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SPIS TREŚCI OPRACOWANIA: 
 
A. STRONA TYTUŁOWA 
 1. Nazwa zamówienia. 
 2. Adres inwestycji. 
 3. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV. 
 4. Zamawiający. 
 5. Opracowujący program funkcjonalno-użytkowy. 
  
B. CZĘŚĆ OPISOWA 
 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
  1.1. Spodziewane efekty inwestycji. 

1.1.1. Zgodność robót z dokumentacją i Programem Funkcjonalno-
Użytkowym. 

   1.1.2. Zakres dopuszczalnych zmian. 
  1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót. 
   1.2.1. Dane ogólne (stan docelowy) zakresu dot. zamówienia. 
   1.2.2. Zakres robót. 
  1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
   1.3.1. Opis stanu istniejącego.  
   1.3.2. Opis istniejących elementów konstrukcyjnych. 
   1.3.3. Opis istniejących elementów wykończeniowych. 

1.3.4. Istniejące instalacje. 
1.3.5. Przeznaczenie terenu. 
1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony środowiska. 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku po przeprowadzeniu 
inwestycji. 

1.4.1. Układ funkcjonalno-użytkowy i założenia funkcjonalne. 
1.4.2. Dane powierzchniowe. 
1.4.3. Zestawienie poszczególnych pomieszczeń. 
1.4.4. Określenie wielkości możliwych przekroczeń parametrów 

funkcjonalno-użytkowych. 
 

 2. Wymagania ogólne zamawiającego w stosunku do przedmiotu umowy. 
2.1. Wymagania zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji projektowej. 

  2.2. Wymagania zamawiającego w odniesieniu do budowy. 
   2.2.1. Wymagania ogólne. 
   2.2.2. Przekazanie terenu budowy. 
   2.2.3. Zabezpieczenia terenu budowy. 
   2.2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
   2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
   2.2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
   2.2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
   2.2.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
   2.2.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
   2.2.10. Materiały. 
   2.2.11. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
   2.2.12. Sprzęt. 
   2.2.13. Transport. 
   2.2.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
   2.2.15. Wykonanie robót. 
   2.2.16. Kontrola. 
   2.2.17. Certyfikaty i deklaracje. 
   2.2.18. Prawo autorskie. 
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   2.2.19. Dokumenty budowlane i dokumentacja projektowa. 
   2.2.20. Przechowywanie dokumentów budowy. 
   2.2.21. Odbiór robót. 
   2.2.22. Obmiar robót. 
   2.2.23. Szkolenia. 
   2.2.24. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
   2.2.25. Podstawa płatności. 
 

3. Wymagania szczegółowe Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
  3.1. Zagospodarowanie terenu. 
  3.2. Wymagania budowlane. 
  3.3. Wytyczne dotyczące materiałów budowlanych i wykończeniowych. 
  3.4. Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznej i słaboprądowej. 
  3.5. Wytyczne dotyczące instalacji sanitarnej. 

 
 
C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi  
z odrębnych przepisów 
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem w wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
5. Wykaz załączników 
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A.STRONA TYTUŁOWA 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia. 
WYKONANIE PROJEKTU PEŁNOBRANŻOWEGO WRAZ Z UZYSKANIEM W IMIENIU 
ZAMAWIAJĄCEGO WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH POZWOLEŃ I UZGODNIEŃ ORAZ WYKONANIE 
PRAC BUDOWLANYCH - PRZEBUDOWA Z ADAPTACJĄ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ 
ZLOKALIZOWANYCH NA POZOMIE -1 BUDYNKU GŁÓWNEGO NARODOWEGO INSTYTUTU 
ONKOLOGII  IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO  
ODDZIAŁ W GLIWICACH NA BIOBANK 
 
2. Adres inwestycji. 
Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej-Curie 
Oddział w Gliwicach 
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice  

 
3. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV 
 

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH  
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne. 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego. 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 
79932000-6 Usługi w zakresie projektowania wnętrz. 
 
ROBOTY W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
45111300-1           Roboty rozbiórkowe. 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania. 
45314310-7 Układanie kabli. 
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego. 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne. 
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia. 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe. 
 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
45410000-4 Tynkowanie. 

 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
45421131-1 Instalowanie drzwi. 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych. 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych. 
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli. 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 
45431000-7 Kładzenie płytek. 
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych. 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie. 
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45442100-8 Roboty malarskie. 
45450000-6  Roboty budowlane, wykończeniowe, pozostałe. 
45451000-3  Dekorowanie 
 

4. Zamawiający.  
 
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy 
Oddział w Gliwicach 
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice  
 
 

B. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
Kompleks NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY IM. MARII 
SKŁODOWSKIEJ-CURIE oddział w Gliwicach, usytuowany jest w pobliżu centrum miasta, pomiędzy 
ulicą Henryka Sienkiewicza, a ulicą Wybrzeże Armii Krajowej, od której strony, znajduje sie główne 
wejście i wjazd na teren opracowania. CENTRUM ONKOLOGII graniczy bezpośrednio z Drogową Trasą 
Średnicową od strony północnej, Parkiem Chopina od strony północno - wschodniej, zabudową 
willową od strony wschodniej. Od południowego - zachodu teren "domyka" rzeka Kłodnica, za której 
krawędzią zlokalizowane są Rodzinne Ogródki Działkowe.  
 
Inwestycja dotyczy części pomieszczeń poziomu -1 budynku głównego, będącego pod nadzorem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 
Przedmiotem zamówienia, dla wskazanego zakresu opracowania, jest: 

 Opracowanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi niezbędnymi pracami 
przedprojektowymi obejmującymi przebudowę.  

 Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla zakresu opisanego powyżej wraz z 
dostawą i montażem wyposażenia. 

 Uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń budowlanych. 

 Uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym w tym odbioru końcowego 
zakończonego protokołem.  

 
Warunki realizacji całego Zamówienia: 

 Na wykonanie robót budowlanych – przynajmniej 5 lat gwarancji,  

 Na użyte materiały i wyposażenie – zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie mniej niż 2 
lata. 

Wyjątkiem są urządzenia w przypadku, których w treści niniejszego dokumentu wskazano odrębne 
warunki gwarancji.  
 
Załącznikiem do części opisowej niniejszego programu funkcjonalno-użytkowym jest rzut pomieszczeń 
przeznaczonych pod w/w zamierzenie inwestycyjne. Niniejszy program w sposób ogólny opisuje 
wymagania i oczekiwania  Zamawiającego (Inwestora) stawiane przedmiotowemu przedsięwzięciu, 
polegającego na remoncie i adaptacji wskazanych pomieszczeń na potrzeby stworzenia BIOBANKU. 
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1.1. Spodziewane efekty inwestycji. 
 
Spodziewanym efektem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń instytutu objętych zakresem 

opracowania wraz z ich adaptacją na BIOBANK, którego sumaryczne – funkcjonalne zestawienie (po 
zrealizowaniu inwestycji) powierzchni pomieszczeń ujętych w koncepcyjnym opracowaniu 
projektowym przedstawia się następująco:  
 
Pomieszczenia BIOBANKU 105,60m² 
Pomieszczenia laboratoryjne 42,19m² 
Pomieszczenia biurowe 21,13m² 
Pomieszczenie gospodarcze 3,20m² 
Komunikacja 56,61m² 
  

RAZEM   228,73 m² 
 
 W ramach w/w zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się wyposażenie poszczególnych 
pomieszczeń w następujące wyposażenia, urządzenia, sprzęty (zamrażarki należy podłączyć do 
monitoringu): 
 
Pomieszczenie -1.62  BIOBANK 01 (powstałe z pomieszczeń 059, 061, 062 i przedsionka): 
 

WYPOSAŻENIE ILOŚĆ 
WYMIARY (szer x gł x wys) 

/ INFORMACJE DODATKOWE 

zamrażarki niskotemperaturowe pionowe  
(-86°C) 

9-12 
108,6cm x 98cm x 19,95cm 
/ waga 410 kg / moc 1200W / butla z CO2 

zamrażarki niskotemperaturowe poziome  
(-86°C) 

4 
235cm x 85,5cm x 114cm 
waga 390 kg / moc 1200W / butla z CO2 

stoliki nierdzewne laboratoryjne na kółkach 2 45 cm x 60 cm x 82 cm 

      
Pomieszczenie -1.63A / -1.63B  LABORATORIUM: 
 

WYPOSAŻENIE ILOŚĆ 
WYMIARY (szer x gł x wys) 

/ INFORMACJE DODATKOWE 

szafa laboratoryjna 8 
108,6cm x 98cm x 19,95cm 
/ waga 410 kg / moc 1200W / butla z CO2 

regał 4 
235cm x 85,5cm x 114cm 
waga 390 kg / moc 1200W / butla z CO2 

stół laboratoryjny 6 45cm x 60 cm x 82 cm 

szafka pod stół laboratoryjny 6 50cm x 47cm  x 70cm 

szafka wisząca 4 90 cm x 32 cm x 72 cm 

stanowisko do mycia 1 65 cm x 75 cm x 90 cm 

krzesło laboratoryjne 3 - 

chłodziarko - zamrażarka 1 szerokość 60cm 

komora laminarna 1 szerokość 100cm 

  
dodatkowo: 
·     wirówka z chłodzeniem (moc 2000W) 
·     miniwirówka nablatowa (moc 250W) 
·     mikrowirówka, wytrząsarka (małe urządzenia nablatowe, moc każdego z nich to ok 20W) 
·     komora laminarna (moc ok 200W) 
·     robot do izolacji kwasów nukleinowych (moc ok 200W) 
·     chłodziarko-zamrażarka (moc 100W) 
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 Pomieszczenie -1.64  POMIESZCZENIE BIUROWE: 
 

WYPOSAŻENIE ILOŚĆ 
WYMIARY (szer x gł x wys) 

/ INFORMACJE DODATKOWE 
komputer 3 moc ok 300W 
urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, 
ksero) 

1 - 

biurko 3 160 cm x 75cm x 75cm 
krzesło biurowe 3 - 

kontener biurowy 3 30 cm x 40 cm x 200 cm 

szafa zamykana 2 60 cm x 40/50 cm x 200 cm 

regał 2 75 cm x 35 cm x 200 cm 

szafka niska 2 120 cm x 40 cm x 75 cm 

 
 
Pomieszczenie -1.65  BIOBANK 02: 
 

WYPOSAŻENIE ILOŚĆ 
WYMIARY (szer x gł x wys) 

/ INFORMACJE DODATKOWE 

zamrażarki niskotemperaturowe pionowe  
(-86°C) 

6-8 
108,6cm x 98cm x 19,95cm 
/ waga 410 kg / moc 1200W / butla z CO2 

zamrażarki niskotemperaturowe poziome  
(-86°C) 

2 
235cm x 85,5cm x 114cm 
waga 390 kg / moc 1200W / butla z CO2 

stoliki nierdzewne laboratoryjne na kółkach 2 45 cm x 60 cm x 82 cm 

      
 
 
 
 
 

 
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE ORAZ KOMUNIKACJA  

BEZ ZMIAN ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA.   
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CHARAKTERYSTYKA BIOBANKU 

Rozbudowa BIOBANKU NIO Gliwice jest konieczna aby bankowanie ludzkiego materiału biologicznego 

dla celów badań naukowych następowało w odpowiednich warunkach technologicznych jak również z 

zasadami chroniącymi godność i prawa dawców.  

W chwili obecnej istniejące BIOBANKI opierają się na regulacjach w postaci zaleceń i wytycznych OECD 

z 2009 roku dotyczących biobanków i baz danych genetycznych oraz wytycznych towarzystw 

naukowych. W przypadku aspektów społeczno-etycznych odnoszą się również do deklaracji helsińskiej 

opracowanej przez Światowe Stowarzyszenie  Lekarzy  (WMA)  jako wykładni zasad  etycznych  dla  

badań  medycznych  z  udziałem  ludzi. Wiąże się to z koniecznością odbierania od pacjentów/dawców 

świadomej zgody na przeznaczenie materiału do badań jak również przestrzeganiem norm i 

standardów podczas procedury pobierania materiału, jego przechowywania oraz wykorzystania do 

badań. Proces ten powinien być opisany i przedstawiony Komisji Bioetycznej a następnie 

zaopiniowany przez nią. Umieszczanie próbek materiału biologicznego pobranego od dawców w 

BIOBANKU jest gwarancją, że zasady opisane powyżej będą respektowane. Z tego względu 

kolekcjonowanie materiału biologicznego powinno być oparte o BIOBANK z opracowanymi 

procedurami i standardami. 

W związku z brakiem szczegółowych regulacji dotyczących Biobankowania w Polsce w 2017 roku 

utworzono konsorcjum biobanków polskich, którego zadaniem było utworzenie Polskiej Sieci 

Biobanków (projekt finansowany przez MNiSW, decyzja nr DIR/WK/2017/01).  

W ramach działań konsorcjum BBMRI.pl, przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego został 

wypracowany projekt ustaw mający wprowadzić regulacje dotyczące biobankowania ludzkiego 

materiału biologicznego. W chwili obecnej projekt jest poddawany konsultacjom międzyresortowym. 

Projekt ustawy proponuje rozwiązania dotyczące funkcjonowania jednostek biobankujących według 

standardów europejskich. Równocześnie brak zasad biobankowania materiału pobranego od dawców 

onkologicznych jest istotnym problemem, który został podniesiony w Narodowej Strategii 

Onkologicznej. NSO zakłada unormowanie legislacyjne działalności BIOBANKÓW onkologicznych do 

roku 2021. Z tego względu konieczne jest aby w podejmowanym projekcie ECBiG – Europejskie 

Centrum Bioinformatyki i Genomiki, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet 

IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury 

badawczej sektora nauki, kolekcjonowanie materiału biologicznego odbywało się z zasadami 

etycznymi jak również charakteryzowało się odpowiednimi warunkami technicznym dotyczącymi 

przechowywania materiału biologicznego  jak również związanymi z przechowywaniem danych 

pochodzących od dawców. 

Rozbudowa BIOBANKU NIO-Gliwice zapewni odpowiednie standardy do przechowywania materiału 

biologicznego oraz związane z izolacją kwasów nukleinowych i przesyłaniem materiału do badań. 

W ramach rozbudowy BIOBANKU NIO Gliwice planowane jest dostosowanie pomieszczeń tak aby 

umożliwić przechowywania zamrażarek w odpowiednich warunkach, zamontowanie klimatyzatorów, 

podłączenie zamrażarek do monitorowania temperatury oraz przygotowanie laboratorium izolacji 

kwasów nukleinowych wraz z wyposażeniem. Konieczne również jest zainstalowanie odpowiedniego 

oprogramowania do katalogowania i oznaczania próbek biologicznych.  
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W chwili obecnej BIOBANK NIO-Gliwice jest zgłoszony w randze obserwatora do Polskiej Sieci 

BIOBANKÓW BBMRI.pl. Jednakże w trakcie trwania projektu planowane jest przystąpienie do PSB jako 

pełnoprawnego członka. Wiąże się to z przeprowadzeniem audytu przez BBMRI.pl oraz 

dostosowaniem procedur i zasad oraz obowiązujących norm prawnych i etycznych, do zasobów 

biobanków partnerskich BBMRI-ERIC, zasobów próbek biologicznych i/lub danych powiązanych z nimi, 

jak określono w Karcie Partnerskiej zatwierdzonej przez Zgromadzenie Członków BBMRI-ERIC. 

Przedmiot zamówienia szczegółowo został przedstawiony w części rysunkowej. 
 

1.1.1  Zgodność robót z dokumentacją i Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). 
 
PFU powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria 

jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od 
najważniejszego kryterium: 

- Umowa z Wykonawcą, 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
- Dokumentacja Projektowa. 

Wątpliwości w zakresie zgodności wymagań bądź w zakresie wystąpienia sprzeczności pomiędzy PFU, 
normami, dokumentacją projektową powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i 
Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikające 
z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 

Dane określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będą uważane  
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z założeniami 
określonymi w PFU wymaganiami i standardami, a odstępstwa od tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Obowiązuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowanych zgodnie 
z obowiązującymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie formułuje 
kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy. 

 
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający  

określa czynności, które w ramach realizacji zamówienia muszą być wykonane przez pracowników 
zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:  

 prace demontażowe i rozbiórkowe;  

 prace murarskie; 

 prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych w tym słaboprądowych; 

 prace instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych w tym c.o., wod-kan, wentylacji i 
klimatyzacji; 

 prace wylewkarskie i posadzkarskie; 

 prace dotyczące montażu ślusarki i stolarki; 

 prace tynkarskie i malarskie; 

 prace montażowe w zakresie układania posadzek gresowych; 

 prace montażowe w zakresie sufitów podwieszanych; 
 

1.1.2  Zakres dopuszczalnych zmian. 
 
Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamówienia obejmuje: 

 Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno-użytkowych niż 
wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iż ich parametry techniczne i technologiczne oraz 
standardy wykonania i funkcjonowania będą nie gorsze niż to określa i opisuje PFU. 

 Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno- użytkowych niż 
wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała z obowiązujących lub ze zmiany 
przepisów, norm budowlanych zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 
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 Zastosowanie innych rodzajów materiałów urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno- użytkowych niż 
wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała z nieprzewidzianych okoliczności, 
niezależnych od jakości wykonywanych przez Wykonawcę usług, zaistniałych w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy. 
 

Każda zmiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru. 
 
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót. 
 1.2.1. Dane ogólne -stan istniejący części budynku głównego, objętej zamówieniem  

Jednym ze składowych elementów kompleksu i najbardziej reprezentacyjnym budynkiem 
NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY IM. MARII 
SKŁODOWSKIEJ-CURIE oddział w Gliwicach, jest budynek główny, zlokalizowany przy ulicy Wybrzeże 
Armii Krajowej 14,  nad rzeką Kłodnicą.  Jest on pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.  

Budynek zaprojektowany w duchu ekspresjonizmu jako rozczłonkowana bryła, wzniesiony został  
w latach 30-tych XX wieku jako szpital położniczy, na planie litery U z charakterystycznymi 
detalowanymi fasadami, wykończonymi cegłą klinkierową. Horyzontalność założenia podkreślają 
podziały okien i wysunięcia cegieł w układzie poziomym. Delikatnie rozrzeźbiona forma elewacji jak i 
elementów ogrodzenia nadają założeniu malowniczy wyraz dopełniony i podkreślony nasadzeniami 
zieleni towarzyszącej wysokiej oraz niskiej. Tłem dla budynku głównego, są powstałe w latach 80 XXw. 
wysokie, postmodernistyczne biało - bordowe pawilony szpitalne, które podkreślają wyjątkową formę 
architektoniczną dawnego szpitala ginekologicznego. Całość założenia połączona jest ze sobą 
poziomym systemem komunikacyjnym, ustawionym w kierunku równoległym do ciągów 
komunikacyjnych, zieleni czy rzeki Kłodnicy przy ulicy Wybrzeże Armii Krajowej. Nowopowstałe 
założenia parkingowe, nawiązują układem do Drogowej Trasy Średnicowej i są skierowane 
prostopadle do niej. 

Charakterystyczne parametry:  wymiary krańcowy to ok. 150m x 75m i wysokości około 20,4 m  
(4 kondygnacje użytkowe + wentylatornia ponad całym budynkiem). Kubatura budynku około 
59.000m³. 

Inwestycja dotyczy części pomieszczeń poziomu -1 budynku głównego. We fragmencie poddanym 
opracowaniu mieszczą się obecnie pomieszczenia magazynowe i archiwa - jak przedstawiono w części 
rysunkowej - inwentaryzacyjnej.  
 
 1.2.2. Zakres robót. 
 
Ogólny zakres robót objętych zamówieniem dotyczy przebudowy istniejących pomieszczeń, a w 
szczególności: 
 

 W ZAKRESIE BUDOWLANYM: 
- Przebudowy pomieszczeń w celu doprowadzenia do zgodności ich układu przestrzennego z 
obowiązującymi przepisami oraz nowymi potrzebami funkcjonalno-przestrzennymi określonymi w 
niniejszym PFU; 
- wyburzenia ścianek działowych (zabudowa g-k) 
- demontaż wykładziny PCV, ościeżnic i skrzydeł drzwiowych,  
- Wykucie otworów pod nowe drzwi 
- montaż nadproży 
- wykonanie wylewek 
- układanie posadzek z płytek 60x60cm 
- montaż nowej stolarki drzwiowej o szer. 100cm 
- malowanie pomieszczeń farbami szorowalnymi  
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 W ZAKRESIE INSTALACYJNYM: 
- wykonanie niezbędnych - ze względu na zmianę układu funkcjonalnego części pomieszczeń, jak 
również na stan techniczny - instalacji technicznych i technologicznych: 
 

1. Ze względu na konieczność zachowania wymaganych parametrów powietrza  nawiewanego w 
niektórych pomieszczeniach należy dobrać centralę wentylacyjną wyposażoną w: 

 przemianę powietrza w oparciu o chłodnicę ( pompa ciepła) – czynnik  freon i  nagrzewnicę 
elektryczną 

 w oddzielną czerpię i wyrzutnię. 

 w zblokowaną częścią nawiewną i wywiewną. 

 w filtry powietrza zapewniające wymaganymi  przepisami czystość powietrza dla poszczególnych 
pomieszczeń. 

 w falowniki na wentylatorach,  oraz automatykę przystosowaną do pracy z   zegarem czasu 
rzeczywistego oraz dwoma prędkościami (wydajnościami) wentylatorów  - 50% i 100%. 

 w glikolowy odzysk ciepła.  

 do regulacji wydajności odzysku zastosować zawory trójdrogowe  z siłownikiem sterowanym ze 
sterownika.. 

 w glikolowym odzysku  ciepła należy zastosować czynnik pośredni antifrogen N i pompy  w 
wykonaniu glikolowym. 

 w rozdzielną funkcja podłączeń mediów i obsługi ( strona obsługowa z jednej a owiązanie mediów 
z drugiej). 

 krócice pomiarowe do pomiaru wydajność wentylatora zabudowane na zewnątrz centrali. 

 wyłączniki serwisowe wentylatorów. 

 oświetlenie wnętrza. 

 sekcję filtracyjną centrali wyposażyć w prowadnice oraz wsuwaną ramę montażową uszczelnioną 
taśmą uszczelniającą do której montuje się filtry za pomocą zacisków. 

 na zewnątrz centrali poniżej drzwi rewizyjnych zamontować rynienki odpływowe połączone z 
kanalizacją. 

 konfiguracja centrali musi umożliwiać osuszanie powietrza. 

 wyposażyć w ramę nośną, w amortyzatory na podstawie i elastyczne przyłącza na kanałach 
nawiewnych i wywiewnych. 

 na kanałach wentylacyjnych należy zastosować tłumiki i skrzynki rozprężne przed kratkami 
nawiewnymi, oraz klapy rewizyjne do czyszczenia instalacji. 

 chłodnice i nagrzewnice central należy podłączyć  poprzez zawory odcinające, filtry siatkowe, 
zawory regulacyjne trójdrogowe oraz  zawory ręcznej regulacji hydrocontrol f. Oventrop, za 
pomocą którego należy wyregulować ilości czynnika.  

 na przejściach kanałów przez strefy pożarowe zastosować klapy pożarowe napędzane siłownikami 
elektrycznymi sterowane z szafy pożarowej  lub szafy sterowniczej wentylacji. 

 odprowadzenie skroplin z central wykonać poprze syfony antyzapachowe do kanalizacji 

 
2. Instalacja klimatyzacji 

Dla potrzeb klimatyzacji wymienionych powyżej pomieszczeń  należy zastosować klimatyzację VRF 
bezpośredniego odparowania z płynną regulacją wydajności - system ten umożliwią pracę jednostek 
wewnętrznych z przewymiarowaniem od 50% do 150%. 
·     jednostki zewnętrzne VRF wyposażone w sprężarki inverterowe DC rotacyjne Twin Rotary - system 
ten zapewnia rotacyjną pracę sprężarek w zależności od obciążenia i czasu pracy oraz zakres regulacji 
wydajności od 20% do 100%. 
·     jednostki zewnętrzne VRF wyposażone  w wymiennik dochładzający. 
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·     układ ciągłego odzysku oleju bez konieczności zatrzymywania jednostek. 
·     wyrzut powietrza z jednostek zewnętrznych VRF za pomocą wentylatora z silnikiem prądu stałego. 
·     wymiennik jednostki VRF zewnętrznej dwusekcyjny, z ochroną antykorozyjną w technologii 
Bluefin. 
·     jednostki zewnętrzne należy wyposażyć  w tryb cichej pracy. 
·     jako jednostki wewnętrzne klimatyzatory ścienne i kasetonowe. 
·     do sterowania jednostkami wewnętrznymi piloty przewodowe z ekranem dotykowym. 
  

3. instalacji elektrycznych.  

- Wykonanie nowej rozdzielni zasilająco-sterującej  

- Podłączenie szafki sterującej instalacji sanitarnych 
 - Wymiana osprzętu, kabli i przewodów zasilających oraz tras kablowych 

- Badania i pomiary instalacji elektrycznych 

- Doprowadzenie zasilania do szafy klimatyzacji i wentylacji, nawilżacza pary,  
- Instalacja oświetlenia w pomieszczeniach wraz z okablowaniem 

- Wymiana źródła światła w istniejących oprawach typu „F" na źródła typu LED 

4. instalacja słaboprądowa.  
Przewiduje  się  wykonanie  następujących instalacji  słaboprądowych: 

- Systemu Sygnalizacji Pożaru - modernizacja pętli dozorowych.  
- System okablowania strukturalnego (LAN) - system ma stanowić modernizację i rozbudowę 

istniejącego okablowania strukturalnego sieci Lan (okablowanie i wszystkie elementy 
pasywne infrastruktury firmy Reichle&De Massari). System wymaga uzyskania 25 letniej 
rozszerzonej gwarancji systemowej „R&MFreenet” – jest to rozszerzenie gwarancji 
posiadanej przez Zamawiającego. W pomieszczeniach o szczególnym przeznaczeniu o klasie 
czystości B i C zastosować osprzęt dodatkowo zabezpieczony powłoką antybakteryjną oraz o 
odpowiednim stopniu zabezpieczenia przed pyłem i wilgocią  min. IP54 a także IP67, w 
zależności od potrzeb. Zabezpieczenia te mają obejmować połączenie gniazdo-patchord. 

- Monitoring i sterowania klimatyzacji i wentylacji 
 

 W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
- opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem  wymaganych zapewnień dostawy mediów, 
uzgodnień, ekspertyz technicznych, odstępstw od właściwych organów państwowych - SANEPID, 
PPOŻ, KONSERWATOR ZABYTKÓW,  w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia wyżej wymienionych 
robót budowlanych będących podstawą prawidłowego funkcjonowania BIOBANKU. 
 
Ostateczne rozstrzygnięcia, co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określać będzie 
dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: projekty budowlane, projekty 
wykonawcze, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które muszą zostać 
pozytywnie uzgodnione z Zamawiającym oraz jego Nadzorem Inwestorskim oraz uzyskać prawomocną 
decyzję o pozwoleniu na budowę. 
 
PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego (istniejące 
dokumentacje, inwentaryzacje, ekspertyzy itp. dotyczące przedmiotowego obiektu) stanowią składniki 
umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w otrzymanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W załącznikach PFU znajdują się 
szkice, które należy traktować, jako rozwiązania koncepcyjne (wytyczne). Szczegółowe rozwiązania 
mogą odbiegać od ww. propozycji, jeśli wynika to z wymagań zawartych w obowiązujących 
rozporządzeniach czy normach lub są korzystniejsze pod względem funkcjonalno-użytkowym. 
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1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

1.3.1. Opis stanu istniejącego. 
 

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej - murowanej. Wewnątrz  stropy gęstożebrowe, ściany 
zewnętrzne wykończone cegłą klinkierową, działowe ceramiczne i w zabudowie kartonowo - gipsowej, 
dach płaski, obecnie ocieplony za pomocą wełny mineralnej, z powłoką zbrojonego PVC dachowego.  

Pomieszczenia objęte zakresem opracowania zlokalizowane są na poziomie -1 (suterena) budynku 
głównego NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY IM. MARII 
SKŁODOWSKIEJ-CURIE oddział w Gliwicach. Proponowana lokalizacja BIOBANKU nie jest przypadkowa, 
składają się na nią m.in. uwarunkowania dotyczące: 
- pomieszczenia objęte opracowaniem obecnie służą jako magazyny, archiwa, składziki 
- w strefie przeznaczonej pod BIOBANK ruch pacjentów nie występuje, bądź okazjonalnie ograniczony 
jest do minimum 
- lokalizacja ciężkich sprzętów wyposażenia medycznego, tj.: zamrażarki, w tym przypadku nie niosą za 
sobą potrzeby wzmacniania stropu, na którym będą lokalizowane - posadowienie sutereny na gruncie 
- pomieszczenia BIOBANKU nie wykazują potrzeby stałego i pełnego doświetlenia - lokalizacja 
BIOBANKU na poziomie -1 skutecznie ogranicza dopływ świtała 
- lokalizacja pomieszczenia do pracy stałej od strony wewnętrznego dziedzińca, daje możliwość jego 
adaptacji i zorganizowania w jego przestrzeni terenów wyposażonych w zieleń towarzyszącą -  wysoką 
oraz  niską, co nie tylko poprawia warunki pracy, ale nawiązuje do obecnie panujących trendów w 
projektowaniu obiektów służby zdrowia oraz opieki medycznej 
 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM 
STAN ISTNIEJĄCY 
 

numer nazwa pow.[m2] posadzka 

-1.K KOMUNIKACJA 56,61 płytki gresowe 

-1.PG POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 03,20 płytki gresowe 

-1.P PRZEDSIONEK 03,88 płytki gresowe 

-1.59 POMIESZCZENIE 01 21,17 płytki gresowe 

-1.61 POMIESZCZENIE 02 14,51 płytki gresowe 

-1.62 POMIESZCZENIE 03 20,70 płytki gresowe 

-1.63 POMIESZCZENIE 04 42,29 wykładzina PVC 

-1.64 POMIESZCZENIE 05 21,13 płytki gresowe 

-1.65 POMIESZCZENIE 06 43,34 płytki gresowe 

                            RAZEM:         226,83m2 

DANE O REJESTRZE ZABYTKÓW 

BUDYNEK GŁÓWNY  JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

I JEST POD NADZOREM WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH 

Treść wpisu brzmi: 

Nr rej. Decyzja Gmina Obiekt Uwagi 

A/130/04 ŚWKZ,  

dn. 10.12.2004 

WUOZ-KL/4160/ 

Gliwice Budynek kliniki onkologiczno-położniczej, ob. Instytut 

Onkologii (ul. Wybrzeże Armii Krajowej 14, 15, 16 

Decyzja jest 

ostateczna. 
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1.3.2. Opis istniejących elementów konstrukcyjnych. 

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej - murowanej. Wewnątrz  stropy gęstożebrowe, ściany 
zewnętrzne wykończone cegłą klinkierową, działowe ceramiczne i w zabudowie kartonowo - gipsowej, 
dach płaski, obecnie ocieplony za pomocą wełny mineralnej, z powłoką zbrojonego PVC dachowego.  

1.3.3. Opis istniejących elementów wykończeniowych. 

 Tynki wewnętrzne – wapienne, malowane do pełnej wysokości farbą emulsyjną,  
w pomieszczeniach mokrych na ścianach płytki ceramiczne 

 Posadzki wewnętrzne – w pomieszczeniach objętych opracowaniem występują na podłodze 
płytki ceramiczne, wykładzina PVC  

 Sufity –istniejące sufity malowane lub podwieszane, systemowe  

 Parapety zewnętrzne – tworzywo sztuczne  

 Parapety wewnętrzne – istniejące parapety drewniane  

 Stolarka okienna: PVC  

 Stolarka drzwiowa: zewnętrzna – stalowa; wewnętrzna –  drewniana 
 

1.3.4. Istniejące instalacje.  
Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: 

- elektryczna; 
- c.o.; 
- klimatyzacja i wentylacja; 
- antywłamaniowa; 
- p.poż.; 
- komputerowa; 
- hydrantowa; 
- odgromowa; 

 
 1.3.5. Przeznaczenie terenu 
Obszar, na którym zlokalizowany jest zakres opracowania, składa się z 23 działek, o łącznej 
powierzchni 114138,00m2, o rzucie nieregularnym, zorientowanym dłuższą krawędzią w kierunku 
południowo - zachodnim, biegnącą równolegle wzdłuż rzeki Kłodnica oraz ulicy Wybrzeże Armii 
Krajowej. Teren charakteryzuje się lekkim spadkiem w kierunku północnym. Na w/w obszarze 
wyszczególnia się dwa miejsca ze znaczną różnicą rzędnych wysokościowych. Są to: istniejący parking 
dla personelu (zdecydowanie położony poniżej uśrednionej rzędnej wysokościowej terenu) oraz 
zejście z parkingu wewnętrznego przy HOTELU CENTRUM ONKOLOGII na teren szpitala (od strony 
północno - wschodniej).  

Dojazd do NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY IM. MARII 
SKŁODOWSKIEJ-CURIE oddział w Gliwicach, odbywa się głównie z dwóch kierunków: od ulicy 
Zwycięstwa oraz od strony Drogowej Trasy Średnicowej. Dojazd służb medycznych, karetek, głównych 
dostaw organizowany jest od ulicy Wybrzeże Armii Krajowej.  

Na terenie główne zaplecze parkingowe zlokalizowane jest od strony Drogowej Trasy Średnicowej. 
Podzielone jest na dwa place, a każdy z nich dedykowany jest wybranej grupie użytkowników: 
personelowi oraz interesantom CENTRUM ONKOLOGII. Przed budynkiem radioterapii usytuowany jest 
dodatkowy parking, służący jako przestrzeń postojowa, przeznaczona dla personelu, pacjentów, a 
także osób odwiedzających. Od strony wschodniej placu parkingowego, wydzielono miejsca 
postojowe dla karetek. Parking od ulicy Wybrzeże Armii Krajowej połączony jest jednokierunkowym, 
wąskim ciągiem pieszo - jezdnym z parkingami po stronie Drogowej Trasy Średnicowej. Z uwagi na 
częstotliwość przejazdu pojazdów kołowych, miejsce to jest szczególnie niebezpieczne dla osób 
poruszających się pieszo i zmierzających w kierunku głównego wejścia do kompleksu budynków 
CENTRUM ONKOLOGII. Na terenie  NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII - PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE oddział w Gliwicach obecnie istnieje około 630 miejsc 
parkingowych, w tym 400 przeznaczonych dla pracowników. Główny wyjazd z obszaru opracowania 
odbywa się od ulicy Wybrzeże Armii Krajowej (pacjenci, osoby odwiedzające, personel) oraz od ulicy 
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Henryka Sienkiewicza (personel; wyjazd ograniczony czasowo).  Przy ulicy Wybrzeże Armii Krajowej 
zlokalizowany jest jednokierunkowy przystanek autobusowy, obsługiwany przez linię ZTM 224. 

Główne dojście piesze do CENTRUM ONKOLOGII odbywa się od ulicy Wybrzeże Armii Krajowej. 
Podkreślone jest ono przez aleję drzew, zorientowaną prostopadle do rzeki Kłodnicy oraz kompleksu 
szpitalnego. Podobnie jest w przypadku budynku głównego, gdzie znajdują się pomieszczenia objęte 
zakresem opracowania. Jednak jego główne wejście podkreślone jest poprzez podjazd pod budynek, 
ukryty delikatnie za różanymi rabatami i podkreślony dwoma rzędami wysokich różaneczników, 
nasadzonych równolegle do ciągów pieszych oraz budynku głównego na fragmentach skrajnych 
głównego wejścia do obiektu.  

W części północno - wchodniej założenia, od ulicy Henryka Sienkiewicza, zlokalizowany jest 
nieregularny skwer, pełniący miejsce odpoczynku i rekreacji, z klombem uzupełnionym o zieleń 
wysoką oraz element wodny. Główne wejście do kompleksu CENTRUM ONKOLOGII- INSYTUTU 
podkreślone jest aleją drzew, uzupełnioną o przysiadki przed wejściem do obiektu (fragmenty 
murków). Przed budynkiem dawnego szpitala ginekologicznego zagospodarowanie terenu obejmuje 
rabatę różaną oraz żywopłoty formowane z różaneczników. Na terenie CENTRUM ONKOLOGII 
przeważa zieleń niska (trawnik, niskie krzewy). Granice terenu opracowania podkreślają  szpalery 
drzew wzdłuż ulic Wybrzeże Armii Krajowej i Henryka Sienkiewicza, tworząc "zieloną ramę" dla całości 
założenia.  

 

WARUNKI WYNIKAJĄCE REGULACJI FORMALNO - PRAWNYCH 

NARODOWY  INSTYTUT ONKOLOGII - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-
CURIE oddział w Gliwicach, jako jeden z elementów składowych dzielnicy Śródmieście, jest ujęty i 
opisywany w licznych opracowaniach zawierających się w dokumentach miejskich tj. planistycznych, 
strategicznych czy programowych, uchwalonych przez Radę Miasta Gliwice.  Najważniejsze z nich to: 
- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gliwice 
/  Uchwała Nr XXXI / 956 / 2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2009r 
- Miejscowy Plany Zagospodarowania Przestrzennego 
/  Uchwała nr  XLVII/1039/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 6 listopada 2014 r.  
(zmiany C-2) 
- Strategia Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022 
(AKTUALIZACJA) 
 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jest jednym z podstawowych 
opracowań stanowiących bazę polityki przestrzennej miasta, jednak nie jest aktem prawa 
miejscowego.  Centrum Onkologii rozpatrywane jest w nim jako jednostka przestrzenna wchodząca w 
skład obszaru  Centrum i Śródmieścia.  

Studium w części pierwszej A - UWARUNKOWANIA, zwraca uwagę na Centrum Onkologii w aspektach: 

- ważnego ośrodka o znaczeniu regionalnym i krajowym o specjalizacji w zakresie zdrowia w 
Gliwicach  (str. 2 SUiKZP) 

- lokalizacji - jako element przestrzeni obszaru Centrum i Śródmieścia,  (str. 7-8 SUiKZP) 

- jednej z głównych funkcji miasta Gliwice o znaczeniu ponadlokalnym (str. 91 SUiKZP) 

- ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków (str. 44 SUiKZP) 

 

 Miejscowy Plany Zagospodarowania Przestrzennego stanowi podstawę systemu planowania 
przestrzennego. Określa przede wszystkim przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy 
terenu  na obszarze objętym opracowaniem. Centrum Onkologii rozpatrywane jest w nim jako 
samodzielna jednostka, ale także jako element przestrzeni wchodzący  w skład obszaru Centrum i 
Śródmieścia.  
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Miejscowy Plany Zagospodarowania Przestrzennego zwraca uwagę na Centrum Onkologii w 
aspektach: 

- ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

/ Budynek Kliniki Ginekologiczno-Położniczej (obecnie jeden z gmachów Centrum Onkologii)                            
(str. 21-22 MPZP) 

/ Pomnik Kobiety - Matki (str.25 MPZP) 

/ terenu położonego w obrębie sterfy "B" - pośredniej ochrony konserwatorskiej (str.22 MPZP) 

- obszarów oznaczonych symbolami: 

/ 1 U - przeznaczenie podstawowe - usługi różne, w tym ochrony zdrowia i naukowo - badawcze                 
(str. 35 MPZP) 

 

PLANOWANE ZAMIERZENIE BUDOWLANE SPEŁNIA WARUNKI MZPZP 

 Własność terenu: 

Własność Inwestora. 

 Istniejące zagospodarowanie: 

Teren obejmujący działki nr 526, 527 jest zabudowany zespołem budynków Centrum Onkologii wraz z 

drogami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą. 

1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony środowiska 
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska, nie pogarsza jego stanu na 

terenach przyległych, nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko poza terenem, do którego 
Inwestor posiada tytuł prawny, nie będzie oddziaływać negatywnie na ludzi. 
 
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe części budynku po przeprowadzeniu inwestycji. 
  

1.4.1. Układ funkcjonalno-użytkowy i założenia funkcjonalne do wykonania projektu. 
 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE: 

 STRUKTURA I PERSONEL  
 W pomieszczeniu biurowym -1.64 zakłada się pracę 2-3 osób zatrudnionych w 8-godzinnym 
wymiarze pracy. Będzie to pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt ludzi. Wysokość pomieszczenia 
obecnie wynosi 2.76m. Jest to wysokość wystarczająca do pomieszczenia na stały pobyt ludzi, pod 
warunkiem, że miejsc pracy w pomieszczeniu nie będzie więcej niż 4 a na każdego pracownika 
przypadnie co najmniej 15m3 wolnej objętości powietrza (obecnie powyżej 18m3) zgodnie z 
Dz.U.2003.169.1650 t.j. - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy § 20 ust.3. 
 W laboratorium nie przewiduje się przebywania pracowników powyżej 4 godzin w ciągu 
zmiany. Praca ich będzie polegać na doraźnym nadzorowaniu procesów laboratoryjnych, włączaniu i 
wyłączaniu urządzeń . 
 W pomieszczeniach BIOBANKU przebywanie pracowników będzie doraźne, krótkoterminowe - 
związane z dostarczeniem lub odbiorem zawartości BIOBANKU.  

 KOMUNIKACJA 
 Komunikację do wydzielonej komórki przestrzennej BIOBANKU w budynku głównym  
NARODOWEGO  INSTYTUTU ONKOLOGII - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY IM. MARII 
SKŁODOWSKIEJ-CURIE oddział w Gliwicach, zapewnia winda szpitalna osobowo-towarowa, dostępne 
od poziomu -1 do +3 oraz klatka schodowa. Niezależną drogę ewakuacyjną z BIOBANKU zapewnia 
korytarz z wyjściem na teren od strony wewnętrznej założenia. Obecnie wysokość korytarza -1.K waha 
się w granicach 2.17m-2.20m - należy mieć ten fakt na względzie i podczas prac projektowych oraz 
budowlanych należy dostosować do normatywnej wysokości 2.20m 
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 DOSTĘP DO PUNKTÓW SANITARNYCH 
Pracownicy BIOBANKU będą korzystać z istniejącego zespołu toalet na poziomie -1 (dojście 

poniżej 75m). Pomieszczenie gospodarcze obsługujące BIOBANK -1.PG pozostaje bez zmian. 
Pomieszczenia objęte opracowaniem w wyniku przeprowadzenia prac remontowych zostaną 

przystosowane do obowiązujących przepisów i norm w odniesieniu do pomieszczeń BIOBANKU, 
pomieszczeń laboratoryjnych czy biurowych. Po przeprowadzonej przebudowie, pozostała część 
istniejących pomieszczeń w budynku głównym NARODOWEGO  INSTYTUTU ONKOLOGII - 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE oddział w Gliwicach, pozostanie 
bez zmian.  

Jednostka przestrzenna BIOBANKU złożona będzie z dwóch pomieszczeń BIOBANKU, 
laboratorium podzielonego na strefę A - pracy oraz strefę B -magazynową, pomieszczenia biurowego. 
Uzupełniony korytarzem komunikacji ogólnej (bardzo rzadko wykorzystywanym) oraz pomieszczeniem 
gospodarczym. 
 
 1.4.2. Dane powierzchniowe  
 
STAN ISTNIEJĄCY - CAŁOŚĆ: 226,83m2 

STAN PROJEKTOWANY - CAŁOŚĆ: 228,73m2 

 

Powierzchnia pomieszczeń do przebudowy - STAN ISTNIEJĄCY: 167,02m2 

Powierzchnia pomieszczeń po przebudowie - STAN PROJEKTOWANY: 168,92m2 
 
 1.4.3. Zestawienie poszczególnych pomieszczeń. 
Ogólne wskazówki dotyczące projektowania układu funkcjonalnego przebudowywanych części 
budynku: 
 

 Proces projektowania należy prowadzić przede wszystkim w oparciu o stan istniejący, mając na 
uwadze jak najszersze wykorzystanie obecnego układu i elementów budowlanych (ścianek 
działowych, otworów drzwiowych itd.).  

 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM 
STAN PROJEKTOWANY - BIOBANK 
 

numer nazwa pow.[m2] posadzka 

-1.K KOMUNIKACJA 56,61 płytki gresowe 

-1.PG POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 03,20 płytki gresowe 

-1.62 BIOBANK 01 62,26 płytki gresowe 

-1.63A LABOLATORIUM STREFA A 24,05 płytki gresowe 

-1.63B LABOLATORIUM STREFA B - MAGAZYN 18,14 płytki gresowe 

-1.64 POMIESZCZENIE BIUROWE 21,13 płytki gresowe 

-1.65 BIOBANK 02 43,34 płytki gresowe 

                            RAZEM:         228,73m2 

 
Uwaga: dokumentację projektową na każdym jej etapie (projekt budowlany, projekt wykonawczy, 
projekt wnętrz) należy konsultować z Zamawiającym. 
 
Uwaga: 
Dopuszcza się zmianę powierzchni projektowanych pomieszczeń, w granicach  
±15%, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, wynikającej z uzasadnionych potrzeb. Niniejszą 
zmianę należy wprowadzić na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 
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Projekty należy opracować w taki sposób by zapewnić możliwość wykonania poszczególnych prac 
budowlanych przy jednoczesnym funkcjonowaniu obiektu i poszczególnych działów Szpitala. 
 
1.4.4 Określenie wielkości możliwych przekroczeń parametrów funkcjonalno-użytkowych (powiększeń 
lub pomniejszeń). 

Dane określone w PFU uważa się za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Maksymalne odchylenie od założonych 
parametrów nie mogą przekraczać (±) 15%. Powyższe rygory nie dotyczą zmiany powierzchni 
pomieszczeń wynikającej z ich dokładniejszego - niż to wynika z dostarczonych przez Zamawiającego 
dokumentów - pomiaru dokonanego przez Wykonawcę lub powierzchni wytyczonych normami czy 
odrębnymi obowiązującymi przepisami. 
 
2. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Celem zmian (funkcjonalnych, budowlanych i instalacyjnych) wprowadzanych  
w ramach niniejszego zamówienia jest przystosowanie ich do obecnych wymagań funkcjonalnych dla 
obiektów służby zdrowia jak i nowych potrzeb Szpitala. 
 

2.1. Wymagania zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji projektowej. 
Do zakresu obowiązków Wykonawcy – w zakresie dokumentacji projektowej – należy wykonanie  

 Opracowania inwentaryzacji stanu istniejącego, jako podkładu do wykonania projektu 
budowlanego. 

 Opracowania opinii architektoniczno-konstrukcyjnego adaptacji pomieszczeń pod nowy układ 
funkcjonalno-użytkowy. 

 Opracowania wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.  

 Opracowania wielobranżowych projektów wykonawczych wraz z aranżacją wnętrz.  

 Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

 Kosztorys Inwestorski oraz Przedmiary Robót. 

 Dokumentację powykonawczą. 
 
Zamawiający wymaga, na podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentacji technicznej, która 
będzie zawierać następujące elementy: 
 

 WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY  
wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 6 egzemplarzy;wersja 
elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja 
edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xls. 
/ponadto należy uwzględnić min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstępnej przed odbiorem 
końcowym dokumentacji/. 

 WIELOBRANŻOWY PROJEKT WYKONAWCZY Z ARANŻACJĄ WNĘTRZ  
wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i złożonej w segregatorze:  
6 egzemplarze (segregator opisany ze spisem treści i ponumerowanymi stronami); wersja 
elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja 
edytowalna zapisana w formatach dwg., doc., xls. 
/ponadto należy uwzględnić min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstępnej przed odbiorem 
końcowym dokumentacji/. 
bakteriobójcze 

 SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarz; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja 
edytowalna zapisana w formatach doc., xls. 

 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA DLA REALIZOWANEGO ZAKRESU wymagana ilość 
egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja 
edytowalna zapisana w formatach doc., xls, dwg. 
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 KOSZTORYS INWESTORSKI  
 wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarze; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja 
edytowalna . 

 PRZEDMIAR ROBÓT  
 wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja 
edytowalna . 

 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA oddzielnie  
 wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf  

 Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w zakresie i formie zgodnej  
z przepisami 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. z 2013 poz. 1129 z pz. zm.), 

  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą (Dz.U. z 2012, poz. 739) ; 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie standardów 
postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą (Dz.U. z 2013 r. poz. 15)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) oraz 
zawierać wszelkie wymagane prawem opracowania niezbędne dla tego rodzaju 
przedsięwzięcia w tym: 

 Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wykonany w zakresie i formie zgodnej z 
przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 
2012, poz. 462 ze zm.; Dz.U z 2013r., poz.762) i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na 
budowę, 

 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną 
z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
2003 Nr 47, poz. 401), 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnej 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. z 2013 poz. 1129) 

 Kosztorys Inwestorski, Przedmiar robót – w zakresie i formie zgodnie zRozporządzeniem 
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 r. nr 130 poz. 1389) 

 
Wykonawca wykona pełną dokumentację projektową wraz z wszystkimi wymaganymi przepisami 
uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska pozwolenia na budowę. Zamawiający otrzyma 
dokumentację na własność wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego. 
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Opracowania projektowe powinny obejmować następujące branże: 

a) Budowlaną. 

 Architektura z aranżacją wnętrz; 

 Konstrukcja; 

b) Technologii medycznej w tym zestawienie wbudowane wyposażenie. 

c) Sanitarną. 

 Instalacja wodociągowa; 

 Instalacja kanalizacji; 

 Instalacja centralnego ogrzewania; 

 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; 
 

d) Instalacji elektrycznych – W związku z planowaną przebudową należy zaprojektowaći 
wybudować instalację elektryczną wraz z wymianą poziomych rozdzielni elektrycznych w tym 
wewnętrzne linie zasilające.  

e) Instalacji teletechnicznych. 

 Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP); 

 System monitoringu technicznego i wizualizacja sterowania urządzeń zabezpieczeń 
przeciwpożarowych 

 Instalacja okablowania strukturalnego wraz z elementami aktywnymi sieci Lan; 
 
UWAGA: 
W przypadku, gdy spełnienie wymagań funkcjonalnych będzie stało w sprzeczności z warunkami 
technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie lub też spełnienie tych warunków 
było niemożliwe ze względu na istniejącą strukturę budynku-Wykonawca (projektant) w uzgodnieniu z 
Zamawiającym oraz w jego imieniu uzyska odpowiednie odstępstwa od obowiązujących przepisów 
techniczno-budowlanych. Dotyczyć to może: warunków przeciwpożarowych, dostępności obiektu dla 
osób niepełnosprawnych, wysokości stopni, pochylni, szerokości i wysokości przejść, doświetlenia 
pomieszczeń w budynku itp. 

Zakres prac projektowych należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym wraz ze wszystkimi 
elementami niezbędnymi do odbioru technicznego i oddania do użytkowania części, objętych 
zamówieniem. 
Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz.Uz 2018 r. poz. 1986) 
Wykonawca powinien niezwłocznie uzupełniać dokumentację oraz rysunki wykonawcze dostarczone 
Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót. 
Przedstawiciel Zamawiającego na budowie wszelkie uwagi lub komentarze do otrzymanej 
dokumentacji projektowej sformułuje na piśmie. Należy je uważać za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli 
nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. 
 
Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w tym: 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych, po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
powykonawczych zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru. 
 
2.2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przebudowy.    

2.2.1  Wymagania ogólne. 
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją projektową 
oraz ze sztuką budowlaną. Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po 
uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę. Jednakże Zamawiający 
dopuszcza wcześniejszą możliwość przeprowadzenia prac nie wymagających pozwolenia na budowę 
w oparciu o zgłoszenie prac.  
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UWAGA:  
Przewiduje się, iż przebudowa prowadzona będzie w czynnym  

i funkcjonującym obiekcie, co Wykonawca ma obowiązek uwzględnić  
w przewidywanej organizacji placu budowy. 

 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien przedstawić i uzgodnić z 

Zamawiającym harmonogram realizacji inwestycji. 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych  

i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. 

 
Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót 
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany 
przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
W razie zaistniałej konieczności: 

 koszty budowy i organizacji objazdów tymczasowych na czas budowy obciążają Wykonawcę.  

 przebudowę urządzeń kolidujących z projektowaną budową należy wykonać pod nadzorem i 
w uzgodnieniu z ich użytkownikami.  

 
2.2.2  Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. Ponadto 

Wykonawca będzie miał prawo do wglądu lub wypożyczenia dokumentacji  będącej w posiadaniu 
Zamawiającego. Pozostałe niezbędne dla tej inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia 
Wykonawca uzyska lub sporządzi we własnym zakresie. 
 

2.2.3  Zabezpieczenie terenu budowy 
Ze względu na ciągłość funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania budowy, 

Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - jedynie wydzielony fragment 
terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy należy uzgodnić z Inwestorem. Usytuowanie placu 
budowy wraz z placami składowymi na materiały budowlane nie powinno się krzyżować ani ingerować 
w wewnętrzne ciągi komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie może też powodować niszczenia 
istniejących nawierzchni dróg. Wyjazd na drogę publiczną z placu budowy powinien być 
zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegać okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli 
i nadzorowi ze strony Wykonawcy). 
Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów zagospodarowania 
terenu, ich stan powinien zostać przywrócony do stanu sprzed budowy. Nieprzydatne materiały 
rozbiórkowe, muszą zostać wywiezione na wysypisko komunalne (Zamawiającemu należy przedstawić 
potwierdzające dokumenty).   

Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących przyłączy 
elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiającym i jego Inspektorem Nadzoru 
potrzebnego zapasu mocy. Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy może być pobierana 
z istniejących sieci, Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowych pomiarów 
elementów istniejących, a ewentualne rozbieżności, które mogłyby powodować odstępstwa  
od wymiarów projektowanych należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 
przyjęcia odpowiedzialności za następstwa i za wyniki działalności w zakresie: organizacji i 
wykonywania robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, w tym pacjentów i 
personelu medycznego, przebywających na terenie szpitala, ochrony środowiska, warunków 
bezpieczeństwa pracy i przepisów p.poż., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli, 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia związanego z 
budową, zabezpieczenie placu budowy. 
Podczas realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenu objętego inwestycją i przestrzegać ograniczeń co do nacisku na osie dla pojazdów 
transportujących sprzęt i materiały budowlane. 
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2.2.4  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę 

pracy na budowie. Jest on zobowiązany do zapoznania się z obowiązującym regulacjami placówki 
medycznej oraz jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 
planem BIOZ, a także spełnienia wymogów stawianych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (DZ.U. z 2003r.Nr 47 poz.401). Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów 
prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego na placu budowy.   
Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywał pracę w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na 
budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni 
wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 
życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i 
składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

2.2.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i prowadzenia robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,  

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację składowisk materiałów budowlanych jak i gromadzenia odpadów, zabezpieczenie 
istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, utrzymanie w czystości wszystkich dróg 
dojazdowych związanych z transportem materiałów i sprzętu budowlanego, środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej: 

 utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy,  

 materiały łatwopalne składować należy w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i 
ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

 
 
2.2.6  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Nie dopuszcza się do stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia (np. wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami). Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać rozbiórki części przegród budowlanych, 
kolidujących z projektowaną funkcją budynku, wybicia nowych otworów drzwiowych oraz 
zamurowania otworów zbędnych. 
Materiał rozbiórkowy z budynków usuwać należy do pojemników na odpady,  
w sposób nie stwarzający niebezpieczeństwa dla ludzi, a następnie wywozić: gruz budowlany do 
zakładu przerabiającego odpady betonowe i ceglane, stal do rozliczenia ze Szpitalem, pozostałe 
materiały na miejskie wysypisko odpadów (zgodnie z wcześniejszym zapisem). 
 
2.2.7  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Ze względu na nieprzerwane użytkowanie obiektów szpitalnych w czasie budowy, roboty 
budowlane muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa oraz 
ograniczeniem do minimum uciążliwości związanych z realizacją inwestycji, takich jak: hałas, emisja 
pyłów, organizacja budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
wszelkie (spowodowane jego działalnością) uszkodzenia zabudowy użytkowanej przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących obiektów i instalacji 
naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 
kable etc.  

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala. 
 
2.2.8  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które  
są w jakichkolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych dla znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego. 
 
2.2.9  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i 
przepisów o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi się inaczej. W przypadku, gdy 
przywołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
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2.2.10 Materiały. 
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 
wymagane parametry. 
Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru w 
zakresie ich, jakości. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne do wbudowania zachowały swoją, jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w 
dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi, o nie gorszych parametrach technicznych 
i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w 
zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
 

 Przewiduje się dostarczanie materiałów  
bądź wyrobów przez Zamawiającego tylko wg wyspecyfikowanych pozycji kart wyposażenia 

pomieszczeń. 

 
2.2.11 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i właściwości, i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Składowanie materiałów i wyrobów 
budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
 
2.2.12 Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu w dobrym stanie technicznym, 
zgodnego z normami ochrony środowiska, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość 
wykonywanych robót i który odpowiadać będzie - pod względem typów i ilości - wskazaniom 
zawartym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 
Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu 
będzie zakwestionowany i niedopuszczone do robót. 
 
2.2.13 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 powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz zakończenie budowy w 
terminie umownym. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
2.2.14 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi  
na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
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powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. 
 
2.2.15 Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, i ich jakość 
oraz jakość zastosowanych materiałów, a także ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami 
Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną przez niego usunięte na własny koszt, z wyjątkiem przypadku, kiedy dany 
błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 
Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Ponadto ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w wartości zamówienia. 
 

2.2.16 Kontrola. 
Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i 

instalacyjnych. 
 

2.2.17 Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na “znaku bezpieczeństwa wyrobu”, wskazujący zgodność jego wykonania  
z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz właściwych 
przepisach, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną - w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiałów i 
urządzeń, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez prawo - każda partia lub sztuka 
dostarczona na budowę - winna je posiadać. 
Dokumenty te muszą określać w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemysłowe posiadać 
będą takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych 
badań, których kopie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu). Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 

2.2.18 Prawo autorskie. 
Wykonawca zapewni, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał 

autorskiego prawa osobistego i majątkowego innych osób /podmiotów  
i będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność 
Zamawiającego. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich 
opracowań będących przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na wszystkich 
polach eksploatacji znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczególności wymienionych w art. 
50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.  
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z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2254, 2339), które zostaną dookreślone w umowie.  
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe oraz prawa zależne do 
wszelkiej wykonanej w ramach realizacji niniejszej umowy dokumentacji, na wszystkich polach 
eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), a w tym w szczególności: 
a) prawa do utrwalania; 
b) przenoszenia na inną technikę; 
c) przenoszenia na rzecz osób trzecich; 
d) wykonywania autorskich praw zależnych (przeróbki, adaptacje dokumentacji technicznej, 
dokonywanie tłumaczeń); 
e) rozpowszechniania; 
f) wprowadzenia do obrotu; 
g) prawo do zwielokrotniania wszelkimi znanymi w dniu zawarcia Umowy technikami; 
h) wprowadzania do druku; 
i) plotowania; 
j) wprowadzania do pamięci komputera; 
k) wykorzystywania w działalności reklamowej, promocyjnej; 
l) kopiowania i rozpowszechniania do użytku służbowego; 
m) zwielokrotniania dokumentacji projektowej lub jej części dowolną techniką, w tym także 
techniką cyfrową; 
n) publicznego prezentowania przedmiotu umowy, w tym do prezentacji multimedialnych; 
o) umieszczania dokumentacji w sieci Internet i innych sieciach komputerowych; 
p) wykorzystania dokumentacji w innych postępowaniach związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych w szczególności poprzez włączenie tego opracowania lub jego części do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienia jej wszystkim zainteresowanym i związanym z 
projektowaniem i wykonywaniem inwestycji; 
q) wykonywanie na podstawie dokumentacji samodzielnie lub zlecając innemu podmiotowi prac 
projektowych i wykonawczych. 
9) datą przeniesienia praw majątkowych, o których mowa powyżej będzie dzień przekazania 
dokumentacji.  
Razem z przeniesieniem praw autorskich majątkowych, na Zamawiającego przechodzi wyłączne 
prawo zezwalania na wykonanie autorskiego prawa zależnego. Wykonawca przekazując 
dokumentację projektową przekaże Zamawiającemu oświadczenia wszystkich osób uczestniczących w 
realizacji dokumentacji projektowej o przeniesieniu na Zamawiającego praw autorskich w zakresie 
przewidzianym w umowie. 
 

2.2.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa. 
Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację projektową, którą przekaże Zamawiającemu 

do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlany musi posiadać wszelkie niezbędne 
uzgodnienia i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji budowlanej 
Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę. W ramach realizowanych prac projektowych należy 
również wykonać projekty wykończenia i wyposażenia wnętrz oraz wizualizacje wskazanych 
pomieszczeń, które muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.  
W ramach realizowanej dokumentacji projektowej Wykonawca również przygotuje projekt 
wykonawczy wraz z kompletem projektów branżowych. Po zakończeniu robót budowlanych 
Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu zupełną dokumentację powykonawczą wraz z 
kompletem atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz dokumentacje techniczno-
ruchowe, instrukcje obsługi i karty gwarancyjne na dostarczone urządzenia i wyposażenie. 

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy) do końca okresu 
gwarancyjnego jest Dziennik Budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
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będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreśleń. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

 uwagi i polecenia Inspektorów Nadzoru i projektantów, 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,  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny zawierać także 
stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub opisaniem swojego stanowiska. 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

 pozwolenia na realizację zadania lub zadań budowlanych,  

 protokoły przekazania terenu budowy,  

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

 zawiadomienie o rozpoczęciu robót, 

 protokoły odbioru robót,  

 protokoły z narad i ustaleń,  

 instrukcje Inspektora Nadzoru,  

 opinie ekspertów i konsultantów;  

 korespondencję dotyczącą budowy. 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów: 

 rysunków roboczych;  

 aktualizacji harmonogramu robót;  

 dokumentacji powykonawczej;  

 instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń.  
 
2.2.20 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy 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 Zamawiającego. Po zakończeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane 
zostaną Zamawiającemu. 
 

2.2.21 Odbiór robót. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który będzie 
odpowiedzialny za zarządzanie realizacją inwestycji. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
2) odbiór końcowy 
3) odbiory ostateczne  
Z czynności odbiorów każdorazowo zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
2. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie okazanych dokumentów 
odbiorowych, w oparciu o przeprowadzone pomiary oraz w konfrontacji z dokumentacją projektową. 
3. Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca będzie zgłaszał wpisem do dziennika budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Zamawiającego. 
4. Wynik odbioru będzie zapisany w Dzienniku budowy. 
 
Odbiór końcowy  
1. Odbiór końcowy połączony jest z przekazaniem obiektu do użytkowania.  
2. Po zakończeniu całości robót i dostaw po wykonaniu wszystkich wymaganych prób, regulacji i 
pomiarów oraz po zamontowaniu wyposażenia, Wykonawca stosownym wpisem do dziennika 
budowy oraz jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, informuje o gotowości do 
odbioru końcowego  
3. Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany 
przekazać Zamawiającemu prawidłowo sporządzony komplet „Dokumentów odbiorowych",   
a w szczególności:  
1) dokumentację projektową (projekt budowlany) z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 
dodatkową dokumentację projektową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z brzmieniem przepisu art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.), 
3) protokoły badań i sprawdzeń,  
4) protokoły z rozruchu, 
5) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych do obiektu budowlanego,  
6) oryginał dziennika budowy,  
7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z wymogami 
dokumentacji i przepisów,  
8) deklaracje zgodności wbudowanych wyrobów i materiałów, aprobaty techniczne dla wyrobów 
i materiałów nie objętych normami, atesty jakościowe wbudowanych wyrobów i materiałów z 
podaniem miejsc ich wbudowania, inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, 
9) wykaz podmiotów serwisujących i wykonujących przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji, 
10) harmonogram przeglądów gwarancyjnych, 
11) dokumentację powykonawczą w 2 egz. wersji papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej bez 
żadnych zabezpieczeń w uzgodnionym terminie, 
12) pozytywną opinię sanitarną wydana przez Powiatowego Państwowego Inspektora 
Sanitarnego dopuszczająca użytkowanie pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem. 
4. Odbioru końcowego dokona komisja powołana przez Zamawiającego, składająca się z 
przedstawicieli Użytkownika u Zamawiającego, przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawców, 
dalszych Podwykonawców i Zamawiającego. 
5. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego i zawiadomi o nim pisemnie Wykonawcę. 
6. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w terminie 14 dni od daty powiadomienia i otrzymania 
przez Zamawiającego kompletu Dokumentów odbiorowych, o których mowa powyżej. 
7. W przypadku niezgodności Dokumentów odbiorowych Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
uzupełnienia dokumentacji i w tym celu wyznaczy dodatkowy termin.  
8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego usterek uniemożliwiających przekazanie 
obiektu do użytkowania, Komisja przerwie odbiór i wyznaczy termin usunięcia usterek oraz termin 
kolejnego odbioru. 
9. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy i dających się usunąć braków, pozwalających 
na prawidłową eksploatację, nie zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz nie wpływających na 
pogorszenie warunków ochrony środowiska, zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego z 
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wykazem usterek i braków wraz ze wskazaniem zaleceń oraz ewentualnych robót dodatkowych do 
wykonania w określonym przez Zamawiającego terminie.  
10. W przypadku stwierdzenia wad i nie dających się usunąć braków, uniemożliwiających prawidłowe i 
bezpieczne użytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru, odstąpić od 
umowy i naliczyć kary umowne w wysokości określonej w umowie albo naliczyć kary umowne i 
zażądać niewadliwego wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w określonym przez 
Zamawiającego  terminie.   
11. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy estetyczne i eksploatacyjne obiektu Zamawiający 
dokona stosownych potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
12. Odbiór końcowy uważa się za zakończony w przypadku podpisania protokołu odbioru końcowego 
niezawierającego usterek uniemożliwiających prawidłową eksploatację, nie zagrażających zdrowiu i 
życiu ludzi oraz nie wpływających na pogorszenie warunków ochrony środowiska oraz przekazaniu 
przez Wykonawcę projektu powykonawczego w 2 egz. wersji papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej 
bez żadnych zabezpieczeń w uzgodnionym terminie.  
13. Z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego rozpoczyna się bieg terminu realizacji 
uprawnień z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty budowlane, urządzenia i 
wyposażenie. 
 
Odbiór ostateczny  
1. Odbiór ostateczny po zakończeniu okresu trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady na 
roboty budowlane.  
2. Odbiór ostateczny polega na przeglądzie  przedmiotu umowy  pod kątem ewentualnych usterek w 
robotach wykonanych i materiałach wykorzystanych w realizacji przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 
3. Przed upływem okresu  rękojmi  robót budowlano-instalacyjnych dla każdego z zadań Zamawiający 
wyznaczy termin odbioru ostatecznego i poinformuje o nim Wykonawcę z wyprzedzeniem co 
najmniej 3-dniowym.  
4. Z odbioru ostatecznego zostanie spisany odrębny protokół odbioru ostatecznego. Wszelkie usterki 
stwierdzone podczas każdego z odbiorów odbioru muszą być usunięte przez Wykonawcę przed 
podpisaniem przez Zamawiającego protokołu. 
 

2.2.22 Obmiar robót. 
Celem udokumentowania ilości rzeczywiście wykonanych robót Wykonawca jest zobowiązany do 
prowadzenia Księgi obmiarów robót. Zamawiający dopuszcza stosowanie elektronicznej księgi 
obmiarów. W takim przypadku do faktur należy dołączyć papierową jej wersję. 
 

2.2.23 Szkolenia. 
W razie zaistniałej konieczności w ramach zamówienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla 

personelu dotyczące nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie urządzeń. Dla 
szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiały szkoleniowe w języku polskim. Materiały szkoleniowe 
dostarczone będą na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie będzie odbywać się jedynie 
w języku polskim. Koszt szkolenia będzie pokryty przez Wykonawcę, a Zamawiający zapewni jedynie 
pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i środki transportu dla uczestników szkolenia. 

 
Przykładowy zakres szkolenia, to: 

 zasady działania urządzeń,  

 ogólna informacja o eksploatacji dostarczanych urządzeń,  

 możliwości rozbudowy w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na ciepło, chłód lub zmiany 
koncepcji pracy urządzeń,  

 szczegółowy opis technologii i warunków eksploatacyjnych automatyki,  
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 nastawianie programu elektronicznych urządzeń regulacji temperatury. 
 
2.2.24 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca dostarczy - przed zakończeniem robót - kompletne instrukcje w zakresie 

eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego oraz innych instalowanych w obiekcie. 
 

2.2.25 Podstawa płatności. 
Wynagrodzenie płatne będzie zgodnie z warunkami Umowy. 

Dla potrzeb odbiorów i rozliczania zarówno prac projektowych jak też robót budowlanych w procesie 
budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje się wartość prac ustalonych w umowie. 
Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu, 
zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i elementów 
budowli, ponieważ stanowią one całość wynagrodzenia ryczałtowego w ramach umowy. 
 
3. Wymagania szczegółowe Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

3.1. Zagospodarowanie terenu. 
Na terenie Szpitala istnieją obiekty kubaturowe, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych, place manewrowe i składowe, ciągi piesze: utwardzone i nieutwardzone, 
sieci i przyłącza infrastruktury technicznej.  
 

3.2. Wymagania budowlane. 
Pomieszczenia nowoprojektowane należy w pełni dostosować do obowiązujących przepisów 

budowlanych i przepisów dotyczących obiektów służby zdrowia. Przy projektowaniu i przebudowie 
pomieszczeń należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w przepisach budowlanych ogólnych i 
szczególnych dla obiektów służby zdrowia, wytycznych w zakresie BHP, ppoż, sanitarnym, wymagania 
norm technicznych dla produktów i wyrobów itp. 
 

3.3. Wytyczne dotyczące materiałów budowlanych i wykończeniowych. 
 
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 
wymagane parametry. 
Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru w 
zakresie ich, jakości. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne do wbudowania zachowały swoją, jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w 
dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi, o nie gorszych parametrach technicznych 
i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w 
zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
 

3.4. Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznej i słaboprądowej. 
 
Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia: 
 
 Instalacja okablowania strukturalnego  
Dla umożliwienia poprawnej pracy na stanowiskach komputerowych oraz do monitorowania 
temperatur w zamrażarkach przewiduje się montaż nowej instalacji LAN z gniazdami abonenckimi 
RJ45. Gniazda te zostaną podłączone do panela krosowego w istniejącym punkcie dystrybucyjnym. 
Instalację wykonać podtynkowo w rurkach PCV a w przestrzeni międzystropowej na istniejących 
korytach. 
 



 

                                            PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY                                   31 

 SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO – system ma stanowić modernizację i rozbudowę 
pracującego okablowania (na obiekcie zainstalowane jest okablowanie firmy Reichle&De Massari) w 
oparciu o istniejące punkyt dystrybucyjne. Gwarancja udzielona na system ma być kontynuacją 
gwarancji na produkty (5 lat) i rozszerzonej gwarancji systemowej (25 lat) posiadanej przez 
Zamawiającego. Minimalne parametry przedstawiono w tabeli poniżej. 
 

Lp. Opis Minimalne parametry wymagane 

1. Kable 
miedziane 

Lan 

 Kabel ma spełniać wymagania stawiane komponentom kategorii 6A 
ISO przez obowiązujące  specyfikacje norm, równocześnie zapewniając 
pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania. Z uwagi na 
konieczność odsunięcia par splecionych od siebie spowodowaną 
przeciwdziałaniem przesłuchom od par sąsiednich, konstrukcja kabla musi 
zawierać  separator krzyżowy wewnątrz kabla. 

 Wymaga się parametrów transmisyjnych kabla do minimum 
650MHz  
dla nieekranowanego  kabla kat.6A ISO. 

 konstrukcja kabla: 
Standaryzacja ISO/IEC 11801 ed. 2.2;  

IEC 61156-5 2nd ed.;  
EN 50173-1; EN 50288-6-1;  
EIA/TIA 568-C.2 

Kategoria Kat.6A ISO 

Pasmo przenoszenia 650 MHz 

Rodzaj kabla Kabel instalacyjny 

Rodzaj ekranowania U/UTP 

Liczba 
przewodników 

8 

Splot 4P 

Średnica całkowita 
kabla 

Maksymalnie 7.4 mm 

Typ przewodu Ścisła tuba 

Średnica żyły AWG 23 

Materiał powłoki LSOH 
 

4. Kable 
krosowe 

Wymagania podstawowe: 

- kable wyposażone w zestyk IDC na styku z żyłą kabla, 

- kable krosowe z materiałów utrudniających rozprzestrzenianie się bakterii 
na powierzchni materiału/elementu  (antybakteryjne zgodnie  z ISO 
22196:2011) 

- kabel linka, 

- powłoka LSFRZH, 

- średnica kabla (dla kat 6A : 6.0 mm), 

- przystosowany do montażu 3 poziomowego systemu 
zabezpieczeń(kodowanie kolorem),  kształtem oraz zabezpieczenie przeciw 
wpięciowo wypięciowe). 

Wymagania dodatkowe dla kabli w systemie zarządzania 

- Kable krosowe obsługiwane przez system zarządzania muszą być kablami 
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pochodzącymi  ze standardowej oferty producenta, 

- Kable te muszą mieć możliwość modernizacji do wersji “inteligentnej” 
poprzez przymocowanie znaczników RFID, 

- Modernizacja kabli krosowych musi być możliwa na miejscu instalacji bez 
użycia specjalistycznych narzędzi, 

- Następujące typy kabli krosowych muszą mieć możliwość modernizacji do 
wersji „inteligentnej”:  

- miedziane RJ45 (Kat 6A), 

- światłowodowe LC duplex (OM4, OS2), 

- światłowodowe MPO (OM4, OS2). 

5. Panel 
krosowy 

 

 Panel krosowy 19-cali o wysokości montażowej 1U i pojemności 
48-portów. 

 Panel powinien posiadać modularną konstrukcję oraz łatwy i szybki 
sposób instalacji,  niewymagający żadnych narzędzi zapewniając 
uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Panel musi 
zapewniać jednoportową skalowalność portów oraz możliwość 
migracji/implementacji łączy światłowodowych. 

 Panel musi mieć budowę modularną składając się z czterech 12-
portowych paneli montażowych umożliwiających montaż gniazd RJ45 lub 
LC-DX (Duplex). 

 Demontaż/montaż 12-portowych paneli montażowych ma 
odbywać się bez konieczności demontowania/wyciągnięcia całego panela z 
szafy/stojaka Rack.  

 Panel musi mieć możliwość zastosowania systemu zabezpieczeń 
poprzez oznaczanie kolorem, kodowanie mechaniczne oraz zabezpieczenie 
przed przypadkowym wpięciem lub wypięciem kabli krosowych. 

 Panel musi mieć możliwość zastosowania systemu zarządzania i 
monitoringu sieci bez konieczności wymiany panela czy stosowania 
specjalnych kabli krosowych. 

6 Gniazda 
abonenckie 

 Do wyposażenia zarówno gniazd abonenckich jak i paneli 
krosowych w szafach Rack  dopuszcza się użycie jednego rodzaju modułu 
przyłączeniowego kat.6A ISO typu RJ45. 

 puszki na moduły RJ45 natynkowe/podtynkowe z materiałów 
utrudniających rozprzestrzenianie się bakterii na powierzchni 
materiału/elementu   
(antybakteryjne zgodnie  z ISO 22196:2011) 

 Moduł musi pozwalać na pewne przytwierdzenie do niego kabla 
instalacyjnego za pomocą   opaski zaciskowej oraz pozwalać na zarabianie 
kabla instalacyjnego metodą beznarzędziową  (nie wymagającą 
specjalistycznych narzędziach takich jak noże uderzeniowe itp.).  

 Musi być wyposażony w złącza IDC gwarantujące uzyskanie 
najwyższej jakości kontaktu   modułu z żyłą kabla. Kable przyłączeniowe 
również muszą być wyposażone we wtyki RJ45 terminowane w złączu IDC, 
co ma decydujący wpływ na jakość kontaktu wtyk-moduł.    

 Moduł musi być wyposażony w dedykowany system 
przeciwdziałania wpływom wibracji   występujących w szczególności w 
punktach dystrybucyjnych. Moduł musi zapewniać możliwość dokonywania 
co najmniej 20-to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co   umożliwi 
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korektę ewentualnych błędów instalacyjnych bez konieczności wymiany 
całego  modułu oraz pozwoli na przyszłe zmiany w strukturze sieci.  

 Moduł musi obsługiwać protokół   10GBase-T zgodnie z IEEE 
802.3an w zakresie do 500MHz i na dystansie 100m. Musi   
charakteryzować się wsteczną kompatybilnością do komponentów Kat.6 
oraz Kat.5 oraz  zapewniać możliwość terminacji kabla w zakresie średnicy 
żył AWG26 – 22 (0,4 – 0,65 mm) oraz kabli typu linka AWG 26/7 – 22/7).  

 Kabel instalacyjny musi być przytwierdzany do modułu za pomocą 
opaski zaciskowej co ma przeciwdziałać wyszarpaniu go z modułu. Kable  
terminowane w module musza mieć możliwość rozszycia żył zarówno w 
sekwencji T568A   jaki i T568B. Powinien być również kompatybilny  z 
Power over Ethernet (PoE) oraz Power over Ethernet+ (PoE+). 

 Nieekranowany moduł RJ45 kategorii 6A ISO w gnieździe i w panelu 
powinien mieć taką samą  konstrukcję i być odporny, na co najmniej 1000 
cykli łączeniowych (podłączania do niego  wtyku RJ45). 
 

7. System 
okablowani

a Lan 

 Okablowanie strukturalne w oparciu o nieekranowany kabel 
miedziany kategorii 6A ISO i  kable światłowodowe jednomodowe OS2  
umożliwiające obsługę aplikacji 100/1000/10000 BASE-T. 

 Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: kabel, panele 
krosowe, gniazda, płyty czołowe gniazd, kable krosowe) powinny być 
oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z jednolitej 
oferty rynkowej. 

 Wymagania odnośnie wydajności kanału transmisyjnego muszą 
spełniać minimum klasę EA a wszystkie komponenty spełniać kryteria 
kategorii 6A ISO. 

 Producent systemu okablowania strukturalnego powinien posiadać 
certyfikat zapewnienia jakości ISO9001. 

 Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z 
wymaganiami obowiązujących norm wg.: ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-
2011, EN50173-1 3rd Ed. (2011-05) oraz EN50173-2 (2007). 

 Producent systemu musi przedstawić odpowiednie certyfikaty 
niezależnego laboratorium, np. 3P,DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO 
potwierdzające zgodność wszystkich elementów systemu z wymienionymi 
w tym punkcie normami. 

 Wydajność komponentów (złącze-wtyk) ma być potwierdzona 
testem  
Re-Embedded Testing wystawionym przez niezależne laboratorium 
badawcze zgodnym z IEC 60512-27. Zgodnie z wymaganiami norm każdy 4-
parowy kabel ma być w całości trwale zakończony na 8-pozycyjnym złączu 
modularnym  tj. na nieekranowanym module gniazda RJ45 
skonstruowanym w oparciu  
o technologię IDC.  

 W celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowania okablowania, 
przy zachowanym standardzie złącza RJ45 i LC-DX, system powinien 
umożliwiać mechaniczne zabezpieczenie interfejsu po stronie gniazda 
abonenckiego przed nieupoważnionym wpięciem kabla krosowego czy 
ingerencję osoby nieupoważnionej w gniazdo RJ45. Producent powinien 
zapewniać także system zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych, 
który uniemożliwi przypadkowe wyjęcie wtyczki kabla krosowego z gniazda 
lub panela.  

 Dostawca technologii okablowania powinien zapewnić takie 
wykonanie patch-paneli aby na bazie jednego stelaża umożliwić instalacje 
kabla w wersji miedzianej (skrętka czteroparowa) i światłowodowej. 
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 System okablowania strukturalnego musi być wyposażony w 
funkcje zarządzania okablowaniem bez konieczności stosowania 
niestandardowych kabli krosowniczych. System musi realizować 
wykrywanie połączeń w oparciu o bezstykową technologię RFID zgodnie z 
ISO 15693. 

 System okablowania strukturalnego musi być w pełni kompatybilny 
z posiadanym u Zamawiającego system okablowania strukturalnego w 
którego w skład wchodzą wszystkie elementy pasywne,  oraz program do 
monitorowania i zarządzania o nazwie R&MinteliPhy 

 System okablowania strukturalnego nie może naruszać 
posiadanych przez Zamawiającego gwarancji i certyfikatów. 

8. Przełącznik 
LAN 

 

Urządzenie fabrycznie nowe,  nieużywane 
• Obudowa przeznaczona do montażu w szafie 19”. Wysokość obudowy 
nie większa niż 1 RU. 
• minimum 4 porty 10GE SFP+ wyposażone we wkładki SFP+ LR (1310nm) 
min. Dystans 2km  
• minimum 48 portów Ethernet 1000BaseT z auto-negocjacją 10/100/1000 
z obsługą Power over Ethernet w standardzie 802.3af i 802.3at 
• Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać 
jednocześnie.  
• Urządzenie powinno umożliwiać rozbudowę o moduł wyposażony w 
minimum 4 porty 10G SFP+ lub minimum 4 porty 10G RJ45 lub 2 porty 40G 
QSFP+ 
• Wydajność przełącznika min. 590 Gb/s i min. 160 Mpps 
• Przełącznik wyposażony w 2 wbudowane  zasilacze 230V/AC,  każdy o 
mocy minimum 500W. 
• Możliwość zastosowania zasilacza DC PoE  
• Możliwość wymiany zasilaczy w trakcie pracy urządzenia bez wpływu na 
jego działanie 
• Urządzenie musi mieć możliwość łączenia przełączników fizycznych w 
jeden przełącznik wirtualny,  traktowany jako jedno urządzenie logiczne z 
punktu widzenia protokołów routingu,  LACP i Spanning Tree. Maksymalna 
liczba przełączników obsługiwanych w stosie co najmniej 9 szt. 
• Przepustowość stosu min. 80Gbps. Do tworzenia stosu nie mogą być 
stosowane porty dostępowe i uplinkowe 
• Przełączanie w warstwie drugiej i trzeciej modeli ISO/OSI. 
• Port konsoli - szeregowy RS-232 
• Port USB 
         Funkcje warstwy 2 
 • GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) 
• 4000 sieci VLAN 
• Voice VLAN 
• Guest VLAN 
• Agregacja portów statyczna i przy pomocy protokołu LACP 
• Min. 100 grup portów zagregowanych,  możliwość stworzenia grupy z 
min. 8 portów 
• Spanning Tree: MSTP 802.1s,  RSTP 802.1w,  STP Root Guard 
• PVST+ lub kompatybilny 
• Jumbo Frame min. 12 000 
• ERPS (G.8032) 
• Ethernet OAM (IEEE 802.3ah and 802.1ag) 
• ITU-Y.1731 
       Funkcje warstwy 3  
• routing IPv4 z prędkością łącza,  
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• wsparcie dla routingu IPv4: statycznego ,  RIP i RIPv2,  OSPF,  IS-IS i BGP 
• routing IPv6 z prędkością łącza,  
• wsparcie dla routingu IPv6: statycznego RIPng,  OSPFv3, IS-ISv6, BGPv4+  
• Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) dla IPv4 I IPv6 
• Policy-based routing 
• IGMPv1,  v2,  and v3 
• PIM-SSM,  PIM-DM i PIM-SM (dla IPv4 i IPv6) 
• Equal-Cost Multipath (ECMP) 
• 6to4 tunnel 
• BFD dla BGP, IS-IS, OSPF, tras statycznych 
       Konwergencja 
 • Automatyczna konfiguracja VLANu głosowego 
• LLDP-MED 
Bezpieczeństwo 
 • DHCP snooping 
• RADIUS 
• Secure Shell (SSHv2) 
• IEEE 802.1X– dynamiczne dostarczanie polityk QoS,  ACLs i sieci VLANs: 
zezwalające na nadzór nad dostępem użytkownika do sieci  
• Guest VLAN 
• Port isolation 
• Port security: zezwalający na dostęp tylko specyficznym adresom MAC 
• MAC-based authentication 
• IP source guard 
• Obsługa min. 26 instancji VRF 
  Quality of Service (QoS)  
• Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs),   
IEEE 802.1p precedence,  IP,  DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence; 
• Min. 8 kolejek QoS per port 
• WRR, DRR, SP, WRR+SP,DRR+SP 
• WRED 
  MPLS  
• MPLS L3VPN  
• MPLS L2VPN  
• MPLS-TE  
• MPLS QoS 
     Monitoring i diagnostyka  
• Port mirroring 
Zarządzenie 
• Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez Web (https) oraz linię komend 
(CLI) 
• IEEE 802.1ab LLDP 
• Pamięć flash o pojemności pozwalającej na przechowywanie minimum 
dwóch wersji oprogramowania systemowego 
• Serwisy DHCP: serwer,  klient i relay 
• SNMPv1,  v2,  and v3 
• Syslog 
• SCP, TFTP, FTP 
• sFlow 
• RMON/RMON2 
• Przełącznik musi być w pełni kompatybilny z już posiadanymi przełącznika 
Huawei S5720-56C-PWR-EI-AC, S5720-56C-EI-AC 
• Przełącznik musi być kompatybilny z systemem do monitorowania i 
tworzenia backup, który posiada Zamawiający 
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10. Access 
point sieci 
bezprzewo

dowej  
 

 Urządzenie fabrycznie nowe,  nieużywane 

 Urządzenie musi być zasilany przez port POE (standard IEEE 
802.3af) i nie pobierać więcej jak 10,6 Wata 

 Pracować w 2,4 GHz i 5 GHz 

 Wspierać do 128 użytkowników 

 Maksymalna przepustowość minimum 600Mbps 

 Minimalną ilość wspieranych VLAN’ów 17 

 Minimalna ilość MBSSID 16  

 Zabezpieczanie transmisji bezprzewodowej WPA2, WPA standard 
802.11i 

 Zarządzanie i konfiguracja za pomocą posiadanego już kotrolera 
Netgear WC9500 

 Gwarancja minimum 36 miesięcy (gwarancja producenta) 
 

11. Ceryfikacja 
systemowa 
dla części 

transmisyjn
ej sieci LAN  

 Zamawiający wymaga, aby całość rozwiązania była objęta 
jednolitym, spójnym 25-letnim certyfikatem producenta, obejmującym całą 
część transmisyjną wraz z kablami krosowymi.  

 Certyfikat producenta powinien obejmować: 

 gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że 
łącze stałe bądź kanał  transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez 
okres 25 lat będzie charakteryzował  się parametrami transmisyjnymi 
przewyższającymi wymogi stawiane przez normę  ISO/IEC 11801 edycja 2.2 
06-2011 dla klasy E), 

 - gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie 
okablowania przez  okres 25 lat będą pracowały dowolne aplikacje 
(współczesne i stworzone w przyszłości), które zaprojektowane były (lub 
będą) dla systemów okablowania klasy E (w rozumieniu normy ISO/IEC 
11801 edycja 2.2 06-2011). 

 Wymagana gwarancja systemowa powinna być bezpłatną usługą 
serwisową oferowaną Zamawiającemu przez producenta. Powinna 
obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego 
punktu dystrybucyjnego do gniazda Użytkownika, w tym również 
okablowanie magistralne (pionowe) i poziome, zarówno dla projektowanej 
części logicznej. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji-certyfikatu 
producenta cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną 
posiadającą odpowiedni status uprawniający do wystawienia certyfikatu. 
Wniosek o udzielenie certyfikatu składany przez firmę instalacyjną do 
producenta ma zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu 
zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, wyciąg z 
dokumentacji powykonawczej podpisanego przez projektanta instalatora, 
wyniki pomiarów dynamicznych łącza  transmisyjnego (Permanent Link) 
wszystkich torów transmisyjnych według norm ISO/IEC11801:2002 wyd. 
drugie lub EN 50173-1 

 W przypadku wymiany sprzętu, kabli krosowych i przyłączeniowych 
oraz zmiany torów transmisji sygnału należy upewnić się czy całkowita 
droga transmisji nie przekracza maksymalnej długości działania danej 
aplikacji. Wszystkie zmiany konfiguracji okablowania powinny być 
dokonywane wyłącznie przy użyciu elementów należących do systemu 
danego producenta okablowania strukturalnego. Obejmuje to kable 
przyłączeniowe i krosowe oraz różne adaptery dopasowujące impedancję 
różnych urządzeń do impedancji kabla U/UTP. Każda rozbudowa 
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okablowania strukturalnego powinna być wykonywana wyłączne przez 
autoryzowanych instalatorów producenta. 

12. System 
koryt 

kablowych 

 Koryta siatkowe z prętów stalowych ocynkowanych galwanicznie. 

 Rozmiary o szerokości od 50mm do 300mm i wysokości min. 60mm 

 Uchwyty systemowe dostosowane do przekroju koryt. 

 Przekrój koryt dobrany z zapasem min. 50%. 
 

13. Informacje 
dodatkowe 

 Uszczelnienie przepustów kablowych masą ogniochronną o 
konsystencji pianki umożliwiającej późniejsze dołożenie kabli bez 
konieczności rozbierania całej przegrody. Klasa odporności ogniowej 
uszczelnień jak odporność ogniowa ściany przez którą przechodzi. 

 Ilość gniazdek abonenckich w każdym pomieszczeniu minimum 8 
sztuk. Dodatkowo przy lodówkach, czujnikach, access point’ach czy innych 
urządzeniach wymagających podłączenia do sieci LAN musi zostać 
przewidziane co najmniej dwa gniazda abonencki.  

 Rozmieszczenie i ilość do uzgodnienia na etapie projektowania.  

 Zamawiający wymaga demontażu starego okablowania 
strukturalnego sieci LAN  na całej trasie do punktu dystrybucyjnego IDF w 
części objętej remontem. Łącznie z demontażem i uwolnieniem modułów 
w punkcie dystrybucyjnym IDF 

 Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej infrastruktury 
LAN spełniającej w/w parametry techniczne, pod warunkiem 
nienaruszenia, nie uszkodzenia wcześniej wymienionej infrastruktury.      

 Zamawiający wymaga dokumentacji powykonawczej w formie 
elektronicznej  zawierający plan rozmieszczenia gniazd abonenckich i 
wyniki przeprowadzonych pomiarów elementów pasywnych. 

 Urządzenie monitorujące, czy wymagającego stałego monitoringu 
takie jak lodówki, czujniki temperatury, wilgotności, bądź innych wielkości 
fizycznych muszą zostać podłączone za pośrednictwem kabla. Zamawiający 
nie dopuszcza rozwiązań bezprzewodowych.  

 
 

 SYSTEM MONITORINGU TEMPERETUR W ZAMRAŻARKACH 
  

Podłączenie do sieci monitoringu, wykonanie wizualizacji oraz rozszerzenie licencji LBX dla czujników 
temperatury w zamrażarkach 
 
Podłączenie w zamrażarkach termometrów cyfrowych z wyświetlaczem oraz zewnętrznym czujnikiem 
specjalnym do – 100 stopni C  

Zainstalowanie Koncentratorów 8 wejściowych w ilości potrzebnej do monitoringu wszystkich 
zamrażarek i pomieszczeń BIOBANKU i podłączenie do każdego z nich termometrów cyfrowych z 
zamrażarek 

 SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU - na potrzeby Inwestycji koniecznym będzie przeprojektowanie i 
modernizacja systemu sygnalizacji pożaru opartego o centralę sygnalizacji pożaru typu POLON 
4900. System ma obejmować ochronę pełną - wszystkie pomieszczenia łącznie z przestrzeniami 
międzystropowymi. Równocześnie Wszystkie elementy systemu należy zwizualizować na 
stanowisku monitoringu SSP.(wizualizacja wykonana jest w oparciu o oprogramowanie firmy 
Gemos). 
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 3.5. Wytyczne dotyczące instalacji sanitarnej. 
 

Przewody wentylacyjne 
Przewody i kształtki wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-
03434 i-B-03410.Kanały wentylacyjne wykonać w klasie szczelności „B”. Kanały prostokątne należy 
łączyć za pomocą kołnierzy. Łączenia wykonać szczelnie. Podwieszenia przewodów wentylacyjnych 
wykonać zgodnie z normą BN-67/8865-26 lub zgodnie z wytycznymi firm dostarczających zawiesia np. 
Hilti. Podpory przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonać zgodnie z BN-67/8865-25 
lub zgodnie z wytycznymi firm dostarczających zawiesia np. Hilti. Przewody wentylacyjne należy 
poddać czyszczeniu. Na przewodach wentylacyjnych należy zamontować klapy rewizyjne zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wg COBRTI INSTAL (zeszyt nr 
5). 
Czyszczenie instalacji wentylacji 
Przed przystąpieniem do prac czyszczenia należy wykonać inspekcję kanałów wentylacyjnych z 
zapisem obrazu w postaci filmów i zdjęć w technologii cyfrowej. Do tego celu należy użyć kamer i 
aparatu cyfrowego. Czyszczenie instalacji wentylacyjnych należy wykonać metodą polegającą na 
szczotkowaniu mechanicznym np. za pomocą sprzętu firmy Triventek. Czyszczenie przeprowadzać 
odcinkami. W celu umożliwienia dostępu do wnętrza instalacji należy zamontować klapy rewizyjne. 
Szczotki czyszczące można wprowadzać przez otwory rewizyjne lub przez otwory, w których osadzone 
są kratki wentylacyjne. Czyszczenie należy prowadzić na wyłączonych instalacjach wentylacyjnych, a 
potrzebne podciśnienie wygenerować przez aparaturę należącą do Wykonawcy. W czyszczonym 
fragmencie wentylacji, osady kurzowe zalegające na ściankach kanałów, odrywane są za pomocą 
urządzenia wyposażonego w wymienne szczotki zamocowane na wale napędowym, np. Jetvent Duct 
Cleaner, którego szeroka gama szczotek pozwala na czyszczenie kanałów zarówno okrągłych o 
zróżnicowanych średnicach, jak i prostokątnych. Do przewodów wentylacyjnych należy podłączyć 
zestaw/urządzenie wyciągowe wytwarzające podciśnienie, które odprowadzi usuwane 
zanieczyszczenia. 
Zestaw/urządzenie wyciągowe należy połączyć z sekcją filtracyjną wyposażoną w zestaw filtrów, aby 
wydmuchiwane powietrze do pomieszczeń było czyste, np. za pomocą urządzenia Jetvent Extractor. 
Po oczyszczeniu kanałów należy przeprowadzić dezynfekcję kanałów wentylacyjnych. Środek 
dezynfekujący w postaci mgiełki wprowadza się do kanałów wentylacyjnych urządzeniem zdalnie 
sterowanym lub spryskiwaczem ciśnieniowym. Mgiełka przenoszona jest wzdłuż kanałów wraz z 
ruchem powietrza generowanym przez urządzenie, np. Jetvent Extractor. Należy używać środków do 
dezynfekcji niewymagających spłukiwania, np. środek VIRUSOLVE + firmy Amity Ltd. Wlk. Brytania. 
 
Po zakończonych pracach należy pobrać z powierzchni kanałów wentylacyjnych próby czystości. Próby 
pobierane są metodą odciskową i przekazywane są do laboratorium w celu oceny mikrobiologicznej. 
Przeprowadzone badania określają ogólną liczbę drobnoustrojów, drożdży i pleśni w próbach. 
Zarówno dla kontroli w trakcie czyszczenia jak i po wyczyszczeniu kanałów wentylacyjnych, w celu 
oceny skuteczności przeprowadzonych zabiegów, należy wykonać inspekcję kanałów z zapisem obrazu 
w postaci filmów i fotografii cyfrowych. 
Izolacja kanałów wentylacyjnych 
Przewody wentylacyjne należy izolować matami ze skalnej wełny mineralne w płaszczu z folii 
aluminiowej: kanały nawiewne i wywiewne: izolacja gr. 40 mm 
AKPiA 
W instalacji AKPiA należy zamontować nowe falowniki dla silników wentylatorów. Zamontować 
czujniki ciśnienia w celu utrzymywania stałej wydajności central niezależnie od stopnia zabrudzenia 
filtrów. Wyposażyć nowy filtr w presostat, który należy wpiąć w sterownik centrali, zaktualizować 
grafiki w BMS. 
Nawilżanie 
Dla układu wentylacyjnego dobrać nawilżacz o wydajności nominalnej pary 20 kg/h, np. typ SKE20. 
Nawilżacz należy wyposażyć w lance parowe, przewód parowy i kondensatu, kanałowy czujnik 
wilgotności, higrostat kanałowy, kartę sterowania oraz kartę wyprowadzenia sygnałów. 
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C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  
z odrębnych przepisów 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane 
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w której części 
planowana jest inwestycja. Stosowne oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomościami na cele budowlane zamieszczono w Załączniku 01. 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem w wykonaniem zamierzenia budowlanego 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy – Prawo budowlane Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z późniejszymi zmianami); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Obwieszczenie Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019 poz. 1065); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresui formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004.202.2072 z późniejszymi 
zmianami); 
• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 
(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach zgodności i nadzoru rynku Dz. U. 2019 poz. 
544); 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) 
i powiązane rozp.; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U.2002 poz.0953); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(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); 
• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386) i powiązane 
rozporządzenia; 
• 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.2003.120.1126); 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 z późniejszymi zmianami); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401); 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późniejszymi 
zmianami); 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
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pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263 z późniejszymi zmianami); 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 nr 62 poz. 628 z późniejszymi 
zmianami); 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 
nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami); 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.1991 nr 81 poz. 351 
z późniejszymi zmianami); 
• Polskie Normy; 
 
a także inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym. 
 
Wykonawca powinien uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw, przepisów, wytycznych, norm itp. 
oraz uwzględniać je w opracowaniach. Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja powinna być 
zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia na pozwolenie na budowę i/ lub 
zgłoszenia robót budowlanych. 

 
W PRZYPADKU, GDY MATERIAŁY I STANDARD WYKONANIA  

NIE SĄ W PEŁNI WYSPECYFIKOWANE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE LUB NIE UJĘTE W NORMACH, 
ZASADACH I INSTRUKCJACH 

 BĘDZIE NALEŻAŁO ZAPEWNIĆ WYKONANIE ROBÓT O JAK NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI. 
 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

 kopia mapy zasadniczej – w załączniku 03 

 badania gruntowo – wodne – nie dotyczy 

 zalecenia konserwatorskie – obiekt podlega ochronie konserwatorskiej; Wykonawca dla 
przyjętych przez siebie rozwiązań projektowych uzyska wymagane decyzje i uzgodnienia z 
właściwym organem państwowym - WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W 
KATOWICACH 

 inwentaryzacja zieleni – nie dotyczy; na obszarze inwestycji nie przewiduje się wycinki 
drzew i krzewów wymagających uzyskania odrębnych decyzji administracyjnych 

 dane dotyczące stanu atmosfery – nie dotyczy 

 pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości – nie dotyczy 

 inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych - niezbędną dla zakresu 
przedsięwzięcia inwentaryzację obiektów w przedstawiono w formie graficznej   
- załącznik 05  

 porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne związane z przyłączeniem 
do istniejących sieci - Wykonawca dla przyjętych przez siebie rozwiązań projektowych 
uzyska wymagane decyzje i uzgodnienia z właściwymi gestorami poszczególnych mediów i 
sieci 

 dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania – wszystkie uwarunkowania oraz 
wytyczne związane z przebudową i adaptacją na BIOBANK pomieszczeń objętych 
opracowaniem  zostały wskazane w treści niniejszego PFU 
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5. Wykaz załączników 

 Załącznik 01 - OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 
NA CELEB UDOWLANE  

 Załącznik 02 - WARUNKI WYNIKAJĄCE Z REGULACJI FORMALNO - PRAWNYCH  
- GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE MPZP 
- TEKST ORAZ RYSUNEK MPZP DOTYCZĄCY OBSZARU, NA KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ POMIESZCZENIA 
OBJĘTE OPRACOWANIEM 

 Załącznik 03 - KOPIA MAPY ZASADNICZEJ W SKALI 1:500 

 Załącznik 04 - LOKALIZACJA 

 Załącznik 05 - INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH 
OPRACOWANIEM 

- RZUT Z ARANŻACJĄ  
- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 Załącznik 06 – PROJEKT KONCEPCYJNY BIOBANKU  
- RZUT Z ARANŻACJĄ  
- RZUT ZMIAN W UKŁADZIE PRZEGRÓD PIONOWYCH, OTWORÓW DRZWIOWYCH   
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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY  

DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRAC ZWIĄZANYCH 

Z REALIZACJĄ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ:  

„WYKONANIE PROJEKTU PEŁNOBRANŻOWEGO WRAZ Z UZYSKANIEM W IMIENIU 

ZAMAWIAJĄCEGO WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH POZWOLEŃ I UZGODNIEŃ ORAZ WYKONANIE PRAC 

BUDOWLANYCH  - PRZEBUDOWA Z ADAPTACJĄ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH  

NA POZOMIE -1 BUDYNKU GŁÓWNEGO NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII  

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO  

ODDZIAŁ W GLIWICACH NA BIOBANK 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 01 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA 
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE  BUDOWLANE 
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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY  

DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRAC ZWIĄZANYCH 

Z REALIZACJĄ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ:  

„WYKONANIE PROJEKTU PEŁNOBRANŻOWEGO WRAZ Z UZYSKANIEM W IMIENIU 

ZAMAWIAJĄCEGO WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH POZWOLEŃ I UZGODNIEŃ ORAZ WYKONANIE PRAC 

BUDOWLANYCH  - PRZEBUDOWA Z ADAPTACJĄ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH  

NA POZOMIE -1 BUDYNKU GŁÓWNEGO NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII  

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO  

ODDZIAŁ W GLIWICACH NA BIOBANK 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 02 

 

WARUNKI WYNIKAJĄCE Z REGULACJI FORMALNO - PRAWNYCH 
  



CENTRUM  ONKOLOGII - INSTYTUT im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO -TEKST

FRAGMENT TEKSTU MPZP - UCHWAŁA XLVII/1039/2014,  DOTYCZĄCY OBSZARU 1U



CENTRUM  ONKOLOGII - INSTYTUT im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - RYSUNEK



CENTRUM  ONKOLOGII - INSTYTUT im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - obowiązujące uchwały

N

0 10 50 100m

teren objęty uchwałą XXXVIII/965/2005

stan na miesiąc sierpień 2019r.

teren objęty uchwałą XXVI/500/2012

stan na miesiąc sierpień 2019r.

teren objęty uchwałą XLVII/1039/2014

stan na miesiąc sierpień 2019r.



CENTRUM  ONKOLOGII - INSTYTUT im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - synteza przeznaczenia terenu

N

0 10 50 100m

tereny oznaczone symbolem U

tereny usług różnych - istniejące

tereny oznaczone symbolem Un

tereny usług różnych - nowe

tereny oznaczone symbolem UM

tereny usługowo - mieszkaniowe

tereny oznaczone symbolem ZP

tereny zieleni parkowej

tereny oznaczone symbolem ZU

tereny zieleni urządzonej

tereny oznaczone symbolem WS

tereny wód powierzchniowych

tereny oznaczone symbolem E

tereny obsługi technicznej

tereny oznaczone symbolem OK

tereny związane z ukł. komunikacyjnym

tereny oznaczone symbolem Ks

  tereny związane z realizacją DTŚ

tereny oznaczone symbolem KDG

tereny dróg głównych

tereny oznaczone symbolem  KDZ

tereny dróg zbiorczych

tereny oznaczone symbolem KDD

tereny dróg dojazdowych

tereny oznaczone symbolem KX

tereny komunikacji pieszo - rowerowej

tereny oznaczone symbolem M

tereny mieszkaniowe

 o wysokiej intensywności zabudowy - istniejące

o średniej intensywności zabudowy



PRZEZNACZENIE TERENU

PODSTAWOWE / UZUPEŁNIAJĄCE

ZAGOSPODAROWANIE TERENUWYSOKOŚĆ I INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY

ZASADY ZABUDOWY

CENTRUM  ONKOLOGII - INSTYTUT im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - synteza wskaźników liczbowych oraz przeznaczenia funkcjonalnego terenu
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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY  

DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRAC ZWIĄZANYCH 

Z REALIZACJĄ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ:  

„WYKONANIE PROJEKTU PEŁNOBRANŻOWEGO WRAZ Z UZYSKANIEM W IMIENIU 

ZAMAWIAJĄCEGO WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH POZWOLEŃ I UZGODNIEŃ ORAZ WYKONANIE PRAC 

BUDOWLANYCH  - PRZEBUDOWA Z ADAPTACJĄ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH  

NA POZOMIE -1 BUDYNKU GŁÓWNEGO NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII  

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO  

ODDZIAŁ W GLIWICACH NA BIOBANK 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 03 

 

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ W SKALI 1:500 



N

SKALA 1:500

DOKUMENT

MAPA ZASADNICZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

Damian KAŁDONEK

ul. SZKOLNA 1c, 44 - 100 GLIWICE

tel. 606 409 642 /  734 461 831

LOKALIZACJA INWESTYCJI

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKTANT

NAZWISKO DATA PODPIS

mgr inż.arch.

06.2020

Damian KAŁDONEK

upr. nr 164/00

INWESTOR

TREŚĆ RYSUNKU

MAPA ZASADNICZA

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

                        ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice

NUMERSYMBOLEDYCJASKALADATA

MZPFUA1:500

CZERWIEC

-

2020

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,  GLIWICE 44-102

ZASTĘPUJE RYSUNEK

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRAC ZWIĄZANYCH Z

REALIZACJĄ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ:

„WYKONANIE PROJEKTU PEŁNOBRANŻOWEGO

WRAZ Z UZYSKANIEM W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH POZWOLEŃ

I UZGODNIEŃ ORAZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH  - PRZEBUDOWA Z ADAPTACJĄ CZĘŚCI

POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH NA POZOMIE -1 BUDYNKU GŁÓWNEGO NARODOWEGO

INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU

BADAWCZEGO ODDZIAŁ W GLIWICACH NA BIOBANK

06.2020

ASYSTENT mgr inż.arch.

Magdalena BŁESZYŃSKA

PROJEKTANTA
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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY  

DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRAC ZWIĄZANYCH 

Z REALIZACJĄ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ:  

„WYKONANIE PROJEKTU PEŁNOBRANŻOWEGO WRAZ Z UZYSKANIEM W IMIENIU 

ZAMAWIAJĄCEGO WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH POZWOLEŃ I UZGODNIEŃ ORAZ WYKONANIE PRAC 

BUDOWLANYCH  - PRZEBUDOWA Z ADAPTACJĄ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH  

NA POZOMIE -1 BUDYNKU GŁÓWNEGO NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII  

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO  

ODDZIAŁ W GLIWICACH NA BIOBANK 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 04 

 

LOKALIZACJA 
  



CENTRUM  ONKOLOGII - lokalizacja w kontekście sąsiadujących struktur miejskich w GLIWICACH

CENTRUM  ONKOLOGII

lokalizacja

TERENY

OGRÓDKÓW 

DZIAŁKOWYCH

PARK CHOPINA

PALMIARNIA

NOWE GLIWCE

II

STREFA 

DWORCA PKP

PLAC 

PIŁSUDSKIEGO

WOONERF

ŚLĄSKI

ULICA

SIEMIŃSKIEGO

STARE

MIASTO

Z ULICĄ ZWYCIĘSTWA

TERENY

OGRÓDKÓW 

DZIAŁKOWYCH

PARK CHOPINA

PALMIARNIA

NOWE GLIWCE

II

STREFA 

DWORCA PKP

PLAC 

PIŁSUDSKIEGO

WOONERF

ŚLĄSKI

ULICA

SIEMIŃSKIEGO

STARE

MIASTO

Z ULICĄ ZWYCIĘSTWA

N

0 50 100 250m

lokalizacja CENTRUM ONKOLOGII

Centrum Onkologii jest jednym z ważniejszych punktów

descynacji na mapie Gliwic, a tym samym staje się magnesem

oraz silnym generatorem ruchu kołowego.

Położone jest na północny - zachód od głównej arterii miejskiej

o znaczeniu ponadlokalnym jakim jest

Drogowa Trasa Średnicowa.

Dojazd do Centrum Onkologii odbywa się w głównej mierze

z dwóch kierunków:  od strony ulicy Zwycięstwa oraz od strony

Drogowej Trasy Średnicowej.

Są to kierunki najczęsciej wybierane przez osoby przyjezdne

Centrum Onkologii zlokalizowane jest w środkowej części Gliwic

w dzielnicy Śródmieście. Położone jest w pobliżu ważnych

elementów tkanki miejskiej pod względem funkcjonalnym,

tj. Rynku, Dworca PKP, ulicy Zwycięstwa, Urzędu Miasta,

drogi krajowej DK78 oraz Drogowej Trasy Średnicowej

stanowiącą arterię łącząca poszczególne miasta

Aglomeracji Górnośląskiej.

W bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Zwyciestwa zlokalizowane

są także tereny poprzemysłowe - Dawna Fabryka Drutu

(NOWE GLIWICE II - jako tereny inwestycyjne),

 gdzie przeprowadzany jest proces rewitalizacji czy też strefy

zieleni miejskiej, tj. Park Chopina z Palmiarnią czy rzeka Kłodnica.

dojazd do CENTRUM ONKOLOGII

otoczenie CENTRUM ONKOLOGII

Centrum Onkologii otoczone jest strefami centrotwórczymi,

wpisując się tym samym w śródmiejskie założenie przestrzenne

postrzegane jako wizytówka miasta Gliwice.

Zlokalizowane jest w otoczeniu terenów zieleni miejskiej

- parku Chopina czy też Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Ciągi komunikacyjne (lokalne) wraz z zielenią towarzysząca

(wysoką), okalają tereny Centrum Onkologii, tworząc tym samym

wyraźną ramę dla obszaru zajmowanego przez szpital

i mocno wybijają go na tle sąsiednich struktur miejskich.



CENTRUM  ONKOLOGII - INSTYTUT im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACH

WIDOK Z LOTU PTAKA / UJĘCIE UKOŚNE / STAN ISTNIEJĄCY



CENTRUM  ONKOLOGII - INSTYTUT im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACH

widok 3D oraz sylweta założenia kompleksu szpitalnego od strony ulicy Wybrzeże Armii Krajowej

ISTNIEJĄCA ZABUDOWA

KUCHNIA / PRALNIA / STOŁÓWKA

RADIOTERAPIA

KLINIKA

DIAGNOSTYKA

BUDYNEK GŁÓWNY

HOTEL

WARSZTAT

DIAGNOSTYKA + TERAPIA

PROPONOWANA LOKALIZACJA BIOBANKU
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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY  

DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRAC ZWIĄZANYCH 

Z REALIZACJĄ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ:  

WYKONANIE PROJEKTU PEŁNOBRANŻOWEGO WRAZ Z UZYSKANIEM W IMIENIU 

ZAMAWIAJĄCEGO WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH POZWOLEŃ I UZGODNIEŃ ORAZ WYKONANIE PRAC 

BUDOWLANYCH  - PRZEBUDOWA Z ADAPTACJĄ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH  

NA POZOMIE -1 BUDYNKU GŁÓWNEGO NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII  

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO  

ODDZIAŁ W GLIWICACH NA BIOBANK 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 05 

 
INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO  

POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM 
  



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJĘTYCH OPRACOWANIEM 

N

-1.59

-1.61

-1.62

-1.63

-1.65

-1.64

-1.K

-1.P

-1.PG

SKALA 1:100

INWENTARYZACJA 

RZUT - FRAGMENT POZIOMU -1

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

Damian KAŁDONEK

ul. SZKOLNA 1c, 44 - 100 GLIWICE

tel. 606 409 642 /  734 461 831

LOKALIZACJA INWESTYCJI

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKTANT

NAZWISKO DATA PODPIS

mgr inż.arch.

06.2020

Damian KAŁDONEK

upr. nr 164/00

INWESTOR

TREŚĆ RYSUNKU

RZUT - FRAGMENT POZIOMU -1

INWENTARYZACJA

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

                        ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice

NUMERSYMBOLEDYCJASKALADATA

I01PFUA1:100

CZERWIEC

-

2020

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,  GLIWICE 44-102

ZASTĘPUJE RYSUNEK

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRAC ZWIĄZANYCH Z

REALIZACJĄ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ:

„WYKONANIE PROJEKTU PEŁNOBRANŻOWEGO

WRAZ Z UZYSKANIEM W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH POZWOLEŃ

I UZGODNIEŃ ORAZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH  - PRZEBUDOWA Z ADAPTACJĄ CZĘŚCI

POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH NA POZOMIE -1 BUDYNKU GŁÓWNEGO NARODOWEGO

INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU

BADAWCZEGO ODDZIAŁ W GLIWICACH NA BIOBANK

06.2020

ASYSTENT mgr inż.arch.

Magdalena BŁESZYŃSKA

PROJEKTANTA



INWENTARYZACJA 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

Damian KAŁDONEK

ul. SZKOLNA 1c, 44 - 100 GLIWICE

tel. 606 409 642 /  734 461 831

LOKALIZACJA INWESTYCJI

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKTANT

NAZWISKO DATA PODPIS

mgr inż.arch.

06.2020

Damian KAŁDONEK

upr. nr 164/00

INWESTOR

TREŚĆ RYSUNKU

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

INWENTARYZACJA

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

                        ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice

NUMERSYMBOLEDYCJASKALADATA

I02PFUA-

CZERWIEC

-

2020

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,  GLIWICE 44-102

ZASTĘPUJE RYSUNEK

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRAC ZWIĄZANYCH Z

REALIZACJĄ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ:

„WYKONANIE PROJEKTU PEŁNOBRANŻOWEGO

WRAZ Z UZYSKANIEM W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH POZWOLEŃ

I UZGODNIEŃ ORAZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH  - PRZEBUDOWA Z ADAPTACJĄ CZĘŚCI

POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH NA POZOMIE -1 BUDYNKU GŁÓWNEGO NARODOWEGO

INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU

BADAWCZEGO ODDZIAŁ W GLIWICACH NA BIOBANK

06.2020

ASYSTENT mgr inż.arch.

Magdalena BŁESZYŃSKA

PROJEKTANTA

widok od zewnątrz pomieszczeń z zakresu opracowania

 elewacja frontowa (fragment) Budynku Głównego - lokalizacja zakresu opracowania

ZEWNĘTRZE

widok od zewnątrz pomieszczeń z zakresu opracowania

 elewacja frontowa Budynku Głównego - wejście główne 



INWENTARYZACJA 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

Damian KAŁDONEK

ul. SZKOLNA 1c, 44 - 100 GLIWICE

tel. 606 409 642 /  734 461 831

LOKALIZACJA INWESTYCJI

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKTANT

NAZWISKO DATA PODPIS

mgr inż.arch.

06.2020

Damian KAŁDONEK

upr. nr 164/00

INWESTOR

TREŚĆ RYSUNKU

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

INWENTARYZACJA

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

                        ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice

NUMERSYMBOLEDYCJASKALADATA

I03PFUA-

CZERWIEC

-

2020

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,  GLIWICE 44-102

ZASTĘPUJE RYSUNEK

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRAC ZWIĄZANYCH Z

REALIZACJĄ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ:

„WYKONANIE PROJEKTU PEŁNOBRANŻOWEGO

WRAZ Z UZYSKANIEM W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH POZWOLEŃ

I UZGODNIEŃ ORAZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH  - PRZEBUDOWA Z ADAPTACJĄ CZĘŚCI

POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH NA POZOMIE -1 BUDYNKU GŁÓWNEGO NARODOWEGO

INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU

BADAWCZEGO ODDZIAŁ W GLIWICACH NA BIOBANK

06.2020

ASYSTENT mgr inż.arch.

Magdalena BŁESZYŃSKA

PROJEKTANTA

pomieszczenie -1.63

pomieszczenie -1.63

WNĘTRZE

pomieszczenie -1.64

pomieszczenie -1.65
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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY  

DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRAC ZWIĄZANYCH 

Z REALIZACJĄ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ:  

WYKONANIE PROJEKTU PEŁNOBRANŻOWEGO WRAZ Z UZYSKANIEM W IMIENIU 

ZAMAWIAJĄCEGO WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH POZWOLEŃ I UZGODNIEŃ ORAZ WYKONANIE PRAC 

BUDOWLANYCH  - PRZEBUDOWA Z ADAPTACJĄ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH  

NA POZOMIE -1 BUDYNKU GŁÓWNEGO NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII  

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO  

ODDZIAŁ W GLIWICACH NA BIOBANK 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 06 

 
PROJEKT KONCEPCYJNY BIOBANKU 
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LOKALIZACJA INWESTYCJI
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Damian KAŁDONEK

upr. nr 164/00

INWESTOR
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RZUT - FRAGMENT POZIOMU -1 - BIOBANK

PROJEKT

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
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                        ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice

NUMERSYMBOLEDYCJASKALADATA
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CZERWIEC

-

2020

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,  GLIWICE 44-102

ZASTĘPUJE RYSUNEK

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRAC ZWIĄZANYCH Z

REALIZACJĄ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ:

„WYKONANIE PROJEKTU PEŁNOBRANŻOWEGO

WRAZ Z UZYSKANIEM W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH POZWOLEŃ

I UZGODNIEŃ ORAZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH  - PRZEBUDOWA Z ADAPTACJĄ CZĘŚCI

POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH NA POZOMIE -1 BUDYNKU GŁÓWNEGO NARODOWEGO

INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU

BADAWCZEGO ODDZIAŁ W GLIWICACH NA BIOBANK

06.2020

ASYSTENT mgr inż.arch.

Magdalena BŁESZYŃSKA

PROJEKTANTA
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JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

Damian KAŁDONEK
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tel. 606 409 642 /  734 461 831

LOKALIZACJA INWESTYCJI

TYTUŁ PROJEKTU
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NAZWISKO DATA PODPIS

mgr inż.arch.

06.2020

Damian KAŁDONEK

upr. nr 164/00

INWESTOR

TREŚĆ RYSUNKU

ZMIANY W UKŁADZIE PRZEGRÓD PIONOWYCH

PROJEKT

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
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DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRAC ZWIĄZANYCH Z

REALIZACJĄ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ:

„WYKONANIE PROJEKTU PEŁNOBRANŻOWEGO

WRAZ Z UZYSKANIEM W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH POZWOLEŃ

I UZGODNIEŃ ORAZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH  - PRZEBUDOWA Z ADAPTACJĄ CZĘŚCI

POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH NA POZOMIE -1 BUDYNKU GŁÓWNEGO NARODOWEGO

INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU

BADAWCZEGO ODDZIAŁ W GLIWICACH NA BIOBANK

06.2020

ASYSTENT mgr inż.arch.

Magdalena BŁESZYŃSKA

PROJEKTANTA


