
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

Opis przedmiotu zamówienia   

Opracowanie projektu technicznego, wykonawczego instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej i 

instalacji klimatyzacji w kilkukondygnacyjnym budynku biurowo-technicznym nr R-1 w Zakładzie 

Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Przedsiębiorstwo Państwowe w Otwocku-Świerku. 

 

Zakres prac: 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 

a) wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej instalacji wentylacji ogólnej nawiewno-

wywiewnej i instalacji klimatyzacji, 

b) wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej instalacji elektrycznych wewnętrznych 

zasilających urządzenia przewidziane w branży sanitarnej zawierającej m.in. opis techniczny wraz 

z listami materiałowymi, schematy elektryczne instalacji zasilających, schematy szaf 

rozdzielczych, przebieg tras kablowych, lokalizacja urządzeń, itp.), 

c) wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej układu automatyki, sterowania i kontroli 

instalacji wentylacji i klimatyzacji zawierającej opis techniczny, schematy funkcjonalne układów 

automatyki instalacji wentylacji i klimatyzacji, schematy podłączeń sterownika, lokalizację i 

przebieg tras kablowych urządzeń wentylacji, klimatyzacji i elementów automatyki, zestawienie 

urządzeń i materiałów, listy kablowe,  

d) wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej konstrukcyjno-budowlanej, w tym 

konstrukcji wsporczych pod urządzenia wentylacji i klimatyzacji oraz przebicia i otworowania,  

e) wykonanie inwentaryzacji istniejących tras i przebić instalacji wentylacji określającej 

szczegółowy wykaz elementów i ich lokalizację starych instalacji przewidzianych do demontażu. 

Inwentaryzację należy wykonać w oparciu o istniejącą inwentaryzację architektoniczną budynku 

oraz wizje lokalne w obiekcie. 

f) wykonanie kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robót (kosztorys ślepy). 

Uwaga !  

Dokumentację wskazaną w lit. a) – e), należy uzgodnić z odpowiednimi służbami Państwową Strażą 

Pożarną, Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną, BHP. 

Wymagana ilość opracowań: 

Pełna wielobranżowa dokumentacja projektowa w 4 egzemplarzach papierowych, 2 egzemplarzach 

elektronicznych na CD (rysunki/rzuty/schematy w wersji edytowalnej z rozszerzeniem .dwg 

kompatybilne z oprogramowaniem typu CAD, opis techniczny w formie edytowalnej kompatybilnej z 

powszechnie używanymi edytorami tekstu). 



Wytyczne do projektu architektonicznego 

Inwestor przekaże Wykonawcy projektu szczegółowy projekt architektoniczny stanu istniejącego. 

Będzie on stanowił bazę dla projektu objętego niniejszym zapytaniem. Projekt towarzyszący 

instalacjom sanitarnym w zakresie architektury będzie zawierać zmiany w przegrodach pomieszczeń 

potrzebnych do zakrycia widocznych instalacji. 

Wytyczne do projektu konstrukcyjno-budowlanego 

Projekt ma zawierać zakresem wszystkie prace towarzyszące prowadzeniu nowych instalacji, które 

ingerują w konstrukcję budynku. Projektant zobowiązany nanieść w projekcie wszystkie otwory 

instalacyjne w przegrodach i określić sposób ich wzmocnienia. Każdą kondygnację należy przedstawić 

na osobnym rzucie. 

Wytyczne do projektu instalacji elektrycznych 

Projekt instalacji elektrycznych ma obejmować zakresem dostarczenie zasilania do projektowanych 

urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zawierający szczegółowe schematy elektryczne instalacji 

zasilających, schematy szaf rozdzielczych, tras kablowych, opis techniczny wraz z zestawieniem 

materiałowym. 

Wytyczne do projektu automatyki, sterowania i kontroli 

Projekt wykonawczy układu automatyki, sterowania i kontroli instalacji wentylacji i klimatyzacji ma 

zawierać opis techniczny, schematy funkcjonalne układów automatyki instalacji wentylacji i 

klimatyzacji, schematy podłączeń sterowników, lokalizację i przebieg tras kablowych urządzeń 

wentylacji, klimatyzacji i elementów automatyki, zestawienie urządzeń i materiałów, listy kablowe. 

Układ automatyki, sterowania, regulacji i kontroli oparty na sterownikach cyfrowych modułowych 

DDC (zewnętrzne moduły wejść/wyjść) swobodnie programowalnych dających możliwość dalszej 

rozbudowy o kolejne punkty w przyszłości. Sterowniki dające możliwość swobodnego kształtowania  

algorytmów sterowania, realizujących określone warunki logiczne, umożliwiające podjęcie 

odpowiedniej sekwencji działań w zależności od aktualnych warunków.  

Dokumentacja projektowa automatyki, sterowania i kontroli ma zawierać projekt wizualizacji 

schematów funkcjonalnych automatyki, parametrów środowiskowych powietrza, sygnałów ze 

sterowników central, elementów automatyki, agregatów chłodniczych oraz nagrzewnic dającą 

możliwość obsługi instalacji, wprowadzania nastaw regulacyjnych, monitorowanie przekroczeń i 

stanów alarmowych oraz archiwizacją danych. Wizualizacja w postaci lokalnej w sterowni (panel), jak 

i po sieci Ethernet z dowolnego zalogowanego komputera. 

Wytyczne do projektu instalacji sanitarnych 

Projekt ma obejmować zakresem nowe instalacje wentylacji i klimatyzacji w tym również instalację 

odprowadzenia skroplin. 



Wszystkie wskazane pomieszczenia muszą mieć zapewnioną wentylację nawiewno-wywiewną. 

Projekt będzie zawierał obliczenia wymaganej ilość powietrza w oparciu o liczbę osób pracujących w 

każdym pomieszczeniu i jego przeznaczenie zgodnie z normą PN-EN 15251:2012. Zamawiający 

przekaże wybranemu Wykonawcy wymagania szczegółowe do zawierające m.in. informację o ilości 

osób przed rozpoczęciem prac projektowych. 

Pomieszczenia WC i porządkowe muszą mieć zapewnioną wentylację wywiewną. Ilość powietrza 

należy przeliczyć w oparciu o ilość przyrządów sanitarnych typu miska ustępowa, pisuar, natrysk. 

Przepływ powietrza ma się odbywać do pomieszczeń sanitarnych. 

Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej ma być zaprojektowana z odzyskiem ciepła w centralach 

wentylacyjnych zlokalizowanych w dwóch wentylatorowniach znajdujących się na najwyższej 

kondygnacji budynku. Centrale muszą mieć możliwość regulacji ilości i temperatury powietrza 

nawiewanego. Instalacja ma zapewniać dostarczenie wymaganej ilości powietrza z zachowaniem 

obowiązujących norm akustycznych dla pomieszczeń do pracy biurowej. 

Szacunkowa powierzchnia użytkowa pomieszczeń w których należy zaprojektować instalację: 

− wentylacji wynosi ok. 2500m², 

− klimatyzacji wynosi ok. 500m². 

Dokumentację rysunkową należy wykonać w skali 1:50 z naniesionymi w wymiarach rzeczywistych 

(nie schematycznie/jednokreskowo) instalacjami, nawiewnikami, regulatorami, wentylatorami i 

centralami wentylacyjnymi. Dokumentacja ma zawierać rzuty wszystkich kondygnacji objętych 

opracowaniem oraz przekroje z naniesionymi pionami instalacji. 

 

Wymagania prawne 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym: 

a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.), 

b) rozporządzeniu 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 2013 r., poz. 1129), 

c) rozporządzeniu 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 2004 nr 130 poz. 1389), 

d) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze 

zm.),  



e) rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze 

zm.),  

f) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

Nr 109, poz. 719), 

g) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1570 ze zm.),  

h) PN-EN 15251 ”Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny 

charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, 

środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę”. 


