiego, może ona również spełniać normy USBC. 

 

Lp. Specyfikacja wyposażenia kręgielni 
Ilość 

szt.  

1 Maszyna automatyczna spełniająca normy USBC  6 

2 System diagnostyczny z monitorowaniem usterek z monitorem dotykowym LCD 1 

3 Sterowanie maszyny z wyjściem do Scoring-systemu 6 

4 Bandy boczne z okleiną PCV 12 

5 Ramy do ustawienia maszyny wykonane z metalu 6 

6 Wyciągarka kręgli z podajnikiem do maszyny 6 

7 Płyta sortująca kręgle od kul 6 

8 Wyrzutnik kul na rynnę powrotową 3 

9 Pindeck z nawierzchnią w technologii płyty torowej z listwami PCV 6 

10 Rynny boczne przy Pindeck z nawierzchnią z tworzywa sztucznego 12 

11 Rynna powrotowa kul pod torem z PCV pod torem do toczenia kul 3 

12 Przednia ściana maszynowni ze sklejki na szerokości sali i wysokości 3 m 1 

13 Malowanie dekoracyjne ściany przedniej maszynowni z efektem „U-V’ 1 

14 Podbudowa drewniana torów do wysokości 42 cm do „0” nawierzchni torów 6 

15 

Nawierzchnia torów i rozbiegów z efektem „U-V”, płyta min 10 mm z 

certyfikatem międzynarodowym do gry w Bowling wg norm USBC z 

naniesionymi strzałkami, punktami oraz liniami rzutu 

6 

16 Rynny boczne na torach wykonane w tworzywa sztucznego 12 

17 System spalonego na torach, fotokomórki + lusterka w obudowie 6 

18 Wyciągarka elektryczna kul na rozbiegu z podajnikiem na min 10 kul 3 

19 Listwa wykańczająca boki torów - Capping 10 

20 Listwy ALU do obrobienia krawędzi rozbiegu z boków i przodu 1 

21 
Monitory min LCD 40 cala do wyświetlania wyników gry nad torami z 

mocowaniem 
6 

22 Konsole dotykowe LCD przy torach do ustawiania parametrów gry 6 

23 System sterowania i prezentacji wyników na monitorach torowych 6 

24 Centralny system uruchamiania torów 1 

25 Kręgle do gry z efektem „U-V” 140 

26 Kule do gry w rozmiarach od 8 do 15 lbs 30 

27 Buty specjalne do gry w bowling 60 

28 Skarpetki jednorazowe do butów do gry w bowling 800 

29 Olej specjalistyczny do smarowania torów kręgielni Bowling 5 Gal 1 

30 Płyn specjalistyczny do mycia torów kręgielni 5 Gal 1 

 

System sterowania i prezentacji wyników na monitorach torowych umożliwiający programowanie 

nazwisk i imion graczy w 12 językach, w tym w języku polskim, prowadzenie gry wg zasad Bowling.  

Powinien posiadać możliwość  ustawienia dźwięku oraz kolekcji filmów po każdym rzucie (kolekcja 

około 100 filmów animowanych z dźwiękiem), funkcję szkoła (propozycja drugiego rzutu) oraz 

wzywania barmana z konsoli przy torze. Centralny system uruchamiania torów złożony z PC z 

monitorem LCD 15 cali z drukarką, myszka, klawiaturą i USB,  z możliwością  podłączenia serwisu 

internetowego  spełniający funkcje: 

a) sprzedaży czasu gry lub gier na torach 
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b) drukowanie wyników gier 

c) kodowanie pracowników obsługi 

d) pełne rozliczenie kasy oraz raporty torowe, dzienne i miesięczne 

e) sprzedaż butów oraz możliwość podłączenia drukarki fiskalnej 

f) programowanie informacji na monitorach torowych 

 

7.6. Wymagania dotyczące instalacji  

 

7.6.1. Instalacja i przyłącze wodociągowej 

 

Do pokrycia zapotrzebowania wody wykonać  przyłącze wodociągowe. Stosować należy rury i kształtki 

ciśnieniowe z PE 100 SDR11 PN16 bar lub SDR17 PN 10 bar o średnicy zgodnej warunkami 

technicznymi uzyskanymi od dostawcy wody.  Węzeł wodomierzowy oraz armaturę antyskażeniową 

wraz z osprzętem zlokalizować w wydzielonym pomieszczeniu wodomierzowym lub w przypadku 

wskazania przez dostawcę wody w studni wodomierzowej. Obiekt zabezpieczyć należy przed 

wystąpieniem przepływów zwrotnych zaworem antyskażeniowym. Jako wodomierz zastosować 

wodomierz, zgodny z wytycznymi dostawcy wody. 

 

7.6.2. Instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej 

 

W miejscu rozdziału instalacji na wodę przeciwpożarową - zasilającą hydranty oraz wodę bytowo-

gospodarczą - zasilającą pozostałą część instalacji, należy zastosować armaturę zabezpieczającą 

instalacje hydrantową przed niekontrolowanym wypływem wody z instalacji wody bytowej (zawór 

pierwszeństwa). W czasie normalnej eksploatacji obiektu zawór pozostanie otwarty. W czasie pożaru  

w przypadku spadku ciśnienia po stronie instalacji wody bytowej zawór samoczynnie się zamyka  

i całość wody kierowana jest na instalację hydrantową. Należy zastosować zawór pierwszeństwa 

niewymagający zasilania elektrycznego. W przypadku, jeżeli dyspozycyjne ciśnienie gwarantowane 

przez dostawcę wody komunalnej będzie niewystarczające, instalacje należy wyposażyć w zestaw 

hydroforowy.  W celu przeciwdziałania rozwojowi w instalacji c.w.u., bakterii Legionella, w obiekcie 

należy przewidzieć układ dezynfekcji chemicznej wody. Na odejściu wody zimnej zasilającej instalację 

c.w.u., należy przewidzieć montaż kompaktowego urządzenia do dezynfekcji instalacji dwutlenkiem 

chloru, wyposażonego w: 

a) generator dwutlenku chloru  

b) wodomierz z nadajnikiem impulsów 

c) przetwornik regulujący ilość podawanego do instalacji dwutlenku chloru w funkcji przepływu 

wody w instalacji. 

Wydzielone grupy pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem, należy podzielić na strefy pomiarowe  

i opomiarować stosując podliczniki umożliwiające pomiar zużycia zimnej i ciepłej wody użytkowej.  

Instalację cyrkulacyjną w obiekcie wykonać w oparciu o zawory regulacyjne wyposażone we wkładkę 

termostatyczną.  Pomieszczenia natrysków grupowych przy wszystkich węzłach szatniowych należy 

wyposażyć w instalację zasilającą przybory sanitarne w wodę zmieszaną o stałej temperaturze. 

Instalacje wody zmieszanej wyposażyć w:  

a) cyfrowo sterowane zespoły mieszające podłączone bezpośrednio do przewodów wody zimnej  

i ciepłej, pozwalające na zdalne programowanie temperaturze mieszanej wody;  



Programu funkcjonalno – użytkowy dla „Budowy i przebudowy obiektów sportowo - rekreacyjnych 

Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie” - Zadanie inwestycyjne nr1  v 27_07_2017 

 

 

 

 
 

Agraria sp. z o.o. 

00-941 Warszawa 
Ul. Marii Konopnickiej 

6 

www.agrapool.pl 

            
 

   str. 125 
           

 

b) czujniki podczerwieni, aktywujące pobór wody z poszczególnych punktów poboru; 

c) oprogramowanie, pozwalające na zdalne sterowanie temperaturą, czasem wypływu itp. 

Przybory sanitarne w pozostałych pomieszczeniach ogólnodostępnych wyposażyć w: 

a) armaturę czerpalną czasową – bezdotykową w przypadku umywalek; 

b) podtynkową armaturę spłukującą bezdotykową dla pisuarów; 

c) podtynkową, oszczędzającą wodę armaturę spłukującą dla misek ustępowych (spłukiwanie 3/6 

l + funkcja stop). 

 

7.6.3. Instalacje ciepłej i zimnej wody technologicznej 

 

Rurociągi wewnętrznej instalacji rozprowadzającej wodę zimną, ciepłą wodę użytkową i rurociągi 

instalacji cyrkulacyjnej wykonać z rur polipropylenowych PP-R (dla wody ciepłej oraz cyrkulacji 

wyposażonych we wkładkę stabilizującą), łączonych pomiędzy sobą poprzez zgrzewanie oraz 

z armaturą za pomocą kształtek przejściowych. W przypadku dużych średnic połączenia z armaturą 

wykonywać jako kołnierzowe. Przewody ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji prowadzone natynkowo 

po ścianach budynku, w ściankach gipsowo-kartonowych oraz w posadzkach, izolować izolacją 

poliuretanową w płaszczu PE, o grubości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

7.6.4. Instalacja wody hydrantowej 

 

Instalacja wody hydrantowej powinna być zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Instalacje wykonać 

z rur stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10220:2005, izolowanych termicznie izolacją kauczukową 

o grubości zabezpieczającej przed „roszeniem” instalacji. 

7.6.5. Instalacja i przyłącze kanalizacji sanitarnej 

 

7.6.5.1. Przyłącze i instalacje zewnętrzne kanalizacji sanitarnej 

 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku przewiduje się do zewnętrznej instalacji kanalizacji 

sanitarnej, prowadzonej po terenie należącym do Inwestora. Zewnętrzna instalacja kanalizacji 

zakończona została za pierwszą ścianą budynku. Podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej 

prowadzonej w ziemi zawarte będzie w projekcie sieci według odrębnego opracowania. Przyłącze 

kanalizacji sanitarnej oraz elementy instalacji prowadzone na zewnątrz budynku należy wykonać z rur 

i kształtek z PVC-U. Jako studnie inspekcyjne zaprojektować należy szczelne studzienki betonowe 

z uszczelkami D1000 wyposażone w systemowe przejścia szczelne. Studzienki kanalizacyjne przykryć 

włazami typu ciężkiego (w traktach jezdnych) lub włazami typu lekkiego (w rejonach nienarażonych na 

obciążenia).  

7.6.5.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

 

Piony oraz podejścia kanalizacyjne prowadzone podtynkowo w bruzdach oraz w ścianach gipsowo-

kartonowych. Instalację należy wykonać z zachowaniem odpowiednich spadków i wyposażyć w rewizje 
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czyszczakowe zlokalizowane na przewodach poziomych w odległości co 15 m oraz na pionach powyżej 

miejsc załamania kierunku prowadzenia przewodów. W miejscach przejścia rurociągów kanalizacji 

sanitarnej przez ławy i stopy fundamentowe zamontować należy stalowe rury osłonowe. Piony 

wyposażyć należy w rury wywiewne wyprowadzone min. 0,5 m ponad dach budynku.  Ścieki z 

pomieszczenia kotłowni odprowadzone odrębną instalacją z rur żeliwnych (opcjonalnie PP) do 

studzienki schładzającej, a następnie po „schłodzeniu” do kanalizacji sanitarnej. Ścieki z rejonu 

pomieszczeń chemii basenowej odprowadzane za pomocą wpustów podłogowych do bezodpływowych 

studzienek przykrytych kratą żeliwną. Opróżnianie studzienek za pomocą ręcznych pomp tłokowych po 

wcześniejszej neutralizacji ścieków. W celu odwodnienia posadzek na obiekcie stosować należy wpusty 

podłogowe w wykonaniu nierdzewnym. Należy zastosować wpusty DN50 oraz DN100 z izolacją, 

membraną wodoszczelną, syfonem i pionową regulacją teleskopową. Wszystkie przejścia instalacji 

przez stropy, strefy ppoż. oraz przegrody budowlane o odporności ogniowej min. EI60 należy 

zabezpieczyć poprzez szczelne przejścia przeciwpożarowe o takiej samej odporności ogniowej. 

 

7.6.5.3. Rozwiązania materiałowe 

 

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z posiadających odpowiednie atesty rur i łączników z PVC 

łączonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzoną pod 

posadzkami wykonać z rur i kształtek PVC-U przystosowanych do montażu podziemnego o sztywności 

obwodowej SN8 lub z rur i kształtek żeliwnych.  Instalację kanalizacji tłuszczowej z pomieszczeń 

kuchni i barów wykonać z rur wzmocnionych, odpornych na działanie wysokiej temperatury, np. rur 

żeliwnych lub rur PP.  

 

7.6.6. Instalacja i przyłącza kanalizacji deszczowej 

 

7.6.6.1. Przyłącze kanalizacji deszczowej 

 

Odprowadzenie wód deszczowych do instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej znajdującej się na 

terenie Inwestora. Nowoprojektowane przyłącze kanalizacji deszczowej oraz elementy instalacji 

prowadzone na zewnątrz budynku należy wykonać z rur i kształtek PVC-U. Jako studnie inspekcyjne 

zaprojektować należy szczelne studzienki betonowe z uszczelkami D1000 wyposażone w systemowe 

przejścia szczelne. Studzienki kanalizacyjne przykryć na miarę potrzeb włazami typu ciężkiego (w 

traktach jezdnych) lub włazami typu lekkiego (w rejonach nienarażonych na obciążenia).  

 

7.6.6.2. Instalacja wewnętrzna kanalizacji deszczowej 

 

Instalację wewnętrzną kanalizacji deszczowej wykonać jako podciśnieniową stosując systemowe 

elementy: 

1) Rury i kształtki systemowe zgrzewane  

2) Systemowe zawiesia i elementy konstrukcyjne 

3) Systemowe wpusty dachowe ogrzewane 

 

7.6.7. Wentylacja 
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7.6.7.1. Uwagi ogólne 

 

Obiekt należy podzielić na strefy o jednolitej funkcji i zbliżonych wymaganiach pod względem jakości 

powietrza, jego temperatury i parametrów.  Poszczególne, wyodrębnione strefy należy zasilić z 

dedykowanych dla tych stref central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych. Centrale wentylacyjne 

zlokalizować należy w pomieszczeniach maszynowni wentylacyjnych lub jako centrale dachowe – na 

dachu budynku. W pomieszczeniach, w których przewiduje się chłodzenie powietrza w okresie letnim 

należy zapewnić wstępne chłodzenie powietrza w centralach wentylacyjnych. 

 

7.6.7.2. Wentylacja pomieszczeń bowlingu 

 

Zadania wentylacji: 

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń powinna zapewniać całoroczne normowanie 

temperatury w obsługiwanych pomieszczeniach, a także odpowiedni strumień powietrza świeżego.  

W przypadku pomieszczeń o nadmiernych zyskach ciepła w okresie letnim należy przewidzieć strefowe 

dochładzanie pomieszczeń za pomocą chłodnic strefowych zasilanych wodą lodową lub 

wentylokonwektorów kanałowych lub kasetonowych. Dla zespołu szatniowego zastosować oddzielny 

układ z centralą wentylacyjną.  

Parametry powietrza:  

W pomieszczeniach należy zapewnić następujące warunki: 

a) Temperatura okresu zimowego min. 20°C,  

b) Temperatura okresu letniego maks. nadążna wg wzoru tp =
tpoz+tzew

2
, °C, gdzie  

tpoz - temperatura w pomieszczeniu w okresie zimowym, 

c) tzew – temperatura powietrza zewnętrznego, 

d) Wilgotność względna w zakresie do 60%, spełniająca wymagania dostawcy technologii 

bowlingu. 

 

Parametry centrali i urządzenia wentylacji mechanicznej: 

Centrala lub centrale wentylacyjne obsługujące pomieszczenia ogólne powinny charakteryzować się 

odzyskiem ciepła na poziomie powyżej 75% sprawności temperaturowej. Nagrzewnica centrali ma 

zapewniać możliwość dogrzania powietrza w warunkach projektowych i przejściowych do wymaganej 

temperatury nawiewu przy utrzymaniu wymaganego ze względów higienicznych udziału powietrza 

zewnętrznego. Wentylatory centrali wentylacyjnej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z póź.zm.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie maksymalnej mocy właściwej. Centrala 

wentylacyjna powinna być wyposażona w fabryczny, dedykowany układ automatycznej regulacji 

(UAR), zapewniający rejestrację parametrów strumieni powietrza, a także stany awaryjne centrali. 

Automatyka centrali wentylacyjnej powinna umożliwiać wpięcie jej do systemu zarządzania budynkiem 

(BMS). Zarówno centrala, jak i kanały wentylacyjne i elementy nawiewno-wywiewne, a także 

regulacyjne muszą zostać wykonane w technologii odpornej na korozje. Preferowane jest wykonanie 

kanałów z blachy ocynkowanej. Na instalacji zastosować tłumiki akustyczne.  

 

Izolacja: 
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Kanały powietrza wentylacyjnego należy zaprojektować jako izolowane materiałem izolacyjnym 

zabezpieczonym przed wpływem wilgoci, np. kauczukowym, spełniającym wymogi palności określone 

w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie w zakresie maksymalnej mocy właściwej. Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji 

z wełny mineralnej na kanałach narażonych na wykraplanie wilgoci - kanałach powietrza świeżego 

i kanałach powietrza zużytego. W przypadku przejść instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego 

należy przewidzieć klapy ppoż. lub obudowy zapewniające odpowiednie zabezpieczenie przejścia. 

 

7.6.7.3. Wentylacja sali konferencyjnej i pomieszczeń biurowych 

 

Zadania wentylacji: 

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń ogólnodostępnych powinna zapewniać całoroczne 

normowanie temperatury w obsługiwanych pomieszczeniach, a także odpowiedni strumień powietrza 

świeżego. W przypadku pomieszczeń o nadmiernych zyskach ciepła w okresie letnim należy 

przewidzieć strefowe dochładzanie pomieszczeń za pomocą chłodnic strefowych zasilanych wodą 

lodową lub wentylokonwektorów kanałowych lub kasetonowych. Dobrane urządzenia powinny mieć 

co najmniej trzy biegi, a obliczeniową moc grzewczą i chłodniczą osiągać na średnim biegu, co pozwoli 

na szybkie dogrzanie/schłodzenie sali w razie konieczności. Dobrane urządzenia powinny (na średnim 

biegu) gwarantować cichą pracę instalacji – na poziomie do 35dB(A). Bezwzględnie możliwość 

chłodzenia muszą mieć zapewnione pomieszczenia: 

a) Sekretariat, 

b) Pokoje biurowe (w tym biura menedżera, prezesa),  

c) Sale konferencyjne. 

 

Parametry powietrza: 

W pomieszczeniach należy zapewnić następujące warunki: 

a) Temperatura okresu zimowego min. 20°C,  

b) Temperatura okresu letniego maks. nadążna wg wzoru tp =
tpoz+tzew

2
, °C, gdzie  

tpoz - temperatura w pomieszczeniu w okresie zimowym, 

c) tzew –  temperatura powietrza zewnętrznego. 

 

Parametry centrali i urządzenia wentylacji mechanicznej: 

Centrala lub centrale wentylacyjne obsługujące pomieszczenia ogólne powinny charakteryzować się 

odzyskiem ciepła na poziomie powyżej 75% sprawności temperaturowej. Nagrzewnica centrali ma 

zapewniać możliwość dogrzania powietrza w warunkach projektowych i przejściowych do wymaganej 

temperatury nawiewu przy utrzymaniu wymaganego ze względów higienicznych udziału powietrza 

zewnętrznego. Sale konferencyjne powinny zostać wyposażone w wydzielone złady wentylacyjne z 

indywidualnymi centralami wentylacyjnymi, pozwalającymi na wyłączanie urządzeń w przypadku 

dłuższej bezczynności. Wentylatory centrali wentylacyjnej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z póź.zm.  w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie maksymalnej mocy właściwej. Centrala 

wentylacyjna powinna być wyposażona w fabryczny, dedykowany układ automatycznej regulacji 

(UAR), przystosowany do central basenowych, zapewniający rejestrację parametrów strumieni 
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powietrza, a także stany awaryjne centrali. Automatyka centrali wentylacyjnej powinna umożliwiać 

wpięcie jej do systemu zarządzania budynkiem (BMS). Zarówno centrala, jak i kanały wentylacyjne i 

elementy nawiewno-wywiewne, a także regulacyjne muszą zostać wykonane w technologii odpornej na 

korozje. Preferowane jest wykonanie kanałów z blachy ocynkowanej. Na instalacji zastosować tłumiki 

akustyczne.  

 

Izolacja: 

Kanały powietrza wentylacyjnego należy zaprojektować jako izolowane materiałem izolacyjnym 

zabezpieczonym przed wpływem wilgoci, np. kauczukowym, spełniającym wymogi palności określone 

w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie w zakresie maksymalnej mocy właściwej. Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji  

z wełny mineralnej na kanałach narażonych na wykraplanie wilgoci - kanałach powietrza świeżego  

i kanałach powietrza zużytego. W przypadku przejść instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego 

należy przewidzieć klapy ppoż. lub obudowy zapewniające odpowiednie zabezpieczenie przejścia. 

 

7.6.7.4. Wentylacja pomieszczeń technicznych, socjalnych, ogólnodostępnych, itp. 

 

Zadania wentylacji:  

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń ogólnodostępnych powinna zapewniać całoroczne 

normowanie temperatury w obsługiwanych pomieszczeniach, a także odpowiedni strumień powietrza 

świeżego. W przypadku pomieszczeń o nadmiernych zyskach ciepła w okresie letnim należy 

przewidzieć strefowe dochładzanie pomieszczeń za pomocą chłodnic strefowych zasilanych wodą 

lodową lub wentylokonwektorów kanałowych lub kasetonowych. W przypadku urządzeń 

technologicznych wymagających miejscowego schładzania – szafy automatyki, itp., dopuszczalne jest 

zastosowanie miejscowych urządzeń chłodniczych typu bezpośredniego (split). 

 

Parametry powietrza: 

W pomieszczeniach należy zapewnić następujące warunki: 

a) Temperatura okresu zimowego min. 20°C,  

b) Temperatura okresu letniego maks. nadążna wg wzoru tp = tzew + 5, °C, gdzie  

tzew – temperatura powietrza zewnętrznego, 

c) W przypadku pomieszczeń technologicznych (rozdzielnia elektryczna., serwerownia itp.) 

należy normować temperaturę i wilgotność w zakresie gwarantującym poprawne działanie 

urządzeń zamontowanych w pomieszczeniach. 

 

Parametry centrali i urządzenia wentylacji mechanicznej: 

Centrala lub centrale wentylacyjne obsługujące pomieszczenia ogólne powinny charakteryzować się 

odzyskiem ciepła na poziomie powyżej 75% sprawności temperaturowej. Nagrzewnica centrali ma 

zapewniać możliwość dogrzania powietrza w warunkach projektowych i przejściowych do wymaganej 

temperatury nawiewu przy utrzymaniu wymaganego ze względów higienicznych udziału powietrza 

zewnętrznego. Wentylatory centrali wentylacyjnej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z póź.zm.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie maksymalnej mocy właściwej. Centrala 

wentylacyjna powinna być wyposażona w fabryczny, dedykowany układ automatycznej regulacji 



Programu funkcjonalno – użytkowy dla „Budowy i przebudowy obiektów sportowo - rekreacyjnych 

Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie” - Zadanie inwestycyjne nr1  v 27_07_2017 

 

 

 

 
 

Agraria sp. z o.o. 

00-941 Warszawa 
Ul. Marii Konopnickiej 

6 

www.agrapool.pl 

            
 

   str. 130 
           

 

(UAR), zapewniający rejestrację parametrów strumieni powietrza, a także stany awaryjne centrali. 

Automatyka centrali wentylacyjnej powinna umożliwiać wpięcie jej do systemu zarządzania budynkiem 

(BMS). Zarówno centrala, jak i kanały wentylacyjne i elementy nawiewno-wywiewne, a także 

regulacyjne muszą zostać wykonane w technologii odpornej na korozyjne działanie powietrza 

basenowego. Preferowane jest wykonanie kanałów z blachy ocynkowanej. 

Izolacja: 

Kanały powietrza wentylacyjnego należy zaprojektować jako izolowane materiałem izolacyjnym 

zabezpieczonym przed wpływem wilgoci, np. kauczukowym, spełniającym wymogi palności określone 

w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie w zakresie maksymalnej mocy właściwej. Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji  

z wełny mineralnej na kanałach narażonych na wykraplanie wilgoci - kanałach powietrza świeżego  

i kanałach powietrza zużytego. Kanały prowadzone jako odkryte (niezabudowane) w pomieszczeniach 

kuchennych powinny posiadać powierzchnie zapewniająca możliwość ich czyszczenia na zewnątrz np. 

blacha aluminiowa.  W przypadku przejść instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego należy 

przewidzieć klapy ppoż. lub obudowy zapewniające odpowiednie zabezpieczenie przejścia. 

 

7.6.7.5. Wentylacja pomieszczeń zespołu kuchennego  

 

Zadania wentylacji: 

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewniać całoroczne normowanie temperatury  

w obsługiwanych pomieszczeniach, a także odpowiedni strumień powietrza świeżego. Strumień 

powietrza wentylacyjnego obliczyć na podstawie emisji zanieczyszczeń od zainstalowanych urządzeń-

wg. projektu technologii kuchni. W kuchni zastosować okapy kuchenne nad głównymi źródłami 

zanieczyszczeń. W przypadku pomieszczeń o nadmiernych zyskach ciepła w okresie letnim należy 

przewidzieć strefowe dochładzanie pomieszczeń. 

 

Parametry powietrza:  

W pomieszczeniach należy zapewnić następujące warunki: 

a) Temperatura okresu zimowego min. 20°C,  

b) Temperatura okresu letniego wg. wymagań technologicznych. 

 

Parametry centrali i urządzenia wentylacji mechanicznej: 

Przewiduje się wentylacje poprzez zastosowanie centrali z wymiennikiem glikolowym, nagrzewnicą 

wodną oraz chłodnicą. Należy zastosować wysoko skuteczne okapy kuchenne z usuwaniem 

zanieczyszczeń min. 93%. Centrala lub centrale wentylacyjne obsługujące pomieszczenia kuchenne 

powinny charakteryzować się odzyskiem ciepła na poziomie powyżej 63% sprawności temperaturowej. 

Nagrzewnica centrali ma zapewniać możliwość dogrzania powietrza w warunkach projektowych  i 

przejściowych do wymaganej temperatury nawiewu przy utrzymaniu wymaganego ze względów 

higienicznych udziału powietrza zewnętrznego.  Wentylatory centrali wentylacyjnej powinny spełniać 

wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z póź.zm. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie 

maksymalnej mocy właściwej. Centrala wentylacyjna powinna być wyposażona w fabryczny, 

dedykowany układ automatycznej regulacji (UAR), zapewniający rejestrację parametrów strumieni 
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powietrza, a także stany awaryjne centrali. Automatyka centrali wentylacyjnej powinna umożliwiać 

wpięcie jej do systemu zarządzania budynkiem (BMS). Zarówno centrala, jak i kanały wentylacyjne i 

elementy nawiewno-wywiewne, a także regulacyjne muszą zostać wykonane w technologii odpornej na 

korozyjne działanie powietrza basenowego. Preferowane jest wykonanie kanałów z blachy 

ocynkowanej. Na instalacji zastosować tłumiki akustyczne.  

 

Izolacja:   

Kanały powietrza wentylacyjnego należy zaprojektować jako izolowane materiałem izolacyjnym 

zabezpieczonym przed wpływem wilgoci, np. kauczukowym, spełniającym wymogi palności określone 

w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie w zakresie maksymalnej mocy właściwej. Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji  

z wełny mineralnej na kanałach narażonych na wykraplanie wilgoci - kanałach powietrza świeżego  

i kanałach powietrza zużytego. W przypadku przejść instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego 

należy przewidzieć klapy ppoż. lub obudowy zapewniające odpowiednie zabezpieczenie przejścia. 

 

7.6.7.6. Wentylacja pomieszczeń sali fitness  

 

Zadania wentylacji:  

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń powinna zapewniać ogrzewanie i chłodzenie 

pomieszczeń oraz dostarczać odpowiedni strumień powietrza świeżego. Rozprowadzenie instalacji oraz 

dobór elementów dystrybucji powietrza w pomieszczeniu należy uzgodnić z dostawcą technologii 

pomieszczenia. 

 

Parametry powietrza: 

W pomieszczeniach należy zapewnić następujące warunki: 

a) Temperatura okresu zimowego min. 20°C,  

b) Temperatura okresu letniego maks. nadążna wg wzoru 𝑡𝑝 =
𝑡𝑝𝑜𝑧+𝑡𝑧𝑒𝑤

2
, °𝐶, gdzie  

𝑡𝑝𝑜𝑧 - temperatura w pomieszczeniu, w okresie zimowym, 

c) 𝑡𝑧𝑒𝑤 – temperatura powietrza zewnętrznego, 

d) Wilgotność spełniająca wymagania dostawcy technologii. 

 

Parametry centrali i urządzenia wentylacji mechanicznej 

Centrale wentylacyjne powinny charakteryzować się odzyskiem ciepła na poziomie powyżej 75% 

sprawności temperaturowej, a także być wyposażone w komorę mieszania. Nagrzewnica centrali ma 

zapewniać możliwość dogrzania pomieszczenia, przy utrzymaniu wymaganego ze względów 

higienicznych udziału powietrza zewnętrznego. Wentylatory centrali wentylacyjnej powinny spełniać 

wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z póź.zm.  w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie 

maksymalnej mocy właściwej. Centrala wentylacyjna powinna być wyposażona w fabryczny, 

dedykowany układ automatycznej regulacji (UAR), zapewniający rejestrację parametrów strumieni 

powietrza, a także stany awaryjne centrali. Automatyka centrali wentylacyjnej powinna umożliwiać 

wpięcie jej do systemu zarządzania budynkiem (BMS). Zarówno centrala, jak i kanały wentylacyjne i 

elementy nawiewno-wywiewne, a także regulacyjne muszą zostać wykonane w technologii odpornej na 
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korozje. Preferowane jest wykonanie kanałów z blachy ocynkowanej. Na instalacji zastosować tłumiki 

akustyczne.  

 

Izolacja:  

Kanały powietrza wentylacyjnego należy zaprojektować jako izolowane materiałem izolacyjnym 

zabezpieczonym przed wpływem wilgoci, np. kauczukowym, spełniającym wymogi palności określone 

w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie w zakresie maksymalnej mocy właściwej. Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji 

z wełny mineralnej na kanałach narażonych na wykraplanie wilgoci - kanałach powietrza świeżego 

i kanałach powietrza zużytego. W przypadku przejść instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego 

należy przewidzieć klapy ppoż. lub obudowy zapewniające odpowiednie zabezpieczenie przejścia. 

 

7.6.7.7. Wentylacja sali lodowiskowej  

 

Zapewnić wentylację grawitacyjną pomieszczenia.  

 

7.6.8. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 

 

7.6.8.1. Ogólna charakterystyka instalacji grzewczych 

 

Źródłem ciepła dla instalacji będzie kotłownia z dwoma kotłami gazowymi niskotemperaturowymi o 

mocy 140kW każdy, zlokalizowana na poziomie parteru projektowanego budynku wielofunkcyjnego.. 

Kotły pracujące w kaskadzie pokryją zapotrzebowanie ciepła dla instalacji c.o., c.w.u. i ciepła 

technologicznego do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych. Instalację grzewczą w budynku 

zaprojektowano jako dwururową, pompową, w układzie zamkniętym. Dostarczać będzie czynnik 

grzejny do poszczególnych pomieszczeń. Parametry pracy instalacji projektuje się na 70/50ºC.  

Instalacje w miarę możliwości należy prowadzić w przestrzeniach technicznych (szachtach, 

przestrzeniach sufitu podwieszanego, kanałach technologicznych), zapewniając przy tym jak najkrótsze 

obiegi, odpowiednie kompensacje i możliwość odpowietrzenia instalacji. 

 

7.6.8.2. Przewody i ozaworowanie 

 

Instalacje grzewcze należy projektować z materiałów odpornych na korozję, np. PP stabilizowanego, 

stali ocynkowanej zaciskanej, miedzi zaciskanej, PEX, PE-RT/Al./PE-RT.  W obrębie rozprowadzeń 

grzejników i rozdzielaczy dopuszczalne jest prowadzenie rur w posadzkach. Przewody powinny mieć 

zapewnioną odpowiednią kompensację i mocowania zapewniające stabilne podtrzymanie rur. Przewody 

instalacji grzewczej mają zapewniać możliwie niskie straty ciśnienia (maksymalnie do 80 Pa/mb). 

Zawory powinny być umieszczone w szafkach lub przestrzeni sufitu podwieszanego, tak aby 

uniemożliwić dostęp osób nieupoważnionych, a jednocześnie zapewniać dostęp dla obsługi obiektu.  

Poszczególne sekcje instalacji powinny mieć zapewnioną możliwość odcięcia, a także zrównoważenia 

hydraulicznego przy pomocy zaworów ręcznych lub automatycznych równoważących z króćcami do 

pomiaru spadku ciśnienia na zaworze, na obiegu i przepływu przy danej nastawie. Wskazane jest 

również stosowanie termometrów na obiegach powrotnych z większych stref, pozwalających na 

diagnostykę instalacji w przypadku jej nieprawidłowego działania. Instalacje grzewcze należy izolować 
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materiałem izolacyjnym zabezpieczonym przed wpływem wilgoci, np. kauczukowym, spełniającym 

wymogi palności określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie maksymalnej mocy właściwej. Grubości izolacji 

powinny spełniać wymogi narzucone w wyżej wymienionym rozporządzeniu. W przypadku przejść 

instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie 

przejścia. 

7.6.8.3. Opomiarowanie instalacji  

 

Wydzielone grupy pomieszczeń, przeznaczonych pod wynajem, należy podzielić na strefy pomiarowe 

i opomiarować stosując podliczniki umożliwiające pomiar zużycia ciepła. Odgałęzienia na 

poszczególne strefy powinny być wyposażone w zawory równoważące z króćcami pomiarowymi 

pozwalającymi na zrównoważenie statyczne układu. 

 

7.6.8.4. Grzejniki 

 

Grzejniki w pomieszczeniach ogólnodostępnych, niezagrożonych przez wysoki poziom wilgotności 

względnej wykonać jako grzejniki płytowe uniwersalne z podłączeniem dolnym środkowym. Wszystkie 

grzejniki w pomieszczeniach o temperaturze projektowej do 24°C wyposażyć w zawory termostatyczne 

z głowicami termostatycznymi. W pomieszczeniach o wyższej temperaturze należy zastosować zawory 

z głowicami elektrycznymi, sterowanymi z regulatora elektronicznego lub zawory regulacyjne. 

Preferowane są grzejniki z płaską płytą czołową (np. typu Plan lub równoważne), kolorystyka 

grzejników i zewnętrzna forma w zakresie projektu architektonicznego wnętrz. Należy również zwrócić 

uwagę na odporność korozyjną zawiesi i rusztów stalowych grzejników. 

 

7.6.8.5. Wentylokonwektory grzewcze i grzewczo-chłodzące 

 

1) w warunkach obliczeniowych dla okresu zimnego urządzenia mają pracować maksymalnie na 

biegu pośrednim (np. 2. z 3), 

2) maksymalne opory na wymienniku wraz z zaworem regulacyjnym nie powinny przekraczać  

40 kPa, 

3) każde z urządzeń ma być wyposażone w indywidualne zawory równoważące ręczne lub 

automatyczne. 

 

7.6.9. Obieg nagrzewnic central wentylacyjnych 

 

Obiegi central nagrzewnic wentylacyjnych ze względu na niebezpieczeństwo zamarzania w czasie 

przestoju muszą pracować w obiegu z indywidualnymi pompami obiegowymi, zapewniającymi ciągły 

przepływ w krótkim obiegu nagrzewnica-zawór trójdrogowy. W przypadku znacznych odległości 

pomiędzy źródłem ciepła, a nagrzewnicą należy przewidzieć montaż „spinki” z zaworem regulacyjnym 

ręcznym, zapewniającej ciągły, minimalny przepływ czynnika grzewczego przez obieg węzeł 

ciepłowniczy-zawór trójdrogowy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej. W przypadku małych central 

wentylacyjnych pracujących na potrzeby biur, pomieszczeń ogólnodostępnych, pomieszczeń chemii, 

itd. dopuszczalne jest zastosowanie układu z zaworem trójdrogowym lub jednodrogowym, pod 
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warunkiem niskiego zaoporowania obiegu. Każda nagrzewnica ma być wyposażona w indywidualne 

zawory równoważące ręczne lub automatyczne. 

 

7.6.10. Technologia produkcji ciepła  

 

Budynek posiadać będzie niezależne przyłącze gazowe PE100 RC SDR11 dn 32mm  z szafką gazową 

zlokalizowaną na ścianie zewnętrznej budynku. Na projektowanym przyłączu będzie zamontowany 

jeden gazomierz miechowy G 25 wraz z kurkiem głównym umieszczonym w szafce w granicy posesji. 

Szafki gazowe będą przystosowane do założenia kłódki typu energetycznego. W szafce gazowej będzie 

znajdować się reduktor Q=50m3/h, gazomierz miechowy G25, rejestrator impulsów i zawór 

elektromagnetyczny MAG-3 Podstawowym źródłem zasilania w ciepło budynku basenowego ma być 

kaskada dwóch kotłów gazowych.  Należy przewidzieć rozbudowany układ automatycznej regulacji 

swobodnie programowalnej, którego praca może zostać zoptymalizowana w czasie eksploatacji obiektu. 

Układ automatycznej regulacji ma pozwalać na rejestrację parametrów pracy. 

 

 

7.6.10.1. Obiegi grzewcze 

 

Instalację należy podzielić w obrębie kotłownina na wydzielone obiegi:  

a) obieg grzejnikowy etap I - Q= 15,0 kW, tz/tp= 70/50°C 

b) obieg ciepła technologicznego central wentylacyjnych dla wymiennika ciepła woda/glikol - Q= 

352kW, tz/tp= 70/50°C 

c) obieg podgrzewu c.w.u. [priorytet] - Q= 70kW, tz/tp= 70/50°C 

Wszystkie obiegi mają pracować w układzie zamkniętym z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.  

 

7.6.10.2. Wewnętrzna instalacja gazowa 

 

Przewody instalacji gazowej, począwszy od 0,5m przed zewnętrzną ścianą budynku powinny być 

wykonane z rur stalowych bez szwu bądź z rur stalowych ze szwem, przewodowych łączonych przez 

spawanie. Instalacja gazowa będzie prowadzona przez pomieszczenie kotłowni do kotłów gazowych. 

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie 

budynku (ogrzewczej, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronowej itp.), należy 

lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami 

instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonanie prac konserwacyjnych. 

Poziomie odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m 

powyżej innych przewodów instalacyjnych, przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone, 

co najmniej o 0,02 m. Zaleca się unikanie układania przewodów po przekątnej. Trasa przewodów 

gazowych powinna być możliwie najkrótsza, a ilość połączeń sprowadzona do niezbędnego minimum.  

Przewodów gazowych nie wolno wykorzystywać w charakterze uziomu lub przewodu ochronnego.  

 

7.6.10.3. Opomiarowanie 
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Wszystkie obiegi należy wyposażyć w indywidualne liczniki ciepła na potrzeby opomiarowania zużycia 

ciepła przez poszczególne obiegi. 

 

7.6.10.4. Przewody  

 

W obrębie kotłowni zalecane jest stosowanie rur stalowych bez szwu, łączonych poprzez spawanie, 

połączenia kołnierzowe lub gwintowane.  

 

7.6.10.5. Pompy 

 

Przepływ czynnika grzewczego powinien być realizowany przy pomocy pomp obiegowych 

elektronicznych z silnikiem EC. Wszystkie pompy mają posiadać współczynnik EEI ≤0,23. Zasilanie 

pomp powinno być realizowane poprzez regulator, pozwalający na ich załączanie i wyłączanie  

w zależności od aktualnych potrzeb. 

 

7.6.11. Instalacja wody lodowej 

 

7.6.11.1. Ogólna charakterystyka instalacji wody lodowej 

 

Ze względu na konieczność zapewnienia chłodzenia do części pomieszczeń biurowych, 

konferencyjnych, itp. przewidziano instalację instalacji wody lodowej. Instalacje wody lodowej 

charakteryzują się większą elastycznością i łatwiejszą regulacją niż instalacje z bezpośrednim 

odparowaniem czynnika. Ze względu na wyższą temperaturę ścianki chłodnicy powietrze osuszane jest 

w mniejszym stopniu niż w przypadku instalacji freonowych, co pociąga za sobą niższe koszty 

eksploatacyjne przy nieznacznym obniżeniu komfortu w okresie ekstremalnych temperatur 

i wilgotności zewnętrznych i poprawie komfortu w okresie niskiej wilgotności powietrza zewnętrznego. 

Temperatura czynnika chłodniczego,  7/12°C. Przewiduje się ochładzanie wody lodowej w 

nowoprojektowanym agregacie chłodniczym przeznaczonym na potrzeby lodowiska. Agregat ten w 

okresie letnim posiada znaczny zapas wydajności, który może zostać wykorzystany do chłodzenia wody 

lodowej.  W pomieszczeniach wymagających całorocznego normowania temperatury w zakresie 

chłodzenia (np.: serwerownie itp.) stosować urządzenia chłodnicze freonowe.  

7.6.11.2. Opomiarowanie instalacji wody lodowej 

 

Agregat wody lodowej powinien posiadać licznik chłodu, licznik ciepła i licznik energii elektrycznej 

pozwalający na okresowe sprawdzenie sprawności pracy agregatu wody lodowej i rozliczanie 

ewentualnych korzyści ekologicznych. Wydzielone grupy pomieszczeń, przeznaczonych pod wynajem, 

należy podzielić na strefy pomiarowe i opomiarować stosując podliczniki umożliwiające pomiar zużycia 

chłodu. Odgałęzienia na poszczególne strefy powinny być wyposażone w zawory równoważące z 

króćcami pomiarowymi pozwalającymi na zrównoważenie statyczne układu. 

 

7.6.11.3. Parametry wentylokonwektorów i chłodnic kanałowych 

 

1) W warunkach obliczeniowych dla okresu ciepłego urządzenia mają pracować na biegu 

pośrednim (np. 2. z 3), 
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2) Maksymalne opory na wymienniku wraz z zaworem regulacyjnym nie powinny przekraczać 

60kPa, 

3) Każde z urządzeń ma być wyposażone w indywidualne zawory równoważące ręczne lub 

automatyczne. 

 

7.6.11.4. Parametry instalacji 

 

1) Instalacja wody lodowej ma zostać zaprojektowana z materiałów niekorodujących, np. PP,  

2) Instalację wody lodowej należy izolować materiałem izolacyjnym zabezpieczonym przed 

wpływem wilgoci, np. kauczukowym, spełniającym wymogi palności określone  

w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie w zakresie maksymalnej mocy właściwej. Niedopuszczalne jest stosowanie 

izolacji z wełny mineralnej na kanałach narażonych na wykraplanie wilgoci - kanałach 

powietrza świeżego i kanałach powietrza zużytego. Grubości izolacji powinny spełniać wymogi 

narzucone w wyżej wymienionym rozporządzeniu, 

3) Instalacja powinna zostać zaprojektowana w sposób zapewniający optymalny rozpływ czynnika 

przy niskich oporach przepływu (maksymalnie 80Pa/mb), 

4) W przypadku przejść instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego należy przewidzieć 

odpowiednie zabezpieczenie przejścia. 

 

7.6.12. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

 

7.6.12.1. Zasilanie obiektu 

Obiekt będzie  zasilany ze stacji transformatorowej zlokalizowanej obok parkingu. Ze stacji należy 

poprowadzić kabel typu 9xYKXS 1x240mm2  i wprowadzić do rozdzielnicy głównej R1. Kabel do 

budynku wprowadzić kanałem pod posadzką. Kabel prowadzić na całej długości w rurze ochronnej 

DVR110 w ziemi. Podczas prac ziemnych zachować szczególną ostrożność. Zasilanie awaryjne obiektu 

– na potrzeby mechanicznego oddymiania klatki schodowej oraz innych odbiorów zaprojektowano 

agregat prądotwórczy AP40P mocy 32kW (40kVA) w obudowie wyciszonej.   Od agregatu do tablicy 

pożarowej (T-POŻ) należy poprowadzić kable w rurze DVR110. 

 

7.6.12.2. Rozdział energii elektrycznej 

W obiekcie przewidziano wydzielone pożarowo pomieszczenie na rozdzielnicę główną.  Projektuje się 

czteropolową rozdzielnicę główną w obudowie wolnostojącej przystosowanej do zabudowy szeregowej 

(600x2000x400). Wewnątrz obudowy umieszczona będzie aparatura modułowa: 

  wyłącznik główny 

  rozłączniki bezpiecznikowe 

  sygnalizacja obecności napięcia zasilania 

  analizator parametrów sieci 

  ochronniki 

  wyłączniki nadmiarowo prądowe i różnicowo-prądowe dla poszczególnych obwodów. 
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W pomieszczeniu rozdzielnicy należy zainstalować automatykę układu SZR. Część obwodów 

rezerwowanych. Typy i parametry aparatów opisano na schematach rozdzielnic. Z rozdzielnicy R1 

należy zasilić tablice rozdzielcze wg schematu blokowego. Z rozdzielnicy lodowiska RL należy zasilić 

Agregat Wody Lodowej, telebim i system brezentu rolowanego znajdującego się na hali lodowiska. 

Z rozdzielnicy głównej należy wyprowadzić wewnętrzne linie zasilające rozdzielnicę  zgodnie ze 

schematem blokowym. 

 

7.6.12.3. Wewnętrzne linie zasilające – WLZ-ty 

Należy zaprojektować wewnętrzne linie zasilające, wyprowadzone z rozdzielni głównej do rozdzielnic 

oddziałowych. Linie WLZ należy prowadzić w korytkach i drabinkach kablowych lub układać pod 

tynkiem. Trasy kablowe o wykonaniu odpowiednim dla miejsca zainstalowania, warunków środowiska 

pracy oraz innych istotnych czynników. Główne trasy kablowe prowadzone poza pomieszczeniami 

przeznaczonymi na pobyt stały ludzi. Wszelkie przejścia przez stropy lub ściany winny być 

uszczelnione w sposób nierozprzestrzeniający ognia. Przy przejściach przez przegrody oddzielenia 

ppoż. należy zastosować zabezpieczenia systemowe, o stopniu ochrony pożarowej równej stopniu 

ochrony ppoż. tej przegrody.  

 

7.6.12.4. Instalacje elektryczne podstawowe 

 

Instalacja oświetlenia podstawowego: 

W obiekcie należy zaprojektować sztuczne oświetlenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Oświetlenie powinno być wykonane w technologii LED. Dla poszczególnych zastosowań oświetlenie 

powinno spełniać poniższe parametry. 

1. Oświetlenie pomieszczeń socjalnych: 

a) wydajność opraw: minimum 90lm/W, 

b) barwa światła: 4000K. W uzasadnionych przypadkach może być 3000K lub 6500K.  

2. Oświetlenie pomieszczeń biurowych: 

a) wydajność opraw: minimum 130 lm/W, 

b) barwa światła: 4000K. W uzasadnionych przypadkach może być 3000K lub 6500K.  

3. Oświetlenie hali lodowiska, basen: 

a) Wydajność opraw: minimum 130lm/W, 

b) Barwa światła: 6500K.  

Wszystkie zastosowane oprawy powinny posiadać certyfikację ENEC.  Oprawy stosowane na hali 

lodowiska oraz w basenie powinny być pokryte powłoką zabezpieczającą przed negatywnymi skutkami 

środowiska pracy.  Sterowanie oświetleniem ciągów komunikacyjnych, hali lodowiska, basenu oraz 

oświetleniem zewnętrznym należy zrealizować w centralnym miejscu zarządzania odpowiednim dla 

każdej z wymienionych stref. Sterowanie pozostałym oświetleniem zrealizować za pomocą 

wyłączników lokalnych.  We wszystkich pomieszczeniach magazynowych, technicznych, socjalnych i 

sanitarnych planować oprawy o stopniu ochrony minimum IP44, natomiast oprawy oświetlenia 

zewnętrznego, hali lodowiska oraz basenu o stopniu ochrony minimum IP65.  Oświetlenie sali 

konferencyjnej zaprojektować z możliwością podziału na sekcje oraz sterowaniem, tak aby umożliwić 

dowolne zarządzanie oświetleniem w zależności od aranżacji pomieszczenia oraz charakteru 

odbywających się wydarzeń.  Oświetlenie części dyskotekowej oraz bowling zrealizować, tak, aby 
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spełniało wymagania charakteru pomieszczeń oraz odbywających się wydarzeń.  Oświetlenie w hali 

lodowiska, wykonać z możliwością podziału na sekcje oraz sterowaniem, tak, aby umożliwić dowolne 

zarządzanie oświetleniem w zależności od aranżacji pomieszczenia oraz charakteru odbywających się 

wydarzeń.  Instalację projektować jako p/t lub w rurkach elektroinstalacyjnych montowanych n/t. 

Prowadzenie instalacji w ścianach z płyty g/k, na konstrukcji drewnianej lub jej bezpośrednim 

sąsiedztwie, na skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi instalacjami w rurkach elektroinstalacyjnych lub 

peszlach,  w wykonaniu nie rozprzestrzeniającym ognia. Wszystkie instalacje planować i wykonać 

zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa. W całej strefie sali konferencyjnej, holu i 

komunikacji]oświetlenie na bazie LED, panele / tablety sterujące oświetleniem dla całości oddzielnie 

dla każdej z sal (ikony na panelu pozwalające  włączyć funkcje: prelekcja, bankiet, prezentacja, teatr, 

sprzątanie itd.). Projekt oświetlenia powinien być wykonany dopiero po symulacji różnych ustawień 

krzeseł i stołów na sali i skoordynowany projektem klimatyzacji, nagłośnienia, ustawienia rzutników, 

po nałożeniu wszystkich warstw w tym ścianek.  Na etapie projektu wyznaczyć w salali  

konferencyjnej trzy strefy (sala 1,2,3)  na catering i bufety kawowe. Standardowe zasilanie do 

bufetów: 230V, 400V, woda, odpływ wody. W sali jak i foyer [konferencyjno-bankietowym] 

niezbędne są przyłącza dla bufetu szwedzkiego(dla ekspresu przelewowego, automatu, warnika, 

stołów mobilnych do bufetów) kilka gniazd 230V, jedno 380V minimum 5KW; woda oraz odpływ. 

To dla ekspresu przelewowego, automatu, warnika, stołów mobilnych do bufetów. W sali wskazać 

należy miejsca dla DJ i orkiestry, [minimum po 20-30KW]. 

 

Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego: 

W obiekcie należy zaprojektować oświetlenie awaryjne realizowane za pomocą autonomicznych opraw 

LED z wbudowanym źródłem zasilania na czas pracy minimum 2 h, spełniające wymagania 

obowiązujących przepisów prawa. Na drogach ewakuacyjnych należy zapewnić średnie natężenie 

oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 1 lx, a na 

centralnym pasie drogi obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi ewakuacyjnej nie mniejsze 

niż 0,5 lx. W miejscach lokalizacji hydrantów, urządzeń gaśniczych, punktów aptecznych oraz 

wyłączników ppoż. zapewnić oświetlenie awaryjne o natężeniu 5 lx. Oprawy oświetlenia awaryjnego 

zlokalizowane na zewnątrz obiektu wyposażyć w systemy przeciwdziałające zamarznięciu 

akumulatorów.  Kierunki ewakuacji oznakować znakami ewakuacyjnymi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz normami. Wszystkie oprawy przyłączyć do centrali sterowania i monitorowania, 

zapewniającej automatyczny test i monitoring stanu technicznego opraw oraz możliwość konfiguracji 

scenariusza pożarowego.  Centralę zlokalizować w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej. Wszystkie 

oprawy oświetlenia awaryjnego musza spełniać poniższe wymagania: 

a) Stopień szczelności IP65 dla całej oprawy. 

b) Źródła światła i układ optyczny zabezpieczone transparentnym kloszem umożliwiającym łatwe 

utrzymanie czystości.  

c) Przewód zasilający wprowadzony przez dławicę skręcaną posiadająca certyfikat na stopień 

ochrony min. IP65 

d) Aktualne certyfikaty CNBOP oraz ENEC. 

Instalację projektować jako p/t lub w rurkach elektroinstalacyjnych montowanych n/t. Prowadzenie 

instalacji w ścianach z płyty g/k, na konstrukcji drewnianej lub jej bezpośrednim sąsiedztwie, na 

skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi instalacjami w rurkach elektroinstalacyjnych lub peszlach,  

w wykonaniu nie rozprzestrzeniającym ognia. Wszystkie instalacje planować i wykonać zgodnie 
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obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo należy zaprojektować oświetlenie awaryjne o natężeniu 

nie mniejszym niż 15lx w pomieszczeniach technicznych szczególnie istotnych dla funkcjonowania 

obiektu, takich jak np. pomieszczenia ruchu elektrycznego. Instalacja oświetlenia awaryjnego i 

ewakuacyjnego podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. ppoż. 

 

Instalacji siły i gniazd wtykowych: 

Instalację projektować jako p/t lub w rurkach elektroinstalacyjnych montowanych n/t. Prowadzenie 

instalacji w ścianach z płyty g/k, na konstrukcji drewnianej lub jej bezpośrednim sąsiedztwie, na 

skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi instalacjami w rurkach elektroinstalacyjnych lub peszlach,  

w wykonaniu nie rozprzestrzeniającym ognia. Wszystkie instalacje planować i wykonać zgodnie 

obowiązującymi przepisami prawa. Centrale wentylacyjne oraz związane z nimi urządzenia powinny 

posiadać własne szafy zasilająco-sterujące. Urządzenia wentylacyjne małej mocy zasilić z rozdzielnic 

lokalnych odbiorów ogólnych i sterowane wraz z oświetleniem łącznikami lub indywidualnie ze 

sterowników. We wszystkich pomieszczeniach należy zainstalować gniazda wtykowe ogólnego 

przeznaczenia. Wszystkie instalowane gniazda powinny posiadać widoczne oznaczenie obwodu i 

rozdzielnicy,  z których są zasilane. Gniazda należy zainstalować na następujących wysokościach od 

posadzki: 

a) pomieszczenia techniczne 1,2m, 

b) szatnie i pomieszczenia socjalne 1,2m, 

c) pomieszczenia biurowe 0,3m, 

d) ciągi komunikacyjne 0,3m. 

Wszystkie odbiory technologiczne oraz związane z nimi urządzenia powinny posiadać własne szafy 

zasilająco-sterujące zaprojektowane i wykonane tak, aby spełniały wszelkie wymagania bezpieczeństwa 

oraz ciągłości procesu technologicznego i obsługi.  Wskazanie zasilania strefy konferencji : 

a) dla gości: 230V, gniazda komputerowe [SW, holu, komunikacji przy drzwiach], 
b) 400V – dla DJ i orkiestry [50KW], 
c) zasilanie do każdego z bufetów: 230V, 400V, woda, odpływ wody, 
d) w sali konferencyjnej a ścianie i w podłodze media:  230V, internet, telefon. 

 
Oświetlenie terenu: 

Oświetlenie zewnętrzne terenu należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

normami. Oświetlenie powinno być wykonane w technologii LED. Oprawy oświetleniowe montować 

na słupach stalowych, ocynkowanych o wysokości dobranej na etapie projektowania, wyposażonych w 

tabliczki bezpiecznikowe oraz posadowionych na fundamentach prefabrykowanych.  Należy zapewnić 

sterowanie oświetleniem umożliwiające załączenie trzech trybów oświetlenia: 

a) 100% załączone 

b) 50% oświetlenie dozorowe 

c) 20% oświetlenie nocne 

Zastosowane oprawy oświetleniowe powinny spełniać poniższe parametry: 

a) Materiał korpusu: odlew aluminium. 

b) Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08. 

c) Szczelność komory optycznej i elektrycznej – IP66. 

d) Temperatura barwowa źródeł światła 4000 K. 

e) Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: minimum 80% po 100 000 h świecenia. 

f) Skuteczność świetlna opraw minimum 100lm/W. 
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7.6.12.5. Instalacje odgromowa i przepięciowa 

Należy przeprowadzić analizę ryzyka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Instalację 

odgromową zaprojektować i wykonać w oparciu o wyniki analizy. W obiekcie przewidzieć ochronę 

urządzeń i aparatury przed skutkami przepięć łączeniowych oraz wyładowań atmosferycznych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

7.6.12.6. Instalacja uziemienia 

 

Instalację uziemienia projektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w miarę 

możliwości w formie uziomu fundamentowego. Instalacje wykorzystać jako uziemienie instalacji 

odgromowej, uziemienie ochronne poprzez uziemienie głównej szyny uziemiającej GSU oraz zacisku 

PEN złącza kablowego. Instalacja uziemienia winna być połączona ze zbrojeniem ław fundamentowych 

oraz płytami posadzki w celu zapewnienia połączenia wyrównawczego budynku.  

Połączenia instalacji uziemiającej w ziemi należy wykonywać jako spawane oraz zabezpieczone przed 

korozją odpowiednimi środkami. Połączenia uziomów fundamentowych oraz uziomów otokowych 

należy wykonać z materiałów nie powodujących tzw. ogniwa elektrolitycznego.  Wymagane dla 

poszczególnych instalacji wartości rezystancji uziemienia należy określić na etapie projektowania.  

 

 

 

 

 

7.6.12.7. Połączenia wyrównawcze 

 

W obiekcie należy przewidzieć instalację połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych. 

Instalację montować przewodami w korytach kablowych, rurkach instalacyjnych. Główną szynę 

wyrównawczą należy zlokalizować w pomieszczeniu rozdzielni głównej. Należy z nią połączyć: 

a) szynę PEN w RG, 

b) piony metalowych instalacji sanitarnych, 

c) uziemienie instalacji teletechnicznej,  

d) instalację wyrównawczą słupów konstrukcyjnych, 

e) miejscowe szyny wyrównawcze,  

f) inne części przewodzące obce.  

 

7.6.12.8. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

 

W obiekcie należy zaprojektować i wykonać ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez 

zastosowanie samoczynnego wyłączenia napięcia. We wszystkich obwodach należy zaprojektować 

ochronę przeciwporażeniową zrealizowaną przez: 

a) ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim przez izolowanie części czynnych oraz 

zachowanie normatywnych odstępów izolacyjnych, 
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b) ochronę dodatkową przez zastosowanie szybkiego wyłączenia zasilania przez odpowiednio 

dobrane zabezpieczenia nadprądowe. 

W celu zapewnienia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wszystkie części przewodzące 

dostępne należy połączyć z żyłą ochronną PE przewodu zasilającego to urządzenie. Drugostronnie żyłę 

PE należy połączyć z zaciskiem PE rozdzielnicy, z których te przewody są wyprowadzone. Przekroje 

przewodów ochronnych dobrać zgodnie z normą.  

 

7.6.12.9. Uszczelnienia przejść między strefami pożarowymi 

 

Przy przejściu kablami zasilającymi przez oddzielenia pożarowe należy stosować certyfikowane 

uszczelnienia o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej danego oddzielenia 

pożarowego. Obróbka przejść ppoż. dla danej instalacji leży po stronie firmy, która tą instalację wykona. 

 

7.6.12.10. Systemy teletechniczne 

 

Nagłośnienie : 

Dystrybucja sygnałów do wszystkich głośników powinna odbywać się za pośrednictwem instalacji 

100V, która umożliwia przesyłanie sygnału na duże odległości praktycznie bez strat.  Pod względem 

nagłośnienia obiekt podzielono na kilka stref nagłośnieniowych z możliwością indywidulanej regulacji: 

a) Hol główny, Szatnie główne, Pomieszczenia WC 

b) Lodowisko 

c) Wieloosobowa sale konferencyjne   

d) Sale wielofunkcyjne 

e) Bar 

f) Teren zewnętrzny 

Oprócz indywidualnej regulacji natężenia dźwięku dla danej strefy wymaga się możliwości 

uruchomienia indywidualnego tła muzycznego dla danej strefy poprzez montaż lokalnych punktów 

połączeniowych zamontowanych w wybranych punktach stref umożliwiających podłączenie  

np. przenośnego odtwarzacza plików mp3. (np. odrębne tło muzyczne dla baru lub lodowiska).  Od 

nowego systemu rozgłaszania przewodowego wymaga się możliwości połączenia z istniejącym 

systemem nagłośnienia, zamontowanym w istniejących budynkach w taki sposób, aby możliwe było 

nadawanie komunikatów głosowych do wszystkich stref. Wyznaczonym punktem do podawania 

komunikatów głosowych do wybranych stref jest recepcja główna (hol główny) w nowoprojektowanym 

budynku. Wyznaczonym punktem do podawania komunikatów głosowych do wszystkich stref jest 

recepcja główna (hol główny) oraz punkt obecnie istniejący. Projektowany systemu rozgłaszania 

przewodowego powinien mieć możliwość prowadzenia zajęć lub konferencji z zastosowaniem 

mikrofonów bezprzewodowych dedykowanych do głośników w danej strefie. Projekt powinien 

wyznaczać takie strefy np.: 

a) Lodowisko 

b) Wieloosobowe sale konferencyjne  

c) Sale wielofunkcyjne 

Nagłośnienie dla sali konferencyjnej dla całości [przy złożonych ściankach] i oddzielnie dla każdej 

z sal.  

 



Programu funkcjonalno – użytkowy dla „Budowy i przebudowy obiektów sportowo - rekreacyjnych 

Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie” - Zadanie inwestycyjne nr1  v 27_07_2017 

 

 

 

 
 

Agraria sp. z o.o. 

00-941 Warszawa 
Ul. Marii Konopnickiej 

6 

www.agrapool.pl 

            
 

   str. 142 
           

 

System Sygnalizacji Włamania i Napadu:  

Budynek powinien zostać obowiązkowo wyposażony w System Sygnalizacji Włamania i Napadu. 

System ten powinien być wykonany przede wszystkim w postaci kontaktronów umieszczonych  

w drzwiach wybranych pomieszczeń oraz w drzwiach zewnętrznych wejściowych i ewakuacyjnych 

obiektu. Dodatkową ochronę wykonać za pomocą czujników ruchu umieszczonych np. w ciągach 

komunikacyjnych i pomieszczeniach ślepych (bez okien). W pomieszczeniach, w których występują 

okna należy zastosować czujniki zespolone, wyposażone w moduł zbicia szyby (dla każdego 

pomieszczenia w obrębie kondygnacji przylegającej do ziemi). Dodatkowo, punkty obsługi klienta, 

należy bezwzględnie wyposażyć w przycisk uruchamiający tzw. alarm cichy. Nie przewiduje się 

ochrony sabotażowej terenów zewnętrznych. Podgląd terenów zewnętrznych przejmie system CCTV. 

Projektowany system SSWIN powinien opierać się na klawiaturze głównej i klawiaturach strefowych 

zamontowanych w wybranych miejscach. Klawiatury strefowe będą pełnić swoistą kontrolę dostępu dla 

pomieszczeń kręgielni i przyległych (cały poziom -1), pomieszczeń podbasenia i wyznaczonego 

pomieszczenia technicznego dla szafy teleinformatycznej i urządzeń branży niskonapięciowej. 

 

System pożarowy SAP: 

Budynek centrum rekreacji powinien zostać wyposażony w system pożarowy. System ten powinien być 

zastosowany w pomieszczeniach o podniesionym ryzyku wystąpienia pożaru (np. magazyny, magazyny 

podchlorynu, pomieszczania techniczne, pomieszczenia rozdzielnic elektrycznych). Dla systemu należy 

także wyznaczyć miejsce na centralę, przycisków uruchamiających alarm oraz syreny informujące o 

zdarzeniu. 

Monitoring CCTV: 

Obiekt należy wyposażyć w system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. W tym celu należy 

obiekt wyposażyć w kamery kopułkowe wewnętrzne, w kamery elewacyjne zewnętrzne (wyposażone 

w grzałkę) oraz w kamery zamontowane na słupach oświetlenia ulicznego lub wyposażyć obiekt w słupy 

umożliwiające montaż kamer zewnętrznych. Kamery podłączyć pod istniejące wideo-rejestratory.  W 

przypadku braku miejsca należy system CCTV rozbudować o odpowiednią ilość wideo-rejestratorów. 

Bezwzględnie należy przewidzieć odpowiednia ilość dysków twardych o pojemności łącznej 

umożliwiającej nagrywanie obrazu z kamer nowych i istniejących w trybie ciągłym 24/7 przez 14 dni. 

Monitoring obiektu musi posiadać możliwość podglądu zdarzeń z nowoprojektowanych kamer w 

istniejącym pomieszczeniu technicznym.  

Strefy objęte monitoringiem: 

a) Lodowisko 

b) Recepcja/hol główny 

c) Punkty obsługi klienta  

d) Szatnie główne 

e) Główne wejścia do budynku 

f) Ewakuacyjne wyjścia z budynku 

g) Kręgielnia 

h) Sala konferencyjna 

i) Parking dla rowerów 

Należy przewidzieć dostawę i montaż dodatkowego stanowiska dla systemu CCTV. Lokalizacja 

stanowiska zostanie ustalona na etapie wykonawczym. Stanowisko będzie wyposażone  

w oprogramowania wspomagające pracę personelu obsługi technicznej obiektu. Przy dużej liczbie 
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punktów kamerowych niezbędna jest dokładna wiedza dotycząca umiejscowienia danej kamery,                    

a także szybka reakcja na alarm lub inne zdarzenie. W związku z powyższym oprogramowanie powinno 

posiadać graficzny interfejs w formie mapy (rzutu), odwzorowującej budynek i jego pomieszczenia  z 

naniesionymi lokalizacjami kamer w formie ikon umożliwiających wywołanie podglądu z danej 

kamery. Oprogramowanie powinno wspierać pracę już dostarczonych, zamontowanych i działających 

na obiekcie kamer. Miejsca lokalizacji kamer będą wskazanie przy projekcie aranżacji wnętrz. 

 

7.6.12.11. Elektroniczny System Obsługi Klienta (ESOK) 

 

System ESOK - System obsługi klienta powinien być zintegrowanym i wielozadaniowym systemem 

zarządzania obiektami sportowo–rekreacyjnymi. Powinien pozwalać nie tylko na pełną obsługę 

klientów korzystających z usług rekreacyjnych, ale również powinien dostarczać odpowiednich 

raportów z poszczególnych usług. W zakresie obsługiwanych przez Elektroniczny System Obsługi 

Klienta wchodzą następujące strefy:  

a) Strefa czasowo darmowa (ciągi komunikacyjne za bramkami przy recepcji)  

b) Korty Ricochetta (zmiany strefy przez czytnik kontroli dostępu) 

c) Lodowisko (zmiany strefy po przejściu przez bramkę) 

 

 

 

Obsługa Klienta:    

Optymalnym rozwiązaniem jest pełna integracja systemu, przy czym należy zastosować rozwiązania 

nie wymagające wymiany szafek w szatniach aquaparku.   

System powinien umożliwiać pełną kontrolę ruchu klientów po obiekcie, korzystania przez klientów  

z usług sportowo–rekreacyjnych, zapewniając szybkie i precyzyjne ich rozliczenie. Odbywać się to 

będzie dzięki zastosowaniu lekkiego i wygodnego paska na rękę z wbudowanym identyfikatorem (tzw. 

transponderem,), który klient otrzymuje wchodząc na obiekt. Klient porusza się po obiekcie i korzysta 

z usług odczytując swój identyfikator na specjalnych czytnikach (poprzez zbliżenie go do czytnika). 

Przewiduje się naliczanie minutowe dla wszystkich klientów obiektu. Identyfikator pozwala klientowi 

wejść na obiekt, umożliwia otwieranie bramek przepuszczających go do stref dla niego przeznaczonych 

rejestrując czas przebywania w tych strefach. Należy wyznaczyć różną kolorystykę pasków dla klientów 

deklarujących korzystanie z różnych usług: 

a) Lodowisko (w okresie letnim inna forma rekreacji) 

b) Ricochet 

Pasek transponderowy służyć również będzie do otwierania szafek. Szafki szatni lodowiska, szatni 

ricocheta należy zabezpieczyć zamkiem działającym pod kontrolą ESOK. Należy dostarczyć 

rozwiązanie zasilania i sterowania wyznaczonymi zamkami zgodne z rozwiązaniem  istniejącym. 

Możliwe jest również dostarczenie zamków bateryjnych sterowanych odpowiednim transponderem. 

Szatnia basenu zewnętrznego będzie szatnią nieobowiązkową w związku z powyższym zostanie 

wyposażona w zamki bilonowe.  Oprócz tego, odczyt identyfikatora (zegarka na rękę) na specjalnych 

czytnikach może uruchamiać różne urządzenia (np. wejście na kort Ricocheta). Drzwi wejściowe na 

kort należy wyposażyć w kontrole dostępu, która umożliwią skorzystanie z kortu, ale tylko osobie 

widniejącej w systemie, która zarezerwowała kort na określony termin.  Rezerwacji będzie można 

dokonać osobiście na określony termin lub skorzystać natychmiast (w przypadku, gdy w danej chwili 



Programu funkcjonalno – użytkowy dla „Budowy i przebudowy obiektów sportowo - rekreacyjnych 

Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie” - Zadanie inwestycyjne nr1  v 27_07_2017 

 

 

 

 
 

Agraria sp. z o.o. 

00-941 Warszawa 
Ul. Marii Konopnickiej 

6 

www.agrapool.pl 

            
 

   str. 144 
           

 

kort jest wolny). Nad wejściem na korty należy zamontować tablice wierszowe typu LED informujące 

klientów o możliwości wejścia lub o braku możliwości wejścia w niezarezerwowanym terminie. 

Komunikaty należy ustalić na etapie wykonawczym. Klient będąc na obiekcie ma możliwość na bieżąco 

kontrolować należność za wykorzystane przez siebie usługi. Służyć mają do tego sterowniki 

umieszczone w wybranych punktach które po przyłożeniu identyfikatora wskażą bieżąca wartość 

rachunku. Kręgielnia na poziomie -1 nie podlegać będzie kontroli ESOK. Opuszczając obiekt klient 

reguluje należność w kasie, uiszczając ewentualną dopłatę. W strefie wyjściowej klienta przy bramce 

TRIPOD przewiduje się zastosowanie wrzutomatu, który ma za zadanie wypuścić klienta, od którego 

nie wymaga się dopłaty. Pasek transponderowy jest pozostawiany przez klienta w wrzutomacie. 

Wrzutomat WIS TICKET PRO jest jednocześnie urządzeniem sterującym bramką wyjściową 

umożliwiającą wyjście rozliczonego klienta.  Klient, u którego wrzutomat wykazuje konieczność 

dopłaty jest kierowany do kasy rozliczeniowej.  System ESOK musi mieć możliwość komunikacji z 

tablicami elektronicznymi informujących klienta  o aktualnej godzinie i dacie oraz temperaturach  

Obiekt należy również wyposażyć w telebim do pracy na zewnątrz o rastrze 10 mm i rozdzielczości 

384x288 wraz z konstrukcja nośną, komputerem sterującym, oprogramowaniem do emisji reklam, 

informacji zarządcy obiektu (ewentualnie wyników zawodów sportowych nie podlegających 

wymaganiom i przepisom). Miejscem docelowym montażu telebimu jest ścianka przy lodowisku (wg 

rysunków). System emisji reklam zintegrować z systemem istniejącym. Obiekt należy wyposażyć w 

bramki przejściowe. Bramki ograniczające ruch klienta, ukierunkowujące go miejsc i urządzeń 

dedykowanych, służące do zmian stref, a w związku z tym – płatności za usługi. Należy stosować 

bramki wyposażone w Serwo napęd umożliwiający wspomaganie przejścia,  z zainstalowaną antypaniką 

i systemem opadania ramion. Należy stosować bramki zbudowane ze stali nierdzewnej polerowanej lub 

szlifowanej, a gdzie to konieczne - wzmacniane molibdenem, odporne na środowisko wilgotne. 

Stosować bramki zasilane niskim napięciem 24V. Zasilacze 24V ze względów bezpieczeństwa wynieść 

poza obszar ogólnodostępny dla klientów. Zaleca się ze względów gwarancyjnych o codzienną 

pielęgnację dostarczonych bramek i wygrodzeń molibdenowych zwłaszcza tych stojących na zewnątrz 

i przy nieckach basenowych za pomocą płynów przeznaczonych do pielęgnacji urządzeń wykonanych 

ze stali nierdzewnej.  Obiekt należy wyposażyć w punkty obsługi klienta, wyposażone w komputer, 

oprogramowanie systemowe, monitor, zasilacz UPS i ewentualnie w drukarki laserowe i fiskalne. 

Miejsca występowania stanowisk: 

a) Punkt ostrzenia łyżew (1szt) 

b) Bar (1szt) 

c) Recepcja główna (3szt) 

Dostarczony system ESOK musi być oprogramowaniem mającym możliwość integracji z istniejącym 

rozwiązaniem, posiadać wspólną bazę klientów, umożliwiać poruszanie się klientów pomiędzy 

różnorodnie płatnymi strefami. Zaleca się, aby był wyposażony w dodatkowe moduły umożliwiające 

obsługę klienta hotelowego (inwestycja planowana w przyszłości), wprowadzającego ujednolicony 

system obsługi klienta hotelowego korzystającego z usług rekreacyjnych obiektu. Oprogramowanie 

ESOK powinien posiadać interfejs do komunikacji z systemem BMS. 

 

7.6.12.12. Instalacja LAN i WI-FI 

Instalacja LAN 
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Należy przewidzieć strukturalną sieć komputerową.  Punkt dystrybucyjny będzie zlokalizowany  

w pomieszczeniu technicznym w nowoprojektowanej części obiektu.  W celu ujednolicenia systemu 

komunikacyjnego nowoprojektowaną szafę teleinformatyczną należy spiąć z szafą teleinformatyczną 

istniejąca okablowaniem światłowodowym. W tym celu należy istniejącą szafę dostosować do 

komunikacji światłowodowej. Nowy punkt dystrybucyjny należy wyposażyć w listwy zasilające, panel 

wentylacyjny, półki, panele porządkujące 19”/1U, wieszaki do pionowego prowadzenia kabli, panele 

rozdzielcze kat. 6 19”/1U i niezbędny sprzęt aktywny do komunikacji sieciowej. Gniazda 

przyłączeniowe użytkowników będą składały się z 2 złączy RJ45, nieekranowanych, kategorii 6. 

Gniazda będą montowane podtynkowo. Gniazda w meblach np. dla punktów kasowych montować we 

wspólnych kanałach z gniazdami elektrycznymi. Do każdego złącza RJ45 należy doprowadzić jeden 

kabel kat. 6. Wszystkie 8 żył skrętki musi zostać zakończone bezpośrednio w złączu RJ45. Gniazdka 

należy zamontować w miejscach: 

a) Pomieszczenia administracyjne (po 1 punkcie na stanowisko pracy) 

b) Punkty obsługi klienta (po 2 punkty na stanowisko pracy) 

c) Restauracje i bary (po 2 punkty na stanowisko pracy) 

d) Kręgielnia (po 2 punkty na stanowisko pracy) 

e) Pomieszczenie techniczne (po 1 punkcie na stanowisko pracy) 

Osprzęt sieciowy (gniazda końcowe) dobrać wspólnie z branżą elektryczną. Preferowany standard. 

Stosować adaptery i przejściówki umożliwiające dopasowanie wyglądu. Pomimo tego faktu tor kablowy 

okablowania miedzianego ma spełniać wymogi producenta dotyczące 25-letniej gwarancji. 

Instalacja WI-FI 

Sieć bezprzewodowa oparta na urządzeniach dostępowych powinna swoim zakresem objąć miejsca: 

a) lodowisko 

b) kręgielnię 

c) szatnie 

Należy stosować urządzenia do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (w zależności od 

umiejscowienia). Urządzenia mają pracować w trybie bezprzewodowem b,g,n w paśmie 2,4 i 5GHz. Do 

każdego z urządzeń dostarczyć 2 przewody UTP kat 6 i zakończyć punktem z modułami RJ45 (jeden z 

przewodów nadmiarowo). Urządzenia montować najlepiej w pomieszczeniach suchych, nie narażonych 

na wilgoć. Urządzenia zewnętrzne montować pod okapami, zadaszeniami itp. W Sali konferencyjnej  

Internet,  WIFI oraz przewodowy - stałe łącze dla prezydium oraz dla słuchaczy.  Lokalizacja ustalona 

będzie przy aranżacji wnętrz. Wideokonferencje / po łączach kodowanych lub na poziomie switch’a. 

 
7.6.12.13. Sieć telefoniczna 

Istniejąca centralę telefoniczną rozbudować o moduły umożliwiające objęciem swoim zakresem nowe 

punkty abonenckie instalacji LAN. Należy przewidzieć połączenie nowoprojektowanej szafy 

teleinformatycznej z szafą istniejąca okablowaniem miedzianym wieloparowym o liczbie par 

odpowiedniej do ilości nowych punktów abonenckich i zapotrzebowania w łączność telefoniczną (min. 

25 par).  

 

7.6.12.14. System Zarzadzania Budynkiem (BMS) 

Obiekt będzie wyposażony w nowoczesny system wizualizacji parametrów BMS, oferujący zakres 

usług monitoringu, kontroli oraz rejestracji danych pomiarowych.  System będzie integrować otwarte 



Programu funkcjonalno – użytkowy dla „Budowy i przebudowy obiektów sportowo - rekreacyjnych 

Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie” - Zadanie inwestycyjne nr1  v 27_07_2017 

 

 

 

 
 

Agraria sp. z o.o. 

00-941 Warszawa 
Ul. Marii Konopnickiej 

6 

www.agrapool.pl 

            
 

   str. 146 
           

 

protokoły komunikacyjne, umożliwiając łączenie różnych urządzeń automatyki budynków w 

centralnym systemie nadzoru. Zakres projektowy BMS powinien określać niezbędne wymagania 

dotyczące funkcjonalności oprogramowania, komunikacji z urządzeniami automatyki, dodatkowego 

sprzętu dla nadrzędnego systemu nadzoru oraz projektowanych podsystemów teletechnicznych. System 

BMS powinien objąć swoim zakresem następujące instalacje: 

a) Lodowiska 

b) Przyłącza energetycznego  

c) Systemu ESOK 

Podczas projektowania należy przyjąć zasadę, że wszystkie podsystemy wchodzące w skład BMS 

powinny pracować w sposób autonomiczny tzn. posiadać możliwość niezależnej realizacji wszystkich 

przeznaczonych im funkcji. Poza tym założono, że wszystkie podsystemy będą standardowo 

wyposażenie w możliwość komunikacji z systemem nadrzędnym BMS. Sieć Ethernet (wykonana w 

kategorii 6) będzie stanowić główną infrastrukturę komunikacyjną dla systemu BMS, będąc nadrzędną 

siecią dla wszystkich magistral obiektowych występujących w budynku. W wyznaczonym 

pomieszczeniu technicznym na potrzeby BMS należy przewidzieć szafę teleinformatyczną z miejscem 

na wyposażenie w tabeli poniżej. 

 

 

Lp. Nazwa Jedn. Ilość 

1 Przełącznik 24p. 1Gb/s Szt. 1 

2 Panel krosowy Szt. 1 

3 Uchwyty kablowe Szt. 1 

4 Półka na drobne urządzenia Szt. 1 

5 Listwa zasilająca 8x230V Szt. 1 

6 Serwer BMS Szt. 1 

 

Dostęp do usług serwera BMS odbywać ma się przy pomocy przeglądarek internetowych. Operatorzy 

lub pracownicy ochrony mogą łączyć się z serwerem BMS z wyznaczonego komputera stacjonarnego.  

 

Energia elektryczna: 

Zużycie energii elektrycznej będzie monitorowane oraz rejestrowane w bazie danych systemu BMS.  

W projekcie instalacji elektrycznej należy przewidzieć w tym celu montaż analizatora prądu  

w rozdzielni głównej np. z interfejsem komunikacyjnym RS485 w celu monitorowania jakości 

dostarczanej energii oraz ogólnego pomiaru zużycia energii elektrycznej niezbędnego do określenia 

bilansu energetycznego obiektu.  

 

 

Woda technologiczna: 

Zużycie wody i jej parametry będą monitorowane i rejestrowane w bazie danych systemu BMS. 

Wodomierze na zasilaniu głównym oraz strefowe będą wyposażone w nakładkowe interfejsy 

komunikacyjne w standardzie M-Bus.  

 

ESOK: 



Programu funkcjonalno – użytkowy dla „Budowy i przebudowy obiektów sportowo - rekreacyjnych 

Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie” - Zadanie inwestycyjne nr1  v 27_07_2017 

 

 

 

 
 

Agraria sp. z o.o. 

00-941 Warszawa 
Ul. Marii Konopnickiej 

6 

www.agrapool.pl 

            
 

   str. 147 
           

 

System ESOK będzie przesyłał do systemu BMS podstawowe informacje dotyczące chwilowego 

obciążenia obiektu w postaci ilości wydanych pasków, ilości osób przebywających w danym momencie 

w poszczególnych strefach obiektu.  

 

Lodowisko: 

System nadzoru nad poprawnością działania lodowiska będzie przesyłał do systemu BMS podstawowe 

informacje dotyczące parametrów: czynnika chłodzącego i jego ilości, zużycia energii, temperatury 

czynnika itp. 

 

7.6.12.15. Wymagania dodatkowe 

Sala konferencyjna (poziom 1 - pietro ): 

Ze względu na możliwość podziału na mniejsze partycje wymaga zastosowania zespołu matryc 

wizyjnych i dźwiękowych w celu dostosowania i przełączania sygnałów AV w zależności od bieżącej 

konfiguracji sal. Jako referencyjnego systemu do transmisji i zarządzania sygnałami. Sercem systemu 

będzie matryca wizyjna MD16x16 wyposażona w odpowiednią ilość kart wejściowych i wyjściowych. 

Źródłami sygnałów AV będą nadajniki umieszczone w puszkach podłogowych. Ze uwagi na możliwość 

rekonfiguracji układu sali, proponuje się zastosowanie minimum 10 Floorboxów z nadajnikami. 

Sygnały z przyłączy i innych źródeł wyświetlane będą z projektorów na ekrany projekcyjne. Należy 

zastosować ekrany do zabudowy w suficie podwieszonym. Wielkość ekranów należy dobrać 

adekwatnie do trybów podziału sali na mniejsze partycje. Jasność projektorów należy dobrać 

adekwatnie do wielkości ekranów projekcyjnych oraz warunków oświetleniowych (zarówno 

oświetlenia naturalnego, jak i sztucznego) w sali. Projektory należy zamontować w windach, 

chowających się w suficie podwieszanym. Należy zastosować projektory wyposażone w wejście 

HDBaseT w celu podłączenia sygnałów bezpośrednio z wyjść matrycy za pomocą standardowego 

okablowania UTP kat. 6. Należy zastosować projektory z laserowym źródłem światła o rozdzielczości 

natywnej 1920x1200 pikseli. Oprócz mniejszych ekranów w poszczególnych partycjach należy 

zastosować również główny ekran projekcyjny wielkopowierzchniowy wraz z projektorem o 

odpowiedniej jasności. Główny ekran znajdzie zastosowanie w momencie rozłożenia ścianek 

działowych i pracy sali w trybie połączonym. Nagłośnienie konferencyjne w sali wykonać w postaci 

głośników sufitowych. Ze względu na możliwość podziału sali na partycje do obsługi i przetwarzania 

sygnałów wejściowych i wyjściowych audio należy zastosować procesor DSP. Do procesora DSP 

włączone zostaną sygnały audio z przyłączy podłogowych, sygnały z mikrofonów bezprzewodowych, 

oraz inne źródła audio. Procesor umożliwiał będzie na dynamiczne tworzenie stref nagłośnieniowych w 

zależności od bieżącego podziału sali na partycje. Ze względu na dużą powierzchnię należy zastosować 

instalację antenową dla systemów mikrofonów bezprzewodowych. W sali należy przewidzieć minimum 

8 mikrofonów bezprzewodowych (5 doręcznych + 3 krawatowe). W sali należy przewidzieć minimum 

2 przyłącza (floor boxy) umożliwiające podłączenia mobilnego zestawu nagłośnienia w przypadku 

organizacji imprezy wymagającej dodatkowego dogłośnienia (imprezy taneczne, bankiety, mini-

koncerty). Całość systemu AV będzie sterowana za pomocą jednostki centralnej. Interfejs użytkownika 

stanowić będą bezprzewodowe i przewodowe panele sterujące, a także aplikacja zainstalowana na 

komputerze (przeznaczona dla administratora systemu i obsługi technicznej). 

 

Sala do tańca/dyskoteka (poziom -1)  
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 Należy przewidzieć stałe nagłośnienie klubowe oparte na aktywnych kolumnach głośnikowych 

szerokopasmowych oraz niskotonowych oraz cyfrowej konsolecie mikserskiej. Salę należy wyposażyć 

również w sprzęt mobilny, w  tym mikrofony bezprzewodowe i przewodowe (w tym wokalowe i 

instrumentalne), di-boxy, stagebox cyfrowy, osprzęt DJ-ski (gramofony, odtwarzacze CD). W sali 

należy przewidzieć również system oświetlenia efektowego złożony z zespołu różnego typu źródeł 

światła. Należy przewidzieć oświetlenie w postaci listw LED, oświetlenia punktowego LED, 

ruchomych głów, stroboskopów, laserów oraz reflektorów estradowych. Wszystkie urządzenia 

oświetleniowe i efektowe powinny być sterowane ze sterownika (stołu) DMX-512. Do sterowania 

urządzeniami efektowymi należy zastosować protokół DMX-512. Szczegółowy dobór urządzeń należy 

określić na etapie realizacji projektu wykonawczego. Nagłośnienie przestrzeni baru, recepcji, SPA, 

lobby, foyer, kręgielni - w obrębie stref recepcji, lobby, kręgielni, SPA, foyer oraz baru należy 

przewidzieć nagłośnienie strefowe. Każda z w/w. wymienionych przestrzeni będzie stanowić niezależną 

strefę audio z możliwością niezależnej regulacji głośności oraz wyboru indywidualnego źródła treści 

audio. Podział na strefy i zarządzanie nimi zrealizować za pomocą procesora sterowanego za pomocą 

procesora sterującego. Sterowanie poszczególnymi strefami, ich łączenia, wybór źródła odbywać będzie 

się z poziomu komputerów PC/laptopów poprzez dedykowaną aplikację. Źródłami sygnałów audio 

będzie kombinacja odtwarzaczy (radio FM, radio internetowe, USB, karta SD, Spotify, itd.) 

umieszczona centralnie w szafie teletechnicznej. Dodatkowo w każdej z ww. przestrzeni zainstalować 

lokalne przyłącze audio umożliwiające podłączenie dowolnego urządzenia (laptop, telefon itp.) przez 

pracownika obsługi (barman, recepcjonistka itd.). Nagłośnienie wykonać w technologii 100V w oparciu 

o głośniki sufitowe i ścienne. Dobór typu i ilości głośników należy wykonać na etapie opracowywania 

projektu wykonawczego. 

 

System informacji wizualnej:  

W obrębie obiektu rozmieścić monitory o przekątnych ok. 60-70 cali, tworzące system Digital Signage. 

Monitory należy zainstalować przy wejściu głównym, przy windach (na każdej kondygnacji), w obrębie 

baru (poziom -1,0), recepcji, kręgielni i strefy gier, przy restauracji, przy sali do tańca, przy wejściu do 

hallu sal wielofunkcyjnych oraz przy wejściach do wszystkich sal konferencyjnych – łącznie ok  10 

ekranów LCD. Ze względu na charakter pracy powinny być to urządzenia przeznaczone do pracy 

minimum 16 godzin minimum 7 dni w tygodniu. System Digital Signage oparty będzie na playerach 

DS montowanych przy każdym z monitorów oraz serwera przechowującego treści. Zarządzanie 

systemem odbywać będzie się z poziomu interfejsu webowego (aplikacja URVE Manager). System 

umożliwiał będzie zarządzanie wyświetlaną treścią na każdym z monitorów, łączenie ich w grupy 

funkcjonalne lub strefy, tworzenie harmonogramu, layoutów wyświetlania na monitorach itp. Zadaniem 

systemu będzie wyświetlanie różnorakich informacji wizualnych, w tym min. materiałów reklamowych, 

promocyjnych, informacyjnych, agendy spotkań w salach konferencyjnych, treści RSS itp. 

Kontrola dostępu, zamki drzwiowe:  

W zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalnych należy uwzględnić w wyposażeniu drzwi 

odpowiednie urządzenia umożliwiające kontrolę dostępu za pośrednictwem systemów Master Key, , 

kontrolę czasu pracy, zabezpieczenia ppoż budynku, zabezpieczenia przed wtargnięciem osób 

niepowołanych. 

Kontrola dostępu do sal konferencyjnych, sal wielofunkcyjnych będzie się odbywać za pośrednictwem 

systemu kart zbliżeniowych. 

Zamki stosowane w systemie „offline” powinny spełniać następujące wymagania: 
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- szyldy, klamki ze stali nierdzewnej 

- wyposażone w system „anty-panik” wykorzystywany w przypadku szybkiej ewakuacji z pokoju, 

oraz opcję czujnika niedomkniętych drzwi 

- wyposażenie recepcji: koder kart zbliżeniowych, oprogramowanie na min. 3 stanowiska, 

połączenie z systemem recepcyjnym , programator zamków DTU wraz z niezbędnymi 

urządzeniami, karty zbliżeniowe dla personelu, komputer do obsługi systemu. 

Do pozostałych drzwi zakłada się zastosowanie systemu Master Key, w systemie powinno być: 

- 6 aktywnych zapadek w jednym rzędzie ( niedopuszczalne 5 zapadek + boczne) 

- patentowa ochrona klucza na terenie polski (nie zastrzeżenie wzoru przemysłowego) 

- bezpieczeństwo zamknięcia – 6 

- klasa trwałości – 6 

- klasa odporności na włamanie C lub D 

Wszelkie istniejące sieci i urządzenia elektroenergetyczne istniejące w strefie realizacji inwestycji 

należy poddać weryfikacji, w celu ustalenia możliwości ich demontażu lub przeniesienia. Procedurę 

postępowania ze zdemontowanymi elementami należy ustalić z Zamawiającym. Wszelkie prace 

związane z demontażem lub przenoszeniem należy skonsultować oraz przeprowadzić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

 

7.7. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu  

Bilans powierzchni terenu : 

Lp. Powierzchnie Powierzchnia  [m2] 

1.  Zakres opracowania  6034,43 

2.  Projektowane budynki 2616,47 

6.  Tereny zielone 461,95 

7.  Chodniki i dojścia piesze 491,27 

8.  Ciągi pieszo-jezdne 2464,74 

 

7.7.1. Nawierzchnie utwardzone 

Nawierzchnie utwardzone chodników, placu wejściowego i drogowe  wykonać zgodnie z zapisami   

w PZT  projektu budowlanego. Pasaż wejściowy, chodniki i inne tereny utwardzone opisane na PZT 

jako nawierzchnia 2 i nawierzchnia 3 wykonać z płytek betonowych antypoślizgowych, 

mrozoodpornych, o niskiej nasiąkliwości wg poniższych danych.  Należy stosować płyty o wymiarach 

21,9/32,9/54,9 x 32,9 cm i gr. 6cm, układane wg PZT, w kolorystyce jasnoszare + ciemnoszare 

(Nawierzchnia 2) oraz beżowe (Nawierzchnia 3). 

 

Parametry techniczne płyt: 

a) Zgodność z normą: PN-EN 1339:2003/AC:2006; 

b) Waga: 135 kg/m2; 

c) Bez fazy; 

d) Powierzchnia rustykalna; 

e) Powierzchnia śrutowana i szczotkowana; 



Programu funkcjonalno – użytkowy dla „Budowy i przebudowy obiektów sportowo - rekreacyjnych 

Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie” - Zadanie inwestycyjne nr1  v 27_07_2017 

 

 

 

 
 

Agraria sp. z o.o. 

00-941 Warszawa 
Ul. Marii Konopnickiej 

6 

www.agrapool.pl 

            
 

   str. 150 
           

 

f) Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa] : ≥ 3,5; 

g) Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN] ≥ 3,0; 

h) Odporność na warunki atmosferyczne: klasa 3 ozn. D; 

i) Odporność na ścieranie: klasa 4 ozn. I; 

j) Nasiąkliwość [%]: ≤ 6; 

k) Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm]  

-  długość i szerokość: ±2;  

-  grubość: ±3; 

l) Wymiary nominalne - przekątne [mm]: klasa 2 ozn. K; 

m) Stosować kostki/płyty z systemem ochronnym, redukującym przepływ płynów, 

ograniczenie powstawania plam, wykwitów i zazieleń. 

 

Stosować systemowe obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100cm koloru szarego ustawione na 

ławie z oporem z betonu C12/15. Na schodach terenowych stosować systemowe rozwiązania danego 

producenta kostek/płyt betonowych. W miejscach tego wymagających stosować skarpowanie  

o nachyleniu 1:2.Drogi i inne wskazane na rysunku miejsca komunikacji kołowej wykonać z kostek 

betonowych drogowych mrozoodpornych, o niskiej nasiąkliwości. Krawężniki dróg i parkingów od 

strony terenów trawiastych wykonać jako krawężniki betonowe z fazowaną krawędzią. Przy 

projektowanym spływie wody na teren, stosować krawężnik opuszczony. Place przy jezdniach z kostki 

betonowej – stosować krawężnik betonowy, fazowany.Stosować spadki normowe zapobiegające 

tworzeniu się zastoin wody. Przy układaniu nawierzchni uwzględnić otworowania na oprawy 

montowane w nawierzchni – wg projektu branży elektrycznej.Przy wejściach do budynku stosować 

zewnętrzne i wewnętrzne wycieraczki wpuszczane. Stosować maty wejściowe w min. 13 mm 

zagłębieniu, bieżnik dywanowy nylonowy, szyny aluminium walcowane czarne, poduszki winylowe, 

ciągłe. Listwy winylowe z otworami. Wycieraczki rolowane z możliwością czyszczenia pod spodem. 

Dla odwodnienia wpuszczonych wycieraczek zewnętrznych zastosować rurki (sączki) odprowadzające 

wodę.Teren wokół budynku wyposażyć w elementy małej architektury. Stosować rozwiązania 

systemowe – stojaki dla rowerów – 150  stanowisk, ławki , kosze na odpady, oświetlenie strefy 

wejściowej.  Tarasy zewnętrzny zespole saun – deski z drewna egzotycznego na legarach z drewna 

egzotycznego  i podkładkach. Łączniki systemowe do tarasów ze stali nierdzewnej.Należy nanieść 

natryskiem preparat pielęgnacyjny w ilości ok. 150 g/m2 (preparat na bazie mikrowosków zastępujący 

folię). 

 

7.7.2. Rzeźba hokeisty 

 

Rzeźba hokeisty wykonana z odlewu stopu artystycznego, brązu BK333, tzw. brązu  krzemowego o 

dużej wytrzymałości cyzelowana i patynowana. Rzeźba posadowiona na cokole którego jednym z 

elementów będą kręgi wykonane z blachy typu S335J2W+N. Gotowa rzeźba posadowiona na 

fundamencie betonowy z wypuszczonymi kotwami montażowymi. Wysokość kompozycji 4,6 m, 

wysokość figury hokeisty 1,75 m. Projekt  rzeźby stanowi załącznik do PFU.  

 



Programu funkcjonalno – użytkowy dla „Budowy i przebudowy obiektów sportowo - rekreacyjnych 

Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie” - Zadanie inwestycyjne nr1  v 27_07_2017 

 

 

 

 
 

Agraria sp. z o.o. 

00-941 Warszawa 
Ul. Marii Konopnickiej 

6 

www.agrapool.pl 

            
 

   str. 151 
           

 

7.7.3. Balustrady zewnętrzne 

Na schodach na taras, na piętrze balustrady pełnoszklane -  mocowane na systemowych łącznikach 

wykonanych ze stali nierdzewnej w klasie 316L lub 317L. Elementy szklane z szyb bezpiecznych 

hartowanych klejonych, z fazowaną krawędzią. Inne balustrady ze stali nierdzewnej. Wszystkie 

balustrady muszą spełniać warunki PN przenoszenia sił poziomych. Mocowanie balustrad  

w miarę możliwości do płaszczyzn pionowych ścian i policzków. 

 

7.7.4. Napisy informacyjne i reklamowe 

Na terenie inwestycji zlokalizowane zostaną tablice informacyjne. Konstrukcja ze stali ocynkowanej 

ogniowo, tablice hpl. Wszelkie napisy informacyjne i reklamowe na zewnątrz obiektu, wykonać w 

uzgodnieniu  z projektantem obiektu. 

 

7.7.5. Opaski budynku  

Budynek należy otoczyć opaską z otoczaków ograniczoną krawężnikiem szer. 50 cm w miejscach, gdzie 

przylega do terenów trawiastych. Otoczaki średnicy max. 5 cm w kolorze białym. Na podbudowie 

betonowej  gr. 15  cm. Ułożonej ze spadkiem od budynku. Przed wykonaniem niwelacji terenu do 

zadanych poziomów sprawdzić zgodność projektowanych poziomów placów, budynków i innych 

elementów projektu (w tym – wpusty).  Poziom plaży niecek basenowych zewnętrznych  musi być 

równy poziomowi plaży istniejącego  basenu sportowego krytego.  

 

7.7.6. Zieleń zewnętrzna 

Teren jest pokryty zielenią niską, krzewami oraz pojedynczymi drzewami. Wykonać nasadzenia, 

uwzględniające charakter poszczególnych części terenu, reprezentacyjny plac wejściowy, zieleń 

izolacyjna przy ogrodzeniach, krzewy iglaste i liściaste w ogrodzie saun, pojedyncze grupy zieleni, 

klomby. Stosować akcenty kolorystyczne i wysokościowe. Wzdłuż ogrodzenia wykonać nasadzenie 

żywopłotu (żywotnik Szmaragd wys. 1,3 m ) oraz zieleń w formie pnącza  (winobluszcz trójklapowy).   

Szczegóły lokalizacji ustalić na etapie projektu wykonawczego. 

 

7.7.7. Projektowane ogrodzenie 

Lokalizacja i typy wg oznaczenia na PZT: 

Płot panelowy systemowy z prętów zgrzewanych prostych –  h =1,8 m z prętami pionowymi 5 mm  

i prętami poziomymi 2x6 mm. Stosować systemowe fundamenty dla słupków  oraz  wypełnienia cokołu 

-  płytami na gruncie – pod panelem ogrodzenia.  Wykonać systemowe furtki i bramy. Elementy 

ogrodzenia malować proszkowo w kolorze szarym. Ilość i lokalizacja zgodnie z rysunkiem 

zagospodarowania terenu. 

   

7.7.8. Schody zewnętrzne do budynku 

Murki oporowe, schody zewnętrzne oraz inne betonowe elementy terenowe - konstrukcja żelbetowa  

z betonu architektonicznego. Technologia wykonania elementów żelbetowych/betonowych z „betonu 

architektonicznego”, utwardzonego, odpornego na warunki atmosferyczne klasy: B35. 
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7.7.9. Uwagi końcowe 

Prace budowlane prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami. Prace budowlane, a w szczególności konstrukcyjne należy prowadzić pod 

nadzorem autorskim i nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Wszystkie stosowane wyroby i 

produkty budowlane muszą spełniać wymagania wynikające  z obowiązujących przepisów. 

Uwagi: 

 Elementy wyposażenia i wykończenia niedoprecyzowane w projekcie budowlanym wykonać w 

podwyższonym standardzie – typ, rodzaj i formę przedstawić do akceptacji Inwestora  

i autorów projektu budowlanego; 

 Autorzy dokumentacji dopuszczają zastosowanie materiałów i systemów o parametrach 

równoważnych bądź lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentacji projektowej; 

 W wykonaniu stosować materiały odpowiednie dla obiektów użyteczności publicznej; 

 Wszystkie media, oświetlenie, wentylacje, przyłącza elektryczne internetowe dostosować do 

podziałów i układów funkcjonalnych pomieszczeń sal wielofunkcyjnych; 

  Obiekt winien być wykonany zgodnie z przepisami ppoż., wyposażony w systemy i instalacje 

oddymiające, instalacje p. pożarową, prawidłowo oznakowane wyjścia ewakuacyjne itp. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i systemów o parametrach równoważnych bądź lepszych od 

zastosowanych i opisanych w dokumentacji projektowej. Ich zastosowanie wymaga przeprowadzenia 

procedury stwierdzającej równoważność i zatwierdzenia przez Inwestora. 

 

7.8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne 

 

7.8.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania                     

i odbioru robót związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa obiektów sportowo - 

rekreacyjnych Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie”, przy ul. Sportowa 6 

w Jarocinie.    

 

Zakres stosowania ST: 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót. 

 

Zakres robót objętych ST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST). Zakres robót zawartych w niniejszej 

specyfikacji technicznej dotyczą robót związanych z budową obiektów kubaturowych wraz  

z infrastrukturą techniczną w Jarocinie przy ul. Sportowa 6. 

 

Określenia podstawowe: 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
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b) budowle stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada  fundamenty i dach, 

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową, 

obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności obiekty 

użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

ławki, śmietniki, 

budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym  zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

instalacji wodociągowej - instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury 

i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę spełniającą wymagania 

jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać 

woda do spożycia przez ludzi, 

instalacja wodociągowej wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 

rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacją zimnej wody 

pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego 

ujęcia, 

instalacja wodociągowej wody ciepłej - instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 

zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody, 

zestaw wodomierzowy - składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. Studzienka 

wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony do zainstalowania armatury- np. 

wodomierza, 

urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia. uniemożliwiające 

wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr), 

armatura przepływowa instalacji wodociągowych - wszelkiego rodzaju  zawory przeznaczone do 

sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej, 
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armatura  czerpalna  -  wszelkiego  rodzaju  urządzenia  przeznaczone  do  poboru  wody  z instalacji 

wodociągowej, 

instalacji kanalizacyjnej - instalacja kanalizacyjna stanowi układ połączonych przewodów wraz  

z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej 

studzienki od strony budynku, 

przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 

powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych, 

podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem 

odpływowym, 

przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, 

rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego, 

przewód odpływowy (poziom)  - przewód  służący do odprowadzania  ścieków z pionów  do 

przykanalika lub innego odbiornika. 

wpust - urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych  i odprowadzania ich do 

instalacji kanalizacyjnej, 

farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczach) w roztworze spoiwa, 

tynki zwykłe – warstwa ochronna , wyrównawcza lub kształtująca formę architektoniczną tynkowanego 

elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której  wykonania zostały użyte zaprawy 

odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Tynki zwykłe ze względu na miejsce 

stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać 

normie PN-70/B10100 p. 3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z programem 

funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Dokumentacja projektowa: 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

a) dostarczoną przez Zamawiającego,  

b) sporządzona przez Wykonawcę. 

 

Przekazanie terenu budowy: 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację  

i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

Zgodność robót z programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową i ST:  
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 

w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona  w 

„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków  w 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 

podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i mają 

wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy: 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności  i 

innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne 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, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów 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. 

 

Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, 
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w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej: 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie                                  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 

i zainteresowanych Użytkowników 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 wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów: 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                   

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i  będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Ochrona i utrzymanie robót: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, w szczególności 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
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pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod   i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

7.8.2. Materiały  

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych: 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 

źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 

spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 

mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego: 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego  

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych              

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                   

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 

opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba 

że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład 

czasowo zdjęty z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy 

i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie 

materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 

umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 

wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom: 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 

się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się                             

z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót              
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i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów: 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być poniżej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

7.8.3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 

programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umowa. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące jego Użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do Użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

może być poniżej zmieniany bez jego zgody. 

7.8.4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  

w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

 

7.8.5. Wykonanie robót  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

a) Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej  

i graficznej, 

b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projekt organizacji budowy, 
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c) projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 

dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie poniżej niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

7.8.6. Kontrola jakości robót  

Program zapewnienia jakości (PZJ): 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  z 

dokumentacja projektowa, ST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

i) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

j) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

k) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

Zasady kontroli jakości robót: 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor 

nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem                           

i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

Pobieranie próbek: 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania  próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru. 

 

Raporty z badań: 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru: 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

 

Certyfikaty i deklaracje: 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych; 

b) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

Dziennik budowy: 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego                             

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 

do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika    i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać 

w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 

robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w 

robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót,  z 

podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan 

pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków 

geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności 
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geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane 

dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, 

pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

b) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

c) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

Książka obmiarów: 

Stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 

w ST. 

 

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań: 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy: 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne  z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7.8.7. Obmiar  robót  

Ogólne zasady obmiaru robót: 

Obmiar robót, o ile nie ustalono wartości ryczałtowej robót będzie określać faktyczny zakres 

wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych                               

w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
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obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości 

robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

Zasady określania ilości robót i materiałów: 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi                                 

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane                      

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

Wagi i zasady wdrażania: 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

Rodzaje odbiorów robót: 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych 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 hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza  wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie poniżej jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                   

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 
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Odbiór częściowy: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg. zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

Odbiór ostateczny (końcowy): 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi  

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 

ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych                                 

i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.         

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe): 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

zaakceptowanymi przez projektanta oraz rzeczoznawcę ppoż., 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

d) protokoły odbiorów częściowych, 

e) recepty i ustalenia technologiczne, 

f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST                                  

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
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i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

k) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 

i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji: 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie 

okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót” 

 

7.8.8. Podstawa płatności 

Ustalenia ogólne: 

Podstawą płatności, o ile nie ustalono wartości ryczałtowej robót, jest cena jednostkowa skalkulowana 

przez wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  w 

ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą 

obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

d) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu: 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

c) opłaty dzierżawy terenu, 
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d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań                

i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

h) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

i) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

  

 

7.8.9. Przepisy związane 

Ustawy: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 2009 

nr 178 poz. 1380). 

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321  

z późn.zm.). 

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627                   

z późn.zm.). 

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60) 

8) Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 

budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 

oceny zgodności (Dz. U. 2015 poz. 1165). 

 

Rozporządzenia: 

1) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania ( Dz.U. 2014 poz. 1040). 

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 

1650). 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa                     

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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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 (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 

1129). 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2041). 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 

2002 nr 108 poz. 953 ). 

 

Inne dokumenty i instrukcje: 

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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8. Dokumenty do pozyskania przez Wykonawcę oraz potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  

Dokumenty formalno-prawne: 

a) kopia mapy zasadniczej do celów projektowych, 

b) wypis z ewidencji gruntów i budynków, 

c) wyniki badań geologicznych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów, 

d) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,  

e) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych podlegających przebudowie, 

rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 

instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące 

zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki  

i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek, 

f) uzgodnienie lokalizacji wjazdu na drogę publiczną, 

g) warunki zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków, 

h) uzgodnienie sposobu i miejsca wpięcia kabla zasilającego projektowanego obiektu, 

i) uzgodnienia w zakresie teletechniki, 

j) uzgodnienie sposobu i miejsca wpięcia zasilania gazem projektowanego obiektu, 

k) inwentaryzacja zieleni i zezwolenie na wycinkę drzew, 

l) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem, 

m) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

n) plan zagospodarowania przestrzennego,  

 

9. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

  

Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2013.1409 z późniejszymi 

zmianami), 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 200275.690. z 

późniejszymi zmianami), 

3) Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 

budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 

ludzi (M. P. Nr 19, poz. 231), 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa                    

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 2003.47.402), 

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

(Dz. U. Nr 2010.109.719), 
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6) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Ministerstwo 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej –Warszawa 1989 - 

tom I-IV, 

7) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  Dz.U. 2015 

poz. 199, tekst jednolity, 

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody. Dz. U. Nr 2013.627 z późniejszymi 

zmianami,  

9) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz.U. 2015 poz. 469, tekst jednolity  

10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach, Dz. U. Nr 2013.21 z późniejszymi zmianami, 

11) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie warunków 

funkcjonowania systemu energetycznego Dz. U. Nr 2007.93.623, 

12) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymywania tych poziomów, Dz. U. Nr 2003.192.1883, 

13) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

poziomu niektórych substancji w powietrzu. Dz. U. Nr 2012.1031, 

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczny wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz. U. Nr 2013.1129, 

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod                 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. Nr 2004.130.1389, 

16) PN-EN 13451-1: Wyposażenie basenów pływackich, cześć 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań, 

17) PN-EN 13451-2:2002- Wyposażenie basenów pływackich- części 2: Dodatkowe szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych i poręczy, 

18) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu 

oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaku zakazu, nakazu oraz 

znaków informacyjnych i flag. Dz. U. Nr 2012.286, 

19) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań 

dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy                                  

i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły 

sanitarne. Dz. U. Nr 2012.261, 

20) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę 

wyznaczonego obszaru wodnego. Dz. U. Nr 2012.108, 

21) PN-EN 13451-3:2002 – Wyposażenie basenów pływackich –część 3: Dodatkowe szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń basenowych przeznaczonych do wymiany 

wody, 

22) PN-EN 13451-8:2002 – Wyposażenie basenów pływackich – cześć 8: Dodatkowe szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań właściwości rekreacyjnych wody, 
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23) Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni – opracowanie: mgr inż. Czesław 

Sokołowski, w oparciu o EN-19643, 

24) DIN 51097 – Wymagania w zakresie – Antypoślizgowe wykładziny podłogowe – Wymagania 

sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni – opracowanie: mgr inż. Czesław Sokołowski, 

25) Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pływalni krytych i otwartych, 

26) PN-EN 10088-2 : stale nierdzewne – techniczne warunki dostaw, 

27) PKWiU 28.11.23-62.60 – Konstrukcje stalowe, 

28) PN-B-02151-02:1987 – Akustyka budowlana, 

29) PN-HD 60364-1:2010 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 1: wymagania 

podstawowe, ustalenia ogólnych charakterystyk, definicji, 

30) PN-HD 60364-4-41:2009 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 4-41: ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – ochrona przed porażeniem elektrycznym, 

31) PN-B-01706:1992 – Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu, 

32) PN-B-02440:1976 – Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – wymagania, 

33) PN-EN ISO 10077-1:2007 – Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – obliczenie, 

współczynnika przenikania ciepła – część 1: postanowienia ogólne, 

34) PN-B-03430:1983 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego oraz 

użyteczności publicznej – wymagania, 

35) PN-N-01256-02:1992 – Znaki bezpieczeństwa – ewakuacja. 

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze 

państwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne, które w jakikolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł                 

i wytycznych w trakcie przygotowywania i realizacji robót. 

 

10. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych do 

pozyskania przez wykonawcę 

 

Dokumenty formalno-prawne:  

1. Kopia mapy zasadniczej do celów projektowych,  

2. Wypis z ewidencji gruntów i budynków,  

3. Wyniki badań geologicznych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów,  

4. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,  

5. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych podlegających przebudowie, 

rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 

instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące 

zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i 

ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek,  

6. Uzgodnienie lokalizacji wjazdu na drogę publiczną,  

7. Warunki zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków,  

8. Uzgodnienie sposobu i miejsca wpięcia kabla zasilającego projektowanego obiektu,  

9. Uzgodnienia w zakresie teletechniki,  

10. Uzgodnienie sposobu i miejsca wpięcia zasilania gazem projektowanego obiektu,  
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11. Uzgodnienie sposobu i miejsca wpięcia ciepłociągu zasilającego projektowany obiekt do 

instalacji ciepłowniczej,  

12. Inwentaryzacja zieleni i zezwolenie na wycinkę drzew,  

13. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem,  

14. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  

15. Plan zagospodarowania przestrzennego.  

 

V. ZAŁĄCZNIKI 

  

1. Koncepcja  rzeźby hokeisty 
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SIWZ TOM II 
(wzór umowy) 

 
zawarta w dniu …………..r. w Jarocinie, pomiędzy  
JAROCIN SPORT SP. Z O.O. W JAROCINIE, z siedzibą w Jarocinie, adres siedziby: ul. Sportowa 6, 
63-200 Jarocin; NIP: 617-20-56-633, REGON: 251584080, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX 
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000162939, wysokość kapitału zakładowego 65 120 
500,00, reprezentowaną przez: 
…………………………………, 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 
a 
…………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną/zwanym* w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) o 
następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w trybie „zaprojektuj 

projekty wykonawcze  i wybuduj” zadania inwestycyjnego polegającego na budowie lodowiska 
– wiata ze wszystkimi instalacjami, budowie budynku głównego, trzykondygnacyjnego (hall 
wejściowy, pomieszczenia obsługowe, toalety, gastronomia, siłownia i ricochet, szatnie, 
administracja, sala wielofunkcyjna, wszystkie instalacje), drogi i dojścia głównego wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony 
jest w: projekcie budowlanym, programie funkcjonalno-użytkowym,  

2. Przedmiotem zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest wykonanie projektów 
wykonawczych na podstawie projektów budowlanych, programu funkcjonalno-użytkowego, 
oraz wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie lodowiska – wiata ze 
wszystkimi instalacjami, budowie budynku głównego, trzykondygnacyjnego (hall wejściowy, 
pomieszczenia obsługowe, toalety, gastronomia, siłownia i ricochet, szatnie, administracja, sala 
wielofunkcyjna, wszystkie instalacje), drogi i dojścia głównego w zakresie określonym przez: 
projekt budowlany, program funkcjonalno-użytkowy, , projekty wykonawcze wykonane przez 
Wykonawcę oraz uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na 
użytkowanie.   

  
3. Parametry określające wielkość obiektu: 

1)  powierzchnia netto budynku 4732,22 m2, w tym: 
- parter  2337,46  m2,       
- piętro  1108,78   m2,     
- piwnica       1285,98   m2, 

2) powierzchnia zabudowy 2616,47   m2 , 
3) powierzchnia zabudowy tarasu zewnętrznego  na piętrze i schodów  77,50  m2 
4) wysokość budynku   10 m, 
5) kubatura części nadziemnej  obiektu:     ok 26163,50 m3,   
6) kubatura części podziemnej  obiektu:     ok 2918,00 m3,   
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7) ilość kondygnacji nadziemnych      2,  
8) ilość kondygnacji podziemnych      1. 

 
4. Zamówienie będzie realizowane w etapach wskazanych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym 
 
 

§ 2 
Terminy wykonania umowy 

1. Strony ustalają, że realizacja Przedmiotu Umowy następować będzie – Etapami realizacji 
przedmiotu Umowy, które zostały opisane w załączonym do oferty „Harmonogramie rzeczowo-
finansowym realizacji przedmiotu umowy załącznik nr [***] do umowy. 

2. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 365 dni licząc 
od dnia przekazania terenu budowy 

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące harmonogramu rzeczowo-finansowego określone zostały 
w § 6 niniejszej umowy. 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym 
mowa w §1, w kwocie …………… złotych, słownie:………………..………...brutto (w tym 
podatek VAT 23%) zgodnie z ofertą Wykonawcy 

2. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z etapami ujętymi 
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Przedmiotu Umowy stanowiącym 
załącznik nr [***] niniejszej umowy oraz przy uwzględnieniu warunków określonych w § 4 
niniejszej umowy 

3. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury za wykonanie Etapu (w zakresie etapu 
I i II), który został ukończony i potwierdzony skutecznym odbiorem dokonanym przez 
Zamawiającego. 

4. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu Umowy określone w Ofercie Wykonawcy, SIWZ jak również w nich 
nieujęte , a bez których nie można wykonać Przedmiotu Umowy. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego 
odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz materiałów, robocizny i sprzętu 
koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy. Pokrywa również wszelkie zobowiązania 
Wykonawcy i wszystkie czynności niezbędne i konieczne dla właściwej realizacji i ukończenia 
Przedmiotu Umowy, w tym także usunięcia wad oraz dokonania ewentualnych zmian, które 
będą wynikały z zakresu robót na podstawie dokumentacji projektowej. 

6. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i 
czynności, koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy niezależnie od tego, czy zostały 
one przewidziane na dzień złożenia oferty. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności w 
szczególności: prace projektowe, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, 
wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz późniejszej 
likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza 
budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), koszty związane 
z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, zajęcia pasa drogowego i organizacji 
ruchu na czas prowadzenia robót, odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, 
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wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, przekopów 
kontrolnych, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z  istniejącym 
uzbrojeniem, ewentualnej wycinki drzew,  wykonania niezbędnych rusztowań, wywozu 
materiałów pochodzących  z rozbiórki, odtworzenia dróg i chodników, pełnej obsługi 
geodezyjnej wraz z  inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, 
koszty związane z odbiorami wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania  
i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia 

7. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji robót poprzez wizję lokalną, 
wykonał niezbędne pomiary z natury, nie wnosi uwag i żadnych zastrzeżeń. 

9. Wykonawca oświadcza, że za oferowaną cenę osiągnie efekt rzeczowy w postaci realizacji 
całości robót niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że 
przewidział wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na łączne i całkowite 
wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy. 

 
 

§ 4 
Warunki płatności 

1. Rozliczenie za realizację Przedmiotu Umowy następować będzie  
a) Etapowo ( w zakresie etapu I i II) na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu i 

skutecznym dokonaniu odbiorów Etapów realizacji Przedmiotu Umowy, które zostały 
przyjęte w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Przedmiotu Umowy”, 
stanowiącym załącznik nr [***] do niniejszej umowy. 

b) W zakresie etapów od III do X Zamawiający dopuszcza płatność w cyklach 
dwumiesięcznych na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót oraz kosztorysu powykonawczego wykonanych robót.  

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej zakres wykonanych prac nie może 
przekraczać zaangażowania finansowego dla poszczególnego etapu określonego w 
Harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz dla poszczególnych elementów danego etapu 
określonych w kosztorysie. 

3. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obmiarów przekraczających zaangażowanie 
finansowe określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawcy przysługiwać 
będzie wynagrodzenie określone w harmonogramie rzeczowo finansowym. W przypadku 
przedstawienia obmiarów wskazujących na niższe zaangażowanie finansowe niż określone w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym różnica zostanie Wykonawcy wyrównana do wysokości 
określonej w Harmonogramie rzeczowo finansowym po zakończeniu danego etapu. 

4. Podstawą wystawienia faktury jest skuteczne przeprowadzenie odbioru każdego Etapu / Etapów 
realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej albo 
skuteczne dokonanie odbioru prac określonych w obmiarze w przypadku o którym mowa w ust. 
1 pkt b) powyżej Faktury należy składać w terminie do 10. dnia następnego miesiąca po 
dokonaniu czynności odbiorowych. 

5. Celem umożliwienia dokonania płatności Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury: 
a) protokołu odbioru zakończonego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku o 

którym mowa w ust. 1 a powyżej albo obmiaru dokonanych prac oraz kosztorysu w 
przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej, oraz 
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b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 
budowlanych oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
potwierdzających dokonanie zapłaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z 
kopią faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz 
potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu. Dla 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie powstało żadne 
zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy dostarczyć 
oświadczenie podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym okresie 
żadnych robót budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur wystawionych 
w ramach przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę. 

6. Celem umożliwienia dokonania ostatniej płatności z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, 
Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury: 
a) Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, 
b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych, oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
potwierdzających dokonanie na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu 
udziału w realizacji Przedmiotu Umowy wraz z kopiami faktur wystawionych w 
zależności przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniem 
realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu. 

7. Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: [***] 
8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy Wynagrodzenia, w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymana część 
należnego Wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 
uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów zapłaty. 

9. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta bankowego wskazanego na 
dostarczonej fakturze.  Faktury realizowane będą na konto bankowe Wykonawcy wskazane 
każdorazowo na fakturze. 

 
§ 5 

Odbiory 
1. Odbiór dokumentacji projektowej wykonawczej 
a) odbiór dokumentacji projektowej wykonawczej polega na ocenie ilości i zakresu wykonanej 

dokumentacji projektowej wykonawczej oraz jej zgodności z programem funkcjonalno - 
użytkowym (PFU) i projektami budowlanymi. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowej 
Wykonawczej w terminie 60 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, co nie wyklucza 
sukcesywnego przedłożenia dokumentacji projektowej wykonawczej dla danego zakresu prac. 
Wykonawca w czasie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia przedłożenia kompletnej 
dokumentacji wykonawczej może wykonywać roboty budowlane nie wymagające dokumentacji 
wykonawczej, jak również roboty budowlane w zakresie w jakim posiada dokumentację 
wykonawczą zatwierdzoną przez Zamawiającego dla danego zakresu prac 

c) Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
dokumentacji projektowej wykonawczej (danego zakresu bądź całości) w terminie do 7 dni 
roboczych od daty zgłoszenia, przystąpi do odbioru tych prac, 

d) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia do odbioru dokumentacji projektowej 
wykonawczej jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu do jego siedziby: 

i. projekt wykonawczy, 
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ii. zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK ), 
iii. przedmiary robót w rozbiciu na poszczególne branże, 
iv. kosztorysy dla robót (wyceny) w rozbiciu na poszczególne branże wraz z podaniem 

czynników cenotwórczych na łączną kwotę nie wyższą niż kwota wskazana w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym 

v. projekt organizacji ruchu docelowej i na czas prowadzonych robót, 
vi. oświadczenie Projektanta dokumentacji projektowej wykonawczej, że przekazana 

dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, jest spójna technicznie i 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

e) po przekazaniu dokumentacji projektowej wykonawczej przez Wykonawcę Zamawiający w 
ciągu 7 dni roboczych sprawdzi kompletność i zakres opracowanej dokumentacji, 

f) w przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji projektowej wykonawczej 
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 7 dni roboczych, 

g)  z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru dokumentacji projektowej 
wykonawczej, 

h) upoważnionymi do odbioru dokumentacji projektowej wykonawczej ze strony Zamawiającego 
są [***] 

i) dokonanie odbioru dokumentacji projektowej wykonawczej nastąpi po stwierdzeniu przez 
Zamawiającego jej zgodności z projektem budowlanym. Stwierdzenie zgodności z projektem 
budowalnym nastąpi po konsultacji z autorem projektu budowlanego 

j) dokonanie odbioru dokumentacji projektowej nie pozbawia Zamawiającego prawa do 
zgłaszania zastrzeżeń i dochodzenia roszczeń z tytułu jakości wykonanej dokumentacji 
projektowej wykonawczej i poprawności przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań. 

 
2. Odbiory częściowe. 

a) odbiory częściowe polegają na ocenie ilości i jakości wykonanych elementów robót podlegających 
odbiorom częściowym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 6 
umowy albo ocenie ilości i jakości wykonanych prac w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 
b) oraz ustaleniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ich wykonanie, przy czym odbiory 
częściowe dotyczą również robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

b) Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
częściowego w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, przystąpi do odbioru tych robót, 

c) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego jest 
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu zestawienie wartościowe wykonanych elementów robót  
sporządzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 6 umowy, 
sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

d) warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru częściowego jest przedłożenie 
dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. c) powyżej, 

e) z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru częściowego, 
f)  jeżeli Wykonawca nie poinformował o gotowości do odbioru zanikających lub ulegających 

zakryciu robót Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest na ich 
żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania 
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt, 

g) dokonanie odbioru częściowego nie pozbawia Zamawiającego prawa późniejszego zgłaszania 
uwag co do jakości robót, w szczególności w trakcie odbioru końcowego i ostatecznego, jeżeli 
wówczas ujawnią się ich wady i usterki. 

 
3. Odbiór końcowy robót. 
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a) odbiór końcowy robót następuje po odbiorze ostatniej części X etapu wskazanego w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy i polega na ocenie 
ilości i jakości wszystkich wykonanych robót oraz ustaleniu wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za nie, po zakończeniu robót, 

b) Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
końcowego robót, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, przystąpi do odbioru 
końcowego robót. Zamawiający zastrzega, że wyznaczony termin odbioru może ulec zmianie o 
czas niezbędny na wykonanie badań laboratoryjnych lub sprawdzeń przeprowadzanych przez 
Zamawiającego, 

c) Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót jest 
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu poniższe dokumenty sprawdzone i zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego: 
- zestawienie wartościowe wykonanych elementów robót w ostatniej części X etapu wykonania 
robót zgodnie z  harmonogramem rzeczowo – finansowym, 
- zestawienie wartościowe wszystkich wykonanych robót, z harmonogramem rzeczowo – 
finansowym, 
- księgę obmiaru robót dla każdej kategorii robót, sprawdzone i potwierdzone przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego, 
- skompletowane protokoły odbiorów częściowych, w tym robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, 
- wykaz usterek stwierdzonych przy odbiorach częściowych i protokoły potwierdzające ich 
usunięcie, 
- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami prawa, 
- oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy,    a także (w razie korzystania) ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
- dziennik budowy, 
- dokumentację powykonawczą z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) 
opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta, 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w przypadku 
jej niezgodności z projektem budowlanym ze wszystkimi zarządcami sieci odpowiednich branż 
wraz  z zestawieniem ilości wykonanych robót, 
- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z wynikami wykonanych badań, pomiarów, 
przeprowadzonych prób i sprawdzeń ( m. in. odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności 
działania instalacji i urządzeń), 
- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz oświadczenie kierownika budowy potwierdzające, 
że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, 
- dokumenty, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy, obiektu budowlanego 
lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawa budowlane, 
- dokument gwarancyjny, o którym mowa w § 12 niniejszej umowy, 
- ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji lub inny dokument PINB, na 
podstawie którego możliwe będzie użytkowanie inwestycji, 

d) warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru końcowego robót jest zakończenie 
wszystkich robót objętych umową oraz uporządkowaniu terenu budowy, potwierdzone wpisem 
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kierownika budowy w dzienniku budowy o gotowości do odbioru końcowego robót, jak również 
przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 3 lit. c), 

e) odbiór końcowy robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, 

f) z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru końcowego, 
g) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady lub usterki, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
- jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający przerywa czynności odbiorowe,                    
a Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi pisemnie 
Zamawiającego o tym fakcie, celem dokonania ponownego odbioru końcowego robót, 
- jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają one użytkowania obiektu 
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie umowne, 
- jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie            
z przeznaczeniem lub też Zamawiający nie jest zainteresowany ich usunięciem zgodnie z tiretem 
drugim, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu 
umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia, 

h) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad i usterek zgodnie  
z lit. g) tiret pierwszy Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia usunięcia tych wad i usterek 
podmiotowi trzeciemu; koszt takich poprawek będzie obciążał Wykonawcę, 

i) za dzień odbioru końcowego robót uznaje się dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego robót przez Zamawiającego. 

 
§ 6 

Harmonogram rzeczowo – finansowy 
1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy,  
2. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy 

sporządzony na podstawie kosztorysów wykonanych przez Wykonawcę w ramach etapu I. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić harmonogram oraz uzyskać akceptację 
Zamawiającego, w terminie [***] dni od dnia od dnia zakończenia pierwszego etapu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie termin 3 dni roboczych na udzielenie akceptacji albo na 
przedstawienie uwag do przedstawionego harmonogramu. Do dnia rozpoczęcia robót 
Wykonawca zobowiązany jest uwagi Zamawiającego uwzględnić i przedłożyć poprawiony 
harmonogram do ponownej akceptacji Zamawiającemu.  

4. Harmonogram przedłożony przez Wykonawcę musi być zgodny z Harmonogramem załączonym 
do oferty i stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość odstępstw od założeń przedstawionych przez Wykonawcę w 
Harmonogramie o którym mowa w ust. 2 po uprzednim zgłoszeniem takiej konieczności przez 
Wykonawcę. Dokonanie odstępstw wymaga przedstawienia przez Wykonawcę uzasadnienia. 

6. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na dokonanie odstępstw, Wykonawca 
przedkłada zaktualizowany harmonogram w terminie 3 dni od dnia wyrażenia przez 
Zamawiającego zgody na dokonanie takich zmian 

7. Harmonogram sporządzony przez Wykonawcę będzie określał wartości poszczególnych grup 
robót podlegających odbiorom oraz kolejność i terminy ich realizacji przez Wykonawcę. 

8. Podczas opracowywania harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić niekorzystne 
warunki atmosferyczne, mogące wystąpić w okresie, w którym roboty będą wykonywane,  
a mogące ograniczyć postęp robót. 
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§ 7 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
a) wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej, o której mowa w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym, projektem budowlanym i na 
podstawie rozpoznania stanu faktycznego, 
b) wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w harmonogramie rzeczowo-finansowym z 
dostarczonych przez siebie materiałów, zgodnie z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, 
obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
c) wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy oraz w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym , przy zachowaniu należytej staranności, jakiej należy oczekiwać od 
profesjonalnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, 
d) terminowe wykonanie prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, dokumentacją 
projektową, przepisami prawa budowlanego i normami, 
e) prowadzenie robót minimum 5 dni w tygodniu z uwzględnieniem długości dnia zależnego od pory 
roku, a jeśli wymaga tego technologia robót bądź konieczność dotrzymania terminów umownych - 7 
dni w tygodniu, przez całą dobę, 
f) powiadomienie właścicieli istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu 
zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajęcie 
pasa drogowego; Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót 
do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalając warunki 
wykonywania robót w strefie tych urządzeń; kopie wszelkich zgłoszeń Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu; Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty z tym związane, 
g) wykonanie i uzgodnienie na swój koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wykonanie 
robót wynikających z tego projektu wraz z bieżącym utrzymaniem wykonanego oznakowania i jego 
likwidacją po zakończeniu robót; w trakcie prowadzenia robót Wykonawca zapewni dojazd i dojście 
do istniejących posesji; jeżeli zajdzie taka potrzeba, przewidzi i zorganizuje objazdy i dojazdy 
tymczasowe, 
h) od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, na swój koszt organizacja zaplecza budowy, 
zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz pełna odpowiedzialność za teren budowy i szkody 
wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim; w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku 
realizacji umowy urządzeń lub obiektów budowlanych osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest do 
ich naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje 
wynikłe z nieterminowego ich naprawienia, 
i) ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bhp i ochrony 
zdrowia, utrzymanie porządku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób 
postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych, 
j) zapewnienie materiałów odpowiadającym co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia          
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570), urządzeń użytych do 
wykonania zamówienia, posiadających aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie; na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca 
obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie 
powyższych wymagań, 
k) składanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie do 7 dnia każdego następnego miesiąca 
realizacji przedmiotu umowy, miesięcznego raportu z postępu robót, określającego zgodność postępu 
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robót z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Raport będzie 
zawierał co najmniej: 
- aktualny harmonogram wykonanych robót, 
- aktualny opis wykonanego zakresu robót przez Wykonawcę oraz poszczególnych podwykonawców, 
ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego, z uwzględnieniem formy 
(nazewnictwo i podział na elementy robót) wg harmonogramu, 
l) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13        
i art. 46 ustawy z dnia 7 lipca 1994  Prawo budowlane: 
- dziennika budowy, 
- książki obmiarów, 
- protokołów odbiorów robót, 
- dokumentacji powykonawczej, 
ł) przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego w miejscach przez niego wskazanych, wszelkich badań 
jakościowych wykonanych robót i zastosowanych materiałów; Wykonawca na swój koszt wykona 
badania stopnia zagęszczenia warstw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego, 
m) zgłaszanie do odbioru poszczególnych zakresów przedmiotu umowy, zgodnie z terminami, o 
których mowa w § 2 umowy i zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w 
§ 6 Umowy,  
n) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiającego, jak również udostępnianie im wszystkich 
wymaganych dokumentów, 
o) zapewnienie na swój koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów, które zostaną wytworzone     
w trakcie wykonywania prac objętych umową. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren 
budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1987), 
p przekazanie i transport na swój koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego materiałów 
nadających się do ponownego użytku, 
r) zapewnienie na swój koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej budowy przez uprawnionego geodetę 
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  21 
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), 
s) wykonanie na swój koszt robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na 
skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych, 
t) ochrona punktów pomiarowych, wysokościowych i granicznych, a w przypadku ich uszkodzenia 
bądź zniszczenia odtworzenie ich na swój koszt, 
u) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenie wyznaczonego personelu Zamawiającego 
odnośnie obsługi wszelkich technicznych urządzeń; jeżeli przeszkolenie nie nastąpi do dnia spisania 
protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawca zapewni obsługę urządzeń technicznych do chwili 
przeszkolenia odpowiedniego personelu, 
w) usunięcie wszystkich wad występujących w przedmiocie umowy, w okresie rękojmi za wady 
fizyczne oraz gwarancji jakości, 
x) przez cały okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC)           
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy za szkody 
wyrządzone na osobie i mieniu na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony 
złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmującego również podwykonawców, którzy 
realizują przedmiot umowy – kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 3 do umowy, 
y) pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie dokumentacji projektowej wykonawczej 
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2. Wykonawca oświadcza, że: 
a) dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy,    
o którym mowa w § 1 umowy oraz, że wykona go z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i normami w budownictwie, 
b) przekazana dokumentacja projektowa wykonawcza będzie spójna technicznie i kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń 
rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie 
wynikającym z przepisów, 
c) ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność techniczną rozwiązań stosowanych w wykonanej 
przez siebie dokumentacji projektowej wykonawczej i ich pełną zgodność z przepisami prawa 
polskiego; w rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i 
urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, 
d) ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej 
zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiedzialność za rozwiązania 
niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych,  
e) będzie realizował przedmiot umowy zespołem osób posiadających odpowiednie uprawnienia,                
o których mowa w § 8 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, 
f) będzie realizował roboty budowlane w sposób niezakłócający bieżącego funkcjonowania obiektów    
w sąsiedztwie oraz w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób w nich przebywających lub z nich 
korzystających, 
g) będzie podejmował, na własny koszt, wszelkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru i dystrybucji 
wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są niezbędne do wykonywania 
czynności objętych niniejszą umową; w tym celu winien on zapewnić i użyć wszelkich niezbędnych 
urządzeń budowlanych, robót tymczasowych, środków transportu, materiałów oraz wszelkich 
czynników niezbędnych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do różnych punktów robót; w przypadku 
korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy 
energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez 
kompetentne władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne 
wymagane opłaty. Wszelkie powyższe koszty uważa się za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy. 

 
§ 8 

Kierownik budowy 
1.     Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej, 

wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objętymi niniejszą umową przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami 
obowiązującego prawa, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną. W przypadku gdy 
obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku posiadania konkretnych uprawnień 
przez osoby wykonujące dane prace – Wykonawca zobowiązuje się skierować do tych prac 
wyłącznie osoby posiadające konieczne umiejętności, wiedzę i doświadczenie. 

 
2. Wykonawca ustanawia i upoważnia Pana………………………… jako Projektanta, do 

nadzorowania realizacji przedmiotu umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym                
w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej wykonawczej. 

3. Zamawiający oświadcza, iż nadzór autorski w zakresie projektu budowlanego pełnił będzie 
autor projektu budowlanego na podstawie odrębnej umowy.  

4. Wykonawca do pełnienia funkcji kluczowych specjalistów ustanawia następujące osoby: 
a) jako Kierownika Budowy - ................................................. zam. ………………………………, 



11 
 

posiadający uprawnienia ……………........................................................... wydane w dniu 
…….……r. przez......................................................................…………………………., 
b) jako Kierownika Robót Sieciowych - ................................................. zam. ……………………., 
posiadający uprawnienia ……………............................................................ wydane w dniu 
…….……r. przez......................................................................………………………….., 
c) jako Kierownika Robót Elektrycznych - ..................................... zam. …………………………, 
posiadający uprawnienia ……………..............................................……….. wydane w dniu 
…….……r. przez......................................................................……………………….., 
 
4. Osoby wskazane w ust. 2 i 3 są osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie 
Wykonawcy i będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 
 
5. Do obowiązków kierownika budowy należy w szczególności: 
a) protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,  
b) organizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z dokumentacją techniczną, pozwoleniem 
na budowę lub zgłoszeniem wykonania robót, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy i p. poż., 
c) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz 
bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu, 
d) zawiadomienie Zamawiającego o wstrzymaniu robót z powodu wykonania ich niezgodnie                        
z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem wykonania robót, 
e) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub do odbioru wykonanych robót – w tym ulegających 
zakryciu lub zanikających, 
f) zgłoszenie robót do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru, zapewnienie usunięcia 
stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie terenu robót do należytego stanu po zakończeniu 
robót. 
 
6. Kierownik budowy ma prawo występować do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach 
projektowych, jeżeli są one uzasadnione usprawnieniem procesu budowy i uzyskają akceptację 
projektanta. 
 
7. Skierowanie do kierowania robotami innych osób niż osoby wskazane w ust. 2 i 3 stanowi podstawę 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt g) 
Umowy. 
 

§ 9 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
a) przekazanie Wykonawcy w terminie do siedmiu dni roboczych od podpisania umowy: 
- programu funkcjonalno - użytkowego (PFU), 
- projektu budowlanego 
- pełnomocnictw dla Projektanta celem reprezentowania Zamawiającego przy załatwianiu formalności 
związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, 
- oświadczenia Zamawiającego dotyczącego dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
b) zawiadomienie Wykonawcy o zauważonych wadach, brakach lub uchybieniach w dokumentacji 
projektowej wykonawczej niezwłocznie po wykryciu wady, 
c) ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, 
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d) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy w terminie określonym w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym 
e) współdziałanie w zakresie realizacji przedmiotu umowy, 
f) dokonywanie odbioru dokumentacji projektowej wykonawczej i odbiorów robót: częściowych w 
tym ulegających zakryciu, zanikających oraz odbioru końcowego i ostatecznego, 
g) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z pozwoleniem na budowę, dokumentacją 
projektową, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 
h) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, 
i) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek, a także kontrolowanie 
rozliczeń budowy i terminowości wykonywania robót przez Wykonawcę, 
j) terminowa zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy. 
k) ustanowienie nadzoru autorskiego w zakresie projektów budowlanych 
 
2. Zamawiający ma prawo: 
a) wydawać Wykonawcy polecenia dotyczące w szczególności usunięcia nieprawidłowości lub 
zagrożeń oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót, 
b) żądać od Wykonawcy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych 
robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową, 
pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem wykonania robót, 
c) kontroli przestrzegania przez Wykonawcę zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bhp 
oraz ochrony zdrowia, 
d) kontroli utrzymania przez Wykonawcę porządku na terenie budowy, 
e) wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wskazane w § 21, w szczególności do: 
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 
- w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy, 
f) żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek wadliwych rozwiązań 
projektowych, błędnych decyzji podjętych przez osoby, o których mowa w § 8 ust. 3 lub udzielanych 
w ramach nadzoru autorskiego, skutkujących nie osiągnięciem w zrealizowanych robotach 
parametrów zgodnych  z normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 
 
3. W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiającego jest inspektor 
nadzoru inwestorskiego wyłoniony w odrębnym postępowaniu; nie dotyczy to kwestii wymagających 
podpisania aneksu do niniejszej umowy. 
 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 3. O 
dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem 
zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do 
umowy. 
 

§ 10 
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Umowy o podwykonawstwo 
1.Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych, dostaw, 
usług, stanowiących przedmiot umowy:………………………………......... W pozostałym zakresie 
przedmiot umowy Wykonawca wykona własnymi siłami. 
 
2.W przypadku realizowania umowy z udziałem podwykonawców wymagana jest zgoda 
Zamawiającego na konkretnego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wyrażona poprzez 
akceptację umowy o podwykonawstwo. 
 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
 
4. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a wartość wynagrodzenia za nie jest nie wyższa niż 
wartość wynagrodzenia przewidziana w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
oraz nie przewyższa ich wartości określonej w sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramie 
rzeczowo-finansowym, 
c) okresy rozliczeniowe i sposób rozliczenia (podstawy wystawienia faktur VAT/rachunków, terminy 
odbiorów częściowych) będą dostosowane do umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą, 
d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno 
odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej, 
pozwoleniu na budowę, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 
e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, 
f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 
odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy 
w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe 
wykonanie podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 
odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i 
doświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz 
informacja  o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w 
celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 
g) w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę                              
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi objęte niniejszą 
umową, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 
h) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 
podwykonawstwo. 
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5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia podwykonawcy; 
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę 
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 
 
6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 
 
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego  projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich 
wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysach dla robót (wycenie) 
Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane 
na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 
14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 
 
8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu 
projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się 
dzień przedłożenia projektu inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub złożenia go bezpośrednio 
Zamawiającemu na zasadach określonych w ust.7. 
 
9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności                                 
w następujących przypadkach: 
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 
4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do umowy o podwykonawstwo,         
o których mowa w ust. 4 lit. f), 
b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7, 
c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało 
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w 
której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby którego 
Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za 
realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę; 
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e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego, 
f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 
umową lub harmonogramem dla tych robót, 
g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 
umowy, 
h) gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, którego wysokość ze względu na wartość poprzednio 
zaakceptowanych umów o podwykonawstwo spowodowałaby konieczność dokonania płatności 
bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych w wysokości przekraczającej wartość udzielonego        
w tym zakresie zamówienia. 
 
10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może 
przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 
Zamawiającego. 
 
11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność            
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 
umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 
 
12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie 
pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9. 
 
13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii 
tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 
 
14. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy,  o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako niepodlegający temu 
obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub 
usług o wartości większej niż 10.000 zł. 
 
15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 
 
16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 
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podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 
 
17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy                         
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego od 
wykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 
 
18. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z 
którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna 
istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej 
akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 – 13. 
 
19. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 18, 
stosuje się zasady określone w ust. 7 – 13. 
 
20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 
 
21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie 
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają 
rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy. 
 
22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy                                      
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o 
podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 
 
23. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 
wynagrodzenia, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu  
względem nich wszystkich należności oraz dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w 
poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne dowody na 
potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym 
okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o 
podwykonawstwo. 
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24. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o 
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio 
do Zamawiającego. 
 
25. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
wezwania. 
 
26. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 25, podważających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty lub 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
 
27. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 24, jeżeli podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 25 
uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu 
uchybienia terminowi zapłaty. 
 
28. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej 
do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 
29. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będą wystawione przez Wykonawcę 
faktury VAT, o których mowa w § 4 ust. 1, przedstawione Zamawiającemu wraz: 
a) z protokołem odbioru robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót 
budowlanych wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 
podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 
c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności oraz ze sporządzonymi nie więcej niż 
5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami podwykonawców i dalszych 
podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez 
podwykonawców, 
d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z 
oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie, przy czym 
wówczas Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia przed upływem terminu płatności na rzecz 



18 
 

podwykonawcy lub innego podwykonawcy kopii przelewów bankowych potwierdzających dokonanie 
na ich rzecz płatności. 
 
30. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których 
mowa w ust. 29, jak również przed upływem terminu wymagalności należnego mu wynagrodzenia nie 
przedstawi kopii przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności na rzecz 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania 
wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych 
dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę 
wymagań, o których mowa w ust. 29, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu 
płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 
 
31. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień            
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 
 
32. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 25 zawierające 
szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw   
i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich 
wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień 
umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 
 
33. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, 
jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 25 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub 
jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 25, a podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 
 
34. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust.25 i potwierdzi zasadność 
takiej płatności, lub jego uwagi okażą się bezzasadne, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o 
których mowa w ust. 25, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykażą zasadność takiej 
płatności. 
 
35. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 
odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru 
dostaw lub usług. 
 
36. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu 
opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę i będzie 
dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy                      
o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 
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37. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub 
ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 
depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 
Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 
 
38. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 
 
39. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości 
należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne                
z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem 
Wykonawcy. 
 
40. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości 
kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy łączącej go                           
z Wykonawcą. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami 
jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi 
umową z Wykonawcą Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na 
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie 
cen jednostkowych określonych umową Zamawiającego z Wykonawcą. 
 
41. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym 
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT 
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała 
kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego 
Wykonawcy. 
 
42. Do rachunku lub faktury VAT za ostatni etap wskazany w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
Wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym 
zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami zakresu 
robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do 
wysokości objętej płatnością końcową. 
 

§ 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy tj. ………………………….. zł (słownie: 
………………………………………………) w formie …………………………………... 

2. Część zabezpieczenia tj. 70% zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, a pozostałe 30% zostaje 
pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zostaną one zwrócone w 
ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 
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3. Dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną z form 
określonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164). 

4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  
i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 
§ 12 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres  …………. 
miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy i zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy 
dokumentu gwarancyjnego. 
 
2. Jeśli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń przewidują dłuższe 
okresy gwarancji niż udzielone przez Wykonawcę - obowiązuje okres gwarancji wynikający z 
gwarancji producenta. 
 
3. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie 7 
dni od daty ich zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu 
z Wykonawcą. Usterki zgłaszane będę telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub w formie 
pisemnej w zależności od wyboru Zamawiającego 
 
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może 
zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
 
5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) nieodpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych w terminach ustalonych z Zamawiającym, 
b) zapewnienia bezpłatnego serwisu urządzeń w okresie trwania gwarancji, obejmującego                             
w szczególności bieżącą konserwację, przeglądy i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej, 
c) usuwania na własny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstałych w okresie trwania 
gwarancji. 
 
6. Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości 
obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania 
jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstałe z przyczyn, za 
które producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się         
w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 
 
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady. 
 
9. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 
………………… miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
 
10. W ramach rękojmi Wykonawca odpowiada również za wady materiałów, rzeczy i urządzeń, które 
wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczególności jeżeli te materiały, rzeczy                
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i urządzenia nie mają właściwości, o których istnieniu zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, 
osoba, która wprowadziła je do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoba, która 
przez umieszczenie na nich swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego 
przedstawia się jako producent. 
 
11. Z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi również odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wady         
i usterki opracowanej dokumentacji projektowej wykonawczej oraz za wadliwe wykonywanie 
czynności nadzoru autorskiego w stosunku do dokumentacji projektowej wykonawczej. 
 

§ 13 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach 
prowadzonej działalności, obejmującej przedmiot umowy na kwotę co najmniej ……………….zł. 
 
2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej wskazane w ust. 1. Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie 
skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium. 
  
3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej 
ubezpieczenie, tak by obejmowało cały okres realizacji umowy oraz przedkładać dokument 
potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie do 3 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego 
ubezpieczenia. 
 

§ 14 
Dokumentacja projektowa 

1. Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z umową, programem funkcjonalno-użytkowym, 
projektem budowlanym,  a także obowiązującymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja 
będzie służyć jako opis pełnego zakresu robót budowlanych do wykonania w ramach niniejszej 
umowy. 
 
2. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna uszczegóławiać i uzupełniać projekt budowlany 
przekazany przez Zamawiającego w zakresie i stopniu niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót 
oraz realizacji robót budowlanych 
 
4. Przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich 
wykonywania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji 
projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych. 
Wykonawca zobowiązuje się do podzielenia przedmiarów robót i kosztorysów dla robót (wycen)              
w rozbiciu na poszczególne branże. 
 
5. Części dokumentacji projektowej należy wykonać w następujący sposób: 
a) projekty wykonawcze - w 6 egzemplarzach tradycyjnych oraz przekazać Zamawiającemu wersję 
elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym plików oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na płycie CD 
w sposób możliwy do kopiowania), 
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b) przedmiary robót – w [***] egzemplarzach tradycyjnych oraz przekazać zamawiającemu wersję 
elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym plików oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na płycie CD 
w sposób możliwy do kopiowania), 
c) kosztorys wykonania robót - w [***] egzemplarzach tradycyjnych oraz przekazać zamawiającemu 
wersję elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym plików oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na 
płycie CD w sposób możliwy do kopiowania), 
d)) projekt organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia - wykonać w 6 egzemplarzach 
tradycyjnych oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym 
plików oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na płycie CD w sposób możliwy do kopiowania). 
6. W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym 
rozwiązań projektowych oraz uwzględniania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 
 
8. Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa,                            
w szczególności z następującymi ustawami i rozporządzeniami: 
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane - (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.), 
b) 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 2013r. poz. 1129),   
c) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. 
U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389), 
d) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422), 
e) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015r.), 
f) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r.,           
Nr 109, poz. 719), 
g) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2003r., Nr 121 poz. 1139), 
h) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., Nr 169 poz. 1650 z późn. zmian.), 
i) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003r., Nr 
120, poz. 1126), 
j) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2012r., poz. 462 z późn. 
zmian.). 

 
§ 15 

Prawa autorskie 
1. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawa autorskie do projektu budowlanego będącego 

podstawą stworzenia przez Wykonawcę projektów wykonawczych. Zamawiający oświadcza, iż 
posiada zezwolenie twórcy na korzystanie z autorskich praw zależnych do projektu 
budowlanego w zakresie wykonania projektów wykonawczych. 

2. Wykonawca oświadcza, iż będzie posiadał autorskie prawa majątkowe, zezwolenie na 
wykonywanie autorskich praw osobistych oraz prawa zależne do dokumentacji projektowej 
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wykonawczej będącej przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie odpowiednich umów 
zawartych w formie pisemnej. Będzie dysponował prawami do każdego opracowania w zakresie 
określonym postanowieniami niniejszej umowy i potwierdza, że prawa nie zostaną zbyte lub 
ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie 
nabywa on na podstawie niniejszej umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę 
zobowiązań, o których mowa w zdaniach poprzednich, Wykonawca zobowiązany będzie do 
pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

 
3. Z chwilą odbioru dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy w ramach 

wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do wszelkich materiałów i wyników prac powstałych w trakcie 
wykonywania umowy, zwane dalej Utworami. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej wykonawczej 
obejmuje następujące pola eksploatacji 

         a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji: 
- w wersji papierowej – kserowanie i skanowanie, 
- w wersji elektronicznej – kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD; 
b) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentację 
utrwalono: 
- sprzedaż lub użyczenie oryginału dokumentacji albo egzemplarzy, na których dokumentację 
utrwalono, w całości lub w dowolnej części, do wykorzystania przez innych wykonawców                            
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót objętych przedmiotem 
dokumentacji, innych wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 
opracowań projektowych, innego wykonawcę robót budowlanych i innych wykonawców jako 
podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w 
procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu , w formie papierowej                         
i elektronicznej – za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych; 
- wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w tirecie pierwszym; 
- zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonania obowiązków 
wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących Zamawiającego do umożliwienia 
innym wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym za pośrednictwem sieci Internet; 
c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w całości lub części w sposób inny niż określony w lit. 
b) – publiczne wystawianie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 
 
4. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich prawa majątkowych do Utworów, o 
którym mowa w niniejszym § nastąpi w ramach wynagrodzenia umownego.  
 
5. Zamawiający - bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy - może przenieść autorskie 
prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy na osoby 
trzecie lub udzielić tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji. 
 
6. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności 
egzemplarzy dokumentacji w formie papierowej oraz własności dokumentacji w formie 
elektronicznej. 
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7. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich 
zmian, aktualizacji i uzupełnień dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy. 
Wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do opracowań) przysługiwać będą Zamawiającemu. 
Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań przez Zamawiającego. 
 
8. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy oraz przenosi na Zamawiającego 
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. 
 
9. Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do dokumentacji 
projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy. 
 
10. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu 
naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw majątkowych, 
Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, 
gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Zamawiający lub osoby trzecie, którym Zamawiający 
udzieli prawa do korzystania z dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy, 
będą musiały zaniechać korzystania z dokumentacji w całości lub w części lub Zamawiający 
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz osób trzecich z tytułu ich roszczeń, Wykonawca naprawi 
wszelkie szkody wynikające z tych roszczeń, w tym zwróci koszty i wydatki poniesione w związku z 
tymi roszczeniami. 

 
§ 16 

Kary umowne 
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za niedotrzymanie terminu zakończenia prac projektowych, o którym mowa w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym  w tym za opóźnienie w przekazaniu kompletu dokumentów, o których mowa 
w § 5 ust. 1 lit. d w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 za każdy 
dzień opóźnienia, za wyjątkiem sytuacji, gdy podczas odbioru prac projektowych stwierdzone zostały 
wady, a Wykonawca usunął je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 1 lit. f umowy, 
b) za opóźnienie w rozpoczęciu robót ponad czas określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym- 
w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia, 
c) za niedotrzymanie terminów zakończenia poszczególnych etapów, o których mowa w § 1 ust. 4 
oraz w harmonogramie rzeczowo-finansowym – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa odpowiednio w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,  
d) za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości - w wysokości 0,5 % 
łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w terminie 
usunięcia usterek, o którym mowa w § 12 ust. 3, 
f) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 7 
dni - w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 7dni, 
g) za opóźnienie w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz jego 
aktualizacji, zgodnie z § 6 ust. 2 i 6 – w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych) za każdy dzień 
opóźnienia, 
h) za przystąpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu 
lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu –               
w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy dzień, 
i) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą 
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starannością - w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy dzień powyższych 
nieprawidłowości, 
j) za rażące naruszenie podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z umowy,                           
w szczególności naruszenie zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa, 
higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porządku na terenie budowy - w wysokości 10.000 
zł ( dziesięć tysięcy złotych) za każde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika budowy, 
k) za nieprzedłożenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed upływem terminu ważności 
poprzedniej - w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, za 
każdy dzień opóźnienia, 
l) za niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie 
lub przez podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w § 21 - w wysokości 10.000 zł 
(dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika,  
ł) jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub 
Podwykonawca skierowany do wykonania robót, zgodnie z procedurą określoną w § 10 – w 
wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy taki 
przypadek, 
m) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto,                  
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub 
jej zmiany, 
n) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany, jeżeli zachodzi obowiązek jej przedłożenia - w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia od daty jej popisania przez 
strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu, 
o) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo (w 
zakresie dostaw lub usług) w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie -                     
w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 
p) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom –                
w wysokości 5,0 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każde 
dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, 
r) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy 
dzień opóźnienia, od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 
s) za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej zgody Zamawiającego 
- w wysokości 20.000 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych ) za każdy niezgłoszony podmiot trzeci. 
t) za nieprzedstawienie – w przypadku zaprzestania w trakcie realizacji umowy udostępniania przez 
podmiot trzeci zasobów niezbędnych do wykonania umowy w zakresie, o którym mowa w § 18 ust. 1 
– dokumentów na potwierdzenie, że Wykonawca (sam lub przy udziale podmiotu trzeciego) posiada 
zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykonania przez niego warunków umowy     
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – w terminie 3 dni od wystąpienia sytuacji 
zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot udostępniający zasoby – w wysokości 5.000 zł 
(pięć tysięcy złotych),* 
 
2. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań 
wynikających z umowy. 
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3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych, na zasadach ogólnych. 
 
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez 
Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający może 
potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem 
Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 
 
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienie w terminowym regulowaniu 
faktur. 
 
7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw 
i wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy. 
 

§ 17 
Odstąpienie od Umowy 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w trakcie jej obowiązywania w całości lub części, gdy: 
a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy zostanie ogłoszona likwidacja 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie nie przekazał w terminie dokumentacji 
projektowej wykonawczej, 
d) Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie nie przekazał do zatwierdzenia Zamawiającemu 
projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, 
e) Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn 
w terminie określonym w harmonogramie rzeczowowo-finansowym, oraz nie podjął się ich 
wykonania w ciągu 5 dni od otrzymania pisemnego ponaglenia wzywającego do rozpoczęcia robót, 
f) Wykonawca, nie kontynuuje robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub 
Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy                 
i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 
g) Wykonawca skierował, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w § 8 ust. 2 i 3, 
h) Wykonawca powierzył podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności, o których 
mowa w § 10, 
i) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na łączną sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1, 
j) Wykonawca dopuścił się opóźnienia w realizacji poszczególnego elementu przedmiotu umowy 
dłuższej niż 14 dni, w stosunku do terminów określonych harmonogramem rzeczowo – finansowym,     
o którym mowa w § 6, 
k) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją 
projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową oraz pomimo co najmniej 
dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie, 
l) Wykonawca nie usunął stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego  
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m) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, 
o) Wykonawca przedłożył Zamawiającemu dokumentację projektową wykonawczą niezgodną z 
wytycznymi programu funkcjonalno – użytkowego, lub uzgodnieniami z Zamawiającym – 
Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie. 
 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia – w terminie 
30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.  
 
3. W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach o jakich mowa w ust. 1 lit. m) Wykonawca 
może żądać wynagrodzenia jedynie za część przedmiotu umowy wykonaną do daty odstąpienia. 
 
4. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całego przedmiotu umowy lub tylko do części jeszcze 
nie wykonanej przez Wykonawcę. 
 
5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, która ponosi winę za odstąpienie od umowy, 
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie 
od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
d) jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada lub 
odstąpienie dotyczyło części przedmiotu umowy, Wykonawca zgłosi do dokonania przez 
Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, przedkładając jednocześnie 
kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o kosztorysy, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. d) 
tiret 4, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 21 dni roboczych; protokół odbioru wraz                                    
z zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem powykonawczym stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 
e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odstąpienia, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 
 

§ 18* 
Podmiot Udostępniający Zasoby 

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału Podmiotu Udostępniającego Zasoby. 
 

§ 18* 
Podmiot Udostępniający Zasoby 

1. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………………………, na zasoby którego w zakresie/ach 
……………. Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy      
w zakresie/ach …....................................................…………………………………………………... 
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2. W przypadku udostępniania zasobów umowy przez ….………………… z jakichkolwiek przyczyn 
w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 
podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody 
Zamawiającego, lub Wykonawca wykaże, przedstawiając stosowne dokumenty, że samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
3. Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostępniającego Zasoby,    
w przypadku wątpliwości dotyczących w szczególności rzeczywistego udostępniania zasobów przez 
Podmiot Udostępniający Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostępniania i okresu. 
 

§ 19 
Ochrona danych osobowych 

1. W przypadku powstania konieczności powierzenia lub przetwarzania danych osobowych, zgodnie      
z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 
ze zm.), zasady powierzenia lub przetwarzania tych danych zostaną uregulowane odrębną, nieodpłatną 
umową. 
 
2. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od podpisania umowy, o której mowa w ust. 1, 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa tego uchylenia, w tym z tytułu powstałej 
szkody Zamawiającego, lub osoby trzeciej, a także      w razie i z tytułu związanej z tym przerwy lub 
zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
 

§ 20 
Zmiana umowy 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna 
będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz określonych w niniejszej umowie. 

2. Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany Umowy będą mogły 
nastąpić  w następujących warunkach: 

1)  terminów wykonania umowy w przypadku: 
a) wystąpienia klęsk żywiołowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, 
przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów lub z przyczyn technologicznych 
powodujących konieczność całkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez 
Zamawiającego, 
b) wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w PFU warunków: 
geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie 
zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów sieci uzbrojenia technicznego, 
mimo zachowania należytej staranności Wykonawcy, 
c) przedłużających się procedur, opóźnień lub odmowy wydania przez organy administracji lub 
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę, 
d) niemożności wykonywania robót, gdy zmiana przepisów prawa nie dopuszcza do wykonania 
robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
e) podjęcie przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie 
przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach 
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technicznych wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją działania lub 
zaniechania działania przez którąkolwiek ze stron umowy, 
f) wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, skutkujących niemożliwością 
dotrzymania terminów wykonania umowy, a w szczególności terminu rozpoczęcia i/lub 
zakończenia robót, 
g) wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2 i 3. 

2)  sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 
a) stwierdzenia wad bądź wprowadzenia zmian w PFU skutkujących koniecznością dokonania 
poprawek lub uzupełnień, 
b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 
c) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak 
również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 
d) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w PFU lub 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 
e) wystąpienia warunków geologicznych, wodnych odbiegających w sposób istotny od przyjętych            
w PFU, 
f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
g) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie 
przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze stron umowy, 

3) zakresu przedmiotu umowy w przypadku: 
a) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie 
przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, które to działania nie 
są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, 
b) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich 
wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub w razie ich wykonania 
przez podmioty trzecie – właścicieli sieci uzbrojenia terenu, 

4)  wysokości wynagrodzenia w przypadku: 
a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, 

5) sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy                       
w przypadku: 
a) niewykonania pełnego zakresu robót i prac, 
d) zaoferowania przez Wykonawcę krótszych od założonych przez Zamawiającego terminów 
wykonania umowy. 

6)  osób, o których mowa w § 8 ust. 2 i 3, jeżeli z przyczyn obiektywnych nie są one w stanie 
uczestniczyć w realizacji niniejszej umowy (choroba, śmierć, inny wypadek losowy, a 
zaproponowane na ich miejsce przez Wykonawcę osoby dysponują równoważnymi 
kwalifikacjami. 

7) popełnienia omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omyłki w razie zaistnienia takiej 
omyłki poprzez jej poprawienie. 

 
§ 21 Zakres robót  
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wykonywanych przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wszystkich osób wykonujących wszystkie prace i roboty będące  przedmiotem 
niniejszej  umowy w trakcie realizacji zamówienia, za wyjątkiem osób: kierujących budową, 
projektantów, osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.  

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. 

4. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby 
wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była co 
najmniej 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z 
ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 
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2016 r. poz. 645 ze zm.) lub na postawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do 
pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy 
określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

5. Wykonawca, zobowiązany jest do: 

a) zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej do prac fizycznych na terenie budowy 
obejmujących prace budowlane, porządkowe, niwelację terenu po robotach ziemnych, 
zagospodarowanie terenów przewidzianych na cele zieleni izolacyjnej, zgodnie z 
wymaganiami wskazanymi  w SIWZ – klauzula społeczna – w terminie nie dłuższym niż 
14 dni od daty rozpoczęcia realizacji w/w prac określonych w harmonogramie 
rzeczowo-terminowo-finansowym, w pełnym wymiarze czasu pracy, nieprzerwanie 
przez cały okres wykonywania w/w prac; 

b) przedłożenia Zamawiającemu zgłoszenia oferty pracy przedstawionego Powiatowemu 
Urzędowi Pracy, odpisu skierowania osoby bezrobotnej przez Powiatowy Urząd Pracy do 
pracodawcy oraz umowy o pracę – w terminie do 21 dni od daty rozpoczęcia realizacji 
w/w prac określonych w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym. 

6. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę, 
wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego w terminie 
do 14 dni od ustania stosunku pracy ze zwolnionym bezrobotnym. 

7. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań 
dotyczących zatrudniania w/w osoby. Na żądanie zamawiającego, wykonawca obowiązany 
będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania w/w osoby. 

8. W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej 
przez zamawiającego liczby osób bezrobotnych, wykonawca będzie zobowiązany do 
zapłacenia zamawiającemu kary umownej, określonej w § 16 ust. 1 lit. l chyba że wykonawca 
wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy Powiatowemu Urzędowi Pracy albo 
odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, 
w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osób 
bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po 
stronie wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do 
wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego 
realizacji 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 
 

§ 22 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2015r., poz. 2164 ze zm.) oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi. 
 
2. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na inny podmiot  
obowiązków, uprawnień lub wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
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3. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 
4. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności. W przypadku, kiedy okres ubezpieczenia jest krótszy niż okres realizacji 
umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia i przedłożenia kolejnej 
polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed upływem okresu ważności aktualnej polisy. 
 
5. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego są aktualne w 
dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie uległy zmianie. 
 
6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
Załączniki do umowy: 
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami 
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 3 – Kopia polisy ubezpieczeniowej 
Załącznik nr 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy 
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