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SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCONALNO-UŻYTKOWEGO 
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1.3. Klasyfikacja robót budowlanych wg słownika CPV. 

 
2. Część opisowa  

 
2.1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
2.2.  Charakterystyczne parametry określające istniejący obiekt. 
2.3.  Opis stanu istniejącego. 

2.3.1. Informacje ogólne 
2.3.2. Systemy zasilania i sterowania pracą urządzeń uzdatniania wody 
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2.3.3. Instalacje wentylacyjne hali basenowej  
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stacji uzdatniania wody (istniejących i nowych)  
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uzdatniania wody 
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2.6.   Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
2.7.   Szczegółowy zakres poszczególnych części przedmiotu zamówienia. 

2.7.1. Roboty branży budowlanej  
2.7.2. Modernizacja systemów zasilania i sterowania urządzeń stacji 

uzdatniania wody basenowej 
2.7.3. Modernizacja basenowych central wentylacyjno - klimatyzacyjnych  

2.8. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Oświadczenia i zobowiązania. 
2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego. 
3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych a w szczególności: 
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1.2. KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPC 
 

DZIAŁ 
74000000-9  Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii 
 
GRUPA 
74200000-1  Usługi doradcze dotyczące architektury i inżynierii 
 
KLASA 
74220000-7  Usługi architektoniczne i podobne 
74230000-0  Usługi inżynieryjne 
 
KATEGORIA 
74222000-1  Usługi projektowania architektonicznego 
74232000-4  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 

1.3. KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 
 

DZIAŁ 
31000000-6 Sprzęt elektrotechniczny 
45000000-7 Prace budowlane 
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne 
51000000-9 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) 
 
GRUPA 
31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania 
50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych 
51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 
 
KLASA 
31720000-9 Urządzenia elektromechaniczne 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 
48150000-4 Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej 
50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących 

 
KATEGORIA 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
elektrycznych 
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45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45324000-4 Tynkowanie 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
48151000-1 Komputerowy system sterujący 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie: „MODERNIZACJA INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ I WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ PŁYWALNI PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE” obejmuje: 
wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 
uzyskanie niezbędnych decyzji i opinii oraz wykonanie robót budowlanych w pełnym 
zakresie wraz z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych odbiorów i dopuszczeń do 
użytkowania obiektu po modernizacji.  

Całe zadanie podzielone jest na dwa elementy:  

 Modernizację instalacji technologicznej 

 Modernizację instalacji wentylacyjnej 

Realizacja każdego z elementów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem 
uzgodnionym przez Zamawiającego, co oznacza, że każdy z elementów może być 
realizowany w innym terminie.   

Dokumentacja projektowa wykonana w oparciu o PFU musi spełniać wymagania 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

Do zadań w ramach przedmiotu zamówienia należy ponadto: 

a) Przygotowanie wszelkich dokumentów do odbioru wraz z dokumentacją 
powykonawczą włącznie. 

b) Pełnienie przez autorów dokumentacji projektowej nadzoru autorskiego przez 
cały okres prowadzenia robót budowlano – montażowych aż do odbioru i 
dopuszczeń obiektu do użytkowania. 

 

2.2. Charakterystyczne parametry określające przedmiot zamówienia:  

2.2.1. Modernizacja instalacji technologicznej 

 Przeznaczenie budynku - pływalnia publiczna  

 Zestawienie systemów uzdatniania wody, obsługiwanych przez modernizowane 
systemy zasilania i sterowania: 

 Obieg basenu sportowego 

 Obieg basenu rekreacyjnego 

 Obieg jacuzzi (nowa stacja uzdatniania wody po rozdzieleniu systemów  
 brodzika i jacuzzi).  

 Obieg brodzika dla dzieci (modernizacja instalacji zasilania brodzika).  
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2.2.2. Modernizacja instalacji wentylacyjnej 

 Przeznaczenie budynku - pływalnia publiczna  

 Modernizowane centrale wentylacyjne: N1/W1, N2/W2 – obie instalacje 
obsługują halę basenową.  

 Pozostałe systemy wentylacyjne (spoza zakresu niniejszego postepowania):  

 Zaplecze szatniowo – natryskowe (system N3/W3)  

 Gastronomia (system N4/W4)  

 Siłownia i sala gimnastyczna (system N5/W5)  

 Garaż (system W7 - przetłaczanie powietrza z podbasenia do garażu) 

 SUW (system W8) 

 Pomieszczenia reagentów i ozonownia (system W9 do W11)  

 WC – wentylatory łazienkowe 

 Zestawienie niecek i głównych atrakcji wodnych, emitujących wilgoć: 

 Basen pływacki 400 m2, temperatura wody 28°C    

 Basen rekreacyjny, basen do nauki pływania i lądowisko zjeżdżalni –  
 315 m2, temperatura wody 30 do 32°C.  

 Jacuzzi, temperatura wody 34°C. 

 Zjeżdżalnia o długości 80 m  
 
 

2.3. Opis stanu istniejącego: 

2.3.1. Informacje ogólne 

Pływalnia została wybudowana 20 lat temu.  
Na pływalni znajdują się: niecka basenu sportowego, niecka basenu rekreacyjnego z 
atrakcjami (2 gejzery i 2 leżanki) oraz dodatkowo wanna jacuzzi i zjeżdżalnia wodna o 
długości 80 m. Hala basenowa stanowi jeden obszar kubaturowy, bez przegród 
oddzielających strefę sportową od rekreacyjnej. Dłuższą ścianę zewnętrzną oraz ścianę 
szczytową w okolicach zjeżdżalni stanowi witryna szklana.  
Do chwili obecnej nie przeprowadzono gruntownych prac modernizacyjnych hali i 
zaplecza sanitarno – szatniowego i technicznego, ani zamontowanych w nich instalacji 
wentylacyjnych i technologicznych.  
Bezpośrednio do hali basenowej przylega zaplecze szatniowo – natryskowe oraz 
pomieszczenie ratownika. Zaplecze techniczne obiektu stanowi podbasenie, w którym 
zainstalowano urządzenia do uzdatniania wody oraz centrale do wentylacji hali z 
basenem i pozostałych pomieszczeń. Niniejszym postępowaniem objęta jest instalacja 
zasilenia i sterowania urządzeń stacji uzdatniania wody basenowej we wszystkich 
obiegach oraz zasilenia i sterowania central wentylacyjno – klimatyzacyjnych, 
obsługujących halę basenową. 
 

2.3.2. Systemy zasilania i sterowania pracą urządzeń uzdatniania wody 
basenowej  

W obiekcie funkcjonują dwa obiegi uzdatniania wody:  
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 Stacja uzdatniania dla basenu sportowego 

 Stacja uzdatniania wspólna dla basenu rekreacyjnego, brodzika dla dzieci, 
jacuzzi i zjeżdżalni.  

Takie rozwiązanie nie spełnia obecnie obowiązujących przepisów i wymagań, w 
szczególności wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 
2015 roku (Dziennik Ustaw poz. 2016 z dnia 2 grudnia 2015 r). Istniejące rozwiązanie 
jest również uciążliwe funkcjonalnie – trudno jest utrzymać właściwe parametry 
chemiczne wody oraz temperaturę w poszczególnych obiegach (te procesy w dużej 
mierze regulowane są ręcznie przez pracowników obsługi).  
Wydajność stacji uzdatniania wody nie jest wystarczająca, a pompy zasilone są 
bezpośrednio z sieci (bez falowników), co praktycznie uniemożliwia optymalizację ich 
pracy.  
Konieczne jest, zatem rozdzielenie systemów uzdatniania wody, polegające na 
wykonaniu nowej stacji uzdatniania wody dla jacuzzi oraz modernizacja instalacji 
zasilania brodzika dla dzieci.  
Elementy zasilania i zabezpieczenia elektrycznego są wyeksploatowane i wymagają 
wymiany. Ponadto nowe stacje uzdatniania wymagają nowych instalacji zasilających i 
sterujących.  
Układ kontroli i dozowania środków chemicznych jest wyeksploatowany i nie działa 
poprawnie, co może rodzić zagrożenie dla użytkowników obiektu. Brak też możliwości 
archiwizowania danych, co praktycznie uniemożliwia optymalizację nastaw parametrów 
mającą na celu poprawę jakości wody i redukcję kosztów eksploatacji. Konieczne jest 
wykonanie nowych systemów pomiaru parametrów wody i sterowania procesami 
dozowania reagentów chemicznych dla wszystkich obiegów wody basenowej 
(istniejących i nowych).   

 

2.3.3. Instalacje wentylacyjne hali basenowej  

Hala basenowa obsługiwana jest przez dwa systemy wentylacyjne z zastosowaniem 
dwóch niezależnych basenowych central wentylacyjno – klimatyzacyjnych DanX 12/24 
firmy Dantherm. Wydajność projektowana obu instalacji wynosi odpowiednio N/W 
18200/19110 i 15550/16330 m3/h. W projekcie nie uwzględniono zysków wilgoci od 
atrakcji wodnych i wskazane jest zwiększenie wydajności dla całej hali do łącznie około 
48.800 m3/h.  
Nawiew powietrza do hali basenowej odbywa się głównie poprzez nawiewniki 
zamontowane w poziomie posadowienia przeszkleń zewnętrznych.  
Wywiew powietrza z hali odbywa się za pomocą kratek wywiewnych, zamontowanych 
w górnej części hali. Sposób dystrybucji powietrza wentylacyjnego w hali basenowej jest 
prawidłowy, jednak wydajność strumienia powietrza wentylacyjnego, zgodnie z 
przeprowadzonymi pomiarami, jest mniejsza w stosunku do wartości projektowanej. 
Szczególnie nie domaga instalacja wywiewna z hali basenowej (dotyczy obu systemów 
– N1W1 i N2W2). Na podstawie wykonanych pomiarów stwierdzono, że przyczyną 
mniejszej wydajności są większe straty ciśnienia w wywiewnych przewodach 
wentylacyjnych w stosunku do przewidywanych w projekcie. Brak falowników 
uniemożliwia zwiększenie prędkości obrotowej tych wentylatorów w celu zwiększenia 
wydajności zamontowanych wentylatorów. Po modernizacji zamontowane będą 
falowniki i zwiększenie wydajności w pewnym zakresie będzie możliwe. Konieczne jest 
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rozpoznanie przyczyny zbyt dużych strat przepływu powietrza wywiewanego jej 
usunięcie. W tym celu przed złożeniem oferty konieczna jest wizja lokalna potencjalnych 
wykonawców.  

Centrale wyposażone są w następujące bloki funkcyjne: 

 Sekcje filtracji powietrza zewnętrznego i wywiewanego. 

 Sekcje wentylatorów nawiewnego i wywiewnego – wentylatory promieniowe z 
przekładnią pasową, z silnikami dwubiegowymi, bez falowników. 

 Wymiennik krzyżowy do odzysku ciepła z usuwanego powietrza.  

 Komora mieszania, umożliwiająca recyrkulację powietrza 0-100%, zależnie od 
potrzeb. Powietrze recyrkulacyjne w całości przepływa przez wymiennik 
krzyżowy, gdyż przepustnica recyrkulacyjna zlokalizowana jest po stronie czerpni 
i wyrzutni w stosunku do wymiennika. Rozwiązanie to powoduje duże straty 
przepływu powietrza przez wymiennik w trybie recyrkulacji. 

 Nagrzewnica wodna, do podgrzewu powietrza nawiewanego. 

 Pompa ciepła rewersyjna, latem chłodząca powietrze nawiewane, zimą 
stanowiąca kolejny stopień odzysku ciepła z usuwanego powietrza poprzez 
chłodzenie powietrza usuwanego do wyrzutni i podgrzewanie powietrza 
nawiewanego przed nagrzewnicą.   

Przedmiotowe instalacje wentylacyjne nie były do chwili obecnej modernizowane.  

 

2.4. Uzasadnienie i uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.4.1. Wykonanie nowych systemów zasilania i sterowania pracą urządzeń stacji 
uzdatniania wody (istniejących i nowych)  

Aktualny stan instalacji zasilającej i sterującej pracą urządzeń stacji uzdatniania wody 
wymaga jej wymiany na nową, obejmującą zarówno dwa istniejące obiegi basenu 
sportowego i rekreacyjnego (w tym urządzenia atrakcji wodnych i zjeżdżalni) jak i obiegi 
wody dla jacuzzi i brodzika dla dzieci.   

1. Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie systemów zasilania i 
sterowania dla instalacji uzdatniania wody basenowej w sposób gwarantujący 
spełnianie wszystkich obowiązujących obecnie przepisów i wymagań w tym 
również wymagań wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 
listopada 2015r. (Dziennik Ustaw poz. 2016 z dnia 2 grudnia 2015r). 

2. Obowiązkiem Wykonawcy będzie udzielenie Zamawiającemu gwarancji 
spełniania przez wodę basenową parametrów, o których mowa w punkcie 1., a 
w szczególności zagwarantowanie utrzymania wymaganego poziomu chloru 
związanego oraz poziomu THM-ów.  

3. Instalacje należy zaprojektować i wykonać w sposób umożliwiający 
odgraniczenie zużycia świeżej wody uzupełniającej obiegi basenowe do poziomu 
30 - 40 litrów na jednego kąpiącego się. 

4. Inne wymagania eksploatacyjne związane z gwarancjami, o których mowa w 
punkcie 2. Wykonawca określi w instrukcji obsługi instalacji. 
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5. Instalacje należy zaprojektować i wykonać dla maksymalnej frekwencji 
użytkowników określonych w „Wymaganiach sanitarno – higienicznych dla 
krytych pływalni” wydanych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej – 
Departament Zdrowia Publicznego autorstwa Czesława Sokołowskiego z grudnia 
1998 r. 

6. Zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres ich 
użytkowania jak dla obiektu nowo wznoszonego. 

7. Transport materiałów i urządzeń oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie 
mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych 
pomieszczeń obiektu. Ewentualne, konieczne wyburzenia związane ze 
stworzeniem dróg transportowych oraz roboty budowlane na zewnątrz obiektu 
należy uzgodnić z właściwymi organami administracyjnymi na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie koniecznych zezwoleń na 
prowadzenie prac. 

9. Teren prac winien być wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem dla osób 
postronnych. Sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z 
przedstawicielami Zamawiającego. 

10. Materiały z robót rozbiórkowych, nieprzeznaczone do ponownego wykorzystania, 
oraz inne odpady należy wywozić na bieżąco z uwagi na ograniczone miejsce na 
ich składowanie. 

11. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych, 
materiały takie powinny być dowożone na bieżąco, w ilości nieprzekraczającej 
dziennego zużycia. 

12. Uszkodzone nawierzchnie terenu, w razie ich zniszczenia, po zakończeniu prac 
powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. 

13. Realizacja robót musi się odbywać w trakcie normalnej eksploatacji obiektu w 
sposób niezakłócający jego użytkowania. 

14. Dopuszcza się jedynie kilkugodzinne przerwy na przełączenie istniejącej 
instalacji na nowo wykonane. 

 

2.4.2. Modernizacja basenowych central wentylacyjno – klimatyzacyjnych   

Aktualny stan instalacji wentylacyjnej oraz obecnie obowiązujące formalne wymagania 
dotyczące tego typu instalacji wywołują następujące uwarunkowania realizacji robót: 

1. Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji central 
wentylacyjnych w sposób gwarantujący spełnianie wszystkich obowiązujących 
obecnie przepisów i wymagań, a w szczególności  wymagań wprowadzonych 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
(Dz.U. 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. 
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2. Wykonawca określi w instrukcji obsługi instalacji wymagania eksploatacyjne 
zapewniające poprawne, bezusterkowe i energooszczędne funkcjonowanie 
wykonanych instalacji oraz warunkujące świadczenia gwarancyjne  

3. W zakresie modernizacji basenowych central wentylacyjno – klimatyzacyjnych 
zastosowanie mają również wymagania i uwarunkowania, zawarte w 
podpunktach 5 do 14 w rozdziale 2.4.1 niniejszego opracowania  

 

2.4.3. Likwidacja przyczyny dużych oporów przepływu instalacji wywiewnej z hali 
basenowej   

Likwidacja przyczyny dużych oporów przepływu powietrza w instalacji wywiewnej z hali 
basenowej wymaga jej wcześniejszego rozpoznania w obiekcie. Redukcja oporów 
przepływu konieczna jest w celu uzyskania niezbędnego poziomu wydajności powietrza 
w hali basenowej dla celów usuwania wilgoci i ogrzewania hali oraz likwidacji 
nadciśnienia, powodującego rozprzestrzenianie się wilgoci do ościennych pomieszczeń 
i przegród budowlanych.   

 

2.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe zadania inwestycyjnego, cel i 
korzyści wynikające z jego realizacji 

2.5.1. Modernizacja systemów zasilania i sterowania urządzeń stacji uzdatniania 
wody 

Celem realizacji tego zadania inwestycyjnego jest wymiana zużytych elementów 
zasilania i sterowania istniejących urządzeń stacji uzdatniania wody, rozbudowa 
obwodów zasilania i sterowania do potrzeb obsługi dodatkowych stacji uzdatniania 
wody dla jacuzzi i modernizacji obiegu brodzika dla dzieci. Przeprowadzona 
modernizacja ma również za zadanie zapewnienie bardziej ekonomicznej pracy 
instalacji oraz uzyskania parametrów wody basenowej zgodniej z obowiązującymi 
przepisami i wymaganiami. 

Wymagane właściwości zadania inwestycyjnego:  

a) Nowa szafa zasilająco – sterująca powinna umożliwić zasilenie i sterowanie 
wszystkich urządzeń stacji uzdatniania wody (istniejących, pozostawionych do 
dalszej eksploatacji i nowych). Dotyczy urządzeń i elementów 4 stacji uzdatniania 
wody: basenu sportowego, rekreacyjnego, brodzika dla dzieci i jacuzzi a także 
atrakcji wodnych (2 leżanki i 2 gejzery) i zjeżdżalni.  

b) Szafa zasilająco – sterująca powinna być wyposażona w sterownik PLC, 
realizujący algorytmy umożliwiające pomiar i regulację wszystkich niezbędnych 
parametrów pracy wszystkich 4 stacji uzdatniania wody. Ze względu na 
odległości pomiędzy elementami poszczególnych stacji uzdatniania wody i 
ryzyko wystąpienia zakłóceń przesyłanych sygnałów pomiarowych i sterujących 
zaleca się zastosowanie zdalnych wyspowych portów wejść/wyjść, połączonych 
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ze sterownikiem za pomocą komunikacji cyfrowej. Sterownik powinien być 
wyposażony w porty komunikacji cyfrowej (minimum 2 różne - protokół ModBus 
TCP/IP, ModBus RTU albo CAN), w celu komunikowania się z urządzeniami 
peryferyjnymi (porty we/wy, przekształtniki częstotliwości pomp cyrkulacyjnych, 
itp.) oraz niezależnie z systemem nadrzędnym (BMS).  

c) Nowa system zasilania powinna umożliwić automatyczne sterowanie całym 
procesem uzdatniania wody, a w szczególności:  

 automatyczne zarządzanie procesem filtracji i płukania filtrów (sterowanie 
zaworami pneumatycznymi lub elektrycznymi w zestawach filtracyjnych oraz 
sterowanie pracą pomp cyrkulacyjnych a w przypadku filtrów 
podciśnieniowych zarządzanie synchroniczną pracą pomp przed i za filtrem), 

 płynny pomiar i precyzyjną regulację poziomu wody w zbiornikach 
retencyjnych, 

 płynną, kaskadową regulację temperatury wody w nieckach basenowych, 
umożliwiającą obniżenie chwilowego zapotrzebowania mocy grzewczej i 
związanych z nią opłat (regulator temperatury wody w basenie będzie 
wyliczał temperaturę wody basenowej na wylocie z wymiennika a drugi 
regulator będzie odpowiedzialny za płynną regulację tej wyliczonej 
temperatury poprzez sterowanie pracą zaworu regulacyjnego po stronie 
pierwotnej wymiennika), 

 zarządzanie pracą falowników zasilających pompy cyrkulacyjne (zmiana 
wysterowania każdej z pomp w celu uzyskania wymaganej wydajności stacji 
uzdatniania wody, innej dla procesu płukania i innej dla procesu filtracji), 

 płynne sterowanie procesem dozowania podchlorynu sodu w oparciu o 
pomiar zawartości chloru wolnego a w razie awarii elektrody chlorowej w 
oparciu o pomiar potencjału Redox., 

 płynne sterowanie procesem dozowania korektora pH (w oparciu o pomiar 
pH) i koagulanta (wydajność ustawiana przez pracownika obsługi stosownie 
do parametrów stosowanego koagulantu). 

d) Nowa automatyka powinna niezależnie dla każdego obiegu realizować pomiar 
pH, Redox, zawartości chloru całkowitego i wolnego oraz wyliczanie zawartości 
chloru związanego. Sterownik powinien umożliwić wygodną kalibrację elektrod 
za pomocą np. przenośnych urządzeń mobilnych, komunikujących się ze 
sterownikiem za pomocą np. sieci WiFi.  

e) Nowa automatyka powinna realizować funkcje bezpieczeństwa, polegające 
między innymi na: 

 wyłączeniu procesu dozowania, jeżeli poziom wolnego chloru obniży się 
poniżej zadanej alarmowej wartości (zabezpieczenie przed 
przechlorowaniem wody skutkiem uszkodzenia sondy pomiarowej, 
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detektora przepływu wody przez celę pomiarową lub podobnych 
okoliczności), 

 wyłączeniu dozowania po zaniku sygnału z detektora przepływu wody przez 
celę pomiarową, 

 wyłączeniu pompy cyrkulacyjnej przy zbyt niskim poziomie wody w zbiorniku 
retencyjnym, 

 zamknięciu zaworu regulacyjnego podgrzewu wody basenowej po 
przekroczeniu granicznej wartości temperatury wody basenowej na wylocie 
z wymiennika ciepła, 

 sygnalizacji zużycia elektrody pomiarowej pH lub chloru po przekroczeniu 
dopuszczalnego nachylenia charakterystyki podczas kalibracji. 

f) Wszystkie pompy cyrkulacyjne wody basenowej (filtracyjne, atrakcji wodnych i 
zjeżdżalni) powinny mieć możliwość płynnej regulacji wydajności poprzez 
zastosowanie do ich zasilania przemienników częstotliwości. Zmiana wydajności 
powinna odbywać się za pomocą sterownika zamontowanego w szafie zasilająco 
– sterującej. Zastosowanie przemienniki powinny być przystosowane do pracy w 
agresywnych warunkach, w otoczeniu powietrza zawierającego wilgoć i związki 
chloru. Wymagane jest zastosowanie urządzeń o klasie ochronności obudowy 
IP66.  

g) Przemienniki częstotliwości powinny umożliwiać pomiar mocy chwilowej 
pobieranej przez pompy.  

h) Przemienniki częstotliwości powinny być wyposażone w porty komunikacji 
cyfrowej z protokołem obsługiwanym przez sterownik wymieniony w p. b, jednak 
protokołem innym, niż wykorzystywany do przesyłania informacji do systemu 
nadrzędnego (BMS). Komunikacja cyfrowa ze sterownikiem umożliwi centralne 
sterowanie pracą pomp oraz przesyłanie informacji zwrotnej do sterownika o 
alarmach, pobieranej mocy chwilowej i realizowanej częstotliwości).  

i) System sterowania powinien być wyposażony w środki techniczne do pomiaru 
chwilowej mocy grzewczej wymienników podgrzewu wody basenowej.  

j) Wymieniony w p. b sterownik powinien umożliwiać archiwizację wybranych 
parametrów (nastawy i odczyty temperatur wody w nieckach, poziomu wolnego i 
związanego chloru w wodzie, poziomu pH i potencjału Redox, mocy pomp 
obiegowych, zużytego ciepła i energii elektrycznych przez poszczególne obiegi 
basenowe, itp.). Parametry powinny być dostępne w postaci tabel i wykresów.  

k) Sterownik powinien być wyposażony w funkcję wielodotyku, umożliwiającą łatwe 
powiększanie lub pomniejszanie wykresów i przesuwanie na osi czasu w celu 
szybkiego uzyskania dostępu do danych z dowolnego okresu i oglądania 
wybranego odcinka tego wykresu w czytelnej rozdzielczości i dokładności.   
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2.5.2. Modernizacja basenowych central wentylacyjno – klimatyzacyjnych  

Celem realizacji tego zadania inwestycyjnego jest wymiana zużytych pomp ciepła oraz 
zużytych elementów zasilania i sterowania w istniejących centralach wentylacyjno – 
klimatyzacyjnych N1W1 i N2W2. Inne cele i korzyści to zwiększenie precyzji regulacji 
parametrów powietrza oraz uzyskanie niższych kosztów funkcjonowania obiektu.  

Wymagane cele i właściwości zadania inwestycyjnego:  

a) Wymiana zużytych rewersyjnych pomp ciepła w centralach wentylacyjno – 
klimatyzacyjnych umożliwi dodatkowy odzysk ciepła z usuwanego powietrza w 
okresie przejściowym i zimowym, co skutkować będzie redukcją zużycia ciepła 
przez te centrale. Zastosowanie dodatkowych skraplaczy chłodzonych wodą, 
umożliwi w przyszłości podłączenie systemu wstępnego podgrzewu ciepłej wody 
użytkowej lub wody basenowej oraz umożliwi optymalizację pracy instalacji 
chłodniczej.    

b) W trybie odzysku ciepła pompa ciepła w każdej centrali powinna pracować z 
efektywnością średnioroczną COP nie mniejszą od 5,0 i wytwarzać minimum 50 

kW ciepła. Należy przyjąć parametry powietrza zewnętrznego 30C/45% oraz 

wewnętrznego 30C/60%. System powinien umożliwić pracę bądź samego 
skraplacza chłodzonego powietrzem bądź obu skraplaczy łącznie (skraplacza 
chłodzonego powietrzem i skraplacza chłodzonego wodą). Moc skraplacza 
chłodzonego wodą minimum 50 kW, moc skraplacza chłodzonego powietrzem 
powinna być wystarczająca do samodzielnej pracy, gdy nie jest pobierane ciepło 
ze skraplacza chłodzonego wodą.    

c) Wymiana zużytych rewersyjnych pomp ciepła w centralach wentylacyjno – 
klimatyzacyjnych umożliwi również chłodzenie hali basenowej w okresie lata a 
dodatkowy skraplacz chłodzony wodą powinien w tym trybie umożliwić w 
przyszłości zagospodarowanie ciepła odpadowego przy chłodzeniu do 
wstępnego podgrzewu wody użytkowej lub basenowej.  

d) Zastosowane w każdej z central N1W1 i N2W2 pompy ciepła powinny posiadać 
przynajmniej dwa stopnie regulacji mocy (tandem lub sprężarka inwerterowa). 
Rurociągi na ssaniu i tłoczeniu (przed i za sprężarkami) powinny być wyposażone 
w króćce serwisowe do wkręcenia presostatów niskiego i wysokiego ciśnienia, 
analogowych przetworników ciśnienia oraz po jednym dla celów serwisowych 
(łącznie po 3 szt. na ssaniu i 3 szt. na tłoczeniu). W celu optymalizacji 
efektywności pompy ciepła w trybie grzania oraz zagospodarowania ciepła 
odpadowego w trybie chłodzenia należy przewidzieć w przyszłości możliwość 
odzysku ciepła do wody basenowej lub ciepłej wody użytkowej. Dlatego należy 
zamontować dodatkowy skraplacz chłodzony wodą. System automatyki powinien 
posiadać możliwość sterowania pompą wodną obiegu chłodzenia skraplacza.  
Podłączenie instalacji wodnej jest poza zakresem bieżącego postępowania 
przetargowego.  
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e) Zastosowanie nowej automatyki do basenowych central wentylacyjno - 
klimatyzacyjnych skutkować powinno poprawą właściwości regulacyjnych 
parametrów powietrza oraz redukcją zużycia ciepła i energii elektrycznej 
zużywanej przez te centrale. Efekt oszczędności powinien być osiągnięty przede 
wszystkim poprzez optymalizację wydajności wentylatorów, optymalizację 
poboru powietrza zewnętrznego w stosunku do recyrkulacyjnego i optymalizację 
sterowania procesem ogrzewania i regulacji wilgotności. A w szczególności 
poprzez: 

 elektroniczny pomiar i regulację wydajności wentylatorów (stabilizacja 
wydajności nawiewu i wywiewu przy zmieniających się oporach przepływu 
wynikających z pracy z częściową recyrkulacją, optymalizacja mocy 
wentylatorów, redukcja mocy wentylatorów przy pracy w recyrkulacji), 

 redukcję mocy wentylatorów wynikającą z bieżącej redukcji wydajności, gdy 
w oparciu o pomiar parametrów jakościowych powietrza wydajność 
nominalna nie będzie potrzebna, 

 kaskadową regulację temperatury w hali basenowej (temperatura powietrza 
nawiewanego regulowana jest jako funkcja potrzeb grzewczych 
generowanych przez regulator temperatury powietrza w hali basenowej), 

 optymalizację pracy pompy ciepła (załączanie jednej lub dwóch sprężarek i 
sterowanie przepustnicami recyrkulacji długiej, krótkiej oraz czerpni i wyrzutni 
w celu uzyskania maksymalnego efektu energooszczędności). 

f) Nowa automatyka powinna dodatkowo zapewnić: 

 Pomiar i regulację wilgotności powietrza w dwóch trybach: w trybie aktywnej 
pompy ciepła oraz w trybie nieaktywnej pompy ciepła (tryb zmieniany 
automatycznie, po detekcji możliwości prawidłowej pracy oraz opłacalności 
pracy pompy ciepła). 

 Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy realizowane będzie 
poprzez pomiar temperatury powrotu czynnika grzewczego. Funkcja będzie 
aktywna również przy wyłączonej pracy centrali.  

 Płynne sterowanie mocy odzysku ciepła w wymienniku krzyżowym w okresie 
przejściowym i letnim dla celów free-coolingu.  

 Zabezpieczenie przeciwoblodzeniowe wymiennika krzyżowego realizowane 
za pomocą przepustnicy recyrkulacji długiej (metoda nie wymaga nadwyżki 
mocy w nagrzewnicy w stosunku do metody zabezpieczenia przed 
oblodzeniem za pomocą przepustnicy by-pass).  

 Realizacja funkcji podciśnienia powietrza w hali basenowej, nawet podczas 
pracy w recyrkulacji. Funkcja wymaga niezależnego sterowania każdą 
przepustnicą (zależnie od potrzeb uchylana musi być przepustnica wyrzutni 
przy zamkniętej przepustnicy czerpni).  
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 Funkcja zabezpieczająca sekcje czerpne (filtr, przepustnicę) przed 
oblodzeniem (przed cofkami wilgotnego powietrza podczas recyrkulacji w 
obszar wychłodzonych elementów czerpni). Funkcja wymaga sterowania 
niezależnego każdą przepustnicą.   

 Śledzenie rzeczywistego położenia każdej z przepustnic dla celów 
diagnostycznych.  

 Pomiar ciśnienia odparowania i skraplania pompy ciepła oraz temperatury 
par przegrzanych. Diagnostyka poprawności działania pompy ciepła a w 
szczególności zaworu rozprężnego, stanu czynnika chłodniczego, itp. 

 Bieżące monitorowanie współczynnika efektywności COP. Funkcje 
optymalizacji pracy pompy ciepła, mające na celu uzyskiwanie maksymalnej 
efektywności energetycznej poprzez odpowiednie wysterowanie przepustnic.   

 Archiwizacja zużytej energii elektrycznej oraz wytworzonego ciepła przez 
pompę ciepła.  

 Pomiar wydajności usuwania wilgoci z hali basenowej.  

 Pomiar mocy elektrycznej, pobieranej przez wentylatory, archiwizacja zużytej 
energii elektrycznej.  

 Archiwizacja czasu pracy wentylatorów i sprężarek pompy ciepła.  

 Wyświetlanie mocy cieplnej pobieranej przez nagrzewnicę, archiwizacja 
zużytego ciepła.  

 Płynny pomiar i wyświetlanie stopnia zabrudzenia filtrów, informacja o 
konieczności wymiany po przekroczeniu pierwszego progu zabrudzenia oraz 
awaryjne zatrzymanie centrali po przekroczeniu drugiego, krytycznego progu 
zabrudzenia.  

 Kontrolę zerwanych pasków przekładni wentylatorów 

 Wizualizację pracy centrali z możliwością zmiany nastaw z poziomu 
kolorowego dotykowego panelu sterującego o przekątnej ekranu nie 
mniejszej niż 3,5”.  

 Dostęp zdalny z poziomu komputera klasy PC (oparty na systemie Windows 
XP lub wyższy), smartfonów (z systemami Android i IOS) zarówno w sieci 
wewnętrznej jak i z poziomu internetu (zakres: nie uwzględnia 
doprowadzenia sieci internetowej lub podłączenia do istniejącej sieci)  

 Możliwość udostępnienia zmiennych do systemu nadrzędnego (SCADA lub 
BMS) po protokole TCP/IP 
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 Wizualizacja wartości zadanych i mierzonych parametrów wilgotności i 
temperatury hali (historia w formie wykresu w osi czasu, minimum 1 tydzień 
wstecz)  

 Prowadzenie automatycznego dziennika (historii) stanów alarmowych i 
awarii. 

 Przynajmniej 2 minutowe podtrzymanie pracy sterownika w przypadku braku 
napięcia zasilającego centrali wentylacyjnej (np. zapis stanu alarmowego w 
historii, przesłanie wiadomości alarmowej) 

 Wysyłanie informacji o awarii na telefon komórkowy w postaci wiadomości 
tekstowych sms (w przypadku dostępności sieci internetowej)  

 Napędy przepustnic z sygnałem zwrotnym po protokole komunikacyjnym, 
potwierdzającym bieżący stan otwarcia przepustnicy (autodiagnoza 
poprawności działania przepustnic oraz siłowników).  

 

2.5.3. Redukcja oporów przepływu instalacji wywiewnej z hali basenowej  

W ramach zadania inwestycyjnego należy dokonać pomiarów istniejącej instalacji 
wywiewnej i określić przyczynę dużych oporów przepływu powietrza z tej instalacji. Nie 
wyklucza się zamontowania kierownic powietrza lub wymiany stratnych elementów 
instalacji, nie wyklucza się również zwiększenia liczby krat wywiewnych lub renowacji 
krat istniejących. W wyniku działania Wykonawcy powinna nastąpić redukcja oporów 
przepływu, pozwalająca na zwiększenie wydajności central do poziomu projektowanego 
przy częstotliwości 50 Hz (przy późniejszym wykorzystaniu falowników wskazane 
zwiększenie wydajności central N1W1 i N2W2 do 24.000 m3/h każda).     

 

2.6. Ogólny zakres prac  

2.6.1. Zakres prac modernizacyjnych instalacji technologicznej  

W ramach realizacji inwestycji należy wykonać wszystkie konieczne prace projektowe 
oraz roboty obejmujące: 

 

1. Zaprojektowanie rozwiązań technicznych będących przedmiotem niniejszego 
zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji instalacji technologicznych. 

2. Wymianę zużytych szaf zasilająco sterujących stacji uzdatniania wody i w miarę 
potrzeb zużytego okablowania. Zastosowanie nowych szaf, obsługujących 
istniejące (pozostawione do dalszej eksploatacji) i nowe urządzenia stacji 
uzdatniania wody basenowej.  
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3. Montaż innych elementów automatyki stacji uzdatniania wody basenowej wraz z 
ich okablowaniem, w tym wszelkiego rodzaju czujników i elementów 
wykonawczych.  

4. Roboty branży budowlanej, związane z zabezpieczaniem placu budowy, a w 
szczególności tych elementów i pomieszczeń, które mają pozostać w stanie 
nienaruszonym, oraz wszystkie inne roboty budowlane, umożliwiające 
wykonanie podstawowego zadania modernizacji instalacji technologicznych. 

 

2.6.2. Zakres prac modernizacyjnych instalacji wentylacyjnej   

W ramach realizacji inwestycji należy wykonać wszystkie konieczne prace projektowe 
oraz roboty obejmujące: 

 

1. Zaprojektowanie rozwiązań technicznych będących przedmiotem niniejszego 
zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji instalacji wentylacyjnych. 

2. Wymianę zużytych pomp ciepła i automatyki w basenowych centralach 
wentylacyjno – klimatyzacyjnych, montaż dodatkowych przepustnic 
umożliwiających optymalizację zużycia energii,  

3. Naprawę i konserwację skorodowanych lub mechanicznie uszkodzonych 
elementów obudowy central wentylacyjnych N1W1 i N2W2.  

4. Rozpoznanie i usunięcie przyczyny dużych oporów przepływu powietrza przez 
instalację wywiewną obu systemów wentylacyjnych (N1W1 i N2W2).  

5. Roboty branży budowlanej, związane z zabezpieczaniem placu budowy, a w 
szczególności tych elementów i pomieszczeń, które mają pozostać w stanie 
nienaruszonym, oraz wszystkie inne roboty budowlane, umożliwiające 
wykonanie podstawowego zadania modernizacji central wentylacyjno - 
klimatyzacyjnych. 

 

2.7. Szczegółowy zakres poszczególnych części przedmiotu zamówienia: 

2.7.1. Roboty branży budowlanej  

W ramach robót budowlanych należy wykonać wszystkie prace związane z 
odpowiednim zabezpieczaniem placu budowy, a następnie po wykonaniu zadania 
uporządkowaniem placu budowy.  

 

2.7.2. Modernizacja systemów zasilania i sterowania urządzeń stacji uzdatniania 
wody basenowej 

Modernizacja systemów zasilania i sterowania praca stacji uzdatniania wody będzie 
obejmowała następujące prace: 
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1. Demontaż zużytych szaf zasilająco – sterujących, montaż w ich miejsce 
nowych szaf spełniających wymagania zawarte w p. 2.5.1. 

2. Montaż pozostałych elementów automatyki sterującej, w tym czujników 
temperatury, zaworów regulacyjnych, cel pomiarowych jakości wody basenowej 
z sondami chloru wolnego, związanego, pH i Redox oraz detektorem przepływu 
wody basenowej, elektrozaworów dopełniających obiegi wodne, czujników 
ciśnienia do pomiaru poziomu wody w zbiornikach retencyjnych, itp.   

3. Montaż przekształtników częstotliwości do pomp cyrkulacyjnych 

4. Wykonanie okablowania zasilającego i sterującego, w tym również okablowania 
do zaworów pneumatycznych lub elektrycznych w zestawach filtracyjnych 

5. Wykonanie odrębnej, kompletnej instalacji uzdatniania wody dla wanny 
whirlpool na bazie filtra podciśnieniowego ze złożem żwirowo-piaskowym z 
warstwą węgla aktywnego o grubości nie mniszej niż 20 cm oraz 
średniociśnieniową lampą UV z minimalną dawką promieniowania 600 J/m2. 

6. Wykonanie modernizacji instalacji uzdatniania wody brodzika dla dzieci poprzez 
wprowadzenie dezynfekcji UV przy pomocy lampy średniociśnieniowej z dawką 
promieniowania 600J/m2. Wykonanie stacji wytwarzania i dozowania dwutlenku 
chloru, wprowadzenie ciągłej kontroli strumienia uzdatnionej wody zasilającej 
brodzik przy pomocy przepływomierza elektromagnetycznego i jego regulację.  

7. Montaż przepływomierzy elektromagnetycznych do kontroli pracy instalacji. 

8. Uruchomienie wykonanych instalacji (w tym wykonanie niezbędnych pomiarów i 
optymalizacja nastaw parametrów pracy urządzeń), przeprowadzenie szkolenia 
dla pracowników obsługi technicznej. 

 

2.7.3. Modernizacja basenowych central wentylacyjno - klimatyzacyjnych  

Modernizacja basenowych central wentylacyjno – klimatyzacyjnych obejmowała będzie 
następujące prace: 

1. Demontaż istniejących uszkodzonych elementów pomp ciepła, montaż w ich 
miejsce nowych, umożliwiających stopniowanie mocy chłodniczej oraz pracę 
rewersyjną (chłodzenie powietrza nawiewanego w okresie lata oraz dodatkowy 
odzysk ciepła z usuwanego powietrza w pozostałym okresie). Ciepło wytworzone 
w trybie odzysku ciepła będzie kierowane do wstępnego podgrzewu powietrza 
nawiewanego (skraplacz przed nagrzewnicą). Konieczne jest wykonanie 
stosownych tac ociekowych i odkraplaczy, aby umożliwić odpływ kondensatu 
zarówno przy pracy w trybie chłodzenia jak i w trybie odzysku ciepła.  

2. Montaż dodatkowej przepustnicy recyrkulacyjnej, umożliwiającej przepływ 
powietrza z pominięciem wymiennika krzyżowego.  

3. Naprawa uszkodzonych elementów obudowy, zabezpieczenie antykorozyjne 
(szczególnie elementów narażonych na zawilgocenie). 
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4. Demontaż starej automatyki i montaż nowej wraz z falownikami, umożliwiającymi 
płynną regulację wydajności. Automatyka powinna spełniać wymagania zawarte 
w p. 2.5.2. 

5. Uruchomienie wykonanych instalacji (w tym wykonanie niezbędnych pomiarów i 
optymalizacja nastaw parametrów pracy urządzeń), przeprowadzenie szkolenia 
dla pracowników obsługi technicznej.  

6. Rozpoznanie przyczyny dużych oporów przepływu powietrza i usunięcie tej 
przyczyny w celu osiągnięcia wymaganej wydajności instalacji wywiewnej w obu 
systemach (N1W1 i N2W2). Po usunięciu przyczyny dużych oporów przepływu 
powietrza należy wykorzystać możliwość płynnej zmiany wydajności 
wentylatorów za pomocą falowników i podjąć próbę zwiększenia wydajności obu 
central ponad wartość projektowaną, zwracając uwagę, aby nie przekroczyć 
prądów znamionowych wentylatorów. Zalecane zwiększenie wydajności każdej 
z central do wartości 24000 m3/h.  

 

2.8. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej w trzech 
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na uzgodnionym z Zamawiającym nośniku 
informacji. 

Dokumentacja projektowa dla instalacji technologicznej oraz instalacji wentylacyjnej 
wykonana będzie niezależnie, w dwóch odrębnych skoroszytach.  

Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację projektów co do 
przyjętych szczegółowych rozwiązań. Na ich podstawie Wykonawca musi uzyskać 
wszystkie pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji robót budowlanych, jeżeli 
ich zakres będzie tego wymagał. 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca musi przedstawić do 
zatwierdzenia harmonogram prac. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na obiekcie (Terenie Budowy). 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie realizacji 
Zlecenia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1. Utrzymywania terenu budowy w należytym porządku. 

2. Segregacji gruzu i materiałów z demontażu i składowania w wyznaczonym przez 
zamawiającego miejscu do czasu ich wywozu. 

3. Zabezpieczenia terenu budowy oraz innych pomieszczeń przed wpływem 
prowadzonych robót (drgania, hałas, zanieczyszczenia). 

 
Stosując się do powyższych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny 
wzgląd na: 

1. Lokalizację składowisk materiałów i dróg dojazdowych. 
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2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a. porażeniem prądem 

b. zanieczyszczeniem placu oraz budynku pływalni 

c. możliwością powstania pożaru. 

3. Środki ostrożności i zabezpieczenia terenu prac przed dostępem dzieci.  
 
Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie realizacji robót. 
Elementy z demontażu takie jak gruz stanowią własność Wykonawcy i jego 
obowiązkiem jest ich stosowne zagospodarowanie, w zgodzie z obowiązującym 
przepisami.  
Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska. 
W przypadku elementów przeznaczonych do demontażu i rozbiórki a potencjalnie 
skażonych - przed planowaną rozbiórką Wykonawca poinformuje o tym 
Zamawiającego, a Zamawiający po wykonaniu dezynfekcji wyda zgodę na ich rozbiórkę.  

 

Po przeprowadzeniu rozbiórek (demontażu) Wykonawca ma obowiązek: 

1. zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny, 

2. zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki z odpadami 
niebezpiecznymi i zgromadzenia ich w sposób zapewniający ochronę 
środowiska, 

3. przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do 
prowadzenia działalności, w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych - jeśli wykonawca takich uprawnień nie posiada, 

4. zagospodarowania wszystkich odpadów.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

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

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 
wykonanych prac Zamawiającemu. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli 
Zamawiającego będą poddane w szczególności: 

1. rozwiązania projektowane zawarte w dokumentacji projektowej 

2. stosowanie materiałów i urządzeń w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów z 
parametrami proponowanymi w projektach, 
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3. sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z 
projektami i specyfikacjami technicznymi. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór dokumentacji projektowej, 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiory częściowe 

 odbiór dokumentacji powykonawczej (1 egz.) 

 odbiór końcowy, 

 odbiór po okresie gwarancji. 

Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 dodatkową dokumentację projektową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji Umowy, 

 projekty warsztatowe, 

 dokumentację powykonawczą rysunkową, 

 protokoły z przeprowadzonych badań i sprawdzeń, 

 deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z podaniem miejsc ich 
wbudowania, 

 aprobaty techniczne, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów z podaniem miejsc ich wbudowania, 

 oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 

 zestawienie wykonanych robót potwierdzone przez kierownika robót, 

 instrukcje obsługi, zawierające m.in. instrukcje eksploatacyjne, instrukcje obsługi 
i konserwacji instalacji, sprzętu i urządzeń, zakres i częstotliwość ich przeglądów, 
karty techniczne i DTR- ki urządzeń, listy dostawców i serwisantów wraz z 
adresami i telefonami kontaktowymi 

 schematy technologiczne w postaci plansz,  

 inne dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo, Zamawiającego i organy 
kontrolujące. 

 

Wszystkie materiały, uzgodnienia i decyzje Wykonawca pozyskuje własnym 
kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych 
upoważnień. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi i że został wykonany w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, (jeśli takich nie ma to przepisów 
obowiązujących w Unii Europejskiej). Wykonawca przedstawi na wezwanie 
Zamawiającego odpowiednie dokumenty zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 
budowlanych. 
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Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonanych 
robót oraz dokonania odbioru Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 
upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w 
zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

Należy przewidzieć, że wszelkie prace związane z możliwością wystąpienia braków w 
przesyłaniu mediów do funkcjonujących obszarów budynku należy prowadzić w miarę 
możliwości w czasie wolnym od zajęć na obiekcie.  

Na potrzeby realizacji inwestycji przeznacza się pomieszczenia podbasenia a także 
teren przy budynku jako plac do składowania materiałów z dojazdem. 

 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ODRĘBNĄ REALIZACJĘ MODERNIZACJI 
INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ ORAZ WENTYLACYJNEJ, JEŚLI ZOSTANIE TO 
UZGODNIONE W HARMONOGRAMIE.  
ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ETAPOWANIA ROBÓT W RAMACH 
MODERNIZACJI KAŻDEJ Z WYMIENIONYCH WYŻEJ INSTALACJI.   

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Oświadczenia i zobowiązania 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie pozwalające 
mu na realizację przedmiotowych robót. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) 
i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej.  

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117). 

Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów 
technicznych, stanowiących podstawę projektowania i budowy, a w szczególności 
wyników niezbędnych badań i ekspertyz.  

Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla 
Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w 
skład Kontraktu.  

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest odbyć wizytację Terenu Budowy 
oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, 
wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej 
wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze, tymczasowe i towarzyszące 
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zarówno do prowadzenia Robót budowlano – montażowych jak i przygotowania 
Projektu do uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń. 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych 
przez siebie urządzeń.  

 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
nr 156 poz. 1118 z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. 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 130 
poz. 1389); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 
75, poz. 690) z późniejszymi zmianami.  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 
881); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku (Dziennik Ustaw 
poz. 2016 z dnia 2 grudnia 2015r). 

 


