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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
DLA ZADANIA 

„PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PŁYWALNI MIEJSKIEJ W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ 
 PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 19” 

A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej a na jej podstawie realizacja 

planowanego zamierzenia inwestycyjnego pn.: „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PŁYWALNI MIEJSKIEJ                       
W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ przy ul. Spółdzielczej 19” na działkach ewidencyjnych nr 37/4, 38/4, 38/5, 143/1, 
143/2, 65/5; obręb ewid. 0003. Niniejszy program funkcjonalno - użytkowy obejmuje całość zamierzenia.                      
W obowiązkach Wykonawcy w ramach zamówienia będzie wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie                        
z przyjętymi przez Zamawiającego założeniami, uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie wykonanie robót 
budowlanych, polegających na wzniesieniu kompletnego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu                               
i wyposażeniem, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją oraz oddanie obiektu do użytkowania. 

Ponadto niniejsze opracowanie stanowi materiał do określenia wartości kosztorysowej planowanej 
inwestycji polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie pływalni miejskiej i przygotowania ofert 
przetargowych dla realizacji przedsięwzięcia, w ramach procedury przetargowej dla zamierzenia pn: „PRZEBUDOWA 
I MODERNIZACJA PŁYWALNI MIEJSKIEJ W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ przy ul. Spółdzielczej 19” na działkach 
ewidencyjnych nr 37/4, 38/4, 38/5, 143/1, 143/2, 65/5; obręb ewid. 0003 w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  

 
Zamawiający:   Miejskie Inwestycje Sp.  z o.o. 

   ul. Legionów 122D lok. 114 
   26-110, Skarżysko – Kamienna 

  
Adres inwestycji:   ul. Spółdzielcza 19 

26-110, Skarżysko – Kamienna 
Obowiązkiem Oferenta jest zastosowanie się do: 

 wszystkich przepisów prawa i norm obowiązujących w Polsce, także niewymienionych w PFU oraz wymagań 
wynikających z decyzji administracyjnych i warunków technicznych wydanych w związku z planowaną 
inwestycją, lub – w imieniu Zamawiającego i przy jego zgodzie - uzyskanie zmiany zapisów, które ze względu na 
proponowane rozwiązania, muszą zostać skorygowane. Jeżeli wystąpi konflikt pomiędzy zapisami przepisów                 
i wytycznymi inwestorskimi, którego jedynym rozwiązaniem jest uzyskanie odstępstwa od przepisów 
budowlanych, Wykonawca uzyska je własnym staraniem; 

 norm i wytycznych Polskiego Związku Pływackiego, przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa użytkowego              
w obiektach pływackich, szczegółowymi danymi technicznymi dotyczącymi ogólnych i sportowych urządzeń oraz 
w zakresie wyposażenia basenowego i instalacji technologicznej, o ile nie są one sprzeczne z przepisami 
polskiego prawa.   

W zakresie prac projektowych i wykonawstwa są też wszystkie czynności wymagane przepisami od 
uczestników procesu budowlanego, nawet jeśli nie zostały wymienione w niniejszym dokumencie. 

Koszty opłat administracyjnych, opłat za przyłączenie do sieci i za wycinkę drzew ponosi Zamawiający,  
wszystkie inne leżą po stronie Wykonawcy. 
1.1 Zakres przedmiotu zamówienia  

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie uzyskanego 
pozwolenia na budowę w oparciu o opracowane projekty budowlane, wchodzące w skład dokumentacji 
projektowej, do której opracowania Wykonawca jest zobowiązany. 

1.1.1 Dokumentacja projektowa 
1.1.1.1 Projekt koncepcyjny  
opracowany w części rysunkowej i opisowej wraz z zestawieniem powierzchni w 3 egz. (dodatkowo wersja 
elektroniczna .pdf) w zakresie: 

a) zagospodarowania terenu ze szkicowym położeniem sieci, przyłączy i instalacji oraz dróg i parkingów 
– skala zasadnicza 1:500)  

b) architektury, w tym rzuty wszystkich kondygnacji, przekrojami, wszystkimi elewacjami w skali 1:250 
oraz wizualizacjami koncepcji architektonicznej. Należy przedstawić co najmniej 2 ujęcia z poziomu 
wzroku człowieka od skrzyżowania, głównego wejścia do budynku od strony ulicy Spółdzielczej, 
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ujęcie z „lotu ptaka" z otaczającym terenem (projektowane parkingi, zieleń) oraz minimum po dwie 
wizualizacje 3D pomieszczeń: holu wejściowego, hali basenowej (widok ogólny, zjeżdżalni 
basenowej i atrakcji wodnych), saunarium; 

c) konstrukcji - charakterystyczne rzuty i przekroje wraz z opisem ogólnym konstrukcji, przyjętych 
założeń i danych wyjściowych do projektowania (zestawienia typowych obciążeń, schematy 
statyczne),  

d) instalacji sanitarnych, mechanicznych, elektrycznych, teletechnicznych, technologicznych - wstępne 
uzasadnienie przyjętych założeń i danych wyjściowych do projektowania.  

Opis ogólny inwestycji w fazie Projektu Koncepcyjnego powinien zawierać co najmniej: 
e) opis proponowanych rozwiązań budowlanych, materiałów i wyrobów; 
f) określenie zapotrzebowania na energię elektryczną, wodę, inne media, 
g) wykaz niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień, umożliwiających realizację przedsięwzięcia, 
h) opis aspektów środowiskowych inwestycji, w tym grup odpadów powstających w trakcie eksploatacji 

obiektu, 
i) bilans energetyczny zawierający zestawienie poborów energii urządzeń technologicznych oraz 

wszystkich innych pomocniczych, ze wskazaniem zapotrzebowania na moc przyłączeniową                        
i obliczeniową (nominalną). W  przypadku konieczności wybudowania stacji transformatorowej 
należy przewidzieć stację typu kontenerowego, zlokalizowaną od strony północnej obiektu. 

j) bilans wodny/ścieków  
k) wstępne zestawienie planowanego wyposażenia instalacji w niezbędne urządzenia technologiczne, 

 
1.1.1.2 Projekt budowlany i techniczny  

Projekty należy opracować w 4 egzemplarzach (dodatkowo wersja elektroniczna edytowalna i .pdf) zgodnie    
z  wymaganiami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 
2454), wykonane zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem koncepcyjnym. Dokumentacja winna 
być ponadto opracowana w sposób umożliwiający realizację inwestycji zgodnie z Prawem zamówień publicznych 
Dz.U. 2019 poz. 2019 (PZP). 

Projekt budowlany oprócz projektu budynku powinien zawierać wszystkie wymaganie opracowania i branże, 
w tym przede wszystkim projekt zagospodarowania terenu, dróg i parkingów oraz sieci, przyłączy i instalacji 
zewnętrznych. 

Projekt budowlany winien uwzględniać stopień skomplikowania robót budowlanych (zakres robót 
remontowych, ujętych przebudową oraz rozbudową obiektu), specyfikę i charakter obiektu, opinię geotechniczną           
i informację o sposobie posadowienia obiektu. Projekt budowlany winien obejmować co najmniej: 

a) Projekt zagospodarowania terenu (PZT): 
o część opisowa 
o część rysunkowa – skala zasadnicza 1:500 wraz z planszą koordynacyjną uzbrojenia terenu,  
o niezbędne załączniki, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, których obowiązek 

dołączenia wynika z przepisów w celu uzyskania ostatecznej, prawomocnej Decyzji pozwolenia 
na budowę, do czego Wykonawca jest zobligowany. Do powyższych zalicza się m.in.: 
dokumentację geologiczno – inżynierską (jeśli jest wymagana), projekt wycinki drzew                   
i nasadzeń zastępczych, operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany)  

b) Projekt architektoniczno – budowlany (PAB), zawierający: 
o część opisową, 
o część rysunkową – skala zasadnicza 1:200, w zakresie obejmującym: 
 Architektura – opis, rzuty, przekroje, elewacje 
o niezbędne załączniki i uzgodnienia - w tym: operat akustyczny (jeśli jest wymagany), 

informacja do planu BIOZ, charakterystyka energetyczna, operat pożarowy.  
c) Projekt techniczny (PT), w zakresie uszczegółowienia PB, zawierający: 

o część opisową, 
o część rysunkową – skala zasadnicza 1:100, w zakresie obejmującym: 
 Architektura – opis, rzuty, przekroje, elewacje 
 Konstrukcje – opis, rzuty, przekroje 
 Instalacje wodno - kanalizacyjne – opis, rzuty, rozwinięcia 
 Instalacje ogrzewcze + kotłownia/węzeł/wymiennikownia + automatyka – analiza istniejącego 

ogrzewania, w odniesieniu do wniosków: opis, rzuty, rozwinięcia 
 Instalacje wentylacji i klimatyzacji – opis, rzuty, przekroje 
 Instalacje chłodnicze i wody lodowej – opis, rzuty, przekroje 
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 Instalacje elektryczne, w tym– opis, rzuty, schematy 
 Instalacje niskoprądowe CCTV, SSWiN, KD, SSP (o ile wymagana), DSO (o ile wymagana) – 

opis, rzuty 
 Instalacje teleinformatyczne – opis, rzuty 
 Instalacje nagłaśniające – opis, rzuty 
 Technologia basenowa – opis, rzuty 
o niezbędne załączniki i uzgodnienia - w tym: operat akustyczny (jeśli jest wymagany), 

Informacja do planu BIOZ, charakterystyka energetyczna, dokumentacja geologiczno – 
inżynierska (jeśli jest wymagana), projekt wycinki drzew, operat wodno-prawny (jeżeli będzie 
wymagany) i operat pożarowy.  

o Projekty powinny oprócz w/w elementów zawierać ocenę techniczną obejmującą aktualne 
warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu 

1.1.1.3 Projekt wykonawczy  
Projekty wykonawcze (4 egzemplarze oraz wersja elektroniczna) należy opracować zgodnie                                 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), a ponadto Prawem zamówień publicznych Dz.U. 2019 poz. 2019 (PZP), 
obejmującego co najmniej: 

a) Projekt zagospodarowania terenu (PW ZT) 
b) Projekt architektoniczno – budowlany (PW AB), zawierający: 

Projekt winien obejmować następujące opracowania: 
 Architektura  
 Konstrukcje  
 Instalacje wodne i kanalizacyjne  
 Instalacje ogrzewcze - kotłownia/wymiennikownia/węzeł (w zależności od wniosków z analizy 

z etapu PB) 
 Instalacja hybrydowa fotowoltaiczna/solarna; 
 Instalacja cieplne,  
 Instalacje grzewcze: 
o centralnego ogrzewania (CO),  
o ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji mechanicznej (CT), 
o ciepła technologicznego na potrzeby technologii basenowej (CTB), 
o ciepła technologicznego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej (CTW) 
 Instalacje wentylacji i klimatyzacji;  
 Instalacje chłodnicza/wody lodowej  
 Instalacje elektryczne – opis, rzuty, schematy, rozwinięcia, zestawienia urządzeń, w tym                   

w szczególności w zakresie: 
o stacji transformatorowej (o ile będzie wymagana) 
o zasilania podstawowego, awaryjnego i rezerwowego,  
o tablic piętrowych i lokalnych; 
o systemu centralnej baterii do zasilania i monitorowania opraw oświetlenia 

awaryjnego; 
o instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych 
o instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego 
o instalacji siły i gniazd wtykowych  
o instalacji ochrony odgromowej wraz z detalami dotyczącymi rozwiązań; 
o oświetlenia zewnętrznego i iluminacji obiektu; 
o instalacji zewnętrznych zasilających, tras kablowych,  

 Instalacje słaboprądowe i teletechniczne w zakresie instalacji: 
o Systemu sygnalizacji pożaru SSP (o ile będzie wymagany), DSO (o ile wymagana) 
o Monitoringu wizyjnego CCTV 
o Kontroli dostępu KD 
o Systemu alarmowego SSWIN 
o RTV/SAT 
o Nagłośnienia 
o Okablowania strukturalnego LAN 
o Elektronicznego systemy obsługi klienta/systemu sprzedaży i kontroli biletów 
o Sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, 
o Sygnalizacji kontroli dostępu KD, 
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o Systemu przywoławczego 
o Tablic wyników 
o Zarządzania zasobami budynku BMS (o ile Zamawiający wymaga) 

 Technologia basenowa i wyposażenie basenowe  
 Technologia sportowa i wyposażenie sportowe  
 Technologia gastronomii i wyposażenie  
 Warunki ochrony przeciwpożarowej  
 Operat akustyczny  
 Projekt wnętrz - tylko dla wskazanych w dalszej części PFU pomieszczeń - skala 1: 20 - rzuty 

posadzki, sufitu, rozwinięcia wszystkich ścian, zestawienia, nietypowe detale, meble 
wbudowane - skala dostosowana do przedmiotu (rys. detalu) 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (należy przekazać Zamawiającemu do 
zaopiniowania łącznie z projektem wykonawczym) 

Wykonawca przygotuje dokumentację projektową w standardzie BIM (Building Information Modeling – 
Modelowanie Informacji o Budynku). Kompletny, wielobranżowy model BIM zostanie przekazany zamawiającemu 
po ukończeniu fazy projektowania.  

1.1.2 Wybudowanie przebudowanego, nadbudowanego i rozbudowanego budynku pływalni 
miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem podstawowym 

Wykonawca zobligowany jest do wybudowania obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
techniczną oraz wyposażeniem podstawowym, według wyżej wymienionych projektów opracowanych przez 
Wykonawcę, zaakceptowanych przez Zamawiającego, w zakresie określonym przez te projekty i specyfikacje 
techniczne, a zgodnie z niniejszym PFU. 

Wymogi Zamawiającego określone niniejszym PFU nie zwalniają Wykonawcy z własnej oceny warunków 
lokalizacyjnych oraz programowych, związanych z wykonaniem i realizacją inwestycji. Tym samym Zamawiający 
wyklucza możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędów w oszacowaniu ilości i zakresu robót lub pominięcia                 
w wycenie elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

W zakresie wyposażenia podstawowego Wykonawca winien uwzględnić zakres umożlwiający prawidłowe 
użytkowanie obiektu, włącznie z oddaniem obiektu do użytkowania, w tym przede wszystkim: 

 pełne wyposażenie pomieszczeń basenowych w elementy przeznaczone do wzmożonego użytku 
publicznego,  

 pełne wyposażenie pomieszczeń sanitarnych oraz szatni w elementy przeznaczone do wzmożonego użytku 
publicznego,  

 pełne wyposażenie pomieszczeń porządkowych w urządzania sanitarne  
 pełne oznakowanie obiektu, pomieszczeń i jego charakterystycznych części. Forma graficzna oraz treść 

informacji musi zostać uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego. 
Wskazywane w PFU wyposażenie zostanie dostarczone przez Wykonawcę w ramach udzielonego 

zamówienia, dotyczy to również wyposażenia niewymienionego, ale również niezbędnego z punktu widzenia 
kompletności, w znaczeniu m. in. bezpieczeństwa pożarowego, środowiska, użytkowania i konstrukcji.  

W zakresie wyposażenia obiektu w meble i urządzenia ruchome Zamawiający przewiduje przeprowadzenie 
oddzielnego postępowania. 

 
1.2 Wymogi opracowania i wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej również w zakresie projektów 
warsztatowych, jako uzupełnienie i uszczegółowienie projektów wykonawczych, niezbędne do wytworzenia 
elementów w warsztacie (np. w wytwórni prefabrykatów lub konstrukcji stalowej czy z drewna klejonego). 
Dokumentacja warsztatowa powinna zawierać niezbędne informacje uzupełniające, szczegółowe zestawienia oraz 
opisy technologii wytwarzania. Dokumentacja warsztatowa nie podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed 
wbudowaniem, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jej opracowania w pełnej odpowiedzialności budowlanej. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji budowlanej ze wszystkimi wymaganymi przez 
przepisy instytucjami i rzeczoznawcami, w tym m.in.: pod względem bhp, ppoż., przepisów sanitarno – 
epidemiologicznych. Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę oraz 
pozwolenie na użytkowanie obiektu, o ile Zamawiający nie zmieni tego warunku na etapie przetargu. 

Każdy z etapów prac projektowych, zarówno Projektu Koncepcyjnego, jak Budowlanego i Wykonawczego 
wymaga bieżących uzgodnień z Zamawiającym oraz pisemnego zatwierdzenia po zakończeniu kolejnego etapu. 

Na każdym z etapów projektowych Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w wymaganej ilości 
egzemplarzy oraz w formie elektronicznej edytowalnej  (format .dwg, .doc, .xls oraz w zależności od uzgodnień .rtl, 
.ifc),  w tym również w formacie .pdf.  

Opracowanie dokumentacji projektowej wymaga szeregu prac przedprojektowych, pozostających                     
w obowiązku Oferenta, do których zalicza się przede wszystkim: 
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a) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu prac projektowych oraz harmonogramu 
robót budowlanych wraz z realizacją inwestycji w systemie BIM. Harmonogram taki - rzeczowo 
finansowy - powinien przedstawiać kolejność realizacji wszystkich zadań zamierzeniai, stanowić 
szczegółowy plan terminowy, rzeczowy i finansowy realizacji Inwestycji, uwzględniający 
finansowanie w podziale na projektowanie, roboty budowlane, dostawy, w odniesieniu do 
zaawansowania wykonywanych czynności. Harmonogram rzeczowo finansowy musi być zgodny                 
z pozycjami zbiorczego zestawienia kosztów, tożsamego z tabelą elementów scalonych oferty 
Wykonawcy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo finansowy nie później 
niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

b) Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia inwestycji do sieci,  
c) Uzyskanie warunków technicznych usunięcia kolizji, o ile będą występować (w tym m.in. przebudowy 

napowietrznej linii energetycznej wzdłuż ul. Spółdzielczej i Moniuszki)  
d) Uzyskanie warunków obsługi komunikacyjnej w przypadku przebudowy lub budowy nowych zjazdów 

i uzgodnienia z Wydziałem Dróg i Transportu lub Zarządem Dróg Powiatowych 
e) Aktualizacji lub opracowania mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w zakresie 

niezbędnym do zaprojektowania, uzgodnienia i wybudowania obiektu wraz z zagospodarowaniem 
terenu, drogami, przyłączami oraz ewentualną przebudową sieci i dróg, o ile warunki techniczne 
będą tego wymagać, 

f) Uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w oparciu o opracowaną wcześniej kartę 
informacyjną oddziaływania na środowisko (ew. raport oddziaływania) o ile okaże się, że jest 
wymagana  

g) Uzyskanie zamiennej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków 
zabudowy, o ile zakres wprowadzonych zmian będzie wymagał takiego postępowania, 

h) Wykonanie projektu gospodarki zielenią oraz uzyskanie zgody na wycinkę lub przesadzenie drzew. 
Opłaty administracyjne wynikające z powyższą decyzją będą opłacone przez Zamawiającego, 

i) Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji geotechnicznej dla zatwierdzonej koncepcji zgodnie                      
z wymaganiami prawnymi w tym zakresie dla II kategorii gruntów, o ile będzie zachodzić taka 
konieczność 

j) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień i wytycznych do projektowania od 
wymaganych przepisami instytucji i rzeczoznawców, w tym między innymi.: właściwego zarządcy 
drogi, rzeczoznawców pod względem bhp, ppoż., przepisów sanitarno – epidemiologicznych. 
Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę oraz 
pozwolenie na użytkowanie obiektu, o ile Zamawiającego nie zmieni tego warunku na etapie 
przetargu. 

W przedmiocie inwestycji jest wykonanie wszystkich niezbędnych projektów, uzgodnienia w sprawie 
ewentualnego przełożenia kolidujących instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy, realizacja tych 
przekładek oraz wybudowanie obiektu zgodnie z projektami, opracowanymi na podstawie, zatwierdzonego 
uprzednio przez Zamawiającego, projektu koncepcyjnego.  

Ponadto dla przedmiotowej inwestycji należy zaprojektować i wybudować wszystkie przyłącza wraz                      
z niezbędnym zakresem przebudowy sieci, instalacji, dróg zewnętrznych i wewnętrznych, placami manewrowymi               
i parkingami w granicach opracowania zadania. W przypadku uzasadnionej potrzeby, wynikającej z zapewnienia 
najlepszych rozwiązań dla mieszkańców, istnieje możliwość rozszerzenia zakresu opracowania i objęcia projektem 
sąsiedniej działki (143/2).  Na wniosek Wykonawcy Zamawiający uzyska stosowną podstawę prawną do 
dysponowania powyższą nieruchomością. Warunki techniczne dla dostawy mediów, przebudowy sieci, w tym 
również zjazdów z drogi publicznej, Wykonawca winien uzyskać własnym staraniem. Opracowanie niezbędnych 
projektów, ich uzgodnienie oraz uzyskanie wszelkich zatwierdzeń i zezwolenie, umożliwiających ich realizację należy 
do obowiązków Wykonawcy.  

Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do wszystkich przepisów prawa i norm obowiązujących                   
w Polsce, także niewymienionych w programie funkcjonalno – użytkowym.  

Każdy z etapów prac projektowych, zarówno Projektu Koncepcyjnego, jak Budowlanego, Technicznego                  
i Wykonawczego wymaga bieżących uzgodnień z Zamawiającym, również w zakresie szaty graficznej. Każdy                  
z etapów projektowych wymaga pisemnego zatwierdzenia Zamawiającego przed rozpoczęciem kolejnego. 

Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie dokumentacji warsztatowej, jako dokumentacji 
uzupełniającej i uszczegóławiającej projekt wykonawczy o informacje niezbędne do wytworzenia elementów                 
w wytwórni np. prefabrykatów, konstrukcji przekrycia, odpowiadającej przyjętej technologii (np. z drewna 
klejonego) wraz planem montażu, konstrukcji aluminiowej w wybranym systemie ślusarki, okładzin i wykończenia, 
obróbek elewacyjnych, wszelkiego typu mocowania, kotwienia itp., konstrukcji balustrad wraz z obliczeniami                  
i wszelkimi elementami uzupełniającymi oraz innymi, których potrzeba może wyniknąć w trakcie robót 
budowlanych. 
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Dokumentacja warsztatowa winna być opracowana w oparciu o projekty wykonawcze, z wykorzystaniem 
operatów geodezyjnych obiektu i rzeczywistych pomiarów, w zakresie niezbędnym do prawidłowej                                  
i odpowiedzialnej realizacji inwestycji. Projekty winny być przygotowane przez projektantów posiadających 
odpowiednie doświadczenie i uprawnienia, określone w przepisach Prawa Budowlanego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami budowlanymi, ochrony środowiska, warunkami technicznymi i innymi przepisami, w stopniu dokładności 
niezbędnym do potrzeb. 

Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej akceptacji 
Projektanta (Architekta i/lub Konstruktora lub Projektanta branżowego) dla opracowanego projektu warsztatowego. 

Dokumentacja warsztatowa nie podlega zatwierdzeniu Zamawiającego przed wbudowaniem, co nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku jej opracowania w pełnej odpowiedzialności budowlanej. 

Obiekt należy zaprojektować i wybudować jako obiekt energooszczędny, zgodnie z najnowszymi 
technologiami, pod względem architektonicznym, infrastruktury oraz wyposażenia, powinien być porównywalny                
z innymi referencyjnymi obiektami tego typu w Polsce. 

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie może powodować przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu 
określonego dla terenów chronionych akustycznie. 

Inwestycję należy zrealizować zgodnie z wiedzą techniczną i zasadami sztuki budowlanej, z poszanowaniem 
przepisów prawa ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych, zatwierdzoną dokumentacją projektową, która 
winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi ustawami normami i przepisami. 

Wykonawca zobowiązany jest również do sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 3 egz. (w wersji 
edytowalnej oraz papierowej) i złożenia do właściwego podmiotu w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

Wykonawca w imieniu Zamawiającego sporządzi zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie 
ostatecznej (prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń wymaganych przepisami 
prawa niezbędnych dla wykonania Inwestycji i oddania jej do użytkowania. 

 
1.3 Wymogi dotyczące nadzorów autorskich 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnienia przez Projektantów nadzoru autorskiego nad 
robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej zgodnie                             
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane oraz zapewnienia udziału branżystów w naradach koordynacyjnych                 
w składzie wymaganym dla charakteru robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych. 
Wykonawca zobowiązany jest również do udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez 
Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, uczestnictwa w odbiorach robót oraz w odbiorze końcowym 
budowy, próbach instalacji, procedurach, rozruchu, na każde żądanie Zamawiającego z częstotliwością 
dostosowaną do realnych potrzeb i problemów zgłaszanych przez Zamawiającego.  

Zakres czynności w ramach sprawowanego nadzoru autorskiego będzie obejmował także: 
 wyjaśnienie wykonawcy robót wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej oraz zawartych w niej 

rozwiązań oraz uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, 
 wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań 

przewidzianych w zatwierdzonym projekcie budowlanym, 
 wykonanie projektów zamiennych (po uzgodnieniu z Zamawiającym), których przedmiotem są istotne 

zmiany w stosunku do projektu budowlanego, będącego podstawą realizacji zadania inwestycyjnego, przy 
czym wykonanie takich projektów należy do obowiązków projektanta i wykonawcy, 

 opracowanie i weryfikacja powykonawczych projektów budowlanych wszystkich branż, pod kątem ich 
zgodności z projektem budowlanym i wykonawczym oraz rozwiązaniami zamiennymi, 

 uczestniczenie w weryfikacji dokumentacji powykonawczej przekazanej przez Wykonawcę robót                         
i dokumentacji odbiorowej (certyfikaty, atesty, deklaracje właściwości użytkowych, świadectwa) 

 udzielanie Zamawiającemu wsparcia merytorycznego (w szczególności poprzez sporządzenie niezbędnej 
argumentacji) w postępowaniu o pozwolenie na użytkowanie obiektu. 

Szczegółowy zakres i sposób sprawowania nadzoru autorskiego zostanie określony w umowie. 
1.4 Wymogi dotyczące odbioru dokumentacji projektowej 
 Miejscem przekazania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem o jej kompletności, jest 
siedziba Zamawiającego lub inne miejsce przez niego wskazane. Przekazanie nastąpi w formie pisemnej. Złożenie 
dokumentacji w siedzibie Zamawiającego nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem i dokonaniem przez 
Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej. 

Zamawiający zastrzega każdorazowo okres czternastu dni roboczych na dokonanie sprawdzenia, oceny 
poprawności i zgodności dokumentacji projektowej z PFU oraz zawartą umową. Każdorazowo przy odbiorze 
dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości dokumentacji projektowej, a wszystkie jej 
wady i braki Wykonawca będzie usuwał w trakcie realizacji inwestycji z inicjatywy własnej bądź na żądanie 
Zamawiającego, w tym też okresie będzie ją uzupełniał i modyfikował (w szczególności odnośnie stosowanych 
rozwiązań funkcjonalnych jak i stosowania materiałów). 
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Zamawiający w terminie, czternastu dni roboczych liczonych od momentu złożenia dokumentacji przez 
Wykonawcę, może złożyć pisemne oświadczenie, iż przyjmuje dokumentację projektową (dokonuje jego odbioru) - 
oświadczenie to nie wyklucza roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu rękojmi, gwarancji oraz 
nienależytego wykonania umowy – i jednocześnie wezwie Wykonawcę do sporządzenia protokołu odbioru 
końcowego dokumentacji projektowej. 

Zamawiający może także w terminie, czternastu dni roboczych liczonych od momentu złożenia 
dokumentacji przez Wykonawcę, zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie przekazanej dokumentacji 
projektowej, a Wykonawca w terminie nieprzekraczającym 3 dni robocze udzieli stosownych wyjaśnień. 

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż dokumentacja projektowa została wykonana niezgodnie z postanowieniami 
PFU oraz zawartej umowy, wówczas odmówi przyjęcia dokumentacji do czasu usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń 
(wad) - w takim przypadku za termin wykonania dokumentacji strony przyjmują termin, w którym Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu poprawioną dokumentację. 

Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie czternastu dni roboczych dokona zmian i uzupełnień w 
dokumentacji, którą po poprawieniu przekaże Zamawiającemu. Zamawiający w terminie siedmiu 7 dni roboczych 
liczonych od momentu złożenia poprawionej dokumentacji przez Wykonawcę, złoży pisemne oświadczenie, iż 
przyjmuje dokumentację projektową (dokonuje jej odbioru) - oświadczenie to nie wyklucza roszczeń 
Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu rękojmi, gwarancji oraz nienależytego wykonania umowy –               
i jednocześnie wezwie Wykonawcę do sporządzenia protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej. 

Szczegółowy zakres i sposób odbioru dokumentacji projektowej zostanie określony w umowie. 

2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 
budowlanych. 

2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 
Planowana rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku zachowuje dotychczasową funkcję 

pływalni miejskiej, nie ograniczając się jednak jedynie do tej funkcji. Program użytkowy obiektu ulega zasadniczym 
zmianom, wprowadzone zostają dodatkowe usługi i atrakcje, mające na celu dostarczenie mieszkańcom wielu 
wrażeń sportowych i otwarcie obiektu dla szerszej grupy użytkowników. 

Program nie określa konkretnych wymiarów budynku pływalni, uzależniając jego wielkość i układ  
przestrzenny od funkcjonalnej koncepcji architektonicznej, w której nadrzędne winno być dążenie do uzyskania 
maksymalnej powierzchni basenowej tzw „mokrej” w nowoczesnej i atrakcyjnej architekturze. Konieczne jest 
zaprojektowanie obiektu energooszczędnego, zachowującego ekonomikę realizacji i użytkowania. Specyfika 
lokalizacji inwestycji ogranicza możliwości rozbudowy, stąd zastrzega się powierzchnię zabudowy do max. 2400 m2 
oraz wysokość budynku do max. 12 m, z zaleceniem dostosowania wysokości zabudowy do wewnętrznej funkcji 
(zróżnicowane poziomy dachu).  

Dopuszcza się dominantę wysokościową do 15 m w postaci wieży zjeżdżalni, możliwe jest lokalne 
nadwieszenie oraz miejscowy balkon i/lub taras. 

Wymiary obiektu nie powinny przekroczyć: długość 80 m, szerokość 32 m, wysokość 12,0 m (najwyższy 
punkt zadaszenia) – do rzędnej 281,00 m npm.  

Łączna liczba nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych powinna wynosić nie mniej niż 55 
stanowisk, w tym min. 3 stanowiska dla samochodów osób niepełnosprawnych oraz 3 stanowiska zlokalizowane od 
strony północnej dla pojazdów  bus/kamper (w tym jedno stanowisko serwisowe). W bilansie nie należy 
uwzględniać istniejących miejsc postojowych od strony ul. Spółdzielczej, znajdujących się na terenie szkoły.  

Na planowany do budowy obiekt składają się następujące części:  
a) Strefa wejściowa - foyer – powierzchnia 150 m² 
b) Strefa gabinetowa – powierzchnia 70 m² 
c) Strefa szatni basenowych z zapleczem sanitarnym oraz wydzieloną szatnią i sanitariatami saunarium – 

powierzchnia ok. 350 m² 
d) Strefa uzdrowiskowa (saunarium) – powierzchnia 230 m² 
e) Strefa basenowa wewnętrzna (mokra) o powierzchni min. 1 100 m², w tym powierzchnia lustra wody 

min.500 m², na którą składają się: 
 istniejący basen sportowy wewnętrzny o wymiarach 25m x 13,6 m czterotorowy, z wydzielonym miejscem 

do pływania, o powierzchni lustra wody 340 m2, 
 basen rekreacyjny wewnętrzny o zróżnicowanej głębokości ok. 1,0-1,2 m, o możliwym nieregularnym 

kształcie, z atrakcjami wodnymi, o całkowitej powierzchni lustra wody ok.160 m2, 
 brodziki dla dzieci (2-3 o zróżnicowanej głębokości, max. 30 cm) z wodnym placem zabaw dla dzieci 

zrealizowany o powierzchni ok.100 m2, 
 zespół plaż basenowych o powierzchni min. 110 m2, 
f) Strefa administracyjna – powierzchnia 220 m². 
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g) Strefa techniczna wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników – powierzchnia min. 400 m², 
zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z technologii. 

h) Strefa usługowo-komercyjna (bufet) o powierzchni min. 100 m² 
i) Strefa widowni basenu sportowego dla ok. 50 osób – powierzchnia ok. 40 m² 
j) Komunikacja ogólna ok. 350 m². 
Powyższe powierzchnie należy traktować jako minimalne i obowiązkowe do realizacji. 
Jeśli w fazie projektowania okaże się, że warunki techniczne lub wymagania służb odbiorowych nakładają 

konieczność korekt tych powierzchni lub rozszerzenia o dodatkowe powierzchnie Wykonawca uwzględni je            
i odpowiednio zaprojektuje obiekt, by spełniał te wymagania, a następnie mógł podlegać odbiorom bez zastrzeżeń. 

Jako podstawę do obliczenia liczby użytkowników basenu przyjęto wskaźnik ok. 3,5 m2 lustra wody na jedną 
osobę. 

Obiekt powinien zostać zaprojektowany i wykonany dla minimum: 
– 140 uczestników, mogących jednocześnie korzystać z basenów,  
– 50 widzów zawodów szkolnych, odbywających się w basenie głównym, mających miejsca siedzące 

na trybunie, 
– 80 użytkowników Saunarium (w tym 40 okazjonalnych eventów)   

Łączna, nieprzekraczalna liczba osób korzystających z obiektu winna wynosić max. 270 klientów. Dla 
użytkowników kompleksu sportowego, korzystających z szatni okryć wierzchnich (max. 220 osób korzystających ze 
stref sportowych i max. 50 widzów, w tym 30 osób korzystających ze strefy gastronomicznej), należy przewidzieć 
200 wieszaków (przepustowość obliczeniowa 80 % obciążenia max. obiektu). 

Obiekt będzie miejscem stałej pracy dla minimum: 
 personel administracyjny – 3 osoby w systemie jednozmianowym 
 personel instruktorski i ratowniczy – 18 osób w systemie 3-zmianowym (w tym część basenowa 10 

osób) 
 personel techniczny – 2 osoby w systemie 2-zmianowym 
 personel pomocniczy – 4-5 osoby w systemie 2-zmianowym 

Ze względu na specyfikę funkcjonalną obiektu założono pracę 40% kobiet i 60% mężczyzn. Założono 
również powierzenie usług sprzątania i ochrony wraz z ratownikami i osobami zapewniającymi bezpieczeństwo 
osobom pływającym w basenach firmom zewnętrznym. Łącznie na najliczniejsza zmianie – 15 osób, w tym 5 osób 
korzystać będzie z szaf, znajdujących się w pokojach ratowników i instruktorów, a 5 w pokojach instruktorów salki 
fitness (3) oraz saunarium (2).  

Wartości określone w niniejszym opracowaniu PFU należy stosować jako minimalne (chyba, że określono 
inaczej), zarówno przy projektowaniu, jak i realizacji robót budowlanych przedmiotowej inwestycji. 

Pozostałe charakterystyczne parametry podano w dalszej części niniejszego PFU. 
 
2.2 Zakres robót budowlanych w odniesieniu do robót rozbiórkowych, remontowych i przebudowy  
Istniejące obiekty do zachowania to: 

 łącznik z istniejąca szkołą 
 niecka basenowa (objęta remontem) 

Istniejące obiekty do przebudowy i adaptacji to: 
 Zjazdy z dróg publicznych, droga dojazdowa, ciągi piesze (pieszo – jezdne, w zależności od przyjętych 

rozwiązań) 
 Napowietrzna instalacja energetyczna wzdłuż ul. Spółdzielczej oraz ul. Moniuszki (w zależności od 

przyjętych rozwiązań – do przebudowy) 
 Parking dla ok. 12 stanowisk (szkoła) – do przebudowy 

Istniejące obiekty przeznaczone do rozbiórki w zakresie umożliwiającym realizację inwestycji zgodnie                      
z zatwierdzona koncepcją architektoniczną: 

 Ściany i stropy wraz z instalacjami istniejącego budynku. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 
dopuszcza pozostawienie istniejącej głównej konstrukcji nośnej zadaszenia basenu, pod warunkiem 
przedstawienia ekspertyzy budowlanej wraz z analiza ekonomiczną, uzasadniającą decyzję.  

 nawierzchnie drogowe, część podziemnego uzbrojenia  
Schemat powyżej opisanych obiektów stanowi załącznik nr 1 do PFU. 
 Teren jest uzbrojony w następujące sieci i instalacje zasilania: wodociągową, energetyczną, oświetlenia, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczą, niskoprądową. 

Obsługa komunikacyjna istniejącego basenu odbywa się poprzez zjazd od strony południowej z ulicy 
Spółdzielczej na parking dla ok. 12 samochodów, który wykorzystywany jest zasadniczo dla potrzeb szkoły. Od 
strony północnej – ulicy K. Pułaskiego, znajduje się podjazd techniczny oraz parking dla ok 16 miejsc 
parkingowych.  
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Wymagane jest utrzymanie i oparcie planowanej obsługi komunikacyjnej na istniejących zjazdach,                         
z przebudową i korektą geometrii. Dopuszcza się wykonanie nowego zjazdu, stanowiącego niezależny wjazd na 
parking, pod warunkiem uzyskania warunków od zarządcy drogi. Dopuszcza się również zaprojektowanie i 
wykonanie dodatkowego zjazdu z drogi publicznej, pełniącego rolę drogi pożarowej, w codziennym użytkowaniu 
będącego ciągiem pieszym, z ewentualnym dopuszczeniem ruchu rowerowego. 

Wykonawca uwzględni w swojej ofercie odzysk materiałów. Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek                   
i koszt zagospodarowania odpadów z robót rozbiórkowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz.U.2013.poz.21 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia segregacji odpadów 
powstałych przy realizacji zamówienia, pozwalającą na oddanie ich do punktu skupu surowców wtórnych lub 
przekazanie ich do utylizacji w celu recyclingu przez wyspecjalizowane ośrodki przetwarzające tego typu odpady.  

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórek, który nie został 
uznany przez Zamawiającego za wartościowy i przekazany stanowić będzie odpad (Wykonawca we własnym 
zakresie musi ustalić i uzgodnić z właściwymi organami miejsce na składowisko materiałów z rozbiórki i dostarczyć 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przyjęcie każdego rozbieranego materiału do utylizacji. 

Do materiałów zawierających azbest postępować zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 
2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 
(Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649. z późn. zm.). 
 
2.3 Zakres robót budowlanych w odniesieniu do rozbudowy i nowych obiektów 

Projektowana przebudowę, nadbudowę i rozbudowę pływalni należy zlokalizować od strony południowej i 
zachodniej, ewentualnie północnej w części zachodniej.  

Wymogiem koniecznym jest takie zaprojektowanie obiektu, aby możliwe było zachowanie istniejącej niecki 
basenowej. W zakresie objętym opracowaniem planowane jest wykonanie renowacji estetycznej niecki basenowej    
z elementami uszczelnień. Wykonawca, po wykonaniu analizy, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do 
uzgodnienia na etapie projektu koncepcyjnego technologię wykonania takiego liftingu. 

Łącznik od strony szkoły i szkołę należy pozostawić bez zmian.  
Wejście do wielofunkcyjnego budynku pływalni winno być wspólne, spełniające funkcje reprezentacyjne                

i jednocześnie umożliwiające kontrolę osób korzystających z wszystkich stref w obiekcie (Basenowa, Uzdrowiskowa, 
Administracyjna, Techniczna). Wejścia do poszczególnych stref należy zaprojektować jako bezkolizyjne, 
zapewniając bezpośredni dostęp osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności ruchową.  

Zaleca się wykorzystanie w projekcie różnicy poziomów istniejącego terenu wynoszącej ok. 1,5 – 2,0 m. 
Dla nawierzchni na ciągach pieszych oraz pieszo-jezdnych preferowane są rozwiązania z kostki betonowej 

wibroprasowanej w układzie kompozycyjnym. Nawierzchnia na ciągach komunikacji kołowej może być wykonana              
z kostki brukowej lub asfaltu. 

Przed pływalnią (od strony południowej) należy przewidzieć wykonanie nowego parkingu dla min. 48 
stanowisk parkingowych (łącznie 60 miejsc postojowych, uwzględniając istniejący parking przed szkołą), zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w tym również w zakresie elektromobilności. Nawierzchnia winna umożliwiać 
jednoczesne wykorzystanie parkingu jako bezpiecznej przestrzeni, umożliwiającej zorganizowanie imprezy 
plenerowej i gromadzenie się większej ilości osób.  

Istniejący zjazd z drogi publicznej sugeruje się do pozostawienia zgodnie z dotychczasowym 
zagospodarowaniem jako parking szkolny. Dla użytkowników pływalni wymagane jest wykonanie niezależnego 
parkingu, z sugerowaną przebudową istniejącego zjazdu lub budową nowego, co wymaga uzyskania warunków od 
zarządcy drogi. Układ projektowanego parkingu dla użytkowników basenów i dróg wewnętrznych należy połączyć z 
istniejącym zjazdem z ul. Spółdzielczej w taki sposób, aby uniknąć mieszania się ruchu użytkowników (pływalni i 
szkoły). Place parkingowe winny mieć niezależną kontrolę wjazdów, umożliwiającą sterowanie i zarządzanie 
systemem szlabanów wraz z systemem biletów parkingowych, zintegrowanym z systemem sprzedaży usług ESOK 
wraz z systemem zarządzania dostępem z każdego urządzenia peryferyjnego.  
 Obsługa techniczna pływalni odbywać się powinna od strony północnej w oparciu o istniejące, planowane 
do remontu lub przebudowy, zjazdy z ul. Pułaskiego, gdzie sugeruje się zlokalizować parking dla pojazdów 
bus/kamperów. 
 Dla samochodów należy zaprojektować i wybudować:  

 wydzielony parking dla min. 48 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym min. 3 dla osób z 
niepełnosprawnościami (OzN); łącznie z istniejącym parkingiem, 60 stanowisk  

 wydzielone stanowisko serwisowe dla pojazdów typu bus/kamper w postaci płyty zlewnej żelbetowej                    
o grubości minimum 25 cm, wyposażonej w kratkę ściekową 70x70cm ze stali nierdzewnej, z systemem 
spłukiwania i przewodem grzewczym wraz z kolumną serwisową, umożliwiającą zrzut kaset WC, 4 
gniazdami typu CEE 230V/10A oraz systemem płatności bilonem i zbliżeniową kartą płatniczą. System 
doprowadzenia wody użytkowej i odpływu musi być zabezpieczony przewodem grzejnym w taki sposób, 
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aby stanowisko serwisowe było czynne cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych. Zaleca się 
wykonanie dodatkowo 2 stanowisk postojowych dla kamperów. 

 parking dla pracowników dla min. 4 miejsc postojowych dla samochodów osobowych 
Miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych należy zlokalizować w sposób zapewniający 

możliwie najkrótszą drogę dojścia do wejścia do budynku. Przed wejściem do budynku należy wykonać podjazd dla 
min. 2-3 samochodów, umożliwiając bezkolizyjne zatrzymanie auta na postój czasowy do 15 minut. Łączna liczba 
nowych stałych miejsc postojowych dla samochodów powinna wynosić min. 55 stanowisk (w tym 1 stanowisko 
serwisowe dla kamperów, 2 stanowiska postojowe dla busów/kamperów) oraz min. 2-3 miejsca postoju 
czasowego).  

Wymagane jest wykonanie stanowisk dla urządzeń transportu osobistego, w tym rowery, hulajnogi, itp. – 
20 stanowisk (10 podwójnych). 

Ważnym elementem jest prawidłowe gospodarowanie istniejącym drzewostanem, zaleca się projektowanie 
parkingów na terenie pozbawionym zieleni wysokiej. Istniejącą zieleń wysoką, wymagającą wycięcia lub 
przesadzenia, należy na etapie projektu budowlanego sprawdzić konieczność wycinki lub możliwość przesadzenia. 
W zakresie części projektowanej należy przewidzieć również wykonanie trawników i niskiej zieleni, a także 
uzupełnienia przesadzonymi drzewami lub nowo nasadzonymi. Wszelkie uzgodnienia, decyzje oraz koszty (poza 
opłatami administracyjnymi za wycinkę) wynikające z powyższych prac leżą po stronie Wykonawcy. 

W przypadku wystąpienia kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego z projektowaną rozbudową obiektu, 
wszelkie przełożenia sieci, przebudowy istniejących przyłączy czy linii zasilających – wodociągu, kanalizacji, kabli 
energetycznych - wymagają uzyskania u odpowiedniego gestora warunków technicznych, opracowania 
dokumentacji projektowej i uzyskania stosownych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót. Powyższe leży 
w gestii Wykonawcy, jak również wykonanie robót w oparciu o uzgodnioną dokumentację. 

Należy zapewnić zewnętrzne pomieszczenie do gromadzenia odpadków, wyposażone w zmywalną posadzkę, 
kratkę ściekową oraz zawór ze złączką. 

Wymagane jest zapewnienie komfortu użytkowania z jednoczesną ekonomiką proponowanych rozwiązań, 
przy zapewnieniu energooszczędności obiektu, a tym samym eliminacją ewentualnych strat ciepła. Występujące w 
obiekcie otwarte przestrzenie (średnio i wielkokubaturowe) wymagają zastosowania indywidualnych, 
niekonwencjonalnych systemów i urządzeń (ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja), które podlegają akceptacji 
Zamawiającego. 

 
 
2.4 Zestawienie powierzchni  

Powierzchnia działek nr ew.: 37/4, 38/4, 38/5, 143/1, 143/2, 65/5  6892  m2  
Powierzchnia objęta opracowaniem 7500  m2   
Powierzchnia zabudowy istniejąca 1161,51  m2   
Powierzchnia użytkowa netto istniejąca 1135,51  m2   
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie do 2400  m2  

Powierzchnia użytkowa po rozbudowie do 3500  m2    
Powierzchnia biologicznie czynna  min. 20%    
Ilość miejsc postojowych samochodów osobowych 55 stanowisk 
Kubatura istniejąca   9388,60  m3  

Kubatura po rozbudowie do 22 000,00  m3   
 
2.5 Projektowana  Infrastruktura techniczna - zakres robót budowlanych 

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiekt należy wyposażyć w niezbędne systemy instalacyjne: 
a) Instalacje, przyłącza wodne i kanalizacyjne, w tym przeciwpożarowe 
b) Instalacje, przyłącza źródła ciepła  
c) Instalacje, przyłącza elektryczne i słaboprądowe 
d) Instalacje, przyłącza kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe (szara) 
e) Instalacje, przyłącza zasilania obiektów i urządzeń w terenie oraz oświetlenia terenu, 
f) Instalacje, przyłącza gazowe 
g) Instalacja ciepła technologicznego 
h) Instalacja solarna 
i) Instalacja fotowoltaiczna 
j) Instalacje niskoprądowe 
k) Instalacja wentylacji i klimatyzacji  
l) Instalacja uzdatniania wody basenowej 

W zależności od uzyskanych od gestorów sieci warunków technicznych w zakresie robót jest również 
zaprojektowanie i wybudowanie sieci w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu. 
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Roboty budowlane należy prowadzić w oparciu o opracowany, zgodnie z wymogami niniejszego PFU, uzgodniony 
z Zamawiającym, projekt budowlany, techniczny, uszczegółowione w projekcie wykonawczym oraz specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót. W szczególności należy wykonać: 

o prace przygotowawcze i organizację zaplecza i placu budowy 
o zabezpieczenia terenów przyległych ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji zakłócenia 

funkcjonowania szkoły 
o demontaż i rozbiórkę istniejących elementów budowlanych wraz z wywozem i utylizacją 
o przesadzenie lub wycinkę drzew i krzewów wraz z wywozem i utylizacją 
o zabezpieczenie drzew i zieleni przewidzianej do adaptacji 
o tyczenie geodezyjne budynku, elementów zagospodarowania, sieci i instalacji 
o przebudowę sieci i uzbrojenia terenu jeśli znajdują się w kolizji z inwestycją 
o roboty geotechniczne i ziemne wraz z uzgodnionym z Zamawiającym sposobem postępowania z masami 

ziemnymi  
o przyłącza lub przebudowy wszystkich niezbędnych mediów na potrzeby budowy 
o instalacje podposadzkowe 
o roboty fundamentowe i izolacyjne 
o roboty konstrukcyjne budynku i nowej niecki basenu rekreacyjnego 
o roboty remontowe istniejącej niecki basenowej  
o instalacje i warstwy podbudowy podposadzkowej, w tym ogrzewania podłogowego 
o instalacje technologii basenowej i uzdatniania wody basenowej 
o konstrukcja pokrycia dachowego, obróbki blacharskie 
o ściany zewnętrzne, elewacja  
o montaż stolarki i ślusarki wraz z wyposażeniem 
o ściany wewnętrzne, działowe 
o instalacje wodociągowe i przeciwpożarowe 
o instalacje kanalizacji sanitarnej 
o instalacje kanalizacji deszczowej 
o instalacje grzewcze 
o instalacje ciepła technologicznego  
o instalacje źródła ciepła 
o instalacja gazowa 
o instalacje elektryczne wraz ze stacją transformatorową, linią zasilającą, o ile zakres ten wynikać będzie                 

z uzyskanych warunków technicznych 
o instalacje słaboprądowe 
o instalacja fotowoltaiczna 
o prace wykończeniowe (sufity podwieszane, okładziny ścienne) 
o instalacje wentylacji i klimatyzacji  
o izolacje przeciwwodne niecki basenowej rekreacyjnej, plaży,  
o montaż okładzin ceramicznych niecki basenu rekreacyjnego, plaży, hali basenowej 
o dostawa i montaż wyposażenia stałego i ruchomego 
o prace wykończeniowe, montaż stolarki wewnętrznej, malowanie itp. 
o roboty zagospodarowania terenu wraz z parkingiem, drogami, małą architekturą i zielenią 
o prace demontażu zaplecza budowy 
o uporządkowanie terenu i uruchomienie obiektu 
o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

Podczas wykonywania prac należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich, roboty 
należy realizować w taki sposób, aby nie pozbawiać osób trzecich: 

– dostępu do drogi publicznej, 
– możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności, 
– dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz chronić przed 
– uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz 
– zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby; 

Należy spełnić szczególne warunki wynikające z charakteru inwestycji, zachowując zgodność z przepisami: 
– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.poz. 1065 z późn.zm. oraz Dz.U. 2021 poz. 
2454),  

– posadowienie inwestycji w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa                      
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.poz. 463), 
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– Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 nr 124 poza. 1030), 

– Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie ochrony 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), 

– Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.poz.2351), 
– Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.poz 1376.) 

3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
3.1 Uwarunkowania przestrzenne i funkcjonalne 

3.1.1 Istniejące zagospodarowanie obszaru 
Teren inwestycji położony jest w centrum Skarżyska - Kamiennej u zbiegu ulic Spółdzielczej, S. Moniuszki 

oraz ulicy K. Pułaskiego i zabudowany jest budynkami pływalni miejskiej. 
Projektowany obiekt znajduje się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej. W związku z tym na etapie procesu 

projektowego należy ten aspekt przeanalizować z uwagi na zasięg obszaru oddziaływania obiektu i realizacji robót. 
Zważając na bliskość placówki oświatowej oraz sąsiednią zabudowę jednorodzinną należy ograniczyć emisję hałasu 
podczas wykonywania całości robót budowlanych. Podobne ograniczenia należy przewidzieć w stosunku do emisji 
pyłów i zanieczyszczeń. 
3.1.1.1 Istniejąca zabudowa terenu 

Istniejący dwukondygnacyjny budynek pływalni składa się z głównej bryły, mieszczącej halę z pływalnią, 
niższej z częścią usługową dla klientów i zapleczem technicznym oraz łącznika pomiędzy budynkiem pływalni                 
a zespołem szkół publicznych. Hala główna stanowi odrębną konstrukcję słupowo – ryglową, dwunawową, 
wykonaną w konstrukcji mieszanej: żelbetowej, monolitycznej oraz prefabrykowanej. Słupy konstrukcyjne 30 x 50 
cm konstrukcji głównego przekrycia, wykonanego z dźwigarów strunobetonowych systemu FF SBFF – 90/18, w 
części niskiej 30x30 cm, krytej stropodachem na belkach 30x45 cm – szczegóły wg inwentaryzacji budowlanej, 
stanowiącej załącznik nr 2 do PFU. 

3.1.2 Założenia urbanistyczne 
Nadrzędnym celem planowanej inwestycji jest przestrzenne i funkcjonalne zagospodarowanie fragmentu 

centrum miasta obiektem rozbudowanej Pływalni Miejskiej, który posiadałby wyróżniającą się architektonicznie 
formę, z możliwą dominanta wysokościową wieży zjeżdżalni (do 15 m), dopełniającą lokalną przestrzeń tkanki 
miejskiej. Należy zaprojektować harmonijny z otoczeniem układ przestrzenny, umożliwiający rozwój codziennych 
aktywności mieszkańców, bez szkody dla sąsiadującej, istniejącej zabudowy.  
3.2 Uwarunkowania planistyczna 

Przedmiotowy teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.  
Dla planowanej inwestycji wydana została Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego, stanowiąca załącznik nr 
8 do niniejszego PFU.  

Wykonawca, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Projektu Koncepcyjnego dla planowanej inwestycji, 
zobowiązany jest do uzyskania zamiennej decyzji ULICP lub ustalającej warunki zabudowy, o ile zmienione zostaną 
warunki wyjściowe. 
3.3 Uwarunkowania komunikacyjne 

Teren planowanej inwestycji jest położony w północnej części centrum miasta, w kwartale wyznaczonym 
ulicami: St. Moniuszki (droga powiatowa), Pułaskiego, Sezamkowej i Spółdzielczej (droga gminna), przy Szkole 
Podstawowej nr 13.  

3.3.1 Komunikacja samochodowa 
Lokalizacja dobrze skomunikowana, zapewniająca dobre połączenie komunikacyjne z wszystkimi częściami 

miasta. Na terenie inwestycji planowane jest wykorzystanie istniejących trzech zjazdów z dróg lokalnych: główny 
od strony ul. Spółdzielczej oraz zapleczowy wjazd i wyjazd od strony ul. Pułaskiego. Planowana jest rozbudowa 
istniejącego parkingu przed szkołą w kierunku zachodnim, z zachowaniem podziału na dwa odrębne parkingi. 

3.3.2 Komunikacja publiczna – miejska 
Lokalizacja dobrze obsługiwana komunikacją miejską, w bezpośredniej bliskości znajdują się przystanki 

autobusowe przy ul. Moniuszki. 
3.3.3 Komunikacja piesza i rowerowa 
Lokalizacja ma dobre połączenia z sąsiednimi terenami mieszkaniowymi. Ponadto w zasięgu kilku minut 

znajduje się wiele obiektów, w tym sportowych (Hala Sportowa MCSiR). 
 
3.4 Warunki geotechniczne 

Pod względem geograficznym teren należy do Przedgórza Iłżeckiego Wyżyny Kielecko – Sandomierskiej.  
W podłożu, poniżej gleby lub nasypów niebudowlanych, zalegających od powierzchni terenu do głębokości 

1,0 – 1,60 m, stwierdzono zasadniczo grunty nośne: średniospoiste gliny oraz niespoiste w postaci piasków 
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drobnych oraz utwory skaliste i kamieniste (zwietrzliny gliniaste), na głębokości 3,10 – 4,10 m. Grunty zaliczono do 
2-5 i 6-7 kategorii urabialności. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym na głębokości 1,60 m ppt. lub jako 
sączenia występuje na głębokości 1,30 m ppt. 

Na badanym terenie występują korzystne warunki gruntowo - wodne dla posadowienia bezpośredniego na 
ławach i stopach projektowanego do rozbudowy budynku. Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych przyjęto dla omawianego 
terenu - II kategorię geotechniczną i złożone warunki gruntowo-wodne). Powyższe informacje należy traktować 
jedynie informacyjnie. Wykonawca winien wykonać niezależne badania geotechniczne, odpowiadające potrzebom 
posadowienia projektowanego obiektu. 
 
3.5 Dostępność mediów 

Inwestycja włączona będzie w istniejącą sieć wodną i kanalizacyjną, posiada własne przyłącze energetyczne 
oraz cieplne, które podlegają adaptacji lub przebudowie w zależności od bilansów obliczeniowych. Wykonawca 
winien uzyskać odpowiednie warunki techniczne dla dostawy, przebudowy lub budowy nowych przyłączy, również 
w przypadku wystąpienia kolizji z projektowanym obiektem. Na podstawie uzyskanych warunków Wykonawca 
zobowiązany jest opracować odpowiednią dokumentację projektową, uzyskać stosowne dokumenty zezwalające na 
rozpoczęcie prac i wykonać przewidziane projektem roboty budowlane.  
3.6 Strefy ochrony  

Obszar nie jest objęty ochroną konserwatorską w zakresie zabytków, nie podlega zatem ochronie prawnej 
pod względem dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz nie wymaga ochrony dóbr kultury współczesnej oraz nie 
podlega ochronie środowiska przyrodniczego.  

Teren nie jest położony w granicach terenu górniczego. 
Z powstałymi w trakcie realizacji obiektu odpadami należy postępować zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019 poz.701 z późn. zm.), inwestycję należy realizować z zachowaniem 
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019 poz.1396 z późn. zm.),                    
w szczególności art. 75. 

 
3.7 Ochrona akustyczna 

Izolacyjność akustyczną przegród zewnętrznych w budynku należy dostosować do poziomu hałasu 
zewnętrznego, określonego przez tzw. miarodajny poziom hałasu zewnętrznego dla pory dnia i nocy. Na podstawie 
przeprowadzonych pomiarów akustycznych (miasto Skarżysko-Kamienna nie posiada map akustycznych) do 
obliczeń izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych należy przyjąć wartości poziomu hałasu dla pory dnia: 
· LA,zew,D = 60 dB A – od strony ulicy Spółdzielczej, 
· LA,zew,D = 55 dB A – od strony ulicy S. Moniuszki. 
 Szczegółowe wymogi w zakresie ochrony pomieszczeń projektowanych w budynku ze względu na hałas 
powstający: 

 na zewnątrz budynku, w tym komunikacja miejska i transport w otoczeniu budynku, 
 w wyniku zjawisk atmosferycznych (deszcz, grad), 
 wewnątrz budynku w wyniku użytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem (hałas bytowy), 
 w wyniku działania urządzeń wyposażenia technicznego budynku, 
 w wyniku działania technicznych instalacji, 

znajdują się w opracowaniu pn. ”Koncepcja akustyczna przebudowy i modernizacji pływalni miejskiej mieszczącej 
się w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Spółdzielczej 19 uwzględniającej różne etapy inwestycji”, opracowanym przez 
Pracownię Akustyczną Kozłowski sp.j.. Wymagane jest zastosowanie ochrony przeciwdźwiękowej obiektu, 
pomieszczeń oraz przegród w oparciu o normę PN-B-02151 Akustyka budowlana (w tym w szczególności części:            
2, 3, 4, oraz wytycznych zawartych w ww analizie akustycznej, stanowiącej załącznik do niniejszego PFU. 
 
3.8 Efektywność energetyczna 

Obiekt powinien zapewniać komfort użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, przy jednoczesnym możliwie 
najniższym zużyciu energii przez budynek. Należy dążyć do maksymalnego ograniczenia zapotrzebowania w 
energię podczas eksploatacji oraz spełnienia wymogu energooszczędności budynku.  

Należy unikać nadmiernego rozczłonkowania bryły, planować stosowanie nowoczesnych, efektywnych 
technologii, materiałów i urządzeń, poprzedzając każdorazowy wybór rozwiązań indywidualną analizą, wskazującą 
uzasadnienie (obliczeniowo) eksploatacyjne i ekonomiczne. 

Obiekt powinien być zaprojektowany i wykonany tak, aby spełniał wszystkie aktualne przepisy oraz normy 
obowiązujące w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.poz. 
1065 z późn.zm. oraz Dz.U. 2020 poz. 1608 z późn. zm.). Należy zastosować rozwiązania przyjazne środowisku i 
ograniczające negatywny wpływ na środowisko, z dopuszczeniem rozwiązań innowacyjnych i alternatywnych 
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wyrobów i materiałów budowlanych (np. stosowanie dachów i fasad z podwójną obudową i szczeliną wentylacyjną, 
system fotowoltaiczny, minimalizacja wpływu mostków cieplnych ścian zewnętrznych). 

W obiekcie należy wykorzystać wysokoefektywne systemy alternatywne (zdecentralizowany system dostaw 
energii oparty na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lub blokowe,                       
w szczególności, gdy opiera się, choć częściowo na energii ze źródeł odnawialnych w tym pomp ciepła). Instalacje 
te należy poprzedzić analizą, wskazującą na ekonomiczne, techniczne i środowiskowe uzasadnienie. 

Zastosowanie zewnętrznych przegród szklanych powinno uwzględnić efektywność energetyczną i bilans 
cieplny budynku. Szczegóły dotyczące wyrobów budowlanych muszą się znaleźć w dokumentacji projektowej                   
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, włącznie z wymaganiami dotyczącymi badań 
potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Stosowanie wadliwych wyrobów, prowadzące do 
niespełnienia powyższych wymagań i nadmiernego zużycia zasobów naturalnych, jest niedopuszczalne. 
 
3.9 Wymagania dotyczące warunków higieniczno – sanitarnych pływalni 

W obiekcie należy bezwzględnie zapewnić odpowiednie warunki higieniczno – sanitarne i sanitarno – 
techniczne, gwarantując jednocześnie czystość wody basenowej, jako pozbawioną wszelkich mikroorganizmów. 
Wymagane jest zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz przestrzennych i eksploatacyjnych, 
ograniczających możliwość jakiegokolwiek zanieczyszczenia wód pływalni.  

Projektując przebudowę pływalni należy zapewnić: 
3.9.1 hall wejściowy 

Wymagany jest przestronny, wielofunkcyjny hall z szatnią okryć wierzchnich oraz sanitariatami ogólnymi.             
W pomieszczeniu należy zapewnić system kontroli dostępu, oparty o systemowe rozwiązanie umożliwiające 
rejestrowanie liczby osób wchodzących i wychodzących, kontrolę ilości osób przebywających w każdej ze stref, w 
tym w szczególności nad ewentualnym przeciążeniem basenu nadmierną liczbą kapiących się osób 
(niedostosowaną do technologii uzdatniania wody). W pomieszczeniu należy zapewnić ponadto stanowiska kasowe: 
jedno z dwuosobową obsługą klientów oraz automatyczne, obsługujące nie tylko sprzedaż usług, ale również i 
zwroty kaucji, opasek itp. 

3.9.2 Zaplecze sanitarno – szatniowe 
Należy zapewnić prawidłową ilość szatni, dostosowana do korzystających z obiektu wszystkich grup 

użytkowników. Pomieszczenia szatni powinny mieć bezpośrednie połączenie z sanitariatami (prysznice, toalety), 
każdorazowo toalety powinny znajdować się przed natryskami, a każda osoba przed wejściem na basen powinna 
umyć się dokładnie mydłem i spłukać pod natryskiem. Natryski w formie otwartej osobno dla kobiet i mężczyzn. 

Przejście z pomieszczenia z natryskami do hali basenowej powinno być wyposażone w brodzik do opłukania  
i dezynfekcji stóp (tzw. „nogomyjki”). Brodzik powinien: 

 mieć wymiary uniemożliwiające jego ominięcie lub przeskoczenie przez osobę dorosłą, 
 nie posiadać wystających elementów typu cokół, poręcz, uchwyt itp., umożliwiających przejście przez 

brodzik bez zmoczenia stóp, 
 brodzik powinien być umiejscowiony w korytarzu, którego bieg będzie wyznaczał kąt 180 stopni 
 głębokość wody w brodziku powinna wynosić 10-15 cm, 
 bez obszarów, miejsc stagnacji wody, 
 być napełniany wodą uzdatnioną basenową, o stężeniu wolnego chloru 0,7-1,5 mg/l, 
 całkowite opróżniane, czyszczenie i dezynfekcja co najmniej 1 raz dziennie,  
 pełna wymiana wody - w ciągu 1 godziny lub częściej, 
 odprowadzenie zużytej wody do kanalizacji, lub alternatywnie stosowanie odrębnego 

układu cyrkulacji wody dla brodzika, całkowicie niezależnego od systemu wody w basenie i nigdzie          
z nim niełączącego się. 

Obiekt powinien być wyposażony również w specjalny brodzik, dostosowany do przejazdu wózków z osobami 
z niepełnosprawnościami ruchowymi, poruszającymi się na wózku inwalidzkim (długość powinna być co najmniej 
równa obwodowi kół wózka inwalidzkiego). Brodzik zabezpieczony przed możliwością korzystania z niego przez 
osoby nieposiadające niepełnosprawności i dzieci. 

Ściany, sufit, posadzki oraz całe wyposażenie zaplecza winno być wykonane z materiałów nienasiąkliwych, 
łatwo zmywalnych, odpornych na środki dezynfekcyjne, pokryte środkiem zapobiegającym rozwojowi pleśni, szafki  
i wszelki sprzęt, znajdujący się w pomieszczeniach umieszczone min. 15 cm nad posadzką. Posadzki w części 
pomieszczenia z natryskami dodatkowo z faktura antypoślizgową, bez jakichkolwiek mat i podestów (drewnianych 
czy z tworzyw sztucznych). Zastosowane posadzki muszą posiadać wzory i przełamania kolorystyczne, aby 
wyeliminować widoczność naturalnych białych osadów wodnych podczas użytkowania, mimo zastosowania 
odpowiedniej jakości materiałów i technologii uzdatniania wody. Wyklucza się posadzki o jednolitej strukturze 
kolorystycznej. 

Bezwzględnie należy przestrzegać rozdzielności dróg osób poruszających się na i z pomieszczenia; drogi tzw. 
stopy bosej i obutej nie mogą się krzyżować.  
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Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić projekt budowlany i wykonawczy z rzeczoznawcą ds. sanitarno-
epidemicznych oraz dodatkowo w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Skarżysku – Kamiennej. 

3.9.3 Hala basenowa 
Posadzka hali basenowej powinna być nienasiąkliwa i nieśliska, nieścieralna i odporna na działanie środków 

chemicznych, zachowująca walory estetyczne i spójność stylistyczną w całej hali basenowej. Zastosowane posadzki 
muszą posiadać wzory i przełamania kolorystyczne, aby wyeliminować widoczność naturalnych białych osadów 
wodnych podczas użytkowania, mimo zastosowania odpowiedniej jakości materiałów i technologii uzdatniania 
wody. Wyklucza się posadzki o jednolitej strukturze kolorystycznej. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób 
wykonania posadzek i ich odpowiedniego wyprofilowania w zakresie spadków, eliminujący możliwość powstawania 
zastoisk wody. Wymagane jest stosowanie odwodnieni liniowych, umożliwiających spadki liniowe a nie kopertowe.  

Zastosować technologię wody, w tym rodzaj i stężenie środka dezynfekcyjnego, gwarantującą prawidłowy 
poziom jakości wody. Szczegóły w dalszej części opracowania. 

4 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Istotą zamierzenia jest stworzenie budynku nowej Pływalni jako obiektu nowoczesnego, wyróżniającego się 

funkcjonalnie i przestrzennie, posiadającego wyjątkowe walory użytkowe i architektoniczne. 
Główny układ funkcji obiektu winien być oparty o wielofunkcyjną strefę wejściową. Foyer winno posiadać 

powierzchnię zapewniającą swobodną i funkcjonalna obsługę klientów wchodzących, jak również wychodzących z 
obiektu, posiadać ogólnodostępną strefa wypoczynku dla osób oczekujących oraz stanowiska kasowe. Obiekt 
należy wyposażyć w dwu stanowiskową kasę, wokół której zlokalizowane będą 2 podwójne, samoobsługowe, 
elektroniczne bramki wejściowe/wyjściowe, działające w elektronicznym systemie kontrolno-rozliczeniowym 
obiektu.  

Z holu wejściowego powinien być zapewniony dostęp do niezbędnego zaplecza sanitarno-szatniowego i  
poszczególnych stref obiektu, na które poza podstawową funkcją basenu pływackiego i basenów rekreacyjnych, 
składają się różne formy rekreacji indywidualnej: jacuzzi, zespół saun fińskich, sauna rzymska, sauna podczerwieni, 
gabinety terapii indywidualnych oraz niewielkie studio fitness. Wymagane jest, aby obiekt był dobrze i bezkolizyjnie 
skomunikowany z widownią oraz częścią gastronomiczną. 

W strefie wejściowej foyer należy zapewnić dostęp do sanitariatów ogólnych, w tym również dla osób z 
niepełnosprawnościami. Użytkownicy obiektu, znajdujący się w strefie foyer winni mieć zapewniony dostęp do 
szatni okryć wierzchnich wraz z miejscem zmiany obuwia na czyste oraz (po kontroli wejść) bezpośrednie przejście 
widzów na trybunę basenu pływackiego, która winna być dostępna również dla użytkowników pozostałej części 
sportowej obiektu. 

Pomiędzy poszczególnymi strefami należy zapewnić prawidłową komunikację, tak poziomą jak i pionową 
(klatki schodowe, windy), gwarantujące również prawidłową ewakuację, w tym wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio 
na zewnątrz obiektu.  

W obiekcie należy zaprojektować strefy szatniowo – sanitarne w oparciu o szatnię koedukacyjną, każdorazowo 
w ilości szafek odpowiadającej przewidzianej liczbie użytkowników. Łącznie w obiekcie należy zapewnić ok. 220 
szafek z min. 16 przebieralniami. Sugeruje się zachowanie układu wolnostojących zespołów szafek zintegrowanych 
z boksami przebieralni, zapewniający poszanowanie intymności użytkowników. Z szatni należy zapewnić męskie              
i damskie zespoły sanitarne, w tym również przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. W szatni należy 
zapewnić odpowiednią ilość rozkładanych przewijaków dla niemowląt. 

W hali głównej basenu należy zachować istniejącą nieckę sportową o wymiarach 25x13,6m (4 torowa z częścią 
pomocniczą dla potrzeb nauki pływania) i istniejącej głębokości 0,8 - 1,6 m. Przewidziane jest doposażenie 
istniejącej niecki od strony południowej w dodatkowo atrakcje wodne tj. masaż karku, jednak bez konieczności 
przebudowy samej niecki i jej przelewu. W rozbudowanej części hali basenowej należy zaprojektować nieckę 
basenową rekreacyjną, z wydzielonym miejscem na masaż ścienny, masaż wodno – powietrzny oraz niezależny 
brodzik dla najmłodszych i niezależną, oddalona od części dla najmłodszych, wannę hamowną dla zjeżdżalni.  

W części rekreacyjnej niezbędne jest zaprojektowanie wewnętrznej komunikacji pionowej (wieży) 
umożliwiającej wejście na wysokość ponad 10 – 12 m do zjeżdżalni wraz z pomostem, ułatwiającym dostęp do 
odcinka startowego zjeżdżalni. Należy przewidzieć systemowe rozwiązanie zjeżdżalni o średnicy min. 80cm, o 
zróżnicowanej prędkości i długości ok. 150m, przebiegającej na zewnątrz obiektu. Zjeżdżalnia winna mieć 
zapewnioną bezpieczną strefę startu oraz lądowania. Hamownię należy zlokalizować wewnątrz jako odrębny, 
systemowy (stanowiący komplet razem ze zjeżdżalnią) zbiornik z tworzywa sztucznego.  

Należy przewidzieć również stanowisko jacuzzi dla 6-7 osób oraz otwartą przestrzeń plaży z leżakami 
(alternatywa - 2-3 mniejsze kompleksy), która powinna mieć możliwość kontynuacji w terenie w okresie letnim.  

Zieleń żywa winna stanowić integralny element wystroju wnętrz basenowych w części rekreacyjnej, tworząc 
odpowiednio skomponowane kompozycje. Należy przewidzieć minimum 3 grupy roślinności tropikalnej, pełniące 
funkcję wizualnego oddzielenia poszczególnych stref funkcjonalnych w części rekreacyjnej hali basenowej. 
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Poszczególne kompozycje powinny zawierać rośliny wysokie (palmy, bananowce) oraz niskie, okrywające grunt,   
w tym kwitnące. 

Zamawiający nie dopuszcza swobodnie ustawionych donic z roślinnością w przestrzeni basenowej. 
Łączna powierzchnia szaty roślinnej basenu powinna wynosić min. 30m², w tym jedna dominująca grupa 

roślinności nie powinna mieć mniej niż 15m². Ekspozycje roślinne należy wyposażyć w oświetlenie dekoracyjne 
oraz - w przypadku niedostatecznego nasłonecznienia -  w oświetlenie odżywcze. Należy zastosować 
automatyczny system nawadniający a także system zraszający (tam, gdzie to wynika z potrzeb środowiskowych 
roślin), wykorzystując do tego celu wodę tzw. szarą, pozyskana z wód opadowych z dachu.  

Zamawiający wymaga zastosowania konstrukcji przekrycia hali basenowej z drewna klejonego, o geometrii 
wynikającej z proponowanej koncepcji architektonicznej. Dopuszcza się, w zależności od wizji architektonicznej, 
pozostawienie i wykorzystanie istniejącej konstrukcji hali basenowej, warunkując przedstawieniem ekspertyzy 
budowlanej wraz z ocena możliwości adaptacji ww konstrukcji. Niezbędnym elementem warunkującym 
pozostawienie istniejącej konstrukcji jest również przedstawienie analizy ekonomicznej potwierdzającej 
prawidłowość takiego założenia na przestrzeni min. 20 lat eksploatacji. 

Zamawiający wymaga zapewnienia niezależnych, poza znajdującymi się w zespołach sanitarnych szatni, toalet 
(damskich, męskich oraz dla osób z niepełnosprawnościami) dostępnych bezpośrednio z hali głównej basenu. 

Zaplecze techniczne i pomieszczenia przyłączy należy zlokalizować miarę możliwości w części dotychczasowych 
pomieszczeń  w podpiwniczeniu obiektu istniejącego oraz nowoprojektowanej powierzchni pod częścią rekreacyjną 
hali basenowej. Pomieszczenia zaplecza winny umożliwiać dostęp do wszystkich niecek basenowych, co jest 
konieczne ze względów technologicznych. W zależności od przyjętych rozwiązań dopuszcza się w poziomie 
podbasenia części rekreacyjnej lokalizację pomieszczeń magazynowych.  

Pomieszczenia warsztatowe i niezbędne magazyny należy zlokalizować w strefie technicznej. W strefie tej 
wskazane jest lokalizowanie pomieszczeń pracowniczych (szatnia z częścią sanitarną), pokój techników, pokój 
sprzątaczek, pokój socjalny. W zależności od przyjętych rozwiązań dopuszcza się warunkowo lokalizację 
pomieszczeń pracowniczych w strefie administracyjnej, co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 
koncepcji.  

Administracja obiektu zajmować powinna 3 pokoje biurowe, w tym gabinet kierownika obiektu o pow. ok.20 
m2 ( nie mniej niż 15 m2) oraz salę konferencyjno – szkoleniową o pow. min. 30 m2 dla min. 20 osób.  

Obiekt powinien być tak zaprojektowany pod względem funkcjonalnym i użytkowym, aby zapewniał 
bezpieczeństwo oraz odpowiedni komfort dla wszystkich użytkowników obiektu podczas imprez organizowanych na 
basenie. W fazie projektowej, jak również w fazie budowy obiektu, nie dopuszcza się wprowadzenia oszczędności, 
które mogłyby obniżyć poziom bezpieczeństwa poniżej określonych wymagań. 

Projekt powinien być opracowany w taki sposób, aby zapewnić energooszczędność obiektu: posiadać zwartą 
bryłę, maksymalnie przeszklone elewacje od strony południowej i ograniczoną do minimum powierzchnię 
przeszklenia od północy, przy jednoczesnej pełnej szczelności montażu tych przeszkleń oraz ponadnormatywną 
wartość izolacji cieplnych ścian, podłóg i dachu, gwarantując jednocześnie brak strat ciepła (kontrola mostków 
cieplnych). 

W zakresie zagospodarowanie terenu należy przewidzieć kompleksowe prace, w tym przede wszystkim:  
 przebudowę urządzeń i przekładki sieci kolidujących,  
 nową infrastrukturę podziemną,  
 drogi i ciągi piesze (pieszo-jezdne),  
 parkingi,  
 zieleń (wycinka, przesadzenia i nasadzenie nowych drzew i krzewów),  
 dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, 
 ochrona przeciwpożarowa (przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, drogi pożarowe),  
 elementy małej architektury, 
 stojaki dla urządzeń transportu osobistego (rowery, hulajnogi elektryczne),  
 oświetlenie i iluminację zewnętrzną  
Wymogi przedstawione w niniejszym PFU zostały określone przez Zamawiającego jako obowiązujące dla 

Wykonawcy i należy je spełnić zarówno przy projektowaniu jak i budowie obiektu. 
Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe wskazane w PFU zostały określone na podstawie obowiązujących 

przepisów, norm oraz wytycznych sportowych w zakresie basenów pływackich (Polski Związek Pływacki) i są 
zgodne z Polską Normą PN-ISO 9836:2015-12. "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych”. Zamawiający dopuszcza przekroczenie powierzchni i kubatur maksymalnie                
o 10%, z zastrzeżeniem zachowania wartości nie mniejszych niż wskazane w wytycznych szczegółowych. 

 
4.1  Pływalnia. Budynek wielofunkcyjny  

Budynek powinien składać się z następujących stref: 
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– Basenowa – udostępniana na organizację zawodów międzyszkolnych oraz do prowadzenia szkolnych 
kursów nauki pływania, treningów, zajęć aerobiku w wodzie, gimnastyki, jak również komercyjnie 
jako atrakcyjny, wodny kompleks sportowo – rekreacyjny, o łącznej powierzchni min. 1 100 m2:  

o Cześć basenowa 1: istniejący basen 25x13,6m, jako 4 torowy, z częścią pomocniczą dla 
potrzeb nauki pływania i prowadzenie różnych zajęć dodatkowych np. aquaaerobik itp.,                
o łącznej powierzchni lustra wody 340 m2 i głębokości 0,8 - 1,6 m pozostaje zasadniczo bez 
zmian. Przewidziane jest wykonanie robót remontowych, polegających na wymianie całości 
okładzin ceramicznych w hali basenowej i niecki basenowej oraz doposażenie od strony 
południowej w dodatkowe atrakcje wodne tj. masaż karku – bez konieczności przebudowy 
samej niecki i jej przelewu.  

o Cześć basenowa 2: rekreacyjno-rozrywkowa. Niecka z atrakcjami wodnymi                      
o powierzchni ok. 160 m2, wyposażona w atrakcje wodne: masaż karku, masaż ścienny               
w formie ławki umieszczonej pod lustrem wody z funkcją masażu pleców, masaż wodno – 
powietrzny, bicze wodne, od strony południowej leżanki wodne. Dodatkowo w ramach tej 
strefy: 

 jeden wodny plac zabaw dla maluchów z płytką wodą, fontanną do zabawy                    
i dodatkowymi atrakcjami w postaci różnych elementów tryskających wodą np. 
grzybek, parasolka, kładka, armatki wodne  itd. Basen odseparowany zielenią od 
pozostałych stref;   

 zjeżdżalnia wodna o różnym stopniu trudności, całoroczna, izolowana,  prowadzona  
na zewnątrz budynku z basenem do „lądowania”. 

 jacuzzi dla min. 6-7 osób - 1 sztuka w miarę możliwości oddalone od strefy dla dzieci 
 2 - 3 plaże z leżakami, w tym co najmniej jedna z możliwością otwarcia latem na 

teren od strony południowej 
– Uzdrowiskowa (Saunarium), zlokalizowana w przyziemiu, z wejściem dostępnym bezpośrednio ze 

strefy szatniowej, o łącznej powierzchni ok. 380 m2 Wymagane jest, aby użytkownicy przed 
wejściem do sauny oraz po wyjściu z niej musieli użyć natrysku a następnie skorzystali pozostałych 
atrakcji lub sauny. Układ pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych musi wymuszać wejście pod 
natrysk. Zamawiający wymaga zapewnienia przejścia użytkownikom saunaurium bezpośrednio do 
strefy basenowej (możliwe przez szatnię), bez konieczności przechodzenia przez strefę wejściową. W 
skład strefy wchodzą: 

o sauna fińska mała – 8-10 osobowa, codzienna, pracująca w godzinach otwarcia obiektu; 
o sauna fińska duża co najmniej 40 osobowa, uruchamiana na eventy lub wynajmowana 

grupom zorganizowanym.  Sauna winna mieć przeszkloną ścianą frontową, z taflą szkła 
zaklejona pasami „oszronionymi” lub zaciemniona na wysokości siedzisk ław saunowych (do 
ustalenia z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego). W przypadku saun fińskich 
należy przewidzieć minimum 0,6 mb/osobę długości ławki, w większości jako 2 poziomowe, 
na jednej krótszej ścianie mogą być 3 poziomy. Wysokość ław max 50-55 cm, siedziska  
muszą być wykonane z drewna nienagrzewającego się i bezsękowego np. abachi lub 
thermo.  Na podłodze drewniany podest. Pod podestem obowiązkowo kratka odpływowa do 
utrzymania czystości o średnicy co najmniej Ø100mm. Na ścianie przyłącze zimnej wody               
z szybko złączką do podpięcia węża gumowego w celu utrzymania czystości. Piec 
zabezpieczony drewnianą osłoną. Drzwi do sauny o wysokości co najmniej 2,5 m, aby 
gorące powietrze nie uderzało w twarz osoby wchodzące do sauny. Wentylacja z wlotem 
przy piecu i wylotem po przekątnej stronie sauny przy suficie z zachowaniem przepisów                 
w zakresie wymaganej wymiany powietrza. Piec przystosowany do polewania wodą. Sauna 
fińska 40-osobowa musi być wykonana z uwzględnieniem rytuałów saunowych tj. musi być 
przewidziane miejsce dla saunamistrza prowadzącego saunowanie.   

o sauna  rzymska - mokra, parowa 12 osobowa wyposażona w piec dwufunkcyjny 
z solanką. Dodatkowo po środku sauny parowej stół z odpływem co najmniej Ø100mm aby 
można było stosować peelingi na mokro. Na ścianie przyłącze zimnej wody z szybko złączką 
do podpięcia węża gumowego w celu utrzymania czystości,   

o sauna Infrared (3-4 osobowa) – niskotemperaturowa, bez pary, na kwarcowe promienniki 
podczerwieni, obsługiwana z panelu sterującego (zewnętrzny i wewnętrzny) oraz aplikacji 
mobilnej, 

o basen z zimną wodą do chłodzenia po saunie (zbiornik lub niecka ok. 1,2 -1,25 m głębokości 
i pojemności do 2 m3) 

o natryski – minimum 10 stanowisk, w tym 4 kabiny wydzielone i 4 z wiaderkami z zimną 
wodą, zwalniane za pomocą linki i oblewające całego użytkownika, 
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o strefa relaksu (po saunie) wyposażona w leżanki i ławki, z zachowaniem proporcjonalnej 
ilość miejsc co w saunach oraz dozownikiem wody pitnej, 

o małe studio fitness – dla grup eventowych, min. 40-osobowych, zlokalizowane                           
w bezpośrednim sąsiedztwie sauny dużej 

– Gabinetowa – co najmniej 3 gabinety masażu, w tym co najmniej 2 gabinety przystosowane do 
wykonywania zabiegów na mokro (dostępne ze strefy saunarium) tj. wyposażone w natrysk 
oddzielony za pomocą ścianki/parawanu od reszty pomieszczenia oraz w odpływ kanalizacyjny w 
podłodze Ø100mm. Na ścianie przyłącze zimnej wody z szybko złączką do podpięcia węża 
gumowego w celu utrzymania czystości. Optymalnie zlokalizowane na poziomie wejścia do budynku i 
do pozostałych stref.  

– Zaplecze szatniowe – szatnie służące użytkownikom basenów i strefy uzdrowiskowej. Przejście z 
szatni części basenowej musi być wymuszone przed wejściem na strefę basenów przejściem przez 
natryski. W szatniach stanowiska do suszenia włosów wyposażone w lustra i suszarki basenowe (16 
szt.). W szatniach rozkładane przewijaki dla niemowląt jako część stała pozostałej infrastruktury np. 
szafek lub zainstalowana do ściany. 

– Gastronomiczna, optymalnie zlokalizowana na piętrze, z niezakłóconym widokiem na basen, o 
łącznej powierzchni bufetu wraz z zapleczem i częścią konsumpcyjną min. 100 m2. Przy barze w sali 
głównej zlokalizować stanowisko wypieku pizzy w postaci miejsca na podwójny piec elektryczny 
zasilany 400V.  
Zaplecze kuchenne musi być zgodne z wytycznymi Państwowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej. 

– Administracyjna – zajmująca otwarte stanowisko kasowe na holu głównym przy wejściu, co najmniej 
2 stanowiska pracy mogące funkcjonować jednocześnie oraz pomieszczeń: 

o Dwa pokoje biurowe po min. 12 m2, gabinet Kierownika Pływalni min. 15 m2 wraz z 
sekretariatem o powierzchni minimum 12 m2            

o Sala konferencyjno – szkoleniowa o powierzchni min. 30 m2 dla 20 osób, wyposażona w 
przyłącza Audio – Video z uwzględnieniem projekcji obrazu na rzutnikach 

o Pokój ratowników realizujący funkcję utrzymania ruchu, posiadający wejście z korytarza 
głównego oraz bezpośrednie wejście na halę basenową 

o Pokój instruktorów 
o Pokój pierwszej pomocy medycznej (możliwa wspólna funkcja w pokoju ratowników, pod 

warunkiem akceptacji Zamawiającego) 
o Pokój ochrony   
o Pokój socjalny  
o Szatnia pracownicza  
o Magazyn warsztatowy/ narzędziowy/ogólny 

Strefy powinny być powiązane drogami komunikacji ogólnej o możliwe niewielkiej powierzchni, 
zapewniających funkcjonalne użytkowanie obiektu. W szczególności, należy przez to rozumieć: 

 zapewnienie takiego układu strefowania pomieszczeń, aby możliwe było wyłączenie ogrzewania lub/i 
wentylacji w części budynku, bez utrudnień w funkcjonowaniu pozostałych stref, 

 umieszczenie strefy gastronomicznej w reprezentacyjnej części obiektu, 
 klarowny układ poszczególnych funkcji - grupowanie pomieszczeń połączonych funkcjonalnie, 
 bliskie sąsiedztwo przestrzeni dedykowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo 
 możliwie odpowiednie dostosowanie budynku do potrzeb wszystkich użytkowników, również                           

z niepełnosprawnościami (np. niewidomych, niesłyszących), a także zapewnić co najmniej jedno 
pomieszczenie dla matki z dzieckiem, 

 brak powierzchni niewykorzystanych (o nieprzypisanej funkcji),  
 możliwie małe powierzchnie komunikacji ogólnej (o ile nie pełnią roli reprezentacyjnej) 
 proporcje wnętrz pomieszczeń – zapewniające ekonomiczne i ergonomiczne wykorzystanie przestrzeni, 

komfortowe warunki czynności wykonywanych przez użytkowników 
 zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami 
 dążenie do niskich kosztów eksploatacji 
 lokalizacja pomieszczeń i urządzeń generujących hałas daleko od pomieszczeń chronionych                               

i przeznaczonych na stały pobyt ludzi 
 dążenie do zapewnienia wysokich walorów estetycznych wnętrz –  właściwy dobór materiałów 

wykończeniowych i kolorystyki wnętrz pomieszczeń, – zapewniający stosowne do funkcji odczucia 
użytkowników  

W budynku będą również zlokalizowane pomieszczenia techniczne: 
 pomieszczenia magazynowe - magazyn sprzętu sportowego,  
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 pomieszczenia techniczne – uzdatniania wody, wymiennikownia/węzeł/kotłownia, wentylatornia, 
pomieszczenia przyłączy, rozdzielnia elektryczna, serwerownia oraz pomieszczenia gospodarczo-
porządkowego. W zależności od bilansu energetycznego oraz uzyskanych warunków technicznych zasilania, 
w przypadku konieczności wybudowania stacji transformatorowej i/lub agregatu prądotwórczego, należy 
przewidzieć rozwiązania kontenerowe, zlokalizowane w części północnej działki. 

oraz inne pomieszczenia wg wykazu w dalszej części niniejszego PFU. 
 

4.1.1 Dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami 
Budynek należy zaprojektować jako pozbawiony barier architektonicznych, przyjazny dla osób              

z niepełnosprawnościami, nie ograniczając się tylko do niepełnosprawnych ruchowo. 
Założeniem podstawowym zamierzenia jest dostosowanie obiektu dla potrzeb osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich, osób niewidomych i słabowidzących, niedosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną,      
a także dla osób z czasowymi ograniczeniami mobilności, przykładowo z urazami kończyn.  

Osoby z niepełnosprawnościami muszą mieć dostęp do ogólnodostępnych przestrzeni w budynku oraz innych 
pomieszczeń wskazanych jako możliwe dostępności dla użytkowników, jak również pracowników. Należy 
przewidzieć możliwość uczestniczenia takich osób w spotkaniach/zajęciach/imprezach organizowanych w obiekcie 
poprzez dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach. 

Należy przewidzieć możliwość uczestnictwa osób niepełnosprawnych również w zajęciach na sali 
treningowej poprzez dostosowanie dwóch pomieszczeń szatni z zapleczem dostosowanym dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach. 

Pomieszczenia sanitarne winny być dostosowane w pełni dla potrzeb osób mogących poruszać się na wózku, 
z min. obszarem manewrowym 150 x 150 cm. Układ pomieszczeń winien zapewniać uniwersalny transfer boczny 
(wolna przestrzeń szer. min. 90 cm obok sedesu i prysznica). Uchwyty systemowe opuszczane, przeciwlegle do 
miejsca odstawczego uchwyt stały, wyposażenie kierunkowe dla osób niepełnosprawnych.  

Należy wykonać instalację przywoławczą oraz system audiowizualny (domofon max. 120 cm nad posadzką), 
posiadających sygnały dźwiękowe i świetlne (dla osób z upośledzeniem słuchu). 

System informacyjny (identyfikacji wizualnej) winien uwzględniać możliwe ograniczenia wszystkich 
użytkowników, winien być kontrastowy, umieszczony na poziomie wzroku (ok. 155 cm nad posadzką) i dodatkowo 
wyposażony w informacje w alfabecie Braille’a (120 cm nad posadzką).  

Zaleca się wyposażenie obiektu w pętle indukcyjne, umożliwiające osobie słabosłyszącej prawidłowe 
korzystanie z obiektu. 

W ramach parkingu miejsca postojowe winien mieć wyznaczoną odpowiednią liczbę stanowisk dla osób 
niepełnosprawnych (min. 3 stanowiska), chyba, że uzyskane warunki obsługi komunikacyjnej wskazywać będą 
inaczej. Zaleca się, aby stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami (min. wymiary 3.60 x 5.0 m) wyznaczać               
w bezpośredniej odległości od wejścia głównego. Stanowiska oraz chodnik doprowadzający do nich powinny 
wyróżniać się kolorystycznie, wspomagając osoby z niepełnosprawnością wzroku. 

5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo - kubaturowych  

Zawarte w poniższej części PFU wartości dotyczące powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń 
wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo – kubaturowych, ustalone są zgodnie z polską normą PN-ISO 
9836:2015-12. W części tej zawarto również określenie funkcji i innych wymagań Zamawiającego w stosunku do 
poszczególnych pomieszczeń.  

Kolorystyka elewacji wraz z określeniem materiałów oraz wszelkie elementy wystroju (kolorystyka, struktura, 
faktura, itd.) obiektu muszę zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie koncepcji. 
5.1 Strefa wejściowa 

Wejście do części sportowo-rekreacyjnej należy lokalizować w przyziemiu centralnej części frontowej budynku, 
w bezpośrednim sąsiedztwem podjazdu i parkingu. Chodnik przed wejściem należy wykonać w nawierzchni 
antypoślizgowej, w dostosowaniu dla osób niepełnosprawnych (pas ostrzegawczy, przestrzeń manewrowa dla 
wózka). Wejście winno być zadaszone, bez przedsionka, drzwi wejściowe otwierane automatycznie, bezprogowe, z 
nagrzewnicą nad drzwiami. Wyklucza się zastosowanie drzwi obrotowych. 

Strefa wejściowa - foyer: 150 m², w tym: 
 Recepcja części sportowo-rekreacyjnej – min. 1 dwuosobowe stanowisko kasowe niezależne w formie 

wyspowej z pełnym wyposażeniem, w tym co najmniej: lada kasowo - recepcyjna, meble recepcyjne, 
system elektroniczny zintegrowany z pomiarem czasu, obsługą transponderów i płatności elektronicznych 
(w tym dostawa min. 500 szt. transponderów). Bramki wejściowe i wyjściowe otwierane automatycznie po 
przyłożeniu transpondera.  

 strefa oczekujących z wyznaczonym miejscem do siedzenia (wyposażenie meblowe będzie przedmiotem 
odrębnego postępowania), 
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 komunikacja ogólna, 
 szatnia okryć wierzchnich miejscem do zmiany obuwia 
 punkt z napojami/przekąskami (automaty)  
 toaleta damska/męska/dla niepełnosprawnego 
 pomieszczenie dla matki z dzieckiem 
 klatka schodowa 
 dźwig osobowy 
 pomieszczenie porządkowe 

Szatnia okryć wierzchnich o powierzchni nie mniejszej niż 0,05 m2/ osobę oraz blat lady szatni o długości nie 
mniejszej niż 1mb długości lady/70 miejsc w szatni, wieszaki dla min. 250 osób. Zapewnić siedziska do zmiany 
obuwia. 
Standard wykonania mebli: 

 korpus i blat roboczy lady i  elementy pomocnicze (szafki, półki) powinny być wykonane z płyt 
laminatu HPL o wysokiej trwałości, Opcjonalne materiały: szkło hartowane, stal nierdzewna 
szczotkowana, aluminium anodowane. Szerokość lady: min. 1,5 m na stanowisko kasowe, ilość: min.             
2 stanowiska kasowe. Zapewnić podejścia instalacyjne w meblach (LAN i 230V) oraz wbudowane 
oświetlenie.  

 stanowiska kasowo-recepcyjne  muszą  zostać  wykonana  w  wysokim  standardzie  zarówno  
materiałowym jak  i estetycznym, pasującym do charakteru i wystroju zaprojektowanego obiektu. 

 siedziska i stoliki recepcyjne: umożliwiające jednoczesne siedzenie min. 6-10 osób, realizowane w formie 
kanap, foteli lub puf, umożliwiających łączenie i zestawianie elementów w większe grupy. Siedziska dla 
stref komunikacyjnych i przestrzeni publicznych o dużej odporności mechanicznej.  

 
5.2 Strefa basenowa 

5.2.1 Istniejący basen pływacki 
Wymagane jest pozostawienie istniejącego układu basenu sportowego, powierzchni lustra wody, wymiarów     

z renowacją i nowym wykończeniem niecki z zachowaniem dotychczasowego przelewu. Dodatkowe atrakcje wodne 
tj. masaż karku (od strony południowej), zlokalizowany w strefie pomocniczej basenu sportowego w głębszej części 
niecki.  

Przewidziane jest wykonanie robót remontowych, polegających na wymianie całości okładzin ceramicznych w 
hali basenowej (w zakresie ujętym w projekcie do adaptacji i zachowania), z uwzględnieniem także niecki 
basenowej. Po skuciu istniejącej warstwy ceramiki należy usunąć luźne warstwy podposadzkowe, w niecce należy 
wykonać demontaż warstw aż do warstwy żelbetu oraz, w przypadku konieczności, osuszyć odkryte powierzchnie. 
W przypadku erozji żelbetu należy usunąć uszkodzone warstwy oraz oczyścić zbrojenie z rdzy i zabezpieczyć 
materiałami przeciwkorozyjnymi, dokonując napraw materiałami typu PCC. W przypadku daleko idącej korozji 
zbrojenia należy dokonać dozbrojenia miejscowego w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Wymaga się, aby basen sportowy był wydzielony funkcjonalnie od strefy rekreacyjnej w sposób 
umożliwiający prowadzenie zajęć (treningi, nauka pływania, zajęcia grupowe) lub nawet małych zawodów 
równocześnie z funkcjonowaniem strefy rekreacyjnej. Nie dopuszcza się wydzielania jako niezależnego 
pomieszczenia. 

Wyposażenie basenu w elementy wynikające z przepisów związku pływackiego (komplet lin torowych, 
nawrotowych, falstartowych wraz z kompletem mocowań), wymiana drabinek i oświetlenia podwodnego na 
reflektory LED objęte zamówieniem, w tym w szczególności: 

 słupki startowe, 
 kotwy do mocowania lin 
 zestaw nawrotowy, 
 zestaw 

falstartowy 
 komplet ekranów nawrotowych wraz z mocowaniami wykonane ze stali nierdzewnej 
 bębny do przechowywania lin torowych przystosowane do przechowywania połowy lin torowych             

z basenu sportowego i wszystkich lin z basenu do nauki pływania, 
 mobilny, elektryczny podnośnik dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający łatwe zainstalowanie               

i użycie na każdym z basenów (w części sportowej, do nauki i rekreacyjny) oraz w wannie do 
hydromasażu. Podnośnik wraz z elementami montażowymi muszą być dostosowane do niekorzystnego 
środowiska basenowego; 

 elementy montażowe podnośnika, zamontowane w basenie, powinny zapewniać bezpieczeństwo 
użytkowania  zarówno  przy  zamontowanym  podnośniku,  jak  również  w  czasie  kiedy  jest 
zdemontowany; 
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 podwodny odkurzacz basenowy, przystosowany  do  czyszczenia  dna  i  ścian  niecek  basenowych o dł. 
25m. Odkurzacz winien mieć możliwość jazdy do przodu i w tył, posiadać prędkość liniową czyszczenia min. 
900 m2/h. 
Wyposażenia basenu pływackiego, objęte zamówieniem dotyczy również wyposażenia dodatkowego,                

w tym przede wszystkim: 
 system pomiaru czasu - prosty, mobilny, przeznaczony do organizacji zawodów pływackich na poziomie 

szkolnym, niepodlegających wymogom FINA, 
 tablica wyników zamontowana nad niecką basenową - ekran LED winien prezentować informacje 

podstawowe, takie jak czas rzeczywisty (włączone w system obiektowy), temperaturę wody i powietrza 
(na hali basenowej oraz na zewnątrz) i wyświetlać wyniki organizowanych na basenie zawodów. Wysokość 
znaków w zależności od lokalizacji, nie mniejsze niż 150 mm, 

 chronometr wraz z interfejsem przyłączeniowym do obsługi pływania, wysyłającym sygnał do tablicy 
wyników i drukarką drukującą wyniki zawodów. Urządzenie winno posiadać gniazda wejścia/wyjścia, 
pozwalające na podłączenie odpowiednich urządzeń peryferyjnych (w tym m.in. komputera i drukarki) oraz 
łącze umożliwiające podłączenie do systemu prezentacji wyników na ekranie LED. Urządzenie winno mieć 
niezależny ekran kolorowy LCD oraz wewnętrzną baterię, pozwalającą na zasilanie urządzenia w przypadku 
awaryjnego braku prądu. Wraz z urządzeniem pomiarowym należy dostarczyć akustyczne urządzenie 
startowe wraz z głośnikami, światłem typu flash oraz kompletem przycisków sędziów typu START/STOP.  
Należy przewidzieć nowe uzbrojenie technologiczne niecki wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 

i/lub ABS z uszczelnieniem na korki epoksydowe. Nie dopuszcza się zastosowania uzbrojenia technologicznego 
niecki z PVC, które jest najmniej trwałym oraz łatwo odbarwiającym się materiałem.  

Na terenie hali basenowej należy zaprojektować system luster w celu ograniczenia martwych stref, które 
usprawnią pracę ratowników i osób nadzorujących. 

Instalacja opraw oświetlenia w hali basenowej winna uwzględniać bezproblemowy serwis, w tym wymianę 
źródeł (sztankiety, pomosty lub inne). 
5.2.1.1 Widownia 

Trybunę basenu głównego należy zaprojektować dla ok. 50 widzów (powierzchni ok. 40m²). Wejście na 
widownię powinno odbywać się z komunikacji ogólnej strefy wejściowej, w zależności od lokalizacji,                               
z wykorzystaniem komunikacji pionowej klatką schodową oraz windą.  

Wymagane jest, aby użytkownicy trybuny mieli możliwość skorzystania z szatni okryć wierzchnich oraz toalet 
ogólnodostępnych.  

Należy zapewnić bezpośrednie przejście między trybuną a częścią gastronomiczną, uniemożliwiając 
jednocześnie poruszanie się widzów w pozostałych strefach, w tym również strefie basenowej. W przypadku braku 
możliwości zapewnienia kontrolowanego przejścia widzów do części gastronomicznej, należy zapewnić dostęp do 
automatycznych stanowisk z napojami i przekąskami lub zaprojektować niezależny, niewielki bufet. 

Trybuna winna spełniać wymogi określone w przepisach szczegółowych i normach, w tym w szczególności 
PN-EN 13200-1 i PN-EN 13200-3, umożliwiając organizację zawodów pływackich rangi lokalnej.  
5.2.1.1.1 Siedziska 

Siedziska indywidualne, wymagane o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporności na promieniowanie 
UV i utlenianie, wysokiej estetyce powierzchni, niepalności, z brakiem metali ciężkich, niełamliwe, odporne na 
działanie kwasów i soli, z ochroną przed korozją w środowisku C4.  

Siedziska z podwójną tylną ścianą wysokości min. 30cm, barwione w masie, przytwierdzone trwale do 
konstrukcji. Długość nie może przekraczać 40 siedzeń. Droga dojścia do przejść z każdej strony rzędu nie może być 
dłuższa niż połowa długości rzędu. Szerokość wolnego przejścia w rzędzie (dojście do siedzeń) musi wynosić co 
najmniej 45cm (zalecane 50 cm).  

Zaleca się zastosowanie siedzisk składanych. Wszystkie siedziska muszą posiadać atesty niepalności, 
nietoksyczności, PZH, spełniać wytyczne i wymogi PZP i FINA oraz muszą być ponumerowane. Rzędy powinny 
posiadać wymienną numerację umocowaną na pierwszych siedzeniach w rzędzie. Zalecany rozstaw siedzisk 50 cm, 
głębokość siedziska min. 35cm, wysokość siedzenia 45cm (wysokość podkolanowa). System montażu oraz 
siedziska winny zachować zgodność z normą PN-EN 12727 lub równoważną. Nie dopuszcza się siedzisk ławkowych. 
5.2.1.1.2 Balustrady.  

Na widowni należy przewidzieć wydzielenia barierami ochronnymi całoszklanymi, samonośnymi, w systemie 
bezramowym, z wypełnieniem ze szkła hartowanego bezpiecznego, laminowanego (VSG ESG), o podwyższonym 
współczynniku bezpieczeństwa, spełniającym warunki przenoszenia sił poziomych zgodne z normą PN-EN 13200-3. 
Należy zachować klasę korozyjności dla środowiska C4. 
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5.2.2 Basen – część rekreacyjna  
Część rekreacyjna strefy basenowej winna być oddzielona od basenu sportowego, zapewniając swobodę 

użytkowania obu basenów w jednej hali basenowej. Oddzielenia powinny być funkcjonalne, integralnie połączone, 
obfitujące w naturalną zieleń. 

Niecka o sugerowanym nieregularnym kształcie, z atrakcjami wodnymi, o powierzchni ok. 160 m2 i głębokości 
1,0 -1,2 m, wyposażona w leżanki wodne, bicze wodne, wodny masaż karku, siedzący masaż ścienny oraz wodno – 
powietrzny, wykonana w konstrukcji żelbetowej, wykończona ceramiką basenową. 

Dodatkowo w ramach tej strefy: 
 wodny plac zabaw dla maluchów z płytką wodą (do 15 cm) odseparowany zielenią od pozostałych stref              

z 2-3 brodzikami dla najmłodszych o pow. ok. 40 m2, o głębokość 0,15 – 0,30 m z atrakcyjnymi obiektami 
wodnymi o różnych głębokościach i miejscem do zabaw interaktywnych np.: gejzery, armatki wodne, 
kładka,  

 zjeżdżalnia wodna o różnym stopniu trudności, całoroczna, izolowana, prowadzona na zewnątrz budynku z 
basenem do „lądowania” o powierzchni zgodnie z przepisami, ergonomią i bezpieczeństwem użytkowania,  
głębokości ok. 1,0 m. Zjeżdżalnia winna być zamknięta, bez ograniczeń wysokości, pojedyncza, o średnim 
nachyleniu min 13% do max. 20%, umożliwiającą odpowiednio uzyskanie przez użytkownika średniej 
prędkości 5-7 m/s (wolna) oraz 10-14 m/s (szybka). Geometria łuków, mierzona w osi ślizgu zjeżdżalni 
min. 300 cm. 

 jacuzzi 1 sztuka w miarę możliwości oddalona od strefy dla dzieci 
 plaża basenowa: 2-3 grupy z leżakami  
Należy przewidzieć uzbrojenie technologiczne wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej i/lub ABS                     

z uszczelnieniem na korki epoksydowe. Nie dopuszcza się zastosowania uzbrojenia technologicznego z PVC.  
Wymagany projekt wnętrz. 
− Minimalna powierzchnia – 1 100 m2 
− Wytyczne wykończeniowe: 

sufit podwieszany - standard wysoki, o podwyższonych parametrach wilgotnościowych, dostosowanych do 
miejsca, akustyczny, w najwyższej klasie pochłaniającej dźwięki, w zależności od przyjętych rozwiązań 
zalecany wyspowy; adaptacja akustyczna; posadzka – systemowa ceramiczna basenowa, w klasie 
antypoślizgowości odpowiadającej lokalizacji - zaakceptowana przez Zamawiającego; adaptacja wnętrz wg 
projektu wnętrz (panele akustyczne/okładzina/płyty kamienne, podświetlenia, system luster, osłon 
okiennych) -  uzgodnione z Zamawiającym); 

− Minimalna ilość gniazd dla potrzeb eksploatacyjnych, wymagane hermetyczne: gniazda wtykowe - 1 na 
każde 40m2; dostęp do otwartego Wi-Fi 5Ghz, standard co najmniej 6; 

− Wentylacja mechaniczna – wymagana wysokowydajna z odzyskiem ciepła 
− Klimatyzacja – brak 
Dobór roślin hali basenowej powinien uwzględniać warunki panujące wewnątrz hali basenowej, w tym przede 

wszystkim temperaturę, wilgotność oraz obecność chemii basenowej. 
Wymagane nasadzenia wewnątrz hali basenowej: 

 palma Washingtonia Robusta  - drzewo w formie grupy 3-5 o wysokości 2,5 m - min. 1 szt. 
 palma Areca – Chrysalidocarpus Lutescens - drzewo o gęstym nasadzeniu lub w formie grupy 7-10 o 

wys.ok. 2,5 m - min.1 szt. 
 palma Adonidia Merrilli - drzewo o wysokości ok. 2 m - min. 2 szt. 
 palma Chamaerops Humilis – drzewo w formie grupy 3-5 o wys. ok. 1,3 – min. 1 szt. 
 palma Licuala Grandis - drzewo o wysokości 1,5 m - min. 1 szt. 
 palma Caryota Mitis - drzewo w formie grupy 3-5 o wysokości 1,5 m - min. 1 szt. 
 palma Phoenix Canariensis - drzewo bardzo gęste, o wysokości ok. 2,5 m - min. 1 szt. 
 Alocasia Macrorrhiza – drzewo o wys. ok. 1,6 – min. 2 szt. 
 Bananowiec Musa Ensete Ventricosum Maurelii – drzewo z grubym pniem o wys. ok. 1,6 min. 1 szt. 
 Bananowiec Musella Lasiocarpa - drzewo w formie grupy 5-7 o wys. 1,8 m - min. 2 szt. 
 Monstera Deliciosa o wysokości min. 50-70 cm - min. 9 szt. 
 Tetrastigma (pnącza) – roślina o wys. ok. 2,2 m - min. 2 szt. 
 dodatkowo w celu zapełnienia kompozycji: 

o Philodendron (Scandens, Monstera, Xanadu, Imperial, Erubescens) 
o Ophiopogon Japonica 
o Strelitzia  Augusta  
o Strelitzia  Reginae 
o Phalaenopsis – wszelkie odmiany  
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5.3 Strefa Uzdrowiskowa 
Kompleks uzdrowiskowy powinien stanowić odrębną strefę funkcjonalną, niezależną od strefy basenowej, 

jednak połączoną z nią komunikacyjnie. Należy zapewnić możliwość korzystania tylko ze strefy saunarium, 
wyłącznie ze strefy basenowej lub z obu tych stref. Do strefy należy przewidzieć możliwość wejścia klientom 
korzystającym wyłącznie z tej strefy, jak również wejście z głównej hali basenowej i przejście użytkownikom 
saunarium bezpośrednio do strefy basenowej, bez konieczności przechodzenia przez strefę wejściową. 
Każdorazowo wejście powinno odbywać się przez strefę szatni, z weryfikacją czasu pobytu w strefie (wyposażyć w 
czytniki transponderów – np. jeśli użytkownik nie wykupił dostępu do sauny ma możliwość wejścia zaś przy 
opuszczaniu obiektu zostanie naliczona dodatkowa opłata).  

Układ funkcjonalny pomieszczeń saunarium winien wymusić skorzystanie użytkowników basenu 
schładzającego z natrysków zarówno przed sauną jaki po niej (użytkownicy przed wejściem do sauny oraz po 
wyjściu z niej, chcąc skorzystać z basenu schładzającego muszą skorzystać z natrysku a następnie z basenu 
schładzającego lub sauny.  

W strefie należy zapewnić głośniki wbudowane, niewidoczne, odporne na wilgoć i zasolenie powietrza, 
nastrojowe podświetlenie pomieszczeń (podświetlenia LED z wykorzystaniem półprzezroczystych materiałów 
wykończeniowych np. onyx, barwione szkło, lampy solne). 

Wymagane atrakcje strefy SPA: 
a) Szatnia koedukacyjna, strefowa lub wspólna z innymi strefami w obiekcie, uwzględniająca odpowiednią 

ilość szatek dla użytkowników  
b) 2 zespoły sanitarne (damski i męski) z natryskami, w tym min. jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. Każdy z zespołów winien mieć natrysk przystosowany dla osób z 
niepełnosprawnościami 

c) Zespół saun: 
 sauna sucha (fińska) duża o powierzchni min. 45 m2 - temperatura od 85°C do nawet 120°C, 

bardzo niska wilgotność powietrza - 10%; wydzielona od otwartej strefy rekreacyjnej 
przeszkloną ścianą działową; przeznaczona do zaplanowanych seansów eventowych czynna 
okresowo.  

 sauna sucha (fińska) mała o powierzchni 25 m2 - temperatura od 85°C do nawet 120°C, bardzo 
niska wilgotność powietrza - tylko 10%. Przeznaczona do codziennego użytku, 

 sauna parowa (rzymska) o powierzchni min. 25 m2  – temperatura ok. 45~60°C, bardzo 
wysoka wilgotność (do 100%), co sprawia, że temperatura odczuwalna jest o wiele wyższa,                
z piecem dwufunkcyjnym oferującym korzystanie z inhalacji, 

 sauna infrared o powierzchni ok. 4 m² z chromoterapią, 
 natrysk do schładzania – z dyszami schładzającymi punktowymi na wysokości ciała – 10 szt.,            

w tym 4 szt. w otwartych boksach bez drzwi z wiaderkami,  
 basen schładzający z zimna wodą o głębokości 1,2 - 1,25 m i pojemności do 2,0 m3  

d) strefa wypoczynkowa, relaksacyjna w części otwartej, z  wyposażeniem w leżaki - min. 7 sztuk oraz ławy 
umieszczone wzdłuż ścian, wyprofilowane, umożliwiające siedzenie lub leżenie. W pomieszczeniu do 
wypoczynku przy saunie zapewnić co najmniej 2 wymiany powietrza na godzinę; wymagany dystrybutor 
wody pitnej bez kubkowy w części relaksacyjnej; 

e) małe studio fitness - o powierzchni ok. 80 m2, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie sauny dużej,             
z wewnętrzną komunikacją pomiędzy pomieszczeniami oraz dodatkowym pomieszczeniem pomocniczym             
o pow. ok. 9 m²; 

 Wszystkie sauny i urządzenia winny być zaprojektowane jako rozwiązania systemowe jednego producenta, 
dostarczone i wykonane jako kompletne, wyposażone kompleksowo dla celów, jakim mają służyć.  Dopuszcza się 
inne konfiguracje saun i programu do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania, pod warunkiem 
zapewnienia programu i parametrów nie gorszych niż przedstawione w PFU. 

Strefa Uzdrowiskowa powinna być zaprojektowana w atrakcyjny sposób, z zastosowaniem elementów 
dekoracyjnych w postaci paneli półprzezroczystych materiałów wykończeniowych np. onyx, szkło barwione lub 
nadrukowane. Pomieszczenia saunarium powinny być zaprojektowane w sposób pozwalający na komfortowy 
wypoczynek i relaks.  

Wymagany projekt wnętrz. 
− Minimalna powierzchnia - 230 m2 
− Wytyczne wykończeniowe: 

sufit podwieszany - standard wysoki, o podwyższonych parametrach wilgotnościowych, dostosowanych do 
miejsca, akustyczny, w najwyższej klasie pochłaniającej dźwięki; adaptacja akustyczna, posadzka – 
ceramiczna (np. elegancka ceramika basenowa, spiek kwarcowy, beton architektoniczny) w klasie 
antypoślizgowości odpowiadającej lokalizacji - zaakceptowana przez Zamawiającego; adaptacja wnętrz wg 
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projektu wnętrz (panele akustyczne/okładzina/płyty kamienne, podświetlenia, system luster, osłon 
okiennych) -  uzgodnione z Zamawiającym); 

− Minimalna ilość gniazd, z zastrzeżeniem w pomieszczeniach lub miejscach narażonych na wilgoć wymagane 
hermetyczne:  gniazda wtykowe - 1 na każde 25m2 gniazdo IT (2xRJ45) - 2; dostęp do otwartego Wi-Fi 
5Ghz, co najmniej standard 6 

− Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, 
− Klimatyzacja - brak 
W pomieszczeniach należy przewidzieć montaż wyposażenia: dozowniki mydła i środków dezynfekcyjnych, 

zasobnik/dozowniki ręczników papierowych, wieszaki na odzież osób korzystających z usług świadczonych                   
w saunach, lustra naścienne – w zależności od projektu wnętrz, w części toalet dozowniki papieru toaletowego, 
lustra naścienne, szczotki WC, pojemniki na odpadki – które zostaną dostarczone przez Zamawiającego. 
5.4 Strefa gabinetowa 

Należy przewidzieć 3 gabinety masażu, które powinny znajdować się w bezpośrednim dostępie ze strefy 
wejściowej oraz strefy saunarium. Co najmniej dwa gabinety dostosowane do zbiegów wykonywanych na mokro. 
Gabinety każdym z gabinetów należy zainstalować umywalkę, dozownik mydła w płynie oraz zasobnik na ręczniki 
jednorazowego użytku oraz wpusty podłogowe i zawory ze złączką do węża. Ściany przy umywalkach należy pokryć 
do wys. min. 1,6 m nienasiąkliwym materiałem, łatwo zmywalnym i odpornym na działanie wilgoci i środków 
dezynfekcyjnych, zachowując estetykę i charakter pomieszczeń saunarium. 

− Minimalna powierzchnia - 70 m2, w tym 3 gabinety masażu po min. 15 m2 każdy 
− Wytyczne wykończeniowe: 

sufit podwieszany - standard średni, posadzka - posadzka twarda (np. elegancka ceramika, spiek 
kwarcowy, beton architektoniczny) zaakceptowana przez Zamawiającego, ściany - tynkowane, gładkie, 
malowane; adaptacja wnętrz wg projektu (panele akustyczne/okładzina/płyty kamienne, podświetlenia, 
system osłon okiennych -  uzgodnione z Zamawiającym); 

− Minimalna ilość gniazd, z zastrzeżeniem miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą, wymagane 
hermetyczne: gniazda wtykowe - 2 na każde 15 m2, gniazdo IT (2xRJ45) - 2, gniazdo telefoniczne 
(połączenia zewn./wewn.) – w każdym gabinecie; dostęp do otwartego Wi-Fi 5Ghz, co najmniej standard 6 

− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 
W pomieszczeniach należy przewidzieć montaż wyposażenia: dozowniki mydła i środków dezynfekcyjnych, 

zasobnik/dozowniki ręczników papierowych, szafkę lub wieszak na odzież osób korzystających z usług 
świadczonych w gabinecie, lustra naścienne, pojemniki na odpadki – które zostaną dostarczone przez 
Zamawiającego. 
5.5 Zaplecze sanitarno – szatniowe 

Powierzchnię szatni należy dostosować do maksymalnej liczby osób korzystających z usług świadczonych             
w obiekcie, przy czym powierzchnia ta powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m2 wolnej powierzchni podłogi na osobę. 
W pomieszczeniu szatni powinny znajdować się miejsca do siedzenia, szafki na odzież, oddzielne dla każdego 
korzystającego z usług świadczonych w obiekcie. Zamawiający zaleca szatnie koedukacyjne, w zależności jednak od 
przyjętych rozwiązań należy zapewnić odpowiednia ilość pomieszczeń i szafek dla kobiet i mężczyzn. Dopuszcza się 
zorganizowanie wspólnego pomieszczenia do przechowywania odzieży, pod warunkiem wydzielenia co najmniej 
jednej kabiny do przebierania dla każdych 15-16 użytkowników.  

Należy zapewnić dla każdych 12 osób min. 1 natrysk, dla każdych 20 osób min. 1 umywalkę i 1 toaletę.  
W pomieszczeniach z natryskami oraz pisuarami należy zainstalować wpusty podłogowe oraz zawory ze 

złączką do węża oraz wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną, podciśnieniową.  
5.5.1 Szatnia  

Szatnie koedukacyjne, wyposażone w szafki ubraniowe dla łącznej liczby użytkowników - min. 220 osób (min. 140 
basen oraz dla strefy uzdrowiskowej 40 + 40) 

− Minimalna powierzchnia – 350 m2 
− Wyposażenie – standard średni:  

o Kabiny szatniowe (przebieralnie - ścianki giszetowe,) min. 14, w tym min. 2 przystosowane do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

o Szafki ubraniowe basenowe indywidualne, wykonane z laminatu HPL (grubość płyty HPL 10mm) dla 
każdego użytkownika oddzielne, niedzielone, modułowe, łączone w zestawy z ławką. Każda 
komora szafki musi posiadać co najmniej dwa wieszaki na ubrania, otwory wentylacyjne, gałkę do 
odciągania.  

o Zamki szafek wyposażone w technologię zbliżeniową (zamykanie/otwieranie poprzez użycie 
transpondera); system musi być zintegrowany z systemem kasowo – rozliczeniowym (ESOK); 
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o W strefie suszenia włosów - lustra wbudowane, blaty, suszarki w ilości 10 szt. (moc min. 1000W, 
klasa I ochrony ppoż, bryzgoszczelność IPX1, czas suszenia 35 s, poziom hałasu max. 83dB, 
obudowa - stal matowa – do uzgodnienia z Zamawiającym 

− Wytyczne wykończeniowe: sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średni,  
posadzka – standard średni – gres min. 30x30/wykładzina PCW,  
ściany - standard średni – gres min. 30x30/okładzina PCW; 

− Minimalna ilość gniazd: 1 hermetyczne (nad blatem) przy stanowisku suszarek na każde 2 urządzenia;              
1 stanowisko do ładowania telefonów na 2 stanowiska suszarek; zasilanie czytników zamków z napięcia 
bezpiecznego 12V, okablowanie przewód YDYp3x2,5 lub równoważny; 

− Wentylacja mechaniczna – wymagana wysokowydajna, 
− Klimatyzacja - niewymagana 

5.5.1.1 Toalety i natryski - zespoły damskie i męskie 
W zależności od przyjętego rozwiązania należy zaprojektować i wyposażyć zespoły szatniowe w pomieszczenia 

sanitarne, w tym w co najmniej po jednej toalecie (miska ustępowa i umywalka), niezależnie damskiej i męskiej 
oraz dla niepełnosprawnego (min. powierzchnia 5 m2), dostępnych z części szatniowej oraz po min. 2-3 kabiny WC 
(damskie i męskie), dostępnych z pomieszczenia natrysków. Warunek ten dotyczy każdego z zespołów 
szatniowych, niezależnie od przyjętego rozwiązania opartego na 2 lub 3 kompleksach sanitarno-szatniowych. Każdy 
zespół winien mieć co najmniej 4 natryski, w tym jeden dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Łącznie              
w obiekcie wymagane jest zaprojektowanie w zespołach szatniowych co najmniej 12 natrysków, w tym co najmniej 
min. 2 kabiny natryskowe, zamykane, dostosowane dla osób niepełnosprawnych.  

− Wyposażenie: w ilości odpowiadającej przyjętym rozwiązaniom projektowym 
Standard średni: ścianki giszetowe, miski ustępowe, pisuary, umywalki;  
Należy przewidzieć montaż wyposażenia: suszarki, dozowniki mydła, dozowniki ręczników papierowych, 
dozowniki papieru toaletowego, wieszaki, lustra naścienne, pojemniki na odpadki, szczotki WC – które 
dostarczone zostaną przez Zamawiającego 

− Wytyczne wykończeniowe:  
sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średni,  
posadzka – standard średni – gres min. 30x30/wykładzina PCW,  
ściany - standard średni – gres min. 30x30/okładzina PCW; 
Minimalna ilość gniazd:  gniazda wtykowe – 1 hermetyczne przy umywalce w każdej toalecie; 

− Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana 

5.5.2 Toalety ogólnodostępne 
Toalety ogólnodostępne muszą być równomiernie rozmieszczone w obiekcie, stosownie do ilości osób 

znajdujących się na piętrze lub w konkretnej strefie, która obsługują zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn.zm.). 
Toalety powinny być tak zaprojektowane, aby było łatwe utrzymanie ich w czystości. Łączna powierzchnia ok. 75 
m2  
5.5.2.1 Toalety ogólnodostępne dla mężczyzn: 

− Wyposażenie: w ilości odpowiadającej przyjętym rozwiązaniom projektowym 
Standard średni: ścianki giszetowe, miski ustępowe, pisuary, umywalki;  
Należy przewidzieć montaż wyposażenia: suszarki, dozowniki mydła, dozowniki ręczników papierowych, 
dozowniki papieru toaletowego, wieszaki, lustra naścienne, pojemniki na odpadki, szczotki wc – które 
dostarczone zostaną przez Zamawiającego 

− Wytyczne wykończeniowe:  
sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średni,  
posadzka – standard średni – gres min. 30x30/wykładzina PCW,  
ściany - standard średni – gres min. 30x30/okładzina PCW; 
Minimalna ilość gniazd:  gniazda wtykowe – 1 hermetyczne przy umywalce w każdej toalecie; 

− Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana 

5.5.2.2 Toalety ogólnodostępne dla kobiet: 
− Wyposażenie: w ilości odpowiadającej przyjętym rozwiązaniom projektowym 

Standard średni: ścianki giszetowe, miski ustępowe, umywalki;  
Należy przewidzieć montaż wyposażenia: suszarki, dozowniki mydła, dozowniki ręczników papierowych, 
dozowniki papieru toaletowego, wieszaki, lustra naścienne, pojemniki na odpadki, szczotki WC – które 
dostarczone zostaną przez Zamawiającego 

− Wytyczne wykończeniowe:  
sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średni,  
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posadzka – standard średni – gres min. 30x30/wykładzina PCW,  
ściany - standard średni – gres min. 30x30/okładzina PCW; 
Minimalna ilość gniazd:  gniazda wtykowe – 1 hermetyczne przy umywalce w każdej toalecie; 

− Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana 

5.5.3 Toalety ogólnodostępne dla osób z niepełnosprawnościami: 
− Minimalna powierzchnia - 5 m2 
− Wyposażenie: w ilości odpowiadającej przyjętym rozwiązaniom projektowym 

Standard średni: 1 miska ustępowa, 1 umywalka z lustrem, pochwyty, poręcze oraz wszystkie elementy 
dedykowane dla osób niepełnosprawnych objęte są zamówieniem; 
przewidzieć montaż wyposażenia: suszarki, dozowniki mydła, dozowniki ręczników papierowych, dozowniki 
papieru toaletowego, wieszaki, lustra naścienne, pojemniki na odpadki, szczotki WC – które dostarczone 
zostaną przez Zamawiającego 

− Wytyczne wykończeniowe:  
sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średnie,  
posadzka – standard średni – gres min. 30x30/wykładzina PCW,  
ściany - standard średni – gres min. 30x30/okładzina PCW; 
Minimalna ilość gniazd:   
wtykowe hermetyczne – 1 szt; 

− Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana 

 
5.6 Strefa gastronomiczna 

Przewidzieć pomieszczenie przeznaczone na gastronomię w układzie bufetu z częścią konsumpcyjną z 
widokiem na basen dla min. 30 osób o łącznej powierzchni ok. 100 m2; wymagany dostęp do ogólnodostępnych 
toalet (możliwe wspólne z widownią). 

− Minimalna powierzchnia - 100 m2  
− Wytyczne wykończeniowe: 

sufit podwieszany - standard średni, posadzka – gres wielkoformatowy o min. wymiarach krótszego boku 
60 cm (np. spiek kwarcowy, beton architektoniczny) zaakceptowana przez Zamawiającego, ściany - 
tynkowane, gładkie, malowane; adaptacja wnętrz wg projektu (panele akustyczne/okładzina/panele 
dekoracyjne system, osłon okiennych - uzgodnione z Zamawiającym); w części pokoju zabaw wykładzina 
posadzkowa, amortyzująca upadki, wymagająca odrębnej akceptacji Zamawiającego 

− Minimalna ilość gniazd:  gniazda wtykowe - 1 na każde 30 m2, gniazdo IT (2xRJ45) - 2, gniazdo 
telefoniczne (połączenia zewn./wewn.) - 3, gniazdo RTV - 3 ; dostęp do otwartego Wi-Fi 5 Ghz, standard 
co najmniej 6 

− Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 
− Wyposażenie meblowe nie jest objęte dostawą Wykonawcy. 

5.6.1 Zaplecze restauracyjne 
− Minimalna powierzchnia bufetu wraz z zapleczem - 30 m2 
− Wyposażenie technologiczne gastronomiczne jest objęte dostawą Wykonawcy; Wykonawca zobowiązany 

jest zaprojektować zgodnie z wymaganiami higienicznymi w standardzie HACCP oraz wykonać wszystkie 
przyłącza i instalacje trwale związane z budynkiem, wynikające z zatwierdzonego projektu, bez dostawy             
i montażu urządzeń, 

− Wytyczne wykończeniowe:  
sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średnie, posadzka - betonowa 
przemysłowa utwardzana i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa /płytki ceramiczne, ściany – 
tynkowane, gładkie, malowane farmą lateksową/zmywalną i odporną na zabrudzenia /okładzina PCW/płytki 
ceramiczne; 

− Minimalna ilość gniazd:  w zależności od przyjętych przez wykonawcę rozwiązań technologicznych, zasilane 
z sieci podstawowej. Urządzenia technologiczne powyżej 2,0 kW zasilać z wydzielonych obwodów. Liczbę             
i rodzaj gniazd (1- i 3- fazowe) dostosować do projektu technologii;  

− Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – wymagana wysokowydajna, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.6.2 Toalety strefy gastronomicznej 
Wyposażenie sanitarne dostępne gości restauracji w ilości zależnej od zaprojektowanej liczby gości, 

obliczone wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
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budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.), z zachowaniem struktury 50/50, w tym min. jedna 
dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Toalety te mogą pełnić funkcję ogólnodostępnych. 

− Minimalna powierzchnia - 15 m2 
− Wymagany projekt wnętrz;  
− Wyposażenie: 

„biały montaż” standard średni, umywalki na/w blacie, w ilości odpowiadającej przyjętym rozwiązaniom;  
Należy przewidzieć montaż wyposażenia: suszarki, dozowniki mydła, dozowniki ręczników papierowych, 
dozowniki papieru toaletowego, wieszaki, lustra naścienne, pojemniki na odpadki, szczotki WC – które 
zostaną dostarczone przez Zamawiającego 

− Wytyczne wykończeniowe: standard średni wg projektu wnętrz  
sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średni i,  
posadzka - płytki ceramiczne gres wielkoformatowe,  
ściany - płytki ceramiczne gres wielkoformatowe/okładzina uzgodniona z Zamawiającym; 
blaty umywalkowe – kamienne/spiek kwarcowy/ 
Minimalna ilość gniazd:  gniazda wtykowe – 1 hermetyczne przy umywalce w każdej toalecie; 

− Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana 

5.7 Strefa administracyjna 
Niezbędne jest, aby obiekt posiadał odpowiednie zaplecze biurowe dla kadry administracyjnej z zapleczem 

konferencyjnym, niezbędną ilością pomieszczeń gospodarczych i socjalnych (min. powierzchnia 220 m2). Wszystkie 
pomieszczenia, muszą mieć zapewniony dostęp do odpowiedniej ilości punktów sanitarnych/toalet zgodnie                    
z obowiązującymi przepisami. 
Dla każdego stanowiska pracy należy przewidzieć standardowo – gniazdo podwójne z sieci gwarantowanej 
urządzeniem podtrzymującym zasilanie/UPS/ oraz dwa gniazda 2xRJ45 

5.7.1 Sekretariat 
− Minimalna powierzchnia - 12 m2 
− Wyposażenie:  

lada recepcyjna, fotel obrotowy, 1 szafa na akta/ubraniowa; 
− Wytyczne wykończeniowe:  

sufit podwieszany - standard średni,  
posadzka -wykładzina PCW/dywanowa - standard średni,  
ściany – tynkowane gładkie malowane farbą emulsyjną; 
Minimalna ilość gniazd dla 1 stanowiska pracy oraz dodatkowe dla urządzeń (drukarka, xero); gniazda RTV 
-1; telefoniczne (połączenia zewn./wew.) – 2; sieć Wi-Fi 5Ghz, standard co najmniej 6 

− Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 
− Wyposażenie: poza zakresem opracowania 

5.7.2 Gabinet kierownika pływalni 
− Minimalna powierzchnia - 15 m2 
− Wytyczne wykończeniowe:  

sufit podwieszany - standard średni,  
posadzka - wykładzina dywanowa - standard średni,  
ściany - tynkowane gładkie malowane farbą emulsyjną; 
Minimalna ilość gniazd dla 1 stanowiska pracy oraz dodatkowe dla drukarki; gniazda RTV -1; telefoniczne 
(połączenia zewn./wew.) – 2; sieć Wi-Fi 5Ghz, standard co najmniej 6 

− Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 
− Wyposażenie: poza zakresem opracowania 

5.7.3 Pokoje administracji 
− Minimalna powierzchnia – 2x12 m2 
− Wytyczne wykończeniowe:  

sufit podwieszany - standard średni,  
posadzka - wykładzina dywanowa - standard średni,  
ściany - tynkowane gładkie malowane farbą emulsyjną; 
Minimalna ilość gniazd w każdym pokoju dla 2 stanowisk pracy oraz dodatkowe dla drukarki; telefoniczne 
(połączenia zewn./wew.) – 2; sieć Wi-Fi 5Ghz, standard co najmniej 6 

− Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, 
− Klimatyzacja – wymagana. 
− Wyposażenie: poza zakresem opracowania 
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5.7.4 Toaleta dla administracji: 
− Minimalna powierzchnia – 5 m2 
− Wyposażenie:  

1 miska ustępowa, 1 umywalka; standard średni 
Należy przewidzieć montaż wyposażenia: dozownik mydła, dozownik ręczników papierowych, dozownik 
papieru toaletowego, lustro naścienne, pojemnik na odpadki, szczotka wc – zostaną dostarczone przez 
Zamawiającego 

− Wytyczne wykończeniowe:  
sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średnie,  
posadzka – standard średni, wykładzina PCW/płytki ceramiczne,  
ściany - standard średni, okładzina PCW /płytki ceramiczne; 

− Minimalna ilość gniazd:   
wtykowe - 1 hermetyczne przy umywalce; 

− Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, 
− Klimatyzacja – niewymagana. 

5.7.5 Pomieszczenie pomocnicze 
− Minimalna powierzchnia – 3,5 m2 
− Wytyczne wykończeniowe:  

sufit podwieszany - standard średni,  
posadzka - wykładzina dywanowa - standard średni,  
ściany - tynkowane gładkie malowane farbą emulsyjną; 
Minimalna ilość gniazd - 2 stanowisk pracy oraz dodatkowe dla xero;  

− Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, 
− Klimatyzacja – wymagana. 

Wyposażenie: poza zakresem opracowania 
5.7.6 Sala konferencyjna 

Sala konferencyjna z możliwością wykorzystania jako sali audiowizualnej. Wymagana analiza akustyczna, niezbędny 
projekt wnętrz;  

− Minimalna powierzchnia - 30 m2 
− Wytyczne wykończeniowe:  

sufit podwieszany - standard średni,  
posadzka - wykładzina dywanowa - standard średni,  
ściany - tynkowane gładkie malowane farbą emulsyjną; tapeta, panele dekoracyjne, adaptacja akustyczna 
Minimalna ilość gniazd: florbox 1 na każde 10m2, gniazdo IT(RJ45) - 2, gniazdo A/V (XLR M) – 3, gniazdo 
telefoniczne (połączenia zewn./wew.) – 2; gniazdo RTV - 1; sieć Wi-Fi 5Ghz, standard co najmniej 6 

− Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 
− Wyposażenie:  

Ścianka mobilna, dźwiękochłonna, z parkingiem dł. min. 5 m (w zależności od przyjętych rozwiązań), stoły 
konferencyjne min. 140 cm –15 szt., krzesła tapicerowane – min 50 szt., ekran – szt. 2, rzutnik 1 – szt. 2, 
pomocnik konferencyjny – szt. 2; 

5.7.7 Pokój instruktorów 
− Minimalna powierzchnia – 12 m2 
− Wytyczne wykończeniowe: standard średni - sufit podwieszany - wymagany, posadzka – w zależności od 

lokalizacji dywanowa lub ceramiczna - gres antypoślizgowy. W przypadku lokalizacji pomieszczenia w 
obrębie hali basenowej – wymagania wykończenia wnętrz w zakresie ścian, posadzek sufitów – jak dla 
basenu  

− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe – min. 4 hermetyczne, poza systemowymi gniazdami IT(RJ45) – 
4 szt.; 

− Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, 
5.7.8 Pokój ratowników 

− Minimalna powierzchnia – 12 m2 
− Wytyczne wykończeniowe: standard średni - sufit podwieszany - wymagany, posadzka – w zależności od 

lokalizacji dywanowa lub ceramiczna - gres antypoślizgowy. W przypadku lokalizacji pomieszczenia w 
obrębie hali basenowej – wymagania wykończenia wnętrz w zakresie ścian, posadzek sufitów – jak dla 
basenu  

− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe – min. 4 hermetyczne, poza systemowymi gniazdami IT(RJ45) – 
4 szt.; 

− Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, 
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5.7.9 Pomieszczenie obsługi eventów 
− Minimalna powierzchnia – 10 m2 
− Wytyczne wykończeniowe: standard średni - sufit podwieszany - wymagany, posadzka – w zależności od 

lokalizacji dywanowa lub ceramiczna - gres antypoślizgowy 
− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe – min. 4 hermetyczne, poza systemowymi gniazdami IT(RJ45) – 

4 szt.; 
− Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, 
− W przypadku lokalizacji pomieszczenia w obrębie hali basenowej – wymagania wykończenia wnętrz w 

zakresie ścian, posadzek sufitów – jak dla basenu  
5.7.10 Szatnia pracowników  

− Minimalna powierzchnia - 10 m2 
− Wyposażenie - dostosowane 4 krzesła, 4 szafki na ubrania; 
− Wytyczne wykończeniowe: sufit podwieszany - standard podstawowy, posadzka - wykładzina PCW/płytki 

ceramiczne - standard podstawowy, ściany - gładkie malowane farbą zmywalną i odporną na zabrudzenia; 
− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe – min.2; 
− Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.7.11 Pokój socjalny: 
− Minimalna powierzchnia - 12m2 
− Wyposażenie standard podstawowy - 1 stół, 4 krzesła, lodówka, zlew, zabudowa kuchenna (szafki, blat 

roboczy); 
− Wytyczne wykończeniowe: - sufit podwieszany - standard podstawowy, posadzka - wykładzina PCW/płytki 

ceramiczne - standard podstawowy, ściany - gładkie malowane farbą zmywalną i odporną na 
zabrudzenia/płytki ceramiczne - standard podstawowy; 

− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe – min 2, w tym 1 hermetyczne przy zlewie; 
− Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.8 Zaplecze techniczne, magazynowe i pomocnicze 
Pomieszczenia przyłączy, w tym przyłącze wody, pomieszczenie CO/CT/węzeł cieplny, pomieszczenia 

rozdzielni elektrycznych, pomieszczenie uzdatniania wody basenowej wraz z magazynami, należy lokalizować               
w przyziemiu. W przypadku ograniczonej powierzchni dopuszcza się lokalizację central wentylacyjnych na dachu, 
pod warunkiem umieszczenia w części zapleczowej (wymagane estetyczne ścianki osłonowe). Wykonawca 
zobowiązany jest zaprojektować i wykonać wszystkie niezbędne pomieszczenia w wielkości odpowiadającej 
potrzebom, zachowując standard podstawowy, chyba że warunki techniczne uzyskane od poszczególnych gestorów 
stanowią inaczej. 

Pomieszczenia teletechniczne (serwerownie), należy lokalizować w zależności od potrzeb i przyjętych przez 
Wykonawcę rozwiązań technicznych, zaakceptowanych przez Zamawiającego. W serwerowni wymagane co 
najmniej 2 jednostki klimatyzacji, pracujące niezależnie. 

Wszystkie pomieszczenia techniczne powinny mieć niezbędne, zgodne z wytycznymi dostawcy mediów oraz 
przepisami, zasilanie w wodę i odbiór ścieków, wentylację oraz zainstalowane zestawy gniazd 3-fazowych 32A, 16A, 
400V i gniazda 1-fazowe 16A 230V, w ilości odpowiadającej wymaganiom urządzeń i pomieszczeń. Instalacje 
elektryczne zasilać z sieci podstawowej, szczegóły do określenia przez Wykonawcę w projektach. 

Strefa pod nieckami basenowymi winna być wykorzystana w możliwym stopniu na magazyny. 
 Minimalna powierzchnia – 400 m2 
 Wytyczne wykończeniowe: standard podstawowy - sufit podwieszany - nie wymagany, posadzka - 

przemysłowa wylewana, ściany – otynkowane, zatarte na gładko/surowy beton impregnowany; 
 Minimalna ilość gniazd:  

wtykowe - 2 podwójne 230V na każde pomieszczenie; gniazdo techniczne 400V – wg technologii 
 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, 

5.8.1 Pomieszczenie uzdatniania wody 
 Minimalna powierzchnia – 30 m2 
 Wysokość wymagana min. 2,3 m 
 Pomieszczenie dostępne z zewnątrz – drzwi podwójne otwierane na zewnątrz 
 Kanalizacja sanitarna i dodatkowo neutralizator ścieków kwaśnych (kanalizacja bezodpływowa), 
 zlew kwasoodporny + woda zimna + zawór z końcówką do węża 
 natrysk ratunkowy z wodą zimną (przy wejściu do pomieszczenia) 
 Wytyczne wykończeniowe: standard podstawowy - sufit podwieszany - nie wymagany, posadzka - 

przemysłowa chemo- i kwasoodporna, ściany – otynkowane, zatarte na gładko, malowane, chemoodporne, 
 Minimalna ilość gniazd:  
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wtykowe - gniazdo techniczne 230V – min. 2x2 
 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, min. 5 wymiany/h w stałym działaniu, 

5.8.2 Magazyn – pomieszczenie dozowania korektora pH 
 Minimalna powierzchnia – 10 m2 
 Wysokość wymagana min. 2,3 m 
 Pomieszczenie dostępne z zewnątrz – drzwi podwójne otwierane na zewnątrz 
 Kanalizacja sanitarna i dodatkowo neutralizator ścieków kwaśnych (kanalizacja bezodpływowa), 
 zlew kwasoodporny + woda zimna + zawór z końcówką do węża 
 natrysk ratunkowy z wodą zimną (przy wejściu do pomieszczenia) 
 Wytyczne wykończeniowe: standard podstawowy - sufit podwieszany - nie wymagany, posadzka - 

przemysłowa chemo- i kwasoodporna, ściany – otynkowane, zatarte na gładko, malowane, chemoodporne, 
 Minimalna ilość gniazd:  

wtykowe - gniazdo techniczne 230V – min. 2x2 
 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, min. 5 wymiany/h w stałym działaniu, 

5.8.3 Magazyn koagulanta 
 Minimalna powierzchnia – 10 m2 
 Wysokość wymagana min. 2,3 m 
 Kanalizacja sanitarna 
 zlew kwasoodporny + woda zimna + zawór z końcówką do węża 
 Wytyczne wykończeniowe: standard podstawowy - sufit podwieszany - nie wymagany, posadzka - 

przemysłowa chemo- i kwasoodporna, ściany – otynkowane, zatarte na gładko, malowane, chemoodporne, 
 Minimalna ilość gniazd:  

wtykowe - gniazdo techniczne 230V – min. 2x2 
 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana,  

5.8.4 Pomieszczenie techniczne rezerwowe 
 Minimalna powierzchnia – 2x15 m2 
 Wysokość wymagana min. 2,5 m 
 Pomieszczenie dostępne z zewnątrz – drzwi podwójne otwierane na zewnątrz 
 Kanalizacja sanitarna 
 zlew kwasoodporny + woda zimna + zawór z końcówką do węża 
 Wytyczne wykończeniowe: standard podstawowy - sufit podwieszany - nie wymagany, posadzka - 

przemysłowa chemo- i kwasoodporna, ściany – otynkowane, zatarte na gładko, malowane, chemoodporne, 
 Minimalna ilość gniazd:  

wtykowe - gniazdo techniczne 230V – min. 2x2 
 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, min. 5 wymiany/h w stałym działaniu, 

5.8.5 Pomieszczenia/Magazyn technologiczny 
 Minimalna powierzchnia – ok. 250 m2 
 Wysokość wymagana min. 1,9 m 
 Zbiorniki przelewowe i urządzenia zasilające urządzenia rekreacji wodnej, pompy, dmuchawy 
 Wytyczne wykończeniowe: standard podstawowy - sufit podwieszany - nie wymagany, posadzka - 

przemysłowa, utwardzana powierzchniowo; ściany – otynkowane, zatarte na gładko/surowy beton 
impregnowany; 

 Minimalna ilość gniazd:  
wtykowe - gniazdo 230V – min. 2 szt, pozostałe gniazda techniczne wg projektu technologii 

 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, 
5.8.6 Pomieszczenia techniczne - przyłącza 

− Minimalna powierzchnia 3 pomieszczeń łącznie - 50 m2 
− Wytyczne wykończeniowe: standard podstawowy - sufit podwieszany - nie wymagany, posadzka - 

przemysłowa wylewana, ściany - otynkowane, zatarte na gładko/surowy beton impregnowany; 
− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe – min. 2; 
− Wyposażenie dodatkowe w zależności od wymogów i przeznaczenia pomieszczenia 
− Wentylacja mechaniczna - niewymagana, 
− Klimatyzacja – niewymagana, 

5.8.7 Magazyn ogólny 
− Minimalna powierzchnia -  10 m2 
− Wytyczne wykończeniowe: standard podstawowy - sufit podwieszany - nie wymagany, posadzka - 

przemysłowa wylewana, ściany - otynkowane, zatarte na gładko/surowy beton impregnowany; 
− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe – min. 2; 
− Wentylacja mechaniczna - niewymagana, 
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− Klimatyzacja - niewymagana. 
5.8.8 Magazyn sprzętu sportowego: 

− Minimalna powierzchnia -  20 m2 
− Wymagany bezpośredni dostęp do przestrzeni hali basenowej. W przypadku braku możliwości zapewnienia 

wejścia z magazynu na basen, wymagane jest dodatkowo pomieszczenie magazynu podręcznego, 
posiadające wejście na basen i będą w niewielkiej odległości od magazynu sportowego,  

− Wytyczne wykończeniowe: standard podstawowy - sufit podwieszany - nie wymagany, posadzka - 
przemysłowa wylewana, ściany - otynkowane, zatarte na gładko/surowy beton impregnowany; 

− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe – min. 4; 
− Wentylacja mechaniczna - niewymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.8.9 Serwerownia 
− Minimalna powierzchnia – 10 m2 
− Wytyczne wykończeniowe: standard podstawowy - sufit podwieszany - nie wymagany, posadzka - 

przemysłowa wylewana wykończona podłoga techniczną podniesioną, zapewniającą właściwe 
odprowadzenie ładunków elektrycznych (nie większa jednak niż 3,0 t/m2, zapewniającą odporność ogniową 
co najmniej REI 30, wykonana w klasie A1 jako niepalna), ściany - tynk wodoodporny, malowany 
satynową, bezrozpuszczalnikową farbę lateksową lub krzemianową o parametrach nie gorszych niż klasa II 
odporności na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300; 

− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe – min. 4 hermetyczne, poza systemowymi gniazdami IT(RJ45) – 
4 szt.; 

− Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - niewymagana, 
− Klimatyzacja – wymagana lokalna (temperaturę 20 stopni Celsjusza, 40% wilgotności) - 2 jednostki 

działające niezależnie; skropliny odprowadzane poza pomieszczeniem (zakaz prowadzenia instalacji               
w obrębie szaf serwerowych),  

− serwerownię należy wyposażyć w min. dwie szafy RACK 45U 800x800 w pełni wyposażone w listwy 
zasilające, panel wentylacyjny, półki, panele porządkujące 19”/1U, wieszaki do pionowego prowadzenia 
kabli, panel rozdzielczy kat. 6 oraz system kontroli dostępu 

5.8.10 Pomieszczenia gospodarczo-porządkowe (3 pomieszczenia): 
− Minimalna powierzchnia – 2,5 m2  każde 
− Wyposażenie w każdym z pomieszczeń standard podstawowy - 1 zlew, szafki na artykuły porządkowe; 
− Wytyczne wykończeniowe: - sufit podwieszany - niewymagany, posadzka - wykładzina PCW/płytki 

ceramiczne - standard podstawowy, ściany - gładkie malowane farbą zmywalną i odporną na zabrudzenia 
− Minimalna ilość gniazd w każdym z pomieszczeń: gniazda wtykowe -4; 
− Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.8.11 Miejsce do gromadzenia odpadków: 
Należy zaprojektować jako dwa niezależne: jedno wbudowane w budynek wielofunkcyjny, drugie 

zewnętrzne 
− Minimalna powierzchnia - do określenia w projekcie 
− Wyposażenie - do określenia w projekcie, bez konieczności dostawy; wymagany zawór ze złączką i wpust 

podłogowy, 
− Wytyczne wykończeniowe: - sufit podwieszany - niewymagany, posadzka –posadzka przemysłowa - 

standard podstawowy, ściany - otynkowane, zatarte na gładko/surowy beton impregnowany; 
− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe – 1 hermetyczne; 
− Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

 
 
5.9 Zestawienie powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń obiektów kubaturowych 

wraz z określeniem ich funkcji i innych wymagań. 
 
 
 
 
 
 

 



 
SPAK Studio Projektowe 

 

39 
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY ZADANIA „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PŁYWALNI MIEJSKIEJ  

W SKARŻYSKU KAMIENNEJ PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 19”  

 

poz. Nazwa pomieszczenia pow. 
(m2) 

Funkcja 

 STREFA WEJŚCIOWA 150  

1 wejście do kompleksu sportowego 130 Strefa wejściowa  

 szatnia ubrań wierzchnich 20 Strefa wejściowa 

 STREFA GABINETOWA 70  

2 stanowisko obsługi/komunikacja 25 Strefa gabinetowa 

3 gabinet 15 Strefa gabinetowa 

4 gabinet 15 Strefa gabinetowa 

5 gabinet 15 Strefa gabinetowa 

 STREFA UZDROWISKOWA 340  
6 szatnie saunarium 60 Strefa uzdrowiskowa 

7 zaplecze sanitarne 50 Strefa uzdrowiskowa 

8 saunarium 230 Strefa uzdrowiskowa 

 STREFA BASENOWA 1750  

9 szatnia basenu 155 Strefa szatni 

10 zaplecze sanitarne 85 Strefa szatni 

11 strefa mokra basenu 1100 Strefa mokra basenu 

12 komunikacja/podbasenie/obejście techniczne 250  

13 toalety (damski, męski, OzN) 20 Strefa mokra basenu 

14 bufet z częścią konsumpcyjną i zapleczem 100 Strefa sucha basenu 

15 widownia 40 Strefa sucha basenu 

 STREFA ADMINISTRACYJNA 220  
15 pokój kierownika 15 Strefa administracyjna  

16 sekretariat 12 Strefa administracyjna  

17 pomieszczenie biurowe 12 Strefa administracyjna  

18 pomieszczenie biurowe 12 Strefa administracyjna  

19 pomieszczenie socjalne/szatnia 15 Strefa administracyjna  

 20 toalety personelu strefy administracji 12 Strefa administracyjna  

21 sala konferencyjna 30 Strefa administracyjna  

22 serwer 10 Strefa administracyjna  

23 pomieszczenie obsługi eventów 10 Strefa administracyjna  

24 pomieszczenie ratowników 12 Strefa administracyjna  

25 pomieszczenie instruktorów 12 Strefa administracyjna  

26 zaplecze sanitarne 5 Strefa administracyjna  

27 magazyn podręczny 5 Strefa administracyjna  

28 magazyn sportowy 20 Strefa administracyjna 

30 pomieszczenie ochrony 20 Strefa administracyjna 

 TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE, w tym: 40  

29 pomieszczenie dla matki z dzieckiem 8 Toalety ogólnodostępne 

 STREFA TECHNICZNA 400  
30 pomieszczenie uzdatniania wody 30 Strefa techniczno-socjalna 

31 magazyn pH 10 Strefa techniczno-socjalna 

32 magazyn koagulantu 15 Strefa techniczno-socjalna 

33 rozdzielnia EL 15 Strefa techniczno-socjalna 

34 węzeł cieplny 20 Strefa techniczno-socjalna 
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35 przyłącze wody 10 Strefa techniczno-socjalna 

36 pomieszczenie/magazyn technologiczny 250 Strefa techniczno-socjalna 

37 pomieszczenie techniczne - rezerwa 15 Strefa techniczno-socjalna 

38 pomieszczenie techniczne - rezerwa 15 Strefa techniczno-socjalna 

39 pomieszczenie na odpady 20 Strefa techniczno-socjalna 

 KOMUNIKACJA OGÓLNODOSTĘPNA w tym: 320  
40 klatka schodowa 17 Komunikacja ogólnodostępna  

41 klatka schodowa 17 Komunikacja ogólnodostępna  

42 klatka schodowa 17 Komunikacja ogólnodostępna  

43 klatka schodowa reprezentacyjna 19 Komunikacja ogólnodostępna  

44 klatka schodowa otwarta 18 Komunikacja strefa sucha basenu 

45 szyb windowy 6 Komunikacja ogólnodostępna  

46 szyb windowy 6 Komunikacja ogólnodostępna  

47 komunikacja 220  



 
 

 
5.10 Wskaźniki powierzchniowo kubaturowe. 

Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe wskazane w PFU zostały określone na podstawie obowiązujących 
przepisów, norm oraz wytycznych sportowych (PZP, FINA) i są zgodne z Polską Normą PN- PN-ISO 9836:2015-12 
"Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”. Zamawiający 
dopuszcza przekroczenie powierzchni i kubatur maksymalnie o 10%, z zastrzeżeniem zachowania wartości nie 
mniejszych niż wskazane w wytycznych szczegółowych. 

Dopuszcza się maksymalny udział powierzchni ruchu w powierzchni netto 30%. 
5.11 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia, przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatur lub wskaźników. 
Dopuszcza się przekroczenia przyjętych powierzchni i kubatur maksymalnie o 10%. Nie są dopuszczone 

pomniejszenia powierzchni określone w obowiązujących przepisach, normach oraz wytycznych PZP i FINA. Dla 
toalet, dopuszcza się pomniejszenia lub przekroczenia przyjętych powierzchni w większym procencie, o ile jest to 
potwierdzone obliczeniami na podstawie odpowiednich przepisów, każdorazowo wymagane uprzednie uzyskanie 
zgody Zamawiającego. 

6 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
Wszelkie prace projektowe i roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką 

budowlaną, wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach i normach obowiązujących w Polsce, 
niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym oraz wytycznymi szczegółowymi i instrukcjami postępowania. Brak 
wskazania w PFU któregokolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich 
zastosowania. 

Dokumentację projektową należy opracować i uzgodnić lub zaopiniować zgodnie z Ustawą  z dnia              
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii                
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 29 grudnia 2021 r. poz. 2454 oraz Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 
1609 oraz z 2021 r. poz. 1169 z późn.zm.) 

Dokumentacja winna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności do celu, któremu ma służyć. 
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna być wykonana i przekazana w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć, a rozwiązania projektowe i zastosowane materiały na etapie projektowania 
winny być uzgodnione z Zamawiającym. 

W projekcie budowlanym i wykonawczym należy zastosować rozwiązania zgodne z obowiązującymi 
przepisami w zakresie projektowania. 

Projekt budowlany i wykonawczy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,              
w szczególności w zakresie wymagań sanitarnych, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz ochrony 
uzasadnionych interesów osób trzecich, BHP oraz przepisami budowlanymi. 

Rozwiązania projektowe w zakresie zagospodarowania terenu, architektury i wyposażenia winny zawierać 
rozwiązania stosowne do wymagań wynikających z obowiązujących przepisów oraz współczesnych standardów 
użytkowych przy zachowaniu sportowego charakteru obiektu. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych projektów rozbiórek, uzyskania koniecznych 
pozwoleń na rozbiórki oraz realizacji koniecznych rozbiórek zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami. Wykonawca w 
imieniu Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu oraz 
dokonać finalnego odbioru prac budowlanych od podwykonawców. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzgodnienie 
dokumentacji budowlanej ze wszystkimi wymaganymi przez przepisy instytucjami, podmiotami, gestorami sieci                
i rzeczoznawcami, w tym m.in.: pod względem bhp, ppoż., przepisów sanitarno - epidemiologicznych. 

Wykonawca przy wykonaniu dokumentacji projektowej zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy              
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 25). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopatrzeń w programie funkcjonalno – użytkowym lub 
treści umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dopilnuje wprowadzenia 
stosownych zmian i poprawek. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopatrzeń w programie funkcjonalno – użytkowym lub 
treści umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dopilnuje wprowadzenia 
stosownych zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty, wyroby i dostarczone materiały budowlane muszą być zgodne z zatwierdzoną 
przez Zamawiającego dokumentacją projektową. 

Wielkości określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia                 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy wyrobów budowlanych stosowanych w trakcie wykonywania 
robót budowlanych, mają spełniać wymagania obowiązujących w Polsce przepisów, a Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 
budowlanych (Dz.U.2021 poz. 1213) i posiadają wymagane parametry.  
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W uzasadnionych przypadkach jednostkowego zastosowania wyrobów budowlanych niewytwarzanych według 
tych zasad, wymagane będą, przeprowadzone na koszt Wykonawcy, badania potwierdzające, że spełniają one 
oczekiwane parametry.  

Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
Budowlane i postanowień umowy. 

Zamawiający wymaga, aby projektowane i wykonane elementy obiektu miały zapewnioną następującą 
trwałość: 
 konstrukcyjne - nie mniejszą niż 50 lat, 
 uzbrojenie terenu i instalacje w zakresie rur i przewodów powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie 

krótszym niż 30 lat, 
 osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. 

Rozwiązania projektowe przyjęte przez Wykonawcę podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego w aspekcie 
ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, SIWZ oraz treścią umowy. Powyższe dotyczy każdego etapu 
prac projektowych: projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego - przed złożeniem wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę oraz projektów wykonawczych. 

 
6.1 Wymagania Zamawiającego dotyczące technologii BIM 

Zamawiający wymaga opracowania wszystkich projektów z zastosowaniem technologii BIM, która zdaniem 
Zamawiającego usprawni projektowanie oraz poprawi jakość prac budowlanych. Umożliwi ponadto przygotowanie 
danych na potrzeby eksploatacji obiektu. 

Zamawiający, po skończeniu robót budowlanych, otrzyma od Wykonawcy: 
o model BIM odzwierciedlający rzeczywistą geometrię wykonanych robót, 
o dokumentację powykonawczą posortowaną w sposób odzwierciedlający model BIM (dotyczy 

elementów uzgodnionych z Zamawiającym podczas tworzenia harmonogramu realizacji BIM - istotnych 
z punktu widzenia eksploatacji obiektu). 

Wszystkie powyższe cele Projektant oraz Wykonawca powinien zrealizować w najlepszy znany sobie 
sposób. Zamawiający nie narzuca wytycznych co do metodyki czy wykorzystywanego oprogramowania. Narzędzia  
modelowania  muszą wspierać import i eksport w otwartym formacie BIM Industry Foundation Classes (IFC). 

  
6.2 Wymagania Zamawiającego dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych. 
6.2.1 Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji robót                     
i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności:  

 wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy 
 rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowanie obiektów w sposób nie powodujący 

kolizji z drogami transportu oraz przebudową istniejących sieci 
 zabezpieczenie interesów osób trzecich, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych  
 harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych elementów obiektu. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 
 Opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 Nr 177, poz. 1729), wraz                     
z uzyskaniem zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem. 

Wykonanie wszelkich prac przygotowujących teren do realizacji inwestycji, wraz z kosztami ich wykonania, 
uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń leży po stronie Wykonawcy. Opłaty administracyjne dotyczące 
uzyskania zgody na wycinkę lub przesadzenie drzew będą opłacone przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy 
realizacji inwestycji, do czasu przekazania obiektu Zamawiającemu. 

6.2.2 Architektura i wykończenie 
Budynek i budowle (urządzenia) należy projektować w sposób zapewniający harmonijne wkomponowanie 

obiektu w krajobraz i otaczającą zabudowę oraz optymalne wykorzystanie powierzchni działki. Wysokość budynku 
należy dostosować do funkcji znajdujących się wewnątrz oraz wysokości nie wyższej niż 12 m (dominanta do 15 
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m). Zamawiający oczekuje, aby projektowany budynek miał atrakcyjną i wartościową formę architektoniczną, 
stanowiąc jednocześnie budynek energooszczędny. Należy unikać nadmiernego rozczłonkowania bryły, co 
podyktowane jest dodatkowo względami ekonomicznymi i eksploatacyjnymi. 

Architektura obiektu powinna zapewnić wysoki, odpowiadający klasie tego typu obiektu, standard, 
funkcjonalną elastyczność i maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Kolorystyka elewacji obiektu wymaga 
akceptacji Zamawiającego na etapie koncepcji. 

Wszelkie proponowane materiały, zarówno w fazie projektowej, jak i realizacji budowy wymagają 
zatwierdzenia Zamawiającego.  

Zastosowane materiały wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego mają być wysokiej klasy, o dużej 
trwałości, walorach estetycznych i użytkowych przeznaczonych do nowoczesnych obiektów szkolnych i sportowych. 
6.2.2.1 Ściany zewnętrzne  

W zależności od obliczeń oraz przyjętego rozwiązania ściany zewnętrzne wykonać jako warstwowe, żelbetowe 
lub murowane, z zastosowaniem bloczków wapienno-piaskowych o wysokiej wytrzymałości i podwyższonych 
parametrach izolacyjności akustycznej oraz dodatkowej izolacji termicznej. Ze względu na podstawową funkcję 
obiektu, wymagana jest również niska nasiąkliwość materiałów. Dopuszcza się stosowanie dostępnych na rynku 
materiałów ceramicznych z wyłączeniem użycia betonu komórkowego poniżej poziomu terenu oraz przestrzeni hali 
basenowej (zbyt duża nasiąkliwość i ograniczona zdolność odprowadzania wilgoci). Rozwiązania materiałowe dla 
ścian murowanych powinny uwzględniać wytyczne ochrony pożarowej, akustyki oraz uwarunkowań wynikających                    
z wysokości przedmiotowej ściany. Każdorazowo materiał przed wbudowaniem podlega akceptacji Zamawiającego. 

Dla wszystkich widocznych elementów żelbetowych zaleca się standard podwyższony, umożliwiający 
pozostawienie powierzchni betonowych jako ostatecznego wykończenia, bez dodatkowych wykończeń (tynkowanie, 
okładziny), impregnowanego i zabezpieczonego środkiem przeciwpyłowym. Beton musi być jednolity, jasny                    
w kolorze i fakturze powierzchni, spełniający wymogi widokowego (architektonicznego), bez raków, widocznego 
szlifowania czy zacierania. Zaleca się stosowanie indywidualnych szalunków z wodoodpornej płyty lub 
systemowych, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem robót żelbetowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać próbkę (mock-up) do oceny 
Zamawiającego proponowanej przez Wykonawcę faktury, koloru i jakości wykonania elementów z betonu 
architektonicznego (min. powierzchnia pionowej próbki – 10 m2 powinna uwzględniać przykład połączeń przerw 
technologicznych i dylatacyjnych). 

Na części ścian nieeksponowanych, przykładowo w pomieszczeniach technicznych i magazynach, dopuszcza 
się ściany żelbetowe z pozostawieniem powierzchni betonu jako wykończenia ostatecznego (impregnacja 
wymagana) pod warunkiem zachowania ich równości oraz braku raków, czy widocznych nadlewek. Alternatywnie 
należy otynkować. 

Prowadzenie instalacji w ścianach, na których nie przewidziano wykończenia (np. tynk) należy stosować 
odpowiedni osprzęt (kable, gniazda, oprawy) i przemyślany montaż, gwarantujące zachowanie wymaganej 
estetyki. 
6.2.2.2 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

W zależności od przyjętego rozwiązania posadowienia obiektu i jego elementów, jak również ich lokalizacji 
(różnorodność gruntów, poziomu wód gruntowych itp.), w projekcie budowlanym należy opracować technologię 
zabezpieczenia przeciwwodnego fundamentów, w oparciu o poniższe wytyczne. 

Izolacje pionowe ścian fundamentowych izolacją powłokową z: 
 elastycznej, dwuskładnikowej bitumicznej membrany wodoszczelnej, samoszczepnej, dobranej przez 

projektanta do warunków geologicznych, wyprowadzonej na ściany do poziomu izolacji poziomej  
 dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowej,  
 szlamu uszczelniającego od strony wewnętrznej budynku (w nieckach basenowych dwie warstwy, po 

dodatkowym uszczelnieniu i zagruntowaniu warstwy podkładowej), 
 maty bentonitowej (zespolona z granulatu bentonitowego umieszczonego pomiędzy tkaniną i włókniną 

polipropylenową) połączona z izolacją pionową ściany ok. 20cm poniżej gruntu, uszczelnione szpachlą 
bentonitową. Rozwiązanie stosować w przypadku występowania wody gruntowej w strefie podziemnej 
części budynku lub inną zamienną hydroizolację typu ciężkiego, uzgodniona z Zamawiającym 

Izolacje poziome podłogi na gruncie, pomieszczeń mokrych oraz niecki basenowej: w podłodze na gruncie 
wykonać izolację przeciwwilgociową – z elastycznej, dwuskładnikowej, dyspersyjnej masy bitumicznej i dodatkowo 
szlam uszczelniający (użycie folii polietylenowa wymaga każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym) powyżej 
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pianki ekstrudowanej, zapewnić szczelność połączenia z izolacją pionową oraz wyciągnąć na ścianki 
fundamentowe.  

Izolacje niecki basenowej, wykonać zgodnie z przyjętą technologią zaproponowaną w projekcie wykonawczym 
(w zależności od zastosowanego stopnia wodoszczelności betonu wodoszczelnego), stosując uszczelnienie 
zespolone z dyspersyjnych tworzyw sztucznych (elastyczne szlamy uszczelniające) lub elastycznych powłok 
uszczelniających na bazie żywic reaktywnych poliuretanowych.  

Należy zastosować system basenowy jednego dostawcy chemii budowlanej. Zamawiający nie dopuszcza 
mieszania systemów. Masy wyrównujące muszą zostać dopasowane zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem po 
usunięciu istniejących warstw. Do izolacji dylatacji oraz na łączeniu poziomu z pionem (także w niecce) należy 
stosować rozwiązania systemowe, taśmy dylatacyjne wraz ze sznurami dylatacyjnymi o odpowiedniej grubości. 
Izolację przeciwwodną należy nałożyć na całości hali basenowej z zachowaniem reżimu technologicznego 
dotyczącego ilości oraz grubości poszczególnych warstw, czasu schnięcia. Izolacja winna być ciągła na całej 
powierzchni, a wszelkie przejścia należy zabezpieczyć korkami epoksydowymi, zgodnie z technologią konkretnego, 
zatwierdzonego przez Zamawiającego producenta. 

Szczególną dbałość należy wykazać przy uszczelnieniu dylatacji oraz łączeń powierzchni poziom z pionem. 
Izolacje brodzików wyjściowych na halę basenową należy wykonać jako szczelną wannę, w hydroizolacji 

ciężkiej, wg tej samej technologii.  
Izolacje przeciwwodne: 
 we wszystkich posadzkach hydroizolacja ze szlamu uszczelniającego, w przypadku wymaganej warstwy 

poślizgowej, zastosować  2x folia PE z posypka talkową między warstwami, 
 izolacja typu folia w płynie na wszystkich ścianach pomieszczeń mokrych 
Warstwy podkładowe i wyrównawcze cementowe (jastrych), wodoszczelne, zbrojone siatką stalową, ze 

spadkami do wpustów lub w poziomie o grubości min. 7 cm. W pomieszczeniach suchych, w szczególności 
wykończonych wykładziną, należy przewidzieć wylewki samopoziomujące. Podłogi wykonać jako dylatowane na 
obwodzie pomieszczeń taśmą PP lub styropianem, a przy powierzchniach powyżej 20 m2 oraz w korytarzach fugą 
elastyczną co 5 mb. 

Wszystkie detale połączeń, mocowań, naroży itp. należy wykonywać zgodnie z systemowymi rozwiązaniami 
producenta. 
6.2.2.3 Izolacyjność termiczna przegród 

Budynek należy zaprojektować zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami technicznymi w zakresie 
oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej: 

– grubość warstw i materiały adekwatne do obliczeń izolacyjności, zapewnić eliminację mostków 
termicznych; 

– izolacja fundamentów, ścian fundamentowych i płyty posadzkowej płytami z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) lub innego materiału odpowiedniego do stosowania w ziemi, zabezpieczenie folią kubełkową; 
stosować do wysokości min. 30 cm ponad poziom przylegającego terenu; 

– izolacja posadzki z ogrzewaniem podłogowym płytami styropianowymi z folią refleksyjną; 
– izolacje termiczne posadzek pomieszczeń technicznych i magazynowych dopuszczone ze styropianu EPS 

200, pozostałe EPS 100; 
– ściany zewnętrzne powyżej poziomu terenu jako ściana wentylowana na ruszcie z izolacją z wełny skalnej 

(zalecana z jednostronną okładziną z włókniny szklanej) lub ściana fasadowa słupowo – ryglowa; w strefie 
ścian istniejących lub oddzielenia przeciwpożarowego, należy wykonać izolacje z wełny – kołkowanej do 
ścian i klejonej do istniejącego ocieplenia (o ile ściana pozostaje do adaptacji); możliwe do zastosowania 
innowacyjne rozwiązania pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, 

– izolacja połaci dachowych z wełny mineralnej z warstwami paraizolacji i hydroizolacji w systemie membran 
dachowych paroprzepuszczalnych, zgodnie z zastosowaną technologią pokrycia dachu; możliwe do 
zastosowania inne rozwiązania, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego,  

– kształtki termoizolacyjne wewnętrznych rur spustowych, 
– izolacja kanałów wentylacyjnych wełna mineralna z folią aluminiową; w miejscach przejścia pomiędzy 

czerpniami, wyrzutniami i centralami musi być izolowana kauczukiem. 
Dopuszczenie zamiennych materiałów, w tym płyt styropianu, pozwalających spełnić ww, wymaga akceptacji 

Zamawiającego.  
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6.2.2.4 Elewacje  
Elewacja powinna być zaprojektowana jako reprezentacyjna, wykonana z materiałów elewacyjnych                    

o wysokim standardzie oraz walorach estetycznych, w formie elewacji wentylowanej z wykończeniem z płyt 
kamiennych lub płyt z betonu architektonicznego bądź włókno-cementowych lub laminatów HPL albo aluminiowych 
płyt kompozytowych. Przeszklenia w systemie fasadowym, w konstrukcji systemowej słupowo-ryglowej.   

Elewacja wentylowana na ruszcie: ocieplenie z  wełny mineralnej, dobranej w zależności od 
zastosowanego systemu elewacyjnego, o grubości zapewniającej spełnienie współczynników izolacyjności 
cieplnej. Zalecana technologia sucha wykonania elewacji (bez stosowania prac  mokrych na  budowie), w której 
do  warstwy konstrukcyjnej ścian  mocowany  jest  szkielet  (ruszt)  aluminiowy lub stalowy, stanowiący układ 
nośny dla warstwy izolacji termicznej i warstwy elewacyjnej.  

Nie dopuszcza się stosowania systemowych płyt warstwowych aluminiowych z rdzeniem z pianki 
poliuretanowej, jak również BSO w eksponowanych fragmentach elewacji.  

Elewacja w systemie BSO: warstwa termoizolacyjna z płyt wełny mineralnej, klejone i kołkowane, zgodnie 
z zastosowanym systemem termoizolacyjnym. Kołki z talerzykami zagłębionymi (frezowane zagłębienia                   
w warstwie izolacyjnej), miejsca kołkowania zamykane krążkami z wełny mineralnej w celu uniknięcia 
punktowych mostków termicznych. Tynki paroprzepuszczalne, odporne na zabrudzenia (np. silikatowo-silikonowy) 
w stonowanej kolorystyce – do akceptacji przez Zamawiającego na etapie projektu budowlanego, przed 
rozpoczęciem robót. 

Wykończenie elewacji: użyte materiały elewacyjne powinny być możliwie trwałe, odporne na warunki 
atmosferyczne i zapewniać wysoki poziom estetyki. Cokół oraz strefa techniczna (dostawy) w okładzinie o wysokiej 
odporności mechanicznej (płyty z betonu architektonicznego, płyty włókno – cementowe lub klinkier). Kolorystyka 
elewacji powinna być stonowana, utrzymana w naturalnych barwach – do akceptacji przez Zamawiającego na 
etapie koncepcji. 

Estetykę i styl architektury należy podkreślić odpowiednim oświetleniem – iluminacją w strefie głównego 
wejścia i elewacji frontowych. 

Wszystkie systemy elewacyjne muszą posiadać min. Aprobaty Techniczne ITB, Certyfikaty ITB, Deklaracje 
zgodności z dokumentem odniesienia lub deklaracje właściwości użytkowych lub Certyfikaty CE. Rozwiązania 
elewacyjne będą podlegać szczegółowym uzgodnieniom z Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego. 

Dopuszcza się alternatywne rozwiązania zatwierdzone przez Zamawiającego. 
6.2.2.5 Stolarka okienna  

Należy projektować systemowe ściany fasadowe, okna i drzwi zewnętrzne - z kształtowników aluminiowych 
bez zaokrągleń, malowane proszkowo wg palety RAL, zalecana kolorystyka: odcienie szarości, grafitu. 

a) ślusarkę należy przewidzieć z zastosowaniem rozwiązań systemowych producenta w oparciu o konstrukcję 
ram, słupów, rygli i ościeżnic z profili aluminiowych w systemie fasadowym lub okienno-drzwiowym 
(rozwieralne, uchylne, odchylno-odsuwane), z odpowiednimi przekładkami termicznymi, 

b) zestawy okienne i drzwiowe oraz ścian osłonowych w konstrukcji systemowej słupowo-ryglowej części 
ogólnodostępnych szklone szkłem bezpiecznym antywłamaniowym 

c) profile ujednolicone systemowo w całym obiekcie, 
d) trzykomorowy system izolowany termicznie z dodatkowym wypełnieniem komory podszybowej i komory 

profili wkładami izolacyjnymi - przeznaczony do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej, 
gwarantujące spełnienie wymogów termiki, 

e) szklenie przewidzieć w postaci zestawów szyb izolacyjnych, niskoemisyjnych typu termofloat, wypełnionych 
argonem (od strony południowej zastosować, w zależności od przyjętego rozwiązania, szklenie 
umożliwiające bierne pozyskiwanie energii lub pochłaniające promieniowanie słoneczne typu solar control      
o współczynniku przenikalności energii całkowitej pakietu g na poziomie max. 53%, przy współczynniku 
przepuszczalności światła Lt min. 74% i współczynniku przenikania ciepła Ug ≤ 0,6 W/m2K), mocowanych 
wzdłuż wszystkich krawędzi za pomocą systemowych zewnętrznych listew dociskowych i osłonowych.  
Minimalne parametry, których przekraczanie jest niedopuszczalne: UC(max) ≤ 1,3 W/m2K dla drzwi oraz dla 
okien UC(max) ≤ 0,9 W/m2K.   

f) zachować współczynnik dla całej ściany Uf ≤ 0,60 W/(m2K) 
g) w pomieszczeniach z woda basenową wymagana kategoria korozyjności C4 
h) parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej (w kolorze ślusarki) lub tytanowo-cynkowej o grubości min. 

0.7mm, parapety wewnętrzne z konglomeratu kamiennego, 
W zależności od występowania i przyjętego rozwiązania zaleca się: 
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 skrzydła okienne rozwieralne/uchylne, otwierane klamką tylko w pomieszczeniach biurowych, 
administracyjnych, zaplecza technicznego, gospodarczego i znajdujących się pod kontrolą zarządcy 
obiektu, 

 skrzydła uchylne, w miejscach dostępnych dla użytkowników, otwierane klamką z zamkiem, w miejscach 
trudnodostępnych należy zapewnić możliwość otwierania/zamykania za pomocą sterownika, 
umożliwiającego kontrolę zarządcy; 

W strefach zaplecza technicznego oraz administracyjnej dopuszcza się zastosowanie stolarki okiennej i 
drzwiowej PCV, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. 
6.2.2.6 Pokrycie dachu  

Nie narzuca się kształtu dachu, pozostawiając wizji architektonicznej obiektu.  
W przypadku zastosowania dachów płaskich należy przewidzieć system monitoringu konstrukcji oraz 

opracować technologię i sposób odśnieżania.  
Należy zastosować izolację termiczną z wełny mineralnej z warstwami paroizolacji i hydroizolacji w systemie 

membran dachowych paroprzepuszczalnych, zgodnie z zastosowaną technologią pokrycia dachu. 
Zaleca się użycie rozwiązania systemowego pokrycia dachu, z użyciem materiałów pokrywczych wysokiej 

klasy, odpowiednich do skali ekspozycji, przykładowo blach tytanowo-cynkowych lub aluminiowych itp.  
Dopuszcza się stosowanie dachów tzw. zielonych oraz pokrycie niewidocznych części dachu w technologii 

membrany dachowej EPDM.  
Nie dopuszcza się zastosowania rozwiązań systemowych z użyciem płyt warstwowych dachowych                 

z wypełnieniem rdzeniem z pianki poliuretanowej. 
Dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu,             

w miejscach i połaciach nie będących ekspozycyjnymi, pod warunkiem zachowania zastosowania rozwiązań 
estetycznych oraz, że urządzenia te nie będą widoczne z zewnątrz i nie będą zakłócały sylwety obiektu. 

Obróbki blacharskie należy dostosować do technologii pokrycia, stosując blachy tytanowo – cynkowe lub 
aluminiowe; nie dopuszcza się stosowania blach stalowych. 

Dopuszcza się inne rozwiązania zatwierdzone przez Zamawiającego. 
6.2.2.7 Ściany wewnętrzne 

Rozwiązania materiałowe dla przegród wewnętrznych powinny uwzględniać wytyczne ochrony pożarowej, 
akustyki, uwarunkowań wysokościowych oraz wilgotnościowych a ich dobór powinien zapewnić komfort 
użytkowania wydzielonego pomieszczenia oraz możliwość stworzenia w nim korzystnego mikroklimatu. 

Elementy wewnętrznych wydzieleń ściankami w pomieszczeniach suchych w systemie suchej zabudowy,              
z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych (silikatowych), pustaków szklanych, szkła hartowanego. Zakaz 
stosowania bloczków z betonu komórkowego oraz gipsowych w pomieszczeniach mokrych, poniżej poziomu terenu 
oraz w obrębie hali basenowej. 

Ściany wewnętrzne winny być wykonane w technologii nieobciążającej nadmiernie przyjętego układu 
konstrukcyjnego, zachowując wymaganą odporność ogniową, termiczną i akustyczną. 

W ścianach innych niż żelbetowe (ściany murowane) nadproża żelbetowe lub inne systemowe. 
Wzdłuż ciągów komunikacyjnych należy stosować wymogi ochrony pożarowej, wykończenia o wysokim 

stopniu trwałości, narożniki zabezpieczone.  
Ścianki działowe murowane, systemowe z płyt gipsowo kartonowych, aluminiowe przeszklone, stalowe 

przeszklone i wg proponowanych rozwiązań podziałów funkcjonalnych (ścianki przesuwne, składane, mobilne). 
Pomieszczenia reprezentacyjne, wymagające indywidualnych rozwiązań wnętrz z zastosowaniem  okładzin 

systemowych, również akustycznych (pochłanianie dźwięku, materiały klasa A).  
W pomieszczeniach wymagających stosowania od części komunikacyjnych ścianek przeszklonych, np. 

restauracja, stosować szklenie szkłem bezpiecznym, laminowanym, spełniającym odpowiednią odporność pożarową 
(o ile wymagana), o odpowiednim uszczelnieniu pionowym elementów do podłogi i prowadnicy. Ścianki 
wydzielające pomieszczenia pełne, spełniające wymogi bezpieczeństwa pożarowego oraz izolacyjności 
dźwiękoszczelnej, którą należy określić w projekcie budowlanym.  

Ściany oddzielenia pożarowego, pomieszczeń technicznych, w tym również magazynach chemii basenowej 
z cegły pełnej, obustronnie tynkowane. 

Pomieszczenia sanitarne powinny mieć prowadzone instalacje w bruzdach lub wnękach, wykonanych                
w ścianach murowanych lub wykonane ścianki instalacyjne (przedścianki). W pomieszczeniach mokrych (natryski, 
sauny) oraz ściany hali basenowej murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowej.  
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Wykończenie ścian monochromatyczne okładziną ścienną np. PCW, żywice lub płytki ceramiczne (gres) do 
wysokości min. 2,10 m z zastrzeżeniem dostosowania do wysokości drzwi wraz z ościeżnicą.  

Ściany hali basenowej, w zależności od rozwiązań projektowych, wykonane jako wodoodporne,                         
w przypadku okładziny ceramicznej z wymogiem stosowania porcelanowych płytek basenowych, prasowanych na 
sucho z grupy produktowej Ia. Zastosowana ceramika basenowa powinna być wykonana z ceramiki lub porcelany              
i tożsama w całej hali. Nie dopuszcza się zastosowania płytki z gorszej jakościowo ceramiki. Nie dopuszcza się 
zastosowania płytek ciągnionych. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie krawędzie – brzegów, murków, 
wykonując z wyobleniem w odróżnianym kolorze w celu uzyskania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. 

W pomieszczeniach mokrych należy wykonać izolacje podposadzkowe, płytki winny być układane na 
klejach elastycznych, system uszczelnień (połączenia ściana-posadzka, ściana-ściana, kratek odpływowych) za 
pomocą taśm i mankietów oraz klejów i fug, pochodzący od jednego producenta. 

Dopuszcza się inne rozwiązania zatwierdzone przez Zamawiającego. 
6.2.2.8 Tynki wewnętrzne 

Na ciągach komunikacyjnych o dużym należeniu ruchu (z wyłączeniem hali basenowej i pomieszczeń               
o wilgotności powyżej 65%), o ile nie są to ściany z betonu widokowego — na ścianach murowanych wykonać tynk 
cementowo — wapienny, zacierany pacą z filcem, zagruntowany, z gładzią dwuwarstwową, przygotowaną pod 
malowanie.  

W pomieszczeniach mokrych i wilgotnych (natryski, sauny) na ścianach murowanych, w miejscach bez 
okładzin oraz na sufitach wykonać gładzie cementowe. 

W strefach hali basenowej wykończenie powierzchni ścian bez okładzin tylko gładzią cementową – nie 
dopuszcza się tynków gipsowych. 

W pomieszczeniach pod okładziny ścienne oraz ceramiczne — wykonać warstwę tynku, wyrównując idealnie 
powierzchnie ścian (masy tynkowe wyrównawcze). Zagruntować i wykonać obłożenie ścian. Powyżej okładziny 
zagruntować i malować; 

W pomieszczeniach o przeznaczeniu administracyjnym wykonać tynki gipsowe, malowane. 
Dopuszcza się inne rozwiązania zatwierdzone przez Zamawiającego. 

6.2.2.9 Malowanie 
Przewidzieć malowanie do pełnego pokrycia farbą emulsyjną ścian pomieszczeń wewnątrz budynku,                   

w zależności od podłoża - płyta gipsowo – kartonowa lub tynk. Wszystkie podłoża, po wykonaniu ewentualnych 
zaprawek malować - z wyłączeniem ścian żelbetowych w betonie widokowym, które należy zaimpregnować 
wodoodpornie i przeciwpyłowo preparatem bezbarwnym.  

Należy stosować produkty do zastosowania wewnątrz o najwyższej jakości środki gruntujące oraz farby 
emulsyjne: dyspersje akrylowe, silikatowe, silikonowe, lateksowe, winylowe, zapobiegające zagrzybieniu i inne,              
w zależności od podłoża.  

Od Wykonawcy wymagany jest prawidłowy dobór odpowiedniego podkładu, środka gruntującego oraz 
farby do każdego rodzaju podłoża i ilości warstw.  

Farby lateksowe, o ile rozwiązanie takie uzyska akceptację Zamawiającego, należy stosować do 
wykonywania gładkich, matowych, wysoko obciążalnych, odpornych na wielokrotne zmywanie i szorowanie, 
zachowujących strukturę podłoża powłok wewnętrznych. Zalecane do malowania powierzchni poddawanych 
wysokim obciążeniom, np. w ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych i wszędzie tam, gdzie wymagana jest 
trwała powłoka, o wysokiej odporności mechanicznej i podatności na czyszczenie. Podstawowe właściwości: 
ekologiczna, wodorozcieńczalna, dyfuzyjna, łatwa w obróbce, o wysokiej sile krycia, o wysokiej odporności 
mechanicznej, matowa.  

Wymaga się, aby elementy konstrukcji drewnianych dachu/przekrycia były zabezpieczone środkami 
odpornymi na działanie wilgoci i innych szkodliwych czynników fabrycznie i wbudowane w zatwierdzonym przez 
Zamawianego kolorze. Malowanie fabryczne musi gwarantować niezmieniony wygląd drewna przez cały okres 
eksploatacji. 

Założono środowisko C4, stąd elementy stalowe i inne materiały powinny posiadać odporność na środowisko 
w powyższej klasie, poprzez zastosowanie odpowiednich powłok lub swoje właściwości techniczne.  Elementy 
konstrukcyjne stalowe, o ile zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego, należy doprowadzić również do 
zgodności z wymogami pożarowymi. 
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6.2.2.10 Okładziny ścienne. Adaptacja akustyczna 
W pomieszczeniach recepcyjnych – foyer, salach konferencyjnych oraz restauracji, należy uwzględnić ich 

wielofunkcyjność, przewidując odpowiednie wykończenie ścian okładzinami dekoracyjnymi, zapewniającymi 
standard odpowiadający specyfice obiektu użyteczności publicznej.  

Należy stosować materiały ścienne o minimalnej klasie B (lub wyższej) pochłaniania dźwięku, realizując 
ściśle wytyczne szczegółowe, w tym parametry oraz rozmieszczenie adaptacji akustycznej w poszczególnych 
strefach i pomieszczeniach, wskazane w analizie akustycznej.    

W salach konferencyjnych oraz innych pomieszczeniach, wskazanych w analizie akustycznej, do której 
opracowania Wykonawca jest zobowiązany, wymagających spełnienia odpowiednich parametrów akustycznych, 
należy przewidzieć okładziny lub panele akustyczne, pochłaniające lub eliminujące pogłos w klasie min. B. 

W hali basenowej adaptacja akustyczna z paneli/płyt akustycznych wodoodpornych klasy min. B do wys. 
2,50 m. na dwóch przeciwległych ścianach (poza sufitem podwieszanym), jednak szczegółowo wg operatu 
akustycznego. Należy dążyć do ograniczania czasu pogłosu w hali basenowej, aby nie był dłuższy niż normatywny 
(zgodnie z PN-B-02151-4:2015-06 maksymalny dopuszczalny czas pogłosu przy kubaturze ˃5000m3 2,2 s) i 
zbliżony do wymagań dla niewielkich hal (czas pogłosu 1,8 s). 

W pomieszczeniach o dużej wilgotności (hala basenowa, natryski i sąsiadujące z nimi toalety, strefa 
otwarta saunarium) wykańczane okładziną ceramiczną, mało lub nienasiąkliwą do pełnej wysokości pomieszczeń. 
W saunarium zaleca się stosowanie mozaiki ceramicznej lub szklanej. 

W pomieszczeniach technicznych, w których zlokalizowane będą urządzenia generujące hałas należy 
stosować adaptację akustyczną całej powierzchni sufitów, przy użyciu materiałów o klasie A pochłaniania dźwięków 
oraz w klasie min. B pochłaniania dźwięków na ścianach, zapewniając wymaganą chłonność akustyczną, 
minimalizując jednocześnie występujące naprzeciw siebie powierzchnie odbijające dźwięk. 

W pomieszczeniach toalet i sanitariatów sugerowanym rozwiązaniem jest użycie okładzin z płytek 
ceramicznych, z dopuszczeniem alternatywnej (PCW lub kauczukowej lub żywicznej). Standard należy dostosować 
do grupy użytkowników. Proponowane rozwiązania muszą być przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. 

Dopuszcza się okładziny z płyt betonowych zbrojonych włóknem szklanym, składających się ze 
specjalistycznego piasku, cementu, wody, alkaloodpornych włókien szklanych oraz odpowiednio dobranych 
środków chemicznych i/lub barwników, dozowanych w reżimie technologicznym producenta. 

W pomieszczeniu serwerowni należy zastosować na tynku wodoodpornym satynową, bezrozpuszczalnikową 
farbę lateksową lub krzemianową o parametrach nie gorszych niż klasa II odporności na szorowanie na mokro wg. 
PN EN 13 300. 

Dopuszcza się inne rozwiązania zatwierdzone przez Zamawiającego. 
6.2.2.11 Stolarka wewnętrzna drzwiowa 

We wszystkich drzwiach winny być stosowane klamki, szyldy, okucia i wyposażenie jednego producenta, 
utrzymane w spójnej linii stylistycznej.  

W obiekcie należy zastosować system jednego klucza (tzw. Master Key). W zależności od występowania              
i przyjętego rozwiązania drzwi należy wyposażyć w zasilanie i urządzenia zapewniające włączenie w system kontroli 
dostępu i/lub SSP (o ile taki system będzie wymagany), umożliwiające ich sterowaniem oraz system głównego 
klucza. Zakres stosowania wymaga uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego.  

 stosowanie drzwi jedno lub dwuskrzydłowych symetrycznych, z zastrzeżeniem min. szerokości skrzydła 
wiodącego w świetle 90cm, a w przypadku zastosowania samozamykaczy, użycia mechanizmu 
sekwencyjnego, 

 wyposażenie w kompletne okucia i systemowe wyposażenie jednego producenta, utrzymane w spójnej linii 
stylistycznej, zgodnie z wymogami (klamki/ pochwyty, zamki i dźwignie antypaniczne, samozamykacze              
(w tym sekwencyjne), siłowniki, elektrozwory/trzymacze elektromagnetyczne, itp.), 

 drzwi między strefami funkcjonalnymioraz drzwi pomiędzy pomieszczeniami przeznaczonymi dla ponad 50 
osób: akustyczne kl. D1-35 (izolacyjność R’A,1,R≥35 dB), 

 drzwi do pomieszczeń: biurowych, pracowniczych, pomocniczych poza strefą reprezentacyjną płytowe - 
drewniane z wypełnieniem płytą wiórową otworowaną, przylgowe, wyposażone w trzy zawiasy oraz zamki, 
podcięcia lub otwory wentylacyjne, samozamykacze itp. izolacyjność R’A,1,R≥35 dB),  

 drzwi kabin sanitarnych z płyty z laminatu kompaktowego HPL grub. 12 mm, zgodnie z zastosowanym 
systemem ścianek sanitarnych 
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 drzwi techniczne systemowe, z typowymi, wzmocnionymi ościeżnicami systemowymi, wykonane ze stali 
malowanej proszkowo; skrzydła o dużej odporności mechanicznej, z wypełnieniem wełną mineralną, 
izolacyjność R’A,1,R≥55 dB, 

 w przypadku wymogu zastosowania drzwi przeciwpożarowych zaleca się stosowanie drzwi pełnych,                  
o wymaganej odporności ogniowej, wyposażone w kompletne okucia i systemowe wyposażenie,  

 wyposażenie w zasilanie i automatykę zapewniającą włączenie w system kontroli dostępu oraz SSP (o ile 
wymagane), umożliwiające ich sterowaniem,  

 w strefie pomieszczeń hali basenowej oraz saunarium założono środowisko C4, stąd elementy stalowe              
i inne materiały powinny posiadać odporność na środowisko w powyższej klasie, poprzez zastosowanie 
odpowiednich powłok lub swoje właściwości techniczne.   

Należy stosować następujące rodzaje drzwi: 
6.2.2.11.1 Drzwi płytowe 

Drzwi wewnętrzne drewniane z wypełnieniem płytą wiórową otworową, przylgowe, wyposażone  w trzy 
zawiasy oraz zamki, podcięcia lub otwory wentylacyjne, samozamykacze itp. Wymiary w świetle przejścia po 
rozchyleniu skrzydła min. 90x200cm, ościeżnica prosta drewniana, w opasce maskującej dopasowanej do                  
gr. ściany; kompletne okucia i wyposażenie – stal nierdzewna.  
6.2.2.11.2 Drzwi aluminiowe 

Drzwi wewnętrzne na ciągach komunikacji ogólnej zaleca się wykonać jako aluminiowe, malowane 
proszkowo wg palety RAL, jedno lub dwuskrzydłowe symetryczne,  z zastrzeżeniem min. szerokości skrzydła 
wiodącego w świetle 90cm, szklonych szkłem bezpiecznym, w ościeżnicach systemowych, aluminiowych.  

W przypadku wymogu zastosowania drzwi przeciwpożarowych zaleca się stosowanie jedno lub 
dwuskrzydłowych symetrycznych, z zastrzeżeniem min. szerokości skrzydła wiodącego w świetle 90cm, 
przeszklonych, o wymaganej odporności ogniowej, wyposażone w kompletne okucia i systemowe wyposażenie, 
zgodnie z wymogami (klamki/gałki/pochwyty, zamki i dźwignie antypaniczne, samozamykacze, siłowniki, 
elektrozwory/trzymacze elektromagnetyczne, itp.).  
6.2.2.11.3 Drzwi stalowe 

W pomieszczeniach magazynowych i technicznych należy zastosować drzwi wewnętrzne stalowe pełne – 
systemowe, z typowymi, wzmocnionymi ościeżnicami systemowymi, wykonane ze stali malowanej proszkowo. 
Skrzydła o dużej odporności mechanicznej, z wypełnieniem wełną mineralną.  

W przypadku wymogu zastosowania drzwi przeciwpożarowych zaleca się stosowanie drzwi pełnych,                      
o wymaganej odporności ogniowej, wyposażone w kompletne okucia i systemowe wyposażenie, zgodnie                      
z wymogami (samozamykacze, siłowniki, elektrozwory/trzymacze elektromagnetyczne itp.). 
6.2.2.11.4 Zabudowa kabin sanitarnych  

Należy zastosować modułowy system kabin sanitarnych z płyty z laminatu kompaktowego HPL grub. 12 mm, 
zgodnie z zastosowanym systemem ścianek sanitarnych (nie dopuszcza się ujęcia w profile aluminiowe, w tym 
również nadprożowe). Kabiny wyposażone w zamki wraz z ochronnym otwieraczem awaryjnym drzwi i wskaźnikiem 
„wolne – zajęte”.  

Wyposażenie kabin (np. wieszak, uchwyt do papieru toaletowego itp.) stal nierdzewna. 
Kolorystyka spójna z wykończeniem wnętrz do uzgodnienia z Zamawiającym w ramach projektu wnętrz. 

Wymagana Aprobata Techniczna ITB na system ścianek i drzwi z HPL oraz Atest Higieniczny i Klasyfikacja 
Ogniowa.  
6.2.2.12 Sufity podwieszane 

W obiekcie należy wykonać sufity podwieszane, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, stosując każdorazowo 
rozwiązania systemowe, o wysokich walorach estetycznych, niezapalne i niekapiące pod wpływem ognia.                      
W zależności od technologii oraz producenta, podwieszanych na ruszcie aluminiowym lub stalowym (w hali 
basenowej stosować wszystkie zawiesia w klasie C-4 agresywności chemicznej), z wypełnieniem rastrowym, 
kasetonowym (zalecane płyty ze skalnej wełny mineralnej, gładkie, matowe, białe, o zwiększonej wytrzymałości 
powierzchni i odporność na zabrudzenia, odporne na rozwój mikroorganizmów) lub gładkie, wykończone z płyty 
gipsowo-kartonowej.  

 w szatniach, pokojach biurowych i administracji oraz pomieszczeniach otwartych i komunikacji ogólnej 
wykonane jako mineralne, modułowe 120 x 60 cm oraz 60 x 60 cm, pochłanianie dźwięku: klasa A, 
zgodnie z PN-EN ISO 11654. W komunikacji ogólnej dopuszcza się aluminiowe, rastrowe o wymiarach 60 x 
60cm lub innym, 
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 w zależności od wyników analizy akustycznej wymagane sufity o podwyższonych parametrach 
akustycznych - kasetonowe 120 x 60 cm oraz 60 x 60 cm, płyty z ukrytą konstrukcją nośną, pochłanianie 
dźwięku: klasa A, zgodnie z PN-EN ISO 11654;  

 możliwe sufity wyspowe, kasetonowe w module 240 cm x 60 cm; pochłanianie dźwięku: klasa A, zgodnie              
z PN-EN ISO 11654; 

 na hali basenowej oraz w pomieszczeniach, w których poziom wilgotności jest z reguły wysoki należy 
stosować materiały nieorganiczne i hydrofobowe, dostosowane do niesprzyjających warunków, odporne na 
odkształcenia i rozwój szkodliwych mikroorganizmów, wodoodporne, akustyczne (dźwiękochłonne - 
pochłanianie dźwięku: klasa A, zgodnie z PN-EN ISO 11654); 

 w pomieszczeniach mokrych, szatniach, natryskach itp. stosować płyty o podwyższonej odporności na 
wilgoć t.j. z warstwą licową pokrytą folią o gładkiej i całkowicie szczelnej powierzchni, umożliwiającej 
oblewanie płyt np. wodą z pryszniców, 

 w łaźni parowej mozaika ceramiczna montowana do sufitu z płyt styrodurowych, 
 w miejscach gdzie nie występuje sufit podwieszany zastosować tynk cementowo - wapienny zacierany pacą 

z filcem.  
Rozwiązania architektoniczne i materiałowe muszą uzyskać akceptację Zamawiającego na etapie koncepcji                

i projektu budowlanego. 
 
6.2.2.13 Podłogi i posadzki 
 Pod warstwę nośną posadzek na gruncie należy zastosować warstwę min. 10cm chudego betonu                      
kl. C10/12 na podsypce żwirowo-piaskowej zagęszczonej mechanicznie do stopnia zagęszczenia Is=0,98, chyba, że 
projekt konstrukcyjny stanowi inaczej. Warstwy nośne podłóg należy wykonać na izolacji termicznej grubości 
dostosowanej do wymagań przepisów w zakresie izolacyjności termicznej i akustycznej.   

Posadzka w całym obiekcie powinna być gładka, nienasiąkliwa (nasiąkliwości E<0,5 %) i nieśliska (min.   
R10 - R13), nieścieralna (PEI klasa 5) odporna na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych (chemicznych), 
zachowująca jednocześnie walory estetyczne i spójność stylistyczną w całym obiekcie. Wszystkie posadzki układane 
bezprogowo, w pomieszczeniach z wpustem podłogowym, posadzki należy odpowiednio wyprofilować ze spadkiem 
w kierunku kratki (min. 0,5%), stosując systemowe uszczelnienia i rozwiązania producenta.  

W nieckach basenowych należy stosować ceramikę basenowa najwyższej klasy, w układzie i oznaczeniach 
torów na ścianach i dnie basenu zgodnie z wytycznymi FINA, o gr. min. 7 mm (dla mozaiki basenowej min. 6 mm) 
oraz chłonności Ia wg PN EN ISO 10545 lub równoważna. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 
projektu koncepcyjnego, z sugestią dla baseny głównego: kolor dna – szary, ścian – niebieski, pasy torowe 
granatowe.  

Na ściany nawrotne należy przewidzieć płytki antypoślizgowe w identycznym schemacie w klasie 
antypoślizgowości C i R13 mierzonym na sucho oraz mokro.  

Rynnę przelewową należy wykończyć systemowymi kształtkami porcelanowymi, wymagane są kształtki 
profilowane eliminujące konieczność zastosowania profilu PVC pod kratkę. Szerokość kształtek należy dopasować 
po skuciu istniejących warstw oraz wykonaniu warszawy wyrównawczej. 

Od strony niecki należy przewidzieć systemowy pochwyt profilowany z krawędzią, w kolorze jak na pasach, 
a od strony plaży płytką antypoślizgową profilowaną. Nie dopuszcza się profili PCV pod kratkę oraz wykrawanie 
profilu z płytek. 

Między płytką profilowaną a dylatacją należy przewidzieć podstawową płytkę antypoślizgową o identycznej 
strukturze jak wokół rynny przelewowej.  

Płytki antypoślizgowe do dylatacji, pochwyty o strukturze kratki ułatwiającej utrzymanie czystości powinny 
mieć bezwzględnie klasę antypoślizgowości C na mokro oraz sucho oraz R13 na mokro. 

Na stopień spoczynkowy należy zastosować płytki stopnicowe z wyoblonym noskiem w kolorze jak na 
pasach o powierzchni antypoślizgowej jak kształtki wokół rynny przelewowej. 

Poziome części murków ścian nawrotnych należy wykonać po obrysie z płytek stropnicowych jak na stopniu 
spoczynkowym, a wypełnienie wykonać odpowiednią płytką antypoślizgową. 

Stopień spoczynkowy, wykończenie rynny przelewowej oraz poziome powierzchnie murków ścian 
nawrotnych powinny być wykonane z płytek o identycznej powierzchni. 

Na posadzkę należy zastosować płytkę antypoślizgową z fugą czyli odpowiadającą modułowi płytek                   
w niecce oraz wokół rynny przelewowej. Płytki na plaży również powinny być w klasie antypoślizgowości C i R12 na 
mokro oraz sucho. 
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Przewidzieć odprowadzenie wody z plaż poprzez odwodnienie liniowe, stosując systemowe kształtki wraz              
z odprowadzeniem wody i maskownicami ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Kolor odwodnienia liniowego                  
w kolorze płytki posadzkowej. 

Basen rekreacyjny w kolorze niebieskim. Wszystkie murki, stopnie, krawędzie i narożniki należy wykańczać 
dedykowanymi kształtkami systemowymi, ze wskazaniem na okładzinę mozaikową. 

Pozostałe części basenowe (również w saunarium), wszystkie ciągi komunikacyjne, przejścia, hole,                    
z zastosowaniem dedykowanych kształtek, w tym przeciwpoślizgowej (wyznaczenie miejsc natryskowych klasa C), 
winny być wykończone ceramiką basenową o antypoślizgowości nie niższej niż w klasie B.   

Brodziki do dezynfekcji stóp, znajdujące się przy wejściach na halę basenową, winny mieć głębokość 10 cm 
i wymiary uniemożliwiające ich ominięcie. Pochylnie brodzików należy wykonać z płytek o antypoślizgowości bosej 
stopy C. 

Na styku posadzki i ścian należy stosować kształtki wklęsłe, narożne, cokoliki z ceramiki gładkiej. 
Schody prowadzące na zjeżdżalnię, w zależności od przyjętej w projekcie technologii, z zaleceniem 

stosowania ceramiki basenowej z kształtkami do stopni schodowych, jednolitej systemowo w całej hali basenowej. 
Należy zachować nachylenie poprzeczne stopni w kierunku duszy, umożliwiając odprowadzenie wody do rynienki 
zbiorczej, którą należy wykonać z kształtek ceramicznych. Ścianki biegów schodowych ceramiczne, z odpowiednim 
kapinosem. 

Posadzki w ciągach komunikacyjnych i szatniach z grupy antypoślizgowości min. R10, nawierzchni rodzaju 
A (poza strefą „bosej stopy”), w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i mokrych oraz strefie wejściowej - 
klasy R11 – R13, pod prysznicami dodatkowo o nawierzchni w klasie C.  

Wszystkie płytki pomieszczeń mokrych i basenowych układane na wodoszczelnej zaprawie klejowej                         
z wodoszczelną fugą (np. dwuskładnikowa zaprawa spoinowa oparta na żywicy epoksydowej), ze szczególnym 
uwzględnieniem systemowych taśm uszczelniających styki. W pozostałych pomieszczeniach posadzki typu gres 
układane na kleju elastycznym i tradycyjnej izolacji przeciwwodnej podpłytkowej.  

Wszystkie nawierzchnie w obiekcie w obrębie strefy bosej stopy mają posiadać certyfikaty antypoślizgowe 
w klasie B i C (wg DIN 51 097 lub równoważnej) potwierdzone przez niezależne laboratoria z akredytacją 
Polskiego Centrum Akredytacji. Ponadto wszystkie materiały na styku z wodą basenową mają posiadać atest 
higieniczny PZH na kontakt z wodą pitną. 

Należy stosować systemowe rozwiązania uwzględniające zastosowanie szlamów uszczelniających, stosować 
poziome i pionowe, taśmy dylatacyjne w posadzkach. W pomieszczeniach wykonywać wylewkę w formie podłogi 
pływającej tj. oddylatowywać wylewkę od ścian za pomocą taśmy styropianowej. Na  większych  powierzchniach  
stosować  podział  dylatacjami  na pola  nie  przekraczające  wymiarów 6,0x6,0m, zwłaszcza w przypadku pól 
ogrzewania podłogowego (w miejscu dylatacji ogrzewania podłogowego rurki prowadzić w peszlach na szerokości 
30 cm po każdej stronie dylatacji). 

Pomieszczenia techniczne winny mieć posadzkę betonową klasy min. C25/30 „in situ” na płycie końcowej 
warstwa utwardzana powierzchniowo zacierana mechanicznie na gładko z użyciem utwardzaczy z domieszkami 
metalicznymi w ilości ok. 5 kg/m2 w  strefach technicznych. Zbrojona, w zależności od wyników obliczeń, włóknem 
stalowym o smukłości 0,8 w ilość min. 15 kg/m3 lub siatką stalową. 

Magazyn korektora PH oraz pomieszczenie elektrolizy i dozowania podchlorynu sodu posadzka betonowa 
C30, zbrojona siatka stalową, ze spadkami do wpustów (kanalizacja bezpodpływowa), utwardzona powierzchniowo, 
wykończona chemoodporną żywicą (podłoga kwasoodporna). 

W pomieszczeniach technicznych serwerowni, rozdzielni niskiego napięcia przewidzieć wykonanie podłogi 
technicznej podniesionej, zapewniającej właściwe odprowadzenie ładunków elektrycznych. Nośność zgodnie                 
z wymogami określonymi w projekcie, nie większa jednak niż 3,0 t/m2, zapewniającą odporność ogniową co 
najmniej REI 30, wykonana w klasie A1 jako niepalna.  

Pomieszczenia szkoleniowe (konferencyjne) winny być wyposażone w systemowe instalacyjne kasety 
podłogowe (floorbox), stąd w zależności od przyjętego systemu należy przewidzieć ewentualność wykonania               
w tych pomieszczeniach również podłogi podniesionej.  

Posadzki z wykładziny PCW rulonowej lub w płytkach, homogenicznej oraz heterogenicznej o grubości min 
2 mm, łączonej przez spawanie z wywinięciem na ścianę w formie cokołu wys. min.10 cm po wykonaniu wylewki 
samopoziomującej. Krawędź podłoga / ściana powinna być wykonana w sposób łagodny, z zastosowaniem 
wyprofilowanej listwy narożnej. Arkusze wykładziny PCV łączyć z podłożem systemowym klejem, ze sobą przez 
spawanie na gorąco. Wszystkie posadzki powinny być gładkie, antypoślizgowe, zmywalne, nienasiąkliwe i odporne 
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na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych. W obiekcie należy uwzględnić wykładziny o wysokich 
właściwościach: 

 akustycznych - min. 16db dla winylowych, 20db dla dywanowych 
 antypoślizgowych min. R10, całkowita grubość ok. 2,5 mm, przy grubości warstwy użytkowej 2mm. 
 nie wymagającą stosowania dodatkowych powłok ochronnych, kalandrowaną między warstwą PCW                     

i pokładem z mieszaniny korka i PCW, kształcie kwadratów 500.5 x 500.5 mm.  
 odprowadzająca ładunki elektryczne dla rozdzielni i serwerowni,  

Rozwiązania architektoniczne i materiałowe muszą uzyskać akceptację Zamawiającego na etapie koncepcji 
i projektu budowlanego. 
6.2.2.14 Elementy wykończenia 

Wszystkie instalacje w strefie dostępnej dla użytkowników musza być prowadzone w sposób niewidoczny                   
i niedostępny (podtynkowo, nad sufitami podwieszanymi lub w warstwach posadzkowych). 

Wymagane jest zastosowanie rozwiązań i urządzeń eliminujących potencjalne straty ciepłą (np. regulowane 
nawiewniki okienne, rekuperację czy stabilizator wentylacji, kurtyny powietrzne itp.).  

Dylatacje poziome i pionowe: 
Należy stosować systemowe listwy aluminiowe z elementami gumowymi specjalistyczne do dylatacji, 
Okładziny ścienne uzupełniające 
Należy przewidzieć uatrakcyjnienie strefy basenowej w części rekreacyjnej oraz uzdrowiskowej poprzez  

zastosowanie  np.  dekoracyjnych paneli szklanych (szkło bezpieczne, laminowane) z nadrukiem, wizualizacjami 
dopasowanymi do charakteru pomieszczenia lub fototapet, o ile Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie. W tej 
samej konwencji należy wykonać elementy w gabinetach oraz kabinach sanitarnych. 

Sauna fińska - świerk skandynawski, thermo lub abachi; 
Sauna parowa - mozaika ceramiczna; 
Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne przeszklone ze szkła bezpiecznego klejone dwuszybowe (grubość szkła 

min. 5mm),  na  konstrukcji  ze  stali  nierdzewnej  odpowiedniej  do  obiektów  o  klasie  agresywności  
chemicznej  C-4, mocowanie do betonu kołkami, przewidzieć staranne uszczelnienie żywicą uszczelniającą 
balustrady mocowane w pomieszczeniach mokrych. 

Zadaszenia  nad  wejściami,  przeszklone, wiszące, na  podporach  punktowych,  lub  wynikające                           
z architektonicznej koncepcji ukształtowania bryły budynku. 

Wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne przed każdym wejściem, systemowe, z profili aluminiowych z wkładkami 
szczotkowymi i winylowymi, przy wejściu głównym zastosować 3-etapowy system czyszczący: wycieraczka 
zewnętrzna, wycieraczka wewnętrzna w wiatrołapie (pośrednia) i wycieraczka dywanowa wewnątrz foyer; 
przewidzieć odpowiednie zagłębienia w posadzce. 

Wyłazy, klapy, drabiny, klamry i włazy należy przewidzieć do wykonania zgodnie z przepisami. 
Rynny i  rury  spustowe:  zastosować  rury  spustowe  wewnętrzne z  podgrzewanymi spustami,  przewidzieć 

w attykach przelewy awaryjne. 
Obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne, osłony dylatacji itp.  należy dostosować do technologii pokrycia 

dachów i systemu stolarki, stosując materiały wysokiej klasy np. blachy tytanowo-cynkowe lub aluminiowe. Nie 
dopuszcza się stosowania blach stalowych. 
6.2.2.15 Windy 

W celu usprawnienia komunikacji, w tym również dla osób niepełnosprawnych oraz transportu towarów do 
restauracji należy zaprojektować dwa dźwigi, w tym co najmniej jeden osobowo – towarowy o udźwigu 1600 kg,               
z drzwiami teleskopowymi, dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, bez maszynowni, z płytkim 
podszybiem, napędem elektrycznym.  

Każdorazowo model urządzenia oraz wyposażenie należy uzgodnić z Zamawiającym. 
W zależności od przyjętych rozwiązań bezpieczeństwa pożarowego oba dźwigi muszą mieć drzwi o odporności 

ogniowej EI 30 lub EI 60.  
6.2.2.15.1 Dane techniczne 
Dźwigi spełniają następujące wymagania techniczne: 
- dźwig elektryczny, 
- rodzaj eksploatacji dźwigu: intensywny, 
- udźwig min. 1100kg, 1600kg 
- ilość przewożonych osób min. 10,  
- lokalizacja maszynowni – w szybie, 
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- przeniesienie napędu – dźwig linowy lub pasowy; 
- ilość  przystanków – trzy i cztery (niepełna kondygnacja) 
- ilość wejść – 1 i 2 (kabina przelotowa); 
- wymiary kabiny – min. 140 x 240 cm (co najmniej jeden); 
- drzwi teleskopowe min. 90 x 210 cm 
6.2.2.15.2 Wyposażenie i wykończenie 
Kabina posiadać będzie następujące materiały wykończeniowe: 

o struktura kabiny – stal nierdzewna, 
o panele  ścienne – stal nierdzewna, 
o podłoga – wykładzina antypoślizgowa, trudnościeralna, 
o lustro (2 szt.) –  cała wysokość ściany, wykonane ze szkła bezpiecznego, 
o panel sterowania z blachy nierdzewnej, wyświetlacz LCD; na wysokości od 80 cm do 120 cm, w odległości 

nie mniejszej niż 50 cm od naroża kabiny, przyciski o krótkim skoku, oznakowane również pismem wg 
alfabetu Braile’a - wykonanie wzmocnione, 

o poręcze – okrągłe wykonane z aluminium szczotkowanego lub stali nierdzewnej, na wysokości 90 cm, po 
obu stronach kabiny, 

6.2.2.16 Wyposażenie toalet  
Toalety – powinny wyróżniać się nowoczesnością i odpowiednim do umiejscowienia standardem 

wyposażenia, zgodnie z najnowszymi trendami. Urządzenia sanitarne (umywalki, miski ustępowe, pisuary) 
wykonane z  ceramiki pokrytej szkliwem – gatunek I, o wysokiej estetyce i wygodzie użytkowania, z osłonami 
ochronnymi - niewidoczne śruby mocujące. Miski ustępowe wiszące. Spłuczki podtynkowe do zabudowy. Lustra 
nietłukące w ramie ze stali nierdzewnej odporne na uszkodzenia. Wyposażenie uzupełniające: dozowniki mydła, 
dozowniki ręczników papierowych, suszarki do rąk, dozowniki papieru toaletowego, wieszaki, lustra naścienne, 
ognioodporne pojemniki na odpadki.  

Należy wyeliminować wszelkie wystające elementy o ostrych krawędziach. 
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami – Miski ustępowe i umywalki przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych. Dodatkowo zainstalowane pochwyty i poręcze ze stali kwasoodpornej. Pozostałe wyposażenie 
analogicznie jak wyżej. 
Należy zachować tę samą linię wzorniczą w sąsiadujących pomieszczeniach, również dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

Dopuszcza się inne rozwiązania zatwierdzone przez Zamawiającego. 
 

6.2.3 Konstrukcja 
6.2.3.1 Roboty rozbiórkowe 

Zakres robót rozbiórkowych oraz adaptacja istniejącej nawy głównej hali basenowej zależy od przyjętych 
rozwiązań projektowych. Prace te należy wykonać przed rozpoczęciem rozbudowy i budową nowej części budynku, 
zapewniając niezakłócony przebieg robót i pełna integrację z nową konstrukcją obiektu. 
6.2.3.2 Wykopy - Roboty ziemne 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje wszystkie niezbędne roboty, których wykonania 
wymaga prawidłowa realizacja inwestycji w tym w szczególności: 

 usunięcie humusu przed rozpoczęciem wykopów, 
 wykonanie zabezpieczeń wykopów (w tym również, o ile wymagana, ścianka szczelna/berlińska), 
 odwodnienie wykopu wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego ( o ile wymagane), 
 wywóz i utylizację znacznej ilości gruntów nasypowych w obszarze planowanej rozbudowy, 
 likwidację zieleni i rozbiórki drobnych elementów infrastruktury, 
 wykopy, następnie ich zasypywanie gruntem z wykopów/z dowozu z zagęszczaniem, 
 wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne, 
 wykonanie obsypki rurociągu i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem warstwami, 
 wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, 
 plantowanie terenu po zakończeniu prac, 
 humusowanie terenu 
Technologia wykonania wykopu, w przypadku potrzeby, musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie                     

w całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny             
i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić 
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ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie całości prac ziemnych. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza obszar robót i odpompować. 

Przy planowaniu głębokości wykopu należy uwzględnić instalacje podposadzkowe. 
Po wykonaniu wykopów i instalacji podposadzkowej dno wykopu zasypać materiałem dobrze zagęszczalnym              

i uzyskać wskaźnik Is> 0,98. 
6.2.3.3 Ogólne uwarunkowania konstrukcyjne 

W zależności od przyjętych rozwiązań, w szczególności w zakresie zachowania istniejących elementów 
konstrukcyjnych, nowy budynek wymaga się do zaprojektowania i wykonania w konstrukcji szkieletowej, 
monolitycznej ze ścianami murowanymi i żelbetowymi. Niecka basenu rekreacyjnego jako konstrukcja żelbetowa 
wanny ze spadkiem, oparta na słupach/ściankach pionowych, beton min. C30/37 W8, klasa ekspozycji XC3. Stropy 
żelbetowe wylewane lub prefabrykowane sprężane. Klatki schodowe wylewane, żelbetowe, biegi wylewane lub 
prefabrykowane. Szyby windowe wylewane, żelbetowe. Stal zbrojeniowa AIII-N RB500W. Stal konstrukcyjna, o ile 
występuje i uzyskała akceptację Zamawiającego, S355.  

Konstrukcja dachu/stropodachu w zależności od rozwiązań, ale założono, że w układzie mieszanym, 
częściowo żelbetowa, częściowo z drewna klejonego. Drewno min klasy GL28 

Okres trwałości min. 50 lat. 
6.2.3.4 Posadowienie. Fundamenty. 

Po dokładnej analizie badań geotechnicznych Projektant ostatecznie przyjmie odpowiedni sposób 
posadowienia budynku, mając na uwadze warunki geologiczne, bezpieczeństwo konstrukcji, typ obiektu i koszt 
wykonania. 

Zaleca się posadowienie na płycie fundamentowej, w zależności od warunków gruntowo-wodnych. 
Płyta fundamentowa o różnej grubości i zmiennym poziomie posadowienia, w zależności od obciążeń 
generowanych funkcją i użytkowaniem pomieszczeń.  
Fundamenty wykonać z betonu wodoszczelnego W8 klasy nie niższej niż C30/37, stal A-IIIN. 

Posadowienie nowych elementów obiektu należy zrealizować przy zapewnieniu bezpieczeństwa konstrukcji 
istniejącej, przewidzianej do zachowania części budynku.  

Wszystkie fundamenty należy posadawiać za pośrednictwem warstwy betonu podkładowego o gr. ok. 10 
cm. W miejscach wymagających dozbrojenia stosować rozwiązania systemowe. 

W miejscach przerw roboczych należy zastosować odpowiednie rozwiązania systemowe i taśmy dylatacyjne 
uszczelniające.  
6.2.3.5 Ściany, stropy, słupy, schody 

W zależności od wyników obliczeń i przyjętych rozwiązań projektowych; beton C30/37 (B37) stal klasy A-
IIIN gatunku BSt500S. W miejscach wymagających dozbrojenia stosować rozwiązania systemowe. Stropy 
bezbelkowe. Biegi schodowe z dopuszczeniem prefabrykacji. Dylatacje systemowe. 
6.2.3.6 Niecka basenu rekreacyjnego 

Konstrukcja żelbetowa, monolityczna, z betonu C30/37 (B37) W8 Zbrojenie płyty dennej i ścian 
dwukierunkowe, dwustronne z prętów ze stali klasy A-IIIN gatunku BSt500S. W przerwach roboczych należy 
stosować systemowe taśmy dylatacyjne uszczelniające. 
6.2.3.7 Hala basenowa 

W zależności od przyjętego rozwiązania i wizji architektonicznej. Wymagane jest wykonanie głównej 
konstrukcji nośnej zadaszenia hali z drewna klejonego warstwowo klasy GL28h. Należy uwzględnić                                  
w wymiarowaniu konstrukcji wymaganą odporność pożarową. Klasę w zakresie odporności ogniowej dla elementów 
projektowanych określić na podstawie wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej: 
"Zasady ustalenia klasyfikacji ogniowej dla elementów drewna klejonego warstwowo NP-802/A/04/ML" oraz wg 
normy PN-EN 1995-1-2 Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe". 

Elementy z drewna klejonego po ostruganiu i przycięciu do wymiarów należy zabezpieczyć środkiem 
chroniącym przed niszczącym działaniem korozji biologicznej i odpornym na działanie środowiska o podwyższonej 
wilgotności. Środek powinien uwypuklać naturalny rysunek drewna i nie może zmieniać jego barwy. Prace winny 
być wykonane przez producenta w wytwórni przed dostawą i montażem. Nie dopuszcza się prowadzenia tych prac 
na budowie. 

Elementy stalowe, okucia podporowe dźwigarów, okucia słupów i płatwi oraz stężenia należy zabezpieczyć 
ochronnym systemem malarskim przeciwkorozyjnie oraz do wymaganej klasy odporności ogniowej. 

Należy zastosować rozwiązanie zabezpieczenia systemowego, składającego się z następujących powłok: 
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 warstwa gruntująca, przeciwkorozyjna, 
 warstwa zasadnicza, pęczniejąca pod wpływem ognia i promieniowania cieplnego, 
 warstwa nawierzchniowa. 

Grubości powłoki poszczególnych warstw winien dobrać producent systemu. Kolor warstwy nawierzchniowej wg 
projektu architektonicznego. 
 

6.2.4 Instalacje budowlane 
6.2.4.1 Technologia basenowa 
6.2.4.1.1 Charakterystyka basenów 
 

Opis Powierzchnia 
lustra 
wody/głęb. 
 
[m2] / [m] 

Obj. układu 
wodnego 
 
 
[m3] 

Obciążenie 
max. 
 
 
[os/h] 

Temp. 
wody 
 
 
[0C] 

Wydatek  
wody  
uzdatnionej 
 
[m3/h] 

Ilość wymian 
wody 

OBIEG 1 
Basen pływacki  

340/0.8-1.60 ok. 435 75 26-28 150 8.2 w/24h 

OBIEG 2 
Basen rekreacyjny 

160/1.00- 
1.20 

ok. 190 55 28-30 150 (*) 18.9 w/24h 

OBIEG 3 
Brodziki dla dzieci 
z wodnym placem 
zabaw 

100/0.1-0.3 ok. 32 30 30-32 70 (*) ok. 2.2 w/1h 

OBIEG 4 
Zjeżdżalnia wodna 

-/0.3 ok. 15 12 28-30 35 (*) ok. 1 w/1h 

OBIEG 5 
Wanny z 
hydromasażem 
(jacuzzi) 

ok. 3.5/0.9 ok. 1,6 6 34-36 33 ok. 20 w/1h 

(*) uwzględniono dodatek na urządzenia rekreacyjne przy założeniu średniego współczynnika 
frekwencji 0.3. 

6.2.4.1.2 Dane technologiczne instalacji uzdatniania  wody basenowej. 
Wyszczególnienie Wartość 
Filtry Wielowarstwowe z aktywowanym złożem 

filtracyjnym szklanym 
Prędkość filtracji ok. 30 m/h 
Dawka koagulanta - polichlorek glinu 0.5-1.0 ml/m3 wody 
Dawka chloru (przy dozowaniu podchlorynu sodu) 0.5-2,0 g Cl2/m3 wody 
Dawka korektora pH do ustalenia w trakcie rozruchu 
Dawka promieni UV minimum  600 J/m2 
Prędkość płukania filtrów wodą 50 m/h 
Prędkość płukania filtrów powietrzem 60 m/h 
Częstotliwość płukania filtrów każdy filtr minimum dwa razy w tygodniu 

 
Uwagi: 
 Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje w ruchu ciągłym. W trybie pracy normalnej przewiduje się 
zatrzymanie pracy instalacji w czasie płukania filtra – przerwa ok. 0.5 h. 
Współczynnik wykorzystania obiektu:  0.98 w skali roku. 
6.2.4.1.3 Opis procesu uzdatniania wody. 
6.2.4.1.3.1 Sposób uzdatniania wody. 
 Filtrowanie wstępne przez łapacz włókien, koagulacja, filtrowanie przez filtry wielowarstwowe ze złożem 
filtracyjnym szklanym, naświetlanie promieniami UV, ogrzewanie, korekta pH, dezynfekcja podchlorynem sodu.  
Uzdatnianie wody odbywa się w obiegu zamkniętym. 
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Proces uzdatniania wody basenowej spełnia wymagania normy DIN 19643 lub równoważna, a także Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015 
poz. 216). 
6.2.4.1.3.2 Filtrowanie wstępne 
 Filtrowanie wstępne odbywa się przy użyciu łapaczy włókien, w które wyposażone są  pompy obiegowe. 
Wychwytują one większe zanieczyszczenia mechaniczne i zabezpieczają pompy przed zanieczyszczeniem                         
i uszkodzeniem. Konstrukcja pomp umożliwia łatwy dostęp do łapaczy włókien i szybkie ich oczyszczenie. 
6.2.4.1.3.3 Koagulacja 

Rodzaj koagulanta polichlorek glinu 
Dawka koagulanta   0.5-1.0 ml/m3 
Miejsce dozowania za pompami wody obiegowej, przed filtrami 
Sposób dozowania   za pomocą pompy dozującej 

6.2.4.1.3.4 Filtrowanie przez filtry wielowarstwowe 
 Filtrowanie przez złoże wielowarstwowe ma za zadanie usunięcie z wody obiegowej zanieczyszczeń 
mechanicznych, zawiesiny i cząstek koloidowych. Zastosowane wielowarstwowe złoże filtracyjne umożliwia wysoką 
szybkość filtracji. 
 Szybkość filtrowania przyjęto ok. 30 m/h.  
 Charakterystyka złoża filtracyjnego: 
- potwierdzona możliwość mechanicznej filtracji i wypłukania ≥ 82% zanieczyszczeń wielkości 5µm w wodzie 
filtrowanej 
- zdolność do wypłukania minimum 90% zanieczyszczeń przy spadku ciśnienia nie większym niż 0.5 bar pod koniec 
cyklu filtracyjnego przy płukaniu wstecznym o prędkości 45 m/h i czasie płukania nie dłuższym niż 4 minuty; po 
płukaniu wstecznym różnica ciśnień nie powinna być większa niż 1,5 bar.  
- odporność na zanieczyszczenie biologiczne i zapewnienie stabilnego procesu filtracji mechanicznej, gwarantowana 
odporność na zbrylanie się przez co najmniej 5 lat eksploatacji.  
 Złoże filtracyjne powinno posiadać certyfikat na używanie go do uzdatniania wody do picia  
 Ekspansja złoża mniejsza niż 15-20% przy prędkości 45m/h w temperaturze 20 st. C 
 Filtry i złoże filtracyjne powinny mieć  „dopuszczenie” do kontaktu z wodą pitną i posiadać stosowne  atesty 
PZH. 
 Fizyczne parametry złoża filtracyjnego: 
- twardość      > 7 mohs 
- sferyczność      > 0.8 
- krągłość      > 0.6 
- współczynnik jednorodności:   < 1.5 - 1.7  
- proporcje wymiarów ziarna    2 to 2.4 
- czystość      > 99.95% 
- zanieczyszczenie organiczne   < 50ppm 
Warstwy i  granulacja złoża: 
20% - szkło 0 granulacji - 1,0 - 2,0 mm 
70% - szkło o granulacji  - 0,4 - 1,0 mm 
10% - węgiel aktywny z orzecha kokosowego - 1,18 - 2,36 mm o gęstości nasypowej 500 kg/m3 
 Należy zapewnić automatyczne płukanie poszczególnych filtrów, nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu każdy 
(chyba że wcześniej spadek ciśnienia na złożu osiągnie wartość Δp≥ 0.5 bar).  
 Program płukania: 
 Powietrze do płukania podawane jest za pomocą wentylatora  bocznokanałowego. 
 Woda do płukania filtrów pobierana jest przez pompy obiegowe ze zbiornika przelewowego.  
 Ilość wody pobieranej do płukania filtrów jest ujęta w bilansie wody potrzebnej świeżej (czystej) do 
uzupełnienia, która zgodnie z normą DIN 19643 lub równoważna jest proporcjonalna do ilości osób korzystających               
z basenu i wynosi minimum 30dm3/osobę. 
 Woda do płukania filtrów pobierana jest z odpowiednich  zbiorników przelewowych i odprowadzana do 
zbiornika retencyjnego popłuczyn. 
 Program płukania filtrów: 
1 faza: płukanie wodą, prędkość 50m/h – 1 min. 
2 faza: płukanie powietrzem, prędkość płukania 60m/h – 4 min. 
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3 faza: odpowietrzenie złoża 1 min. 
4 faza: płukanie wodą, prędkość  50m/h – 2.5 min. 
5 faza: odprowadzenie pierwszego filtratu – 0.5 min. 
6 faza: zakończenie płukania, przełączenie w tryb pracy. 
 Woda z płukania filtrów jest kierowana do zbiornika retencyjnego popłuczyn. Zastosowanie zbiornika 
retencyjnego popłuczyn pozwala na „bezpieczne” (z mniejszą wydajnością chwilową) odprowadzenie popłuczyn do sieci 
kanalizacji sanitarnej. Zastosowanie zbiornika retencyjnego popłuczyn pozwoli też na wykonanie w przyszłości systemu 
odzysku wody ze ścieków popłucznych. 
6.2.4.1.3.5 Naświetlanie promieniami UV   
Cały strumień wody uzdatnionej jest poddawany naświetlaniu promieniami UV. Należy zastosować lampy UV 
średniociśnieniowe zapewniając dawkę promieniowania 600 J/m2  
6.2.4.1.3.6 Podgrzewanie   
Podgrzewanie wody obiegowej odbywa się w wymiennikach ciepła zasilanych wodą gorącą. 
6.2.4.1.3.7 Dezynfekcja, korekta pH   
 Dezynfekcja wody w każdym z niezależnych basenowych obiegów wodnych odbywa się za pośrednictwem 
systemu  
dozowania środka dezynfekcyjnego (podchlorynu sody – handlowego) – membranowa pompa dozująca i zbiornik 
magazynowy nie większy niż 0.2m3. 

Średnia dawka środka dezynfekcyjnego (w przeliczeniu na czysty chlor)           - 0.5-2.0 g Cl2/m3 
Miejsce dozowania     -  do rurociągu wody obiegowej za filtrem 
Stężenie chloru w wodzie basenowej – wielkość wymagana: 0.3 – 0.6 (mg chloru/dm3 wody) 
Stężenie chloru w wodzie brodzikach do stóp – wielkość wymagana: 1.0 – 2.0 (mg chloru/dm3 wody) 
Korekta pH: 

 Dawka korektora do ustalenia w czasie eksploatacji 
Miejsce dozowania do rurociągu wody obiegowej za filtrem 

Korekta pH realizowana będzie przez dozowanie kwasu siarkowego przy pomocy zestawów dozujących: pompa 
membranowa i zbiornik magazynowy nie większy niż 0.2m3. 

 
6.2.4.1.3.8 Układ sterowania 

Układ sterowania realizuje wszystkie wynikające z technologii regulacje i blokady. Zlokalizowany jest wewnątrz 
szafy zasilająco sterowniczej. 

Podstawowe pomiary to: 
a) Kontrola ilości wody uzupełnianej (wodomierz), 
b) Pomiar przepływu wody obiegowej w basenie (przepływomierz cieczowy) 
c) Sygnalizacja poziomu w zbiorniku przelewowym 

– przy poziomie H wyłączany jest zawór wody uzupełniającej 
– przy poziomie L załączany jest zawór wody uzupełniającej 
– przy poziomie LL automatyka wyłącza pompy wody obiegowej; ponowne załączenie może mieć  

miejsce po osiągnięciu poziomu L 
d) Lokalne wskazanie ciśnienia za filtrem 

– straty ciśnienia na złożu, kontrola pracy filtra wyposażenie fabryczne filtra 
e) Lokalne wskazanie ciśnienia przed filtrem 

– określenie straty ciśnienia na złożu, kontrola pracy filtra wyposażenie fabryczne filtra 
f) Pomiar potencjału redox 

Pomiar i regulacja pH wody basenowej 
– pomiar pH 
– regulacja wydajności dozownika 

g) Pomiar i regulacja stężenia wolnego chloru w wodzie w niecce basenowej 
– pomiar stężenia wolnego chloru 
– regulacja wydajności dozownika 

h) Pomiar stężenia chloru związanego 
i) Pomiar i regulacja temperatury wody wlotowej do niecki basenowej 

– pomiar temperatury 
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– regulacja temperatury wody basenowej 
System pomiarowy parametrów fizykochemicznych wody i dozowanie właściwych środków chemicznych musi 

być wykonany jako niezależny dla każdego wydzielonego basenowego obiegu wodnego.   
6.2.4.1.3.8.1 System automatyki i sterowania realizuje następujące funkcje 

Proces filtracji i płukania: kontrola pracy pomp obiegowych, sterowanie czasów pomp obiegowych, 
sterowanie procesem płukania filtrów (czasowe), regulacja wydajności pomp obiegowych, zabezpieczenie pomp 
obiegowych przed suchobiegiem, kontrola poziomu wody w zbiornikach przelewowych, sterowanie zaworami 
automatycznymi do uzupełniania wody w zbiornikach przelewowych, kontrola zużycia wody (dobowe, miesięczne). 

Proces uzdatniania wody: zasilanie urządzenia kontrolno- pomiarowego, ręczne sterowanie pomp dozujących, 
automatyczne sterowanie pomp dozujących z poziomu urządzenia kontrolno- pomiarowego, odłączanie zasilania 
elektrycznego pomp dozujących w przypadku braku filtracji, uszkodzenia sondy pomiarowej, przekroczenia stanu 
alarmowego.  

Proces podgrzewania wody basenowej: 
 Pomiar i regulacja temperatury wody w basenie, sterowanie ręczne i automatyczne napędami układu 

podgrzewania wody.  
 Funkcje dodatkowe: sterowanie pracą urządzeń rekreacji wodnej (atrakcji wodnych) przez operatora lub 

ratownika, sterowanie pracą atrakcji wodnych przez operatora lub ratownika z panelu sterowniczego.  
6.2.4.1.3.8.2 Szczegółowe wymagania dla urządzenia kontrolno-pomiarowego 

Urządzenie musi być wyposażone w duży ekran dotykowy, który wraz z przejrzystą strukturą menu zapewnia 
prostą i intuicyjną obsługę. Wszystkie wskazania oraz komunikaty są przedstawiane na dużym wyświetlaczu. Lekkie 
dotknięcie palcem powierzchni ekranu umożliwia dostęp do wszystkich punktów menu  i zmianę nastaw. Tryb 
oszczędzania energii wyłącza wyświetlacz po upływie zaprogramowanego czasu. 

Każdy punkt menu posiada dołączony tekst pomocy kontekstowej. 
Dziennik zdarzeń – urządzenie musi zapewniać automatyczną rejestrację zdarzeń/pracy urządzenia. Dzięki temu 

możliwa jest analiza przebiegu pracy instalacji basenowej i występujących nieprawidłowości. 
Zdalny dostęp z sieci lokalnej lub Internetu – urządzenie powinno umożliwiać kompleksowe zdalne sterowanie             

z sieci lokalnej (TCP/IP, Ethernet) lub z Internetu.  
System zarządzania budynkami (BMS) może  być wykorzystany do zdalnego dostępu do urządzenia. 
Sondy pomiarowe – urządzenie musi być wyposażone w precyzyjne układy pomiarowe z sondami pomiarowymi 

pH, wolnego chloru, chloru całkowitego, potencjału redoks i temperatury. 
Filtr wstępny stosowany jest jako wyposażenie standardowe i gwarantuje przepływ czystej wody przez naczynia 

pomiarowe sond. 
6.2.4.1.3.9 Uzupełnianie wodą „świeżą” 

Objętość świeżej wody uzupełniającej obiegi wynosi 0.03 m3/osobę. Całkowitą wymianę wody w basenach 
uzależnia się w od czystości ścian, dna i przelewów niecek. 

Woda uzupełniająca pobierana jest z sytemu odzysku wody z popłuczyn filtrów, a w razie potrzeby z sieci 
wodociągowej i z przerwą powietrzną kierowana do odpowiednich zbiorników przelewowych. 
6.2.4.1.4 Urządzenia rekreacji wodnej w basenach 

Obieg nr 1 
W basenie pływackim (istniejącym-25x13.6m) podlegającym remontowi, przewiduje się zainstalowanie 

urządzenia „masaż karku”. „Wylewka” masażu karku (masaż karku szeroki szer.=60cm)  zamontowana w posadzce 
otaczającej nieckę basenową. Króciec ssawny do pompy zasilającej zamontowany zostanie w ścianie istniejącej niecki 
basenowej. Pompa zasilająca masażu karku: Q=50m3/h przy h=6 m.s.w. 

Obieg nr 2 
W basenie rekreacyjnym (powierzchnia 160m2), zostaną zainstalowane następujące  urządzenia rekreacji 

wodnej: 
- masaż karku szeroki (szer.=60cm), „wylewka”  zamontowana w posadzce otaczającej nieckę basenową, króciec 
ssawny do pompy zasilającej zamontowany zostanie w ścianie niecki basenowej; pompa zasilająca masażu karku: 
Q=50m3/h przy h=6 m.s.w. 
- masaż karku wąski (armatka wodna) – 2 szt.; średnica wypływu wody 50mm, „wylewka”  zamontowana w posadzce 
otaczającej nieckę basenową, króciec ssawny do pompy zasilającej zamontowany zostanie w ścianie niecki 
basenowej; pompa zasilająca masażu karku: Q=50m3/h przy h=6 m.s.w. 
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- masaż wodno- powietrzny ścienny – jedno stanowisko: trzy dysze masujące; dysze zamontowane w ścianie basenu 
na różnych głębokościach; króciec ssawny do pompy zasilającej zamontowany zostanie w ścianie niecki basenowej; 
pompa zasilająca masażu ściennego: Q=60m3/h przy h=8 m.s.w.  
- leżanka powietrzna 4 – stanowiskowa; zasilanie dmuchawa powietrzną o wydajności 360m3/h. 
- ławeczka powietrzna 4 – stanowiskowa; zasilanie dmuchawa powietrzną o wydajności 190m3/h. 
- oświetlenie podwodne typu LED RGB (zmienno - kolorowe), montaż reflektorów w ścianie basenu (ok. 400mm 
poniżej lustra wody), reflektory współpracujące z transformatorami typu „separacyjnego”. Przewiduje się 
zastosowanie  nie mniej niż 10 reflektorów o mocy o. 24W każdy. 

Obieg nr 3 
Wykonany zostanie zespół kilku brodzików dla dzieci o łącznej powierzchni lutra wody 50m2 im głębokości 

0.15-0.3m, z zamontowanymi zabawkami wodnymi dedykowanymi dla „wodnych placów zabaw”: 
 parasol wodny, „wylewka”  zamontowana w dnie basenu, króciec ssawny do pompy zasilającej zamontowany 

zostanie w ścianie lub dnie  niecki basenowej; czasza wodna parasola wodnego o średnicy o. 2m; pompa 
zasilająca parasola wodnego: Q=10m3/h przy h=6 m.s.w. 

 mini zjeżdżalnia wodna typu „słoń” o wysokości hmax=1.2m 
 wiaderko wodne, armatka wodna, 
 kwiat wodny, 
 reflektory podwodne typu LED RGB o mocy 3-6W – minimum 6 szt. 

Zastosowane zostaną pompy zasilające: Q=6 m3/h przy h=6 m.s.w. (po jednej dla każdej zabawki). 
Obieg nr 4 
Zjeżdżalnia wodna, zewnętrzna, całoroczna, wykonana z tworzywa sztucznego (elementy skręcane w miejscu 

posadowienia). Zjeżdżalnię należy wyposażyć w elementy startowe z podłączeniem wody zwilżającej oraz „wannę 
hamowną”.  Zasilanie zjeżdżalni realizowane będzie przez pompy o wydajności Q=100m3/h, przy h=14 m.s.w.  

Obieg nr 5 
Wanna z hydromasażem (6-7 osobowa) wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażone zostaną w dysze 

masujące powietrzne i wodne (nie mniej niż 30 dysz wodnych i 14 dysz powietrznych), oświetlenie podwodne typu 
LED. 
Pompy zasilające masażu wodnego Q=30m3/h przy h= 8 m.s.w.  
Dmuchawy zasilające masażu powietrznego Q=190m3/h. 
6.2.4.1.5 Wytyczne użytkowania. 
6.2.4.1.5.1 Czyszczenie basenów 

W celu prawidłowej eksploatacji basenów oraz spełnienia norm jakości wody należy zachować odpowiedni 
reżim czystości niecki basenowej w trakcie jej użytkowania. Kanały przelewowe, kratki przelewowe oraz 
powierzchnię „przybasenia” należy codziennie czyścić. Dno basenu należy czyścić co najmniej raz w tygodniu, a ściany 
raz na dwa tygodnie. Do czyszczenia basenu należy stosować “odkurzacz” podwodny umożliwiający dokładne 
oczyszczenie ścian i dna basenu bez konieczności spuszczania wody. W powyższych warunkach woda w basenach 
będzie wymieniana nie częściej niż jeden raz w roku. Wnętrze zbiorników przelewowych i zbiornika retencyjnego 
popłuczyn musi być gruntownie myte raz na pół roku.  
6.2.4.1.5.2 Dezynfekcja stóp 

Z instalacji uzdatniania wody basenowej zasilane są brodziki do stóp zlokalizowane w przejściach do „strefy 
czystej” basenów. Woda z brodzików odprowadzana jest do kanalizacji sanitarnej. Strumień wody zasilającej brodziki 
musi zapewnić minimum 1 wymianę /h.  Dopływ i odpływ wody do nogomyjki należy usytuować po przeciwległych 
stronach w sposób zapewniający właściwa cyrkulację i pełna wymianę wody – bez „zastoisk” wody. 
6.2.4.1.5.3 Droga transportowa 

Do budynku chemikalia dostarczane będą z zewnątrz drogą wewnętrzną, transportową przez parking. 
Zabrania się transportu chemikaliów inną drogą. Należy przewidzieć drogę transportową dla filtrów – Ø1800,  
H=2500mm. W uzasadnionych przypadkach należy przewidzieć rampę/pochylnię rozładunkową i/lub odpowiedni sprzęt 
umożliwiający bezkolizyjny rozładunek (w dostawie Wykonawcy). 
6.2.4.1.5.4 Personel obsługujący 

Do obsługi urządzeń stacji uzdatniania wody basenowej przewiduje się 2 osoby na zmianę, przeszkolone            
w zakresie obsługi urządzeń technologicznych i pracy z chemikaliami. 
Pożądane jest średnie wykształcenie techniczne (elektryk, mechanik). Konieczne przeszkolenie prowadzone będzie              
w czasie rozruchu instalacji przez dostawców.  Instalacja uzdatniania wody nie wymaga ciągłego nadzoru i jej obsługę 
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można połączyć z obsługą innych instalacji obiektu. Obiekt został wyposażony w zaplecze socjalne dla pracowników 
obsługi technicznej. 
6.2.4.1.5.5 Poziom hałasu i drgań 

Przewiduje się zastosowanie urządzeń wysokiej jakości zapewniających niski  poziom drgań i hałasu. 
6.2.4.1.5.6 Odpady stałe 

Odpady stałe w procesie uzdatniania wody basenowej to: opakowania po chemikaliach - wymienne pojemniki 
z tworzywa sztucznego i worki papierowe. Odpady stałe poza wymiennymi opakowaniami będą wywożone na 
wysypisko śmieci. Opakowania po chemikaliach będą przechowywane w magazynie do czasu odbioru przez firmę 
serwisującą instalację. Przewiduje się wymianę złóż filtracyjnych co 10 lat. 
6.2.4.1.6 Wymagania branżowe. 
6.2.4.1.6.1 Wymagania dla instalacji wodno-kanalizacyjnej 

a) Rurociągi wody napełniającej i uzupełniającej (z systemu odzysku i wodociągowej) należy doprowadzić do 
zbiorników przelewowych kończąc zaworami odcinającymi. 

b) Maksymalne obliczeniowe obciążenie basenów - 173 os./h 
– Średnia frekwencja dzienna - 0.3, praca basenu przez 16h (w godzinach 6.00 do 22.00). 
– Wymagana minimalna Ilość wody uzupełniającej  -   2768 osób dziennie x 30l/osobę x 0.3 = ok. 30 m3 

wody świeżej na dobę. 
– Dopuszczane jest ok. 30x7=210 m3 wody na tydzień (woda świeża z systemu odzysku + woda 

wodociągowa). 
– Do napełnienia basenów i instalacji uzdatniania wody potrzeba ok.  680 m3 wody wodociągowej. 
– Przy napełnianiu przez 72 godz.  wymagana wydajność to ok. 10 m3/h, 
c) Maksymalny wydatek zrzutu popłuczyn z filtrów wynosi Qmax.= 127 m3/h. Filtry  płukane są w godzinach 

nocnych. Dokładny czas i częstotliwość płukania filtrów zostanie ustalony w czasie rozruchu 
technologicznego. Popłuczyny z filtrów zrzucane są do zbiornika retencyjnego popłuczyn i dalej do 
kanalizacji sanitarnej (pozostałe ścieki po procesie odzysku – ok. 20% w stosunku do całkowitej ilości 
popłuczyn).  

      Każdy filtr płukany jest oddzielnie 2 razy w tygodniu. Płukanie nie może zostać przerwane. Ilości popłuczyn                
z filtrów: 

Obieg 1 (2 x filtr Ø1800) – 4 x 8.5 m3 (127 m3/h, zrzut w ciągu 4 minut)=34 m3  
Obieg 2 (2 x filtr Ø1800) – 4 x 8.5 m3 (127 m3/h, zrzut w ciągu 4 minut)=34 m3  
Obieg 3 (2 x filtr Ø1250) – 4 x 4 m3 (60 m3/h, zrzut w ciągu 4 minut)=16 m3  
Obieg 4 (2 x filtr Ø1250) – 4 x 4 m3 (60 m3/h, zrzut w ciągu 4 minut)=16 m3  
Obieg 5 (2 x filtr Ø1250) – 4 x 4 m3 (60 m3/h, zrzut w ciągu 4 minut)=16 m3  

      Łącznie 92 m3/tydz. 
d) Woda z opróżniania basenów i instalacji uzdatniania wody ok. 680 m3 - opróżnianie jeden raz w roku.  
e) Wymagania jakościowe wody napełniającej i uzupełniającej 
– jakość wody napełniającej dla obiegów basenowych musi spełniać wymagania stawiane dla wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
6.2.4.1.6.2 Wymagania dla instalacji ciepła technologicznego 

Uwaga: należy zapewnić bezwzględnie całoroczną dostawę ciepła. 
Regulacja temperatury wody w nieckach basenowych realizowana jest przez system automatyki technologii 

basenowej. 
Zawory  regulacyjne instalacji zasilającej wymienniki ciepła w wodę gorącą powinny zamykać się 

samoczynnie w przypadku zaniku zasilania elektrycznego. 
Regulacja temperatury w nieckach basenowych z dokładnością +/- 0.5 stopnia. 
Maksymalna temperatura wody podgrzanej w wymiennikach nie może przekraczać 50 0C.  
Parametry pracy wymienników ciepła/podgrzewaczy wody basenowej: 

Nr obiegu wodnego/ 
oznaczenie 
technologiczne wymiennika ciepła 

Maksymalna 
moc cieplna (przy napełnianiu woda 
wodociągową) 
[kW] 

Moc cieplna 
eksploatacyjna 
(maksymalna) 
[kW] 

WC1 290 80 
WC2 160 50 
WC3 75 30 
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WC4 75 30 
WC5 60 10 

Łączne maksymalne zapotrzebowanie eksploatacyjne - 200 kW  
 
6.2.4.1.6.3 Wymagania dla instalacji elektrycznych 

Instalacja elektryczna obejmuje doprowadzenie zasilania do szaf zasilająco sterujących poszczególnych 
„obiegów” wodnych instalacji technologicznych. 

Szafy z układem elektrycznym i układem sterowania są integralną częścią instalacji technologicznych                    
i dostarczone będą przez wykonawcę tych instalacji („obsługujące” system uzdatniania wody basenowej                        
i urządzenia rekreacji wodnej w basenach). 

System sterowania (w tym urządzenia kontrolno - pomiarowe) zostanie wyposażony w możliwość zdalnego 
monitorowania podstawowych parametrów pracy instalacji uzdatniania wody basenowej. 

Dla każdego „obiegu” wodnego przewiduje się dwa rodzaje zapotrzebowania: 
A - dla pracy ciągłej 24h/24h (instalacja uzdatniania wody) 
B - dla pracy okresowej 16h/24h (urządzenia rekreacji wodnej - atrakcje basenowe, oświetlenie podwodne              
w basenach). 

Obieg 1  
A  -  15 kW 
B  -  4 kW 

Obieg 2  
A  -  11 kW 
B  -  25 kW 

Obieg 3  
A  -  8 kW 
B  -  7 kW 

Obieg 4  
A  -  4 kW 
B  -  5 kW 

Obieg 5  
A  -  4 kW 
B  -  4 kW 

Moc zainstalowana łącznie – 87 kW 
Wszystkie urządzenia 3-fazowe 

6.2.4.1.7 Wymagania dla pomieszczeń technologii basenowej. 
Pomieszczenie stacji uzdatniania wody  (filtry, zbiorniki przelewowe, pompy itp.) 
- pomieszczenie z posadzką łatwo zmywalną z odprowadzeniem do kan. sanitarnej (kanały zrzutowe ścieków, kratki 
ściekowe – „porządkowe”) 
- wentylacja 2 w/h 
Magazyn – pomieszczenie dozowania korektora pH 
- wentylacja mechaniczna 5w stale działająca 
- kanalizacja bezodpływowa – neutralizator ścieków kwaśnych 
- kanalizacja sanitarna 
- zlew kwasoodporny + woda zimna + zawór z końcówką do węża 
- natrysk ratunkowy z wodą zimną (przy wejściu do pomieszczenia) 
- drzwi otwierane na zewnątrz 
- posadzka kwasoodporna 
- 2 x gniazdo podwójne 230V 
Magazyn – pomieszczenie  dozowania podchlorynu sodu 
- wentylacja mechaniczna 5w stale działająca 
- kanalizacja sanitarna 
- zlew kwasoodporny + woda zimna + zawór z końcówką do węża, 
- drzwi otwierane na zewnątrz 
- posadzka kwasoodporna 
- 2 x gniazdo podwójne 230V 
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Magazyn  koagulanta 
- kanalizacja sanitarna 
- zlew kwasoodporny + woda zimna + zawór z końcówką do węża, 
- posadzka kwasoodporna 
- 2 x gniazdo podwójne 230V 
Pomieszczenia magazynowe chemikaliów spełniają wymagania zawarte w Rozp. Min. Gospodarki Przestrzennej                 
i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków – 
Dz.Ust. nr 21 poz. 73 z 27.01.94r. 
6.2.4.1.8 Wymagania  dla rurociągów i armatury 
Rurociągi :     - PVC PN10, klejone, do wody pitnej 
Zawory odcinające:  - dla DN10-40 z PVC kulowe z napędem ręcznym, dla DN 50 i  większych przepustnice 
(zawory klapowe) z PVC z napędem ręcznym    
Orurowanie czołowe filtrów   - przepustnice (zawory klapowe) z PVC z napędem automatycznym (siłowniki 
elektryczne lub pneumatyczne) 
Zawory zwrotne :  dla DN 10-40 PVC kulowe PVC, dla większych – klapowe  PVC  
Uszczelnienia : EPDM, VITON 
Połączenia kołnierzowe : PN10 
Połączenia klejone : PN10  klej agresywny do PVC 
Połączenia gwintowane : uszczelnienie teflonowe 
Izolacja: brak 
6.2.4.1.9 Montaż urządzeń i rurociągów. 

Pompy i dmuchawy należy mocować do podłoża  śrubami z kołkami rozprężnymi. 
Montaż i próby instalacji prowadzić w oparciu o “ W.T.W. i O. rurociągów technologicznych z PVC”. 
Rurociągi należy układać  na podporach wykonanych z kształtowników stalowych i obejm do rur z wkładkami 
gumowymi  (rurociągi przeznaczone do zabetonowania w dnach niecek mocować do konstrukcji obejmami stalowymi 
- ocynkowanymi bez wkładek  gumowych). Podpory (podwieszenia ) należy mocować do konstrukcji niecki, 
elementów konstrukcji  budynku tj. słupy, podciągi, a w uzasadnionych przypadkach do podłogi   
(dla rurociągów przebiegających nisko – w pobliżu posadzki). 

Rurociągi wody biegnące z kanałów przelewowych niecki należy układać ze spadkiem 0.3% w kierunku 
zbiorników przelewowych. Zawory wymagające obsługi montować na rurociągach na wysokości nie przekraczającej           
2 m. Zachować wysokość przejść ewakuacyjnych 2.20 m, pozostałych 1.90 m.  
Przewody dozujące chemikaliów (przewody elastyczne zbrojone PVC lub PE PN16) należy montować w rurach 
osłonowych z PVC - klejonych. Rury osłonowe „układać” ze spadkiem 0.3% w taki sposób aby „zakończenia” rur 
osłonowych były zlokalizowane w miejscach poza strefą przebywania ludzi. Wyklucza się podłączanie przewodów 
dozujących chemikalia do rurociągów wodnych przy pomocy „trójników siodłowych”. 

Na rurociągach doprowadzających i odprowadzających wodę do niecek basenowych należy zainstalować 
zawory odcinające/serwisowe.  Zawory umieścić należy bezpośrednio przy ścianach niecek, w sposób umożliwiający 
spuszczenie wody z instalacji w razie awarii, bez konieczności opróżniania z wody niecek basenowych. 
6.2.4.1.9.1 Zagadnienia BHP . 

Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo ludzi przy montażu ciężkich aparatów. 
Zachować ostrożność przy klejeniu PVC ( patrz W.T.W. i O. Rurociągów technologicznych z  PVC ). Należy zapewnić 
środki pierwszej pomocy ( apteczka ) w miejscu wykonywania prac. 
Należy spełnić wszystkie wymagania zgodnie z Dz.U. nr 21 poz.73 z dn.27.01.94. 

Przygotowywanie chemikaliów dla potrzeb stacji uzdatniania może być dokonywane tylko przez 
przeszkolonych pracowników wyposażonych w okulary i rękawice ochronne, fartuchy, pompy ręczne do przetłaczania 
cieczy. 

Obsługa urządzeń stacji uzdatniania tylko przez przeszkolony personel. Stacja uzdatniania wody basenowej 
wymaga zmianowego dyżuru personelu technicznego. 

Transport chemikaliów musi odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności i może być dokonywany 
tylko przez osoby przeszkolone i wyposażone w fartuch, rękawice i okulary ochronne. Transport najkrótszą drogą               
z zewnątrz budynku. 
6.2.4.1.10 Wymagania  dla urządzeń uzdatniania wody basenowej i wyposażenia basenów. 
6.2.4.1.10.1 Pompy obiegowe (filtracyjne)  
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Pompy filtracyjne basenowe pionowe, z wirnikiem z tworzywa sztucznego THK, prefiltr oraz korpus pompy 
w całości wykonany z tworzywa sztucznego THK, pokrywa łapacza włosów wykonana z przeźroczystego tworzywa 
w celu inspekcji wnętrza prefiltra 
- system odpowietrzenia górnej przestrzeni korpusu pompy, zapobiegający suchobiegowi 
- pompa wyposażona w sprzęgło wału  
- typ uszczelnienia ceramicznego SiC/SiC/EPDM” 

Pompy należy wyposażyć w „falowniki” umożliwiające regulację prędkości obrotowej silników (a co za tym 
idzie regulację wydajności pomp), oraz pozwalają na uruchamianie pomp w trybie „soft-start”. 
6.2.4.1.10.2 Filtry instalacji uzdatniania wody basenowej 

Filtr pionowe, wielowarstwowe, ciśnieniowe, wykonane w technologii „zwojenia”, z wewnętrzną powłoką 
winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bar, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar. Króćce technologiczne wykonane 
zgodnie z normą DIN 19605/19643 lub równoważna, okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z normą DIN18820 
lub równoważna. Filtr posiada dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą 
infuzji podciśnieniowej. Filtr wyposażony w dodatkowy, zewnętrzny (na płaszczu filtra) właz dolny umożliwiający 
rewizję w strefie pod dnem dyszowym. 
Ilość dysz ok. 75 szt./ m2 
- 6 zaworów klapowych do sterowania pracą i płukaniem z siłownikami elektrycznymi (lub pneumatycznymi), 
system sterowania pracą filtra 

- wypełnienie szkłem aktywowanym + 50mm węgla aktywnego (Hcałk.=1200mm), 
6.2.4.1.10.3 Wymienniki ciepła (podgrzewacze wody basenowej) 

Wymienniki ciepła płaszczowo rurowe, materiał stal 316 L, wraz z izolacją fabryczną 
6.2.4.1.10.4 Lampy UV  

Lamp UV średniociśnieniowe z systemem balastów elektronicznych (gwarantującym automatyczne 
utrzymanie na odpowiednim – wymaganym w danej chwili – poziomie pobór energii, co wydłuża żywotność lamp 
do 18000 godzin), z automatycznym wycierakiem (systemem czyszczenia rur osłonowych), dotykowym ekranem 
sterującym (menu w j. polskim), korpus wykonany z polerowanej stali nierdzewnej 316L, wyposażone w czujnik 
monitorowania intensywności promieniowania UV, dawka promieniowania e=600 J/m2. 
6.2.4.1.10.5 Urządzenia kontrolno-pomiarowe wody basenowej 

Urządzenia kontrolno-pomiarowe wody basenowej, 4 parametry pomiarowe (pH-pomiar/regulacja,                 
Cl-pomiar/regulacja (CLF), Redox-pomiar, chlor związany – pomiar (CLT)), wyposażone w sondy chlorowe (CLT, 
CLF) membranowe, jednopunktowo kalibrowane z platynową końcówką pomiarową, napięciowy system sterowania 
pompami dozującymi. Urządzenie przystosowane do współpracy z kompaktową hydrostatyczną sondą poziomu 
wody, opartą na krzemowym czujniku tensometrycznym, dodatkowa możliwość pomiaru temperatury, sterowania 
wymiennikiem ciepła, sterowania dopuszczaniem wody, sterowania pompą obiegową. Interfejsy: Port RS 485 , USB 
dla kart pamięci, komunikacja: wbudowany serwer internetowy i internetowy interfejs użytkownika, rejestracja 
zdarzeń do 30 dni wstecz, ekran dotykowy, menu w j. polskim, st. ochrony IP65. 
6.2.4.1.10.6 Pompy dozujące środki chemiczne 

Należy zastosować cyfrowe pompy dozujące z automatyczną kontrolą i regulacją, napęd - silnik krokowy 
sterowany cyfrowo, zakres regulacji (1:1000), 0,006-6,0l/h 10bar (efekt ciągłego i płynnego dozowania). 
Wykonanie materiałowe – dedykowane do stosowanego środka chemicznego. 
6.2.4.1.10.7 Regulatory poziomu wody w zbiornikach przelewowych 

Regulatory poziomu z kompletem sond pomiarowych i zaworem do uzupełniania wody  z napędem 
elektrycznym. 
6.2.4.1.10.8 Zbiorniki przelewowe instalacji uzdatniania wody basenowej, zbiornik retencyjny popłuczyn 

Zbiorniki prostopadłościenne zgrzewane z płyt PP (polipropylen gr. 10mm), postument z płyty styrodurowej 
o wys. H=10cm, z kompletem króćców, przykrycie z płyty PP, właz 700x700mm, poziome obejmy usztywniające 
stalowe ocynkowane 100x50x3mm, wykonane co 300-400mm, zabezpieczające ściany zbiorników przed 
„wklęśnięciem/ugięciem do środka i na zewnątrz konstrukcji. 
6.2.4.1.10.9 Dmuchawy płukania powietrznego filtrów 

Dmuchawy bocznokanałowe (śrubowe), wyposażone w filtry powietrza i tłumiki hałasu 
UWAGA: montaż dmuchawy nie niżej niż 1m nad posadzką; zawór zwrotny na przewodzie tłocznym, rurowa pętla 
powietrzna (1m ponad lustro wody). 
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6.2.4.1.10.10 Pompy zasilające urządzeń rekreacji wodnej (masaże wodne, armatki i kaskady wodne, systemy 
zwilżania zjeżdżalni wodnej) 

Pompy monoblokowe poziome, wykonanie materiałowe: korpus  z tworzywa PP, wirnik z brązu lub z tworzywa 
sztucznego, wyposażone w filtry wstępne zanieczyszczeń (zintegrowane z pompą), klasa ochrony IP55. 
6.2.4.1.10.11 Dmuchawy zasilające urządzeń rekreacji wodnej (gejzery powietrzne, leżanki i ławeczki powietrzne, 

masaże powietrzne w wannach z hydromasażem) 
Dmuchawy bocznokanałowe (śrubowe), wyposażone w filtry powietrza i tłumiki hałasu 
UWAGA: montaż dmuchawy nie niżej niż 1m nad posadzką,   
zawór zwrotny na przewodzie tłocznym, rurowa pętla powietrzna (1m ponad lustro wody) zabezpieczająca przed 
zalaniem dmuchaw wodą po ich wyłączeniu 
6.2.4.1.11 Urządzenia wspólne dla wszystkich obiegów wodnych 
6.2.4.1.11.1 Fotometr  

Fotometr wieloparametrowy, pomiary: Cl (wolny), Cl (całkowity), pH, zasadowość, twardość, żelazo. 
6.2.4.1.11.2 Odkurzacz podwodny  
Odkurzacz podwodny automatyczny, system skanowania  powierzchni czyszczenia, zróżnicowane cykle pracy 4/6/8 
godzinne, pilot zdalnego sterowania z diodowym sygnalizatorem pełnego worka na zanieczyszczenia, wydajność 
wodna 16m3/h, kabel o długości 30m, prędkość liniowa czyszczenia 900m/h 
6.2.4.1.11.3 Pompa do chemikaliów  
Pompa ręczna do chemikaliów typu beczkowego, tworzywowa – 2 szt. 
6.2.4.1.11.4 Podnośnik dla niepełnosprawnych 
Basenowy, mobilny, podnośnik dla niepełnosprawnych, montaż w tulei posadzkowej (2 szt.), wykonanie odporne 
na korozję, zasilany akumulatorowo  
6.2.4.2 Branża sanitarna 
Rozwiązania związane z instalacjami sanitarnymi powinny umożliwić spełnienie wymagań Warunków Technicznych 
w zakresie maksymalnej wartości wskaźnika EP. Ostateczne określenie szczegółowych rozwiązań technicznych 
będzie możliwe na etapie sporządzenia Charakterystyki Energetycznej budynku. 
6.2.4.2.1 Przyłącza i zewnętrzne instalacje: 

Zapotrzebowanie wody dla projektowanego obiektu należy przyjąć zgodnie z normą PN- 92/B-01706                  
i wystąpić o Warunki Techniczne do MPWiK w ilości pokrywającej zapotrzebowanie na cele bytowo-socjalne oraz 
cele przeciwpożarowe.  

Odprowadzenie ścieków sanitarnych należy przewidzieć do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez 
przyłącza, które zostaną zaprojektowane zgodnie z Warunkami technicznymi, wydanymi przez MPWiK, do których 
uzyskania zobowiązany jest Wykonawca.  

Ilość ścieków sanitarnych odprowadzanych z obiektu należy przyjąć zgodnie z normą PN-EN 12056. Ścieki 
technologiczne odprowadzane z części gastronomicznej, przed włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej, należy 
podczyścić w separatorach tłuszczowych. 
6.2.4.2.2 Węzeł cieplny i instalacje c.o. 
 Zaopatrzenie w ciepło zaprojektować poprzez lokalne źródło ciepła. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
jako czynnika energetycznego: 
- woda z miejskiej sieci ciepłowniczej, 
- paliwa gazowego, 
- energii elektrycznej. 
 Wyklucza się stosowanie kotłowni na paliwo stałe. Zamawiający dopuszcza zastosowania zasilania w ciepło 
z sieci miejskiej jako źródło podstawowe lub uzupełniające. 
 Z węzła cieplnego zasilane będą następujące instalacje odbiorcze: 
-instalacja c.o. dla zasilania grzejników konwekcyjnych, 
-instalacja c.o. dla zasilania ogrzewania podłogowego, 
-instalacja c.t. do podgrzewania wody basenowej, 
-instalacja c.t. dla nagrzewnic wentylacyjnych, 
-instalacja ciepłej wody użytkowej. 
 Należy zaprojektować oddzielne instalacje dla poszczególnych odbiorów ciepła. Każda instalacja musi być 
zaprojektowania wraz z zalegalizowanym licznikiem ciepła. 
 W przestrzeni hali basenowej należy przewidzieć ogrzewanie podłogowe wspomagane ogrzewaniem 
grzejnikowym. 
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 W przestrzeni zaplecza szatniowo-sanitarnego należy przewidzieć ogrzewanie podłogowe z ewentualnym 
wspomaganiem ogrzewaniem grzejnikowym. 
 W przestrzeni saunarium przewidzieć ogrzewanie podłogowe z ewentualnym wspomaganiem ogrzewaniem 
grzejnikowym. 
 W pozostałych przestrzeniach obiektu należy przewidzieć wodne ogrzewanie grzejnikowe zapewniającej 
normatywne temperatury powietrza w pomieszczeniach. 
 W projekcie należy przewidzieć wariant kogeneracji o mocy elektrycznej odpowiednio dobranej do 
zapotrzebowania obiektu, tak aby można było zoptymalizować łączne zużycie energii cieplnej i elektrycznej 
 Na etapie koncepcji należy przedstawić łączne zbiorcze zestawienie zużycia energii, ciepła i wody oraz 
określić poziom energooszczędności. Na etapie projektu budowlanego należy sprawdzić dostępność źródeł zasilania 
dla agregatu i odbioru energii elektrycznej i cieplnej. W uzgodnieniu z Zamawiającym po analizie kosztów zostanie 
stwierdzona zasadność realizacji w projekcie instalacji agregatu kogeneracyjnego. 
 W projekcie należy przewidzieć instalacje paneli solarnych dla podgrzewu c.w.u. i wody basenowej.  
6.2.4.2.3 Instalacja wentylacji 

Należy zaprojektować wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową z odzyskiem ciepła gwarantującą 
uzyskanie parametrów powietrza spełniających wymagania norm, dla poszczególnych pomieszczeń, zapewniającą 
komfort wentylacyjny w obszarze przebywania ludzi, w szczególności korzystających z basenu sportowego i atrakcji 
wodnych.  
 Obiekt należy podzielić na strefy charakteryzujące się zbliżonymi funkcjami użytkowymi oraz wymaganiami 
dotyczącymi jakości powietrza oraz jego parametrów. Podział obiektu na strefy powinien następnie zdeterminować 
dobór urządzeń oraz systemów wentylacyjnych dedykowanych dla danego obszaru.  
 Dokładny podział budynku na strefy użytkowe powinien zostać dokonany przez wykonawcę w oparciu                
o analizę funkcjonalności i wymagań stawianych poszczególnym pomieszczeniom oraz ich wzajemne 
rozmieszczenie. 

Dla pomieszczeń danej strefy należy zaprojektować układ wentylacji i klimatyzacji (w zależności od 
wymagań), nawiewno-wywiewnej oraz wywiewnej dla pomieszczeń szatniowych. Na potrzeby pomieszczeń 
powietrze doprowadzane i odprowadzane będzie przez sieć kanałów układanych w przestrzeni sufitu 
podwieszanego. Nawiew i wywiew należy zaprojektować przez nawiewniki i wywiewniki zlokalizowane w suficie 
podwieszanym. Powietrze do pomieszczeń dostarczyć w oparciu o stało przepływowy układ nawiewu powietrza 
świeżego. Na instalacji nawiewnej i wywiewnej należy zabudować regulatory stałego przepływu powietrza CAV oraz 
przepustnice z siłownikami on-off dające możliwość wyłączenia z obsługi nieużywanych pomieszczeń. 

Powietrze uzupełniające do toalet doprowadzić w sposób naturalny  przez  kratki  transferowe oraz przez 
nieszczelności w drzwiach do pomieszczeń WC. 

Dla każdej kabiny toaletowej zamontować oddzielny zawór wyciągowy. 
W centrali wentylacyjnej powietrze będzie filtrowane oraz ogrzewane i chłodzone w zależności od potrzeb, 

do parametrów powietrza w pomieszczeniu. Centralę należy wyposażyć w wysokosprawny krzyżowy wymiennik 
odzysku ciepła. Dla zachowania kryterium hałasu system zaopatrzyć w tłumiki akustyczne. 

Wentylatory w centralach wentylacyjnych wyposażyć w falowniki, aby regulować całkowitą ilość powietrza 
w zależności od obciążeń obsługiwanych obszarów. 
 Sterowanie wentylacją powinno odbywać się poprzez niezależne czujniki temperatury na wywiewie            
i nawiewie. Należy zapewnić realizacje funkcji auto wietrzenia danej strefy po osiągnięciu  zadanych parametrów 
poprzez czujniki wilgotności i temperatury strefowe. 
 Należy przyjąć ok. 80% stopień odzysku ciepła z powietrza z wentylacji w obszarach obsługiwanych przez 
centrale wentylacyjne. 
 Dobierając parametry technologiczne należy kierować się obowiązującymi normami oraz następującymi 
zasadami: 

 zapewnieniem 30 m3/h świeżego powietrza na jednego korzystającego z obiektu, 
 usunięciem zysków ciepła i wilgoci, 
 zapewnieniem komfortu cieplnego i wilgotnościowego w strefach przebywania ludzi, 
 zapewnieniem braku roszenia na powierzchniach przegród zewnętrznych (np. okien). 
 minimalizacją zużycia ciepła dla ogrzewania powietrza wentylacyjnego, 
 możliwością zastosowania ciepła niskotemperaturowego. 

 Wszystkie elementy systemu, w tym urządzenia, przewody wentylacyjne oraz osprzęt, powinny zostać 
zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem agresywnego działania wilgotnego powietrza oraz związków chloru. 
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 Systemy wentylacji powinny zapewniać nieprzekraczanie wartości hałasu wewnątrz budynku w miejscach 
przebywania ludzi (wg normy PN-87/B-02151/02): 
- powierzchnie basenu:   - 45 dB(A), 
- biura    - 40 dB(A). 
6.2.4.2.3.1 Hala basenu sportowego i hala basenu rekreacyjnego 
 Hale basenowe winny być wyposażona w system grzewczo-wentylacyjny zapewniający: 

 temperaturę powietrza na poziomie 2830C (hala basenu sportowego), 
 temperaturę powietrza na poziomie 3032C (hala basenu rekreacyjnego), 
 utrzymanie wilgotności względnej na poziomie 5055%, 
 zapobieganie wykraplaniu się pary wodnej na zimnych powierzchniach przegród (okien, ścian zewn. itp.). 

 Centrala typu basenowego powinna być wyposażona w blok mieszania powietrza, filtrów, odzysku ciepła 
(min. 80%), wodnej nagrzewnicy i wentylatorów oraz instalację zasilająco-sterującą. Ze względu na 
niebezpieczeństwo uszkodzenia konstrukcji budynku spowodowanego nadmierną wilgotnością względną powietrza, 
centrala basenowa musi pracować w sposób ciągły. Centralę należy tak dobrać, aby zapewnić odpowiednie 
parametry cieplne i wilgotnościowe oraz aby pokryć część strat ciepła przez przenikanie. 
 Parametry te winny być mierzone i regulowane automatycznie. 
6.2.4.2.3.2 Zaplecza szatniowo - sanitarne 
 Wentylację pomieszczeń szatni, natrysków i sanitariatów przy szatniach należy zaprojektować jako 
wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągowa oraz instalację wyciągową. Instalacja wentylacji mechanicznej ma 
za zadanie dostarczenie świeżego powietrza do pomieszczeń ze względów higienicznych, odprowadzenie pary 
wodnej oraz utrzymanie stałej temperatury 24C. Przepływ powietrza następować będzie od pomieszczeń 
„czystych" - (szatnie, przebieralnie) do pomieszczeń „brudnych" - (toalety, natryski). 
 Dla pozostałych pomieszczeń należy dobrać i zaprojektować wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną 
i/lub wyciągową zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi. 
 W pomieszczeniach charakteryzujących się dużymi zyskami ciepła jak np. siłownia czy sala fitness w celu 
zwiększenia komfortu należy przewidzieć system chłodzenia powietrza. 
 W przypadku realizacji sauny suchej, łaźni parowej należy zaprojektować wentylację okresową 
uruchamianą w okresach nie użytkowania pomieszczeń. 
 Pomieszczenia magazynowania i dozowania środków chemicznych należy zaprojektować zgodnie                 
z Rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków 
(Dz. U. z 1994 r., nr 21 poz. 73). 
6.2.4.2.3.3 Strefa gastronomiczna 

Wentylację pomieszczeń należy zaprojektować jako wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, 
oddzielną dla części kuchennej z zapleczem i dla części konsumpcyjnej.  
 Instalacja wentylacji mechanicznej ma za zadanie dostarczenie świeżego powietrza do sali konsumpcyjnej 
ze względów higienicznych oraz utrzymanie temperatury nawiewu latem 18°C/ zimą 20°C. 
Do części kuchennej wentylacja mechaniczna ma za zadanie dostarczenie świeżego powietrza ze względów 
technologicznych, oraz utrzymanie temperatury nawiewu latem 18°C/ zimą 18°C.  
 Wywiew z części kuchennej poprzez okapy. Okapy nad urządzeniami grzewczymi z filtrami tłuszczy. 
Centrala kuchenna przeznaczona do usuwania powietrza z okapów, wyposażona w zespół filtrów przeznaczonych 
do tego celu, oraz o konstrukcji umożliwiającej jej mycie. Centrale nawiewne i wywiewne dla kuchni wyposażone w 
wymienniki krzyżowe, przeciwprądowe, lub glikolowe o sprawności temperaturowej min. 70. 
6.2.4.2.3.4 Strefa administracyjna 
 Wentylację pomieszczeń administracyjnych zaprojektować jako wentylację mechaniczną nawiewno-
wyciągowa oraz instalację wyciągową. Instalacja wentylacji mechanicznej ma za zadanie dostarczenie świeżego 
powietrza do pomieszczeń ze względów higienicznych oraz utrzymanie temperatury 20C. 
6.2.4.2.4 Instalacja klimatyzacji 
 Zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych stref użytkowych obiektu instalację wody lodowej lub 
klimatyzacji freonowej należy przewidzieć w: strefie holu wejściowego, hali basenowej (osuszanie), podbasenie 
(opcjonalnie), pomieszczeniu ratowników, pomieszczeniach administracji, pomieszczenie rozdzielni eNN, 
serwerowni oraz sali konsumpcyjnej w części gastronomicznej (oddzielnie dla bawialni) oraz sali konferencyjnej. 
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 Dodatkowo w celu wstępnego chłodzenia powietrza nawiewanego do pomieszczeń należy przewidzieć 
agregaty skraplające współpracujące z chłodnicami wodnymi lub freonowymi central wentylacyjnych zgodnie                 
z przedstawionymi wymaganiami dotyczącymi central wentylacyjnych. 
 Klimatyzacja musi być podzielona na strefy tak, aby w poszczególnych strefach jak Administracja, 
Gastronomia, oraz przy saunach można było odrębnie regulować temperaturę.  
 Niedopuszczalny jest montaż urządzeń na poziomie terenu oraz elewacji budynku, wszystkie agregaty 
należy zlokalizować na dachu budynku, w części najmniej eksponowanej. Dla central i urządzeń kubaturowych 
wymagane systemowe, estetyczne elementy osłonowe (elewacyjne systemy żaluzjowe/lamelowe). 
6.2.4.2.5 Instalacja wodociągowa 
 Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru: 20 dm3/s. Zapotrzebowanie wody na cele p.poż 
wewnętrzne: 2 dm3/s. Istniejący hydrant przy ul. Moniuszki, w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych, 
do zachowania lub przebudowy. 
 Obliczeniowe zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze oraz technologiczne należy określić na 
etapie przygotowania dokumentacji projektowej. 
 W celu umożliwienia dostawy wody na cele bytowo-gospodarcze, technologiczne oraz ochrony p.poż dla 
obiektu należy wykonać przebudowę sieci wodociągowej i wykonać przebudowę przyłącza wodociągowego do 
przedmiotowego obiektu oraz lub przebudować istniejącą studnię wodomierzową lub zabudować nową wraz 
zestawem wodomierzowym zgodnie z wymaganiami MPWiK. 
 W pomieszczeniu hydroforu należy przewidzieć zestaw hydroforowy pracujący na cele bytowe, 
technologiczne oraz p.poż obiektu, chyba, że gwarantowane ciśnienie w wodociągu będzie wystarczające. 

Ochronę przeciwpożarową budynku należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 (D.U. 2010.Nr 109 poz. 719) oraz warunkami technicznymi              
z dnia 12 kwietnia 2002, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn.zm.). 

Jako źródło wody dla instalacji hydrantowej należy przewidzieć miejską sieć wodociągową lub zbiornik 
przeciwpożarowy. Rozdzielenie instalacji na wodę użytkową, technologiczną i hydrantową należy przewidzieć                 
w pomieszczeniu przyłącza wody, za zestawem wodomierzowym. Na odejściu wody na cele bytowe należy 
zainstalować zawór pierwszeństwa (lub elektrozawór) w celu odcięcia zasilania wody dla tej instalacji  w przypadku 
pożaru. 

Instalację wody hydrantowej należy przewidzieć jako nawodnioną w układzie pierścieniowym. Należy 
przewidzieć możliwość odłączania zasuwami tych części przewodów zasilających, które znajdują się pomiędzy 
włączeniami rurociągów. Zapewnić odcięcie poszczególnych sekcji pierścienia głównego zasuwami odcinającymi               
z regulowaną blokadą zasuw. 

Instalację wody hydrantowej należy przewidzieć z rur stalowych podwójnie ocynkowanych klasy OC2 
łączonych na gwint. 

Ciśnienie na zaworze hydrantowym położonym najwyżej i najniekorzystniej powinno mieć minimum 0,2 
MPa. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej nie powinno przekraczać 1,2 MPa, 
przy czym na zaworach odcinających hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7 MPa. 

W obiekcie należy przewidzieć hydranty: 
 HP - 25 - w strefach pożarowych kategorii ZL 
 HP – 52 – w pomieszczeniach magazynowych, technicznych 

Hydranty 25, 52 należy umieścić przy drogach komunikacji ogólnej, a w szczególności: 
 przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku, 
 przy wyjściach z budynku, w przejściach i na korytarzach, w ciągach komunikacyjnych, przy wyjściach na 

przestrzeń otwartą lub przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń magazynowych i technicznych. 
Rurociągi należy zaizolować przeciwroszeniowo. W przypadku instalacji prowadzonej w przestrzeniach 

nieogrzewanych należy przewidzieć zastosowanie ogrzewania kablem grzewczym w izolacji termicznej. Kable 
grzewcze należy zasilić ze źródła rezerwowego. 
 Podejścia do hydrantów projektować w bruzdach ściennych, natomiast szafki hydrantowe, wnękowe, 
podtynkowe. Instalowanie hydrantów wewnętrznych powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w Polskich 
Normach. Wszystkie urządzenia i elementy montażowe winny posiadać odpowiednie atesty pożarowe. 
 Za zestawem hydroforowym należy dokonać rozdziału instalacji wodociągowej na wodę do celów p.poż 
wewnętrznych, wodę na potrzeby technologii basenowej, wodę na potrzeby gastronomii, wodę na cele bytowo-
gospodarcze. Na każdym odejściu należy zastosować zawór antyskażeniowy odpowiedniej klasy. 
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 W obiekcie należy wykonać instalację zimnej wody użytkowej, instalację ciepłej wody użytkowej oraz 
cyrkulacji, instalację hydrantową p.poż, instalację wodociągową na potrzeby technologii basenowej w układzie 
rozgałęźnym. Dla głównych przewodów, pionów i podejść do grup odbiorców instalację wody zimnej należy 
przewidzieć z materiałów niepalnych posiadającymi atesty PZH o dopuszczeniu do stosowania w instalacjach wody 
pitnej. Wodę należy doprowadzić do wszystkich przyborów sanitarnych. 

Instalację wody ciepłej, zmieszanej oraz cyrkulacyjnej i wszystkie podejścia do przyborów należy 
przewidzieć z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PE-Xc w warstwach podłogowych oraz 
polipropylenu PN-20 w sufitach podwieszanych. 
 Przy doborze rozwiązań należy wziąć pod uwagę agresywne działanie wilgotnego powietrza oraz zawartych 
w nim związków chloru w obszarach związanych z nieckami basenowymi. 

Przygotowanie CWU odbywać się będzie w węźle cieplnym a w przypadku dużej odległości od niego w 
pojemnościowych podgrzewaczach elektrycznych (pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego). Ciepła 
woda doprowadzona do odbiorników będzie miała temperaturę nie mniejszą niż 55°C. W celu zapewnienia 
wymaganej temperatury wody należy zaprojektować instalacje cyrkulacji ciepłej wody. Na przewodach 
cyrkulacyjnych należy przewidzieć wielofunkcyjne zawory termostatyczne oraz zawory równoważące. 

Instalację wodociągową ciepłej wody należy zaprojektować tak, aby umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub 
okresowej dezynfekcji metodą termiczną, chemiczną lub fizyczną, bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych 
w niej wyrobów. 

W celu zabezpieczenia użytkowników przed przypadkowym poparzeniem w sanitariatach ogólnodostępnych 
należy zastosować baterie termostatyczne (wymaga akceptacji Zamawiającego). W przypadku zastosowania 
zwykłych baterii należy na odejściu instalacji na węzeł sanitarny lub bezpośrednio przed baterią zabudować 
termostatyczny zawór mieszający. 

W pomieszczeniach z pisuarem lub mających więcej niż 4 kabiny ustępowe, a także w sanitariatach dla 
niepełnosprawnych oraz pomieszczeniach technicznych i innych wskazanych w PFU należy przewidzieć zawory ze 
złączką do węża. 

Instalację wody ZW i CWU należy zaizolować termicznie celem ograniczenia strat ciepła, a wody zimnej 
celem zabezpieczenia przed roszeniem. W przypadku instalacji prowadzonej w przestrzeniach nieogrzewanych 
należy przewidzieć zastosowanie ogrzewania kablem grzewczym w izolacji termicznej. Kable grzewcze należy zasilić 
ze źródła rezerwowego. 
 Dla technologii gastronomii – woda technologiczna, zmiękczona. 
6.2.4.2.5.1 Instalacje podlewania zieleni 

Dla trawników i zieleni wysokiej należy założyć podlewanie ręczne przy pomocy rozkładanych w terenie 
przenośnych zraszaczy przyłączanych do punktów poboru wody instalacji podlewania zieleni przy  
pomocy elastycznych węży ogrodowych. Zakładana maksymalna wydajność dla pojedynczego zraszacza 1000 
dm3/h,  a jednoczesność  pracy  zraszaczy  maksymalnie  25%.  Jako  punkty  poboru  wody należy  rozmieścić,              
w  miarę równomiernie, w terenach zielonych puszki poboru wody dla podlewania zieleni o średnicy 3/4”                   
z szybkozłączami typu ogrodowego. Szybkozłącza puszek w wykonaniu z zaworami odcinającymi. Puszki 
przyłączeniowe osadzone w krążkach betonowych, oznaczona. 

Każdy z punktów poboru wody powinien być wyposażony w zawór odwadniający. 
Dla zieleni wewnętrznej w hali basenowej, w klombach/zespołach oraz roślin wymagających szczególnej 

pielęgnacji należy przewidzieć automatyczne podlewanie za pomocą linii kroplujących ze sterowaniem ich pracą 
przy pomocy programatorów czasowych. Linie kroplujące z rozstawem kroplowników co 33 cm, rozłożone w 
zieleńcach dla uzyskania równomiernego podlewania, zamocowane do podłoża na szpilki. Zakładana wydajność linii 
kroplujących na metr bieżący linii 12 dm3/h, z sekwencyjnym załączaniem poszczególnych gałęzi instalacyjnych. 
Należy przewidzieć wykorzystanie systemu do nawożenia roślin. Zasilanie instalacji podlewania kroplowego 
wymaga uzdatniania wody szarej (z odwodnienia dachów), nie zalecana jest też woda o dużej twardości lub 
zawartości żelaza, co oznacza zainstalowanie dodatkowych filtrów. Podejścia instalacji wodociągowych do układów 
automatycznego podlewania zieleni wyposażone w filtry siatkowe wody. Linie kroplujące z kompensacją ciśnienia. 

Instalacje  podlewania  zieleni  wykonane  w  technologii  PEHD  o  połączeniach  zgrzewanych.   
6.2.4.2.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 Obliczeniowe przepływy ścieków dla obiektu należy określić na etapie przygotowania dokumentacji 
projektowej. 
 Ścieki sanitarne z obiektu należy odprowadzić do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, w tym celu należy 
wykonać przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej. 
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 Należy wykonać instalację odprowadzającą ścieki ze wszystkich przyborów sanitarnych w budynku. 
 Należy wykonać instalację odprowadzającą ścieki z wpustów kanalizacyjnych. 
 Należy wykonać instalację odprowadzającą ścieki z liniowych odpływów prysznicowych. 
 Należy wykonać instalację odprowadzającą ścieki technologiczne z budynku. Ścieki technologiczne                     
z obszaru kuchni należy odprowadzać poprzez separator tłuszczy z osadnikiem. Rury z urządzeń technologicznych 
kuchni w tym zmywalni wykonać z rur odpornych na podwyższone temperatury. 
 Odwodnienie posadzki w hali basenowej należy wykonać za pośrednictwem odwodnień liniowych 
usytuowanych dookoła niecek basenów wewnętrznych. Przy doborze rozwiązań należy wziąć pod uwagę agresywne 
działanie wody basenowej. 
 Należy wykonać instalację umożliwiającą spust wody ze wszystkich zbiorników technologii basenowej oraz 
zbiornika retencyjnego wody deszczowej. W tym celu przy każdym zbiorniku należy wykonać przegłębienie w płycie 
fundamentowej budynku o głębokości co najmniej 50 cm poniżej poziomu posadzki w zbiornikach. 
 Na dnie każdego zagłębienia (studzienki) należy zamontować wpust kanalizacyjny o średnicy dn100                    
z rusztem ze stali nierdzewnej. 
 Należy przewidzieć wpusty odwadniające posadzkę podbasenia. 
 Należy przewidzieć odpływy kanalizacyjne ze wszystkich filtrów układu technologii basenowej. 
 Należy przewidzieć wpusty kanalizacyjne w pobliżu pomp obiegowych technologii basenowej. 
Z uwagi na konieczność odprowadzenia ścieków ze wszystkich przegłębień wykonanych w płycie fundamentowej 
oraz poziomu posadzki podbasenia należy przewidzieć instalację kanalizacji prowadzoną pod płytą fundamentową 
budynku. 

Instalację wewnętrzną: piony, podejścia do pionów oraz poziome przewody odpływowe należy 
zaprojektować z rur kanalizacyjnych PVC typu wewnętrznego kielichowych, łączonych na uszczelkę elastomerową. 
Na pionach kanalizacyjnych zabudować rewizje 50cm nad posadzką – na najniższej kondygnacji, oraz przed każdą 
odsadzką. 

Należy przewidzieć odprowadzenie ścieków z opróżnienia zładu instalacji w węźle cieplnym grawitacyjnie 
do studzienki schładzającej przewodami kanalizacyjnymi z żeliwa sferoidalnego poprzez wpusty DN100 a następnie 
włączenie do kanalizacji sanitarnej. 

Należy przewidzieć odprowadzanie skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych przewodami do najbliższego pionu 
kanalizacji sanitarnej. Przed podłączeniem przewodów do pionu należy wykonać zasyfonowanie (przerwę 
powietrzną). Przewody w budynku należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą 
systemowych obejm i systemu zawiesi. Piony kanalizacyjne oraz podejścia do przyborów powinny być prowadzone 
w ściankach działowych lub w warstwach posadzki. 

Wszystkie przybory sanitarne należy zasyfonować. 
Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi, bądź zakończyć 

zaworami napowietrzającymi. Zawory napowietrzające należy montować nad sufitem podwieszanym. 
Instalację kanalizacji podposadzkowej należy przewidzieć wykonać z rur PVC klasy S (SN8 - SDR34). Na końcach 
głównych ciągów kanalizacyjnych biegnących pod posadzką oraz przed wyjściem przewodu z budynku, należy 
przewidzieć przewody rewizyjne wyprowadzone do poziomu posadzki. 
 Należy przewidzieć jeśli to będzie konieczne przepompownie ścieków umożliwiające przetłoczenie ścieków    
z instalacji prowadzonej pod płytą fundamentową budynku, poprzez studnie rozprężne, do planowanego przyłącza 
kanalizacji sanitarnej. 
 W projekcie należy przewidzieć wstępne podgrzewanie wody zimnej dla przygotowania c.w.u. poprzez 
odzysk ciepła ze ścieków odprowadzanych do kanalizacji z natrysków. 
 Wody popłuczne, uzyskiwane w wyniku płukania wstecznego filtrów podciśnieniowych, a także wody 
deszczowe z powierzchni dachu, będą magazynowane w zbiornikach, podczyszczane i ponownie wykorzystywane 
(do spłukiwania, podlewania). 
6.2.4.2.7 Instalacja kanalizacji deszczowej 
 Wody opadowe z terenu inwestycji należy odprowadzić do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, w tym 
celu należy wykonać przebudowę przyłączy kanalizacji deszczowej. 
 Należy dążyć do maksymalnego zagospodarowania wody opadowej na działce Zamawiającego oraz 
minimalizację ilości wód opadowych odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 
 W tym celu należy przewidzieć zbiorniki retencyjne lub rozsączające o odpowiedniej pojemności. 
 Należy przewidzieć przepompownię wód opadowych współpracującą ze zbiornikami retencyjnymi, 
odprowadzającą wody opadowe poprzez przyłącze do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 
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 Należy wykonać zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody opadowe oraz 
roztopowe z nawierzchni utwardzonych jak chodniki, parkingi. W tym celu należy przewidzieć wpusty oraz 
odwodnienia liniowe. 
 Zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej należy wprowadzić do zbiornika retencyjnego. 
 Wody opadowe oraz roztopowe z powierzchni dróg oraz parkingów przed wprowadzeniem do zbiornika 
retencyjnego należy podczyścić w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku. 

Wody opadowe z powierzchni całości zlewni dachów i zadaszenia należy odprowadzić układem rurociągów 
w systemie podciśnieniowym lub grawitacyjnie, z podgrzewanymi wpustami dachowymi i rynnami zbiorczymi. 

Wody opadowe z wpustów dachowych należy odprowadzić przy pomocy przewodów z HDPE montowanych 
przez zgrzewanie doczołowe. Wszystkie wpusty należy przewidzieć w wersji ogrzewanej kablem grzewczy w formie 
pierścienia grzewczego 230V/18W/mb z kablem przyłączeniowym. 

Rury należy mocować za pomocą konstrukcji stalowej dostarczanej przez producenta. 
Zaleca się prowadzenie rur spustowych wewnątrz lub w obudowie. W przypadku prowadzenia rur na 

zewnątrz należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej naturalnej lub patynowanej, integrując odcień z kolorystyką 
obiektu, stosując kompletne rozwiązania jednego producenta. 

Instalację kanalizacji deszczowej podposadzkowej należy przewidzieć z rur PVC klasy S (SN8 SDR34).  
 Należy wykonać (wewnętrzny lub zewnętrzny) zbiornik retencyjny wody deszczowej z dachu budynku                
o odpowiedniej pojemności do którego należy wpiąć instalację odwodnienia dachu. 
 Wodę ze zbiornika retencyjnego należy wykorzystywać do podlewania. 
 Rury kanalizacji deszczowej muszę mieć szczelność nie mniejszą niż 12 m sł. w. (możliwa wysokość 
spiętrzenia wody), oraz muszą być zaizolowane termicznie przeciwroszeniowo w ogrzewanych pomieszczeniach 
(dotyczy to szczególnie poziomych odcinków). 
 Nadmiar wód deszczowych z wewnętrznego zbiornika wód deszczowych należy przepompowywać do 
zewnętrznego zbiornika wód deszczowych, w tym celu należy zastosować (w podbaseniu jeśli zbiornik wewnętrzny) 
przepompownię wód deszczowych.   
6.2.4.2.8 Gaz. 
Instalację gazu zaprojektować do urządzeń kuchennych wg technologii kuchni.  
W przypadku realizacji w projekcie instalacji agregatu kogeneracyjnego instalację gazu należy doprowadzić do 
agregatu. 
Na elewacji budynku należy przewidzieć szafkę gazową z zaworem elektromagnetycznym współpracującym                   
z systemem detekcji gazu w pomieszczeniu źródła ciepła. 
6.2.4.3 Branża elektryczna  
6.2.4.3.1 Zasilanie obiektu 

Obiekt będzie zasilany w energię elektryczną z przyłącza elektroenergetycznego NN. Zgodnie                            
z Oświadczeniem o Możliwości Przyłączenia do Sieci Dystrybucyjnej z dnia 10.03.2022 wydanym przez PGE 
Dystrybucja S.A. istnieje możliwość przyłączenia projektowanego obiektu oraz dostaw energii z mocą 400 kW. 

Przyłączenie obiektu do sieci będzie wymagać: 
- złożenia w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna, Rejon Energetyczny Skarżysko Kamienna, 
kompletnego wniosku o określenie warunków przyłączenia, 
- wybudowania przyłączenia niskiego napięcia, 

Szczegółowy zakres prac niezbędnych do przyłączenia obiektu do sieci zostanie określony w warunkach 
przyłączenia, które zostaną wydane na podstawie złożonego wniosku. Przyłączenie realizowane będzie po 
spełnieniu warunków formalno - prawnych na zasadach określonych w umowie przyłączeniowej.  
6.2.4.3.2 Rozdział energii elektrycznej 

Rozdział energii odbywać będzie się z rozdzielnic głównych NN odpowiednio zasilania podstawowego                  
i rezerwowego. Rozdzielnice główne obiektu zlokalizowane zostaną w wydzielonych pomieszczeniach ruchu 
elektrycznego. Rozdzielnice będą zasilone liniami zasilającymi prowadzonymi z przyłącza elektroenergetycznego 
zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przyłączeniowymi. 
Rozdzielnice N.N – 0,4 kV służące do rozdziału energii i zabudowy aparatury zabezpieczająco-łączeniowej winny 
być wykonane: 

Rozdzielnica główna RGNN – szyny o odpowiednim prądzie, obudowa metalowa ustawione na cokole                 
w pomieszczeniu wydzielonym, mocowane do podłoża. Rozdzielnica wyposażona w wyłączniki, zabezpieczenia, 
niezbędne sterowanie, analizator parametrów sieci. Wyłączniki główne rozdzielnic przewidzieć z wyzwalaczem 
wzrostowym umożliwiającym wyłączenie rozdzielni spod napięcia przyciskiem (wyłącznik główny pożarowy prądu). 
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Obwód wyłącznika głównego pożarowego (od rozdzielni do przycisku) wykonać przewodem ognioodpornym             
z podtrzymaniem funkcji 180 min i odporności E-90.  

Rozdzielnicę główną niskiego napięcia RGNN zaprojektować jako jednosekcyjną.  
Rozdzielnica składała się z następującego podstawowego wyposażenia: 
- pole zasilające z wyłącznikiem głównym,  
- pola odbiorcze z rozłącznikami bezpiecznikowymi z dwustronnym rozłączaniem, wyposażone w sprężynowy 
mechanizm migowy operacji łączeniowych (pola 160 A, 250 A, 400A, 630 A)  
- podzielone na grupy funkcjonalne ; 
- wszystkie wyłączniki wyposażone w wyzwalacze nadprądowe selektywne. 
W rozdzielni głównej zainstalowana zostanie bateria kondensatorów do kompensacji mocy biernej (baterie należy 
dobrać w zależności od zawartości wyższych harmonicznych w prądzie  i napięciu układu n.n., zaleca się baterie 
dławikowe). 
Obwody pomocnicze, sterownicze  i pomiarowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Funkcję wyłącznika pożarowego pełnić będą wyłączniki w polach zasilających.  

Rozdzielnice główna rezerwowana RG-R –dla zasilania awaryjnego odbiorników wymagających 
rezerwowania przewiduje się instalacje rozdzielnicy RG-R. 

Rozdzielnica RG-R, stanowi główny punkt rozdziału energii i zasilona będzie: 
- zasilanie podstawowe z rozdzielnicy RGNN; 
- zasilanie rezerwowe z przyłącza zasilania rezerwowego, 
Przełączanie źródeł zasilania realizowane przez układ automatyki SZR z zastosowaniem blokady mechanicznej                 
i elektrycznej pomiędzy rozłącznikami w polach zasilania. 
Rozdzielnica główna rezerwowana RG-R, zaprojektować jako jednosekcyjną. 
Rozdzielnica RG-R składa się z następującego podstawowego wyposażenia: 
- pole zasilające z rozłącznikami głównymi z napędem silnikowym – zasilanie z sieci; 
- pole zasilające z rozłącznikami głównymi z napędem silnikowym – zasilanie z sieci/przyłącza zasilania 
rezerwowego; 
- pola odbiorcze z rozłącznikami bezpiecznikowymi z dwustronnym rozłączaniem, wyposażone w sprężynowy 
mechanizm migowy operacji łączeniowych (pola 160 A, 250 A, 400A, 630 A) podzielone na grupy funkcjonalne; 
- pola odbiorcze z rozłącznikami bezpiecznikowymi 63A podzielone na grupy funkcjonalne; 

Rozdzielnice główna pożarowa RG-PP - Dla zasilania urządzeń ochrony p.poż należy przewidzieć 
zainstalowanie głównej rozdzielnicy pożarowej RG-PP. Przedmiotową rozdzielnicę należy zasilić z niezależnych 
przyłączy podstawowego i rezerwowego rozdzielnicy głównej RGNN i RG-R sprzed głównych wyłączników prądu. 
Przełączanie źródeł zasilania realizowany będzie przez układ automatyki SZR. 

System automatyki SZR Przełączanie źródeł zasilania rozdzielnicy głównej RGNN oraz rozdzielnicy 
rezerwowanych RG-R (automatyka SZR-u) realizowane będzie z zastosowaniem przemysłowych, nowoczesnych 
sterowników PLC (czas próbkowania 10 ms). Sterowniki należy wyposażyć w porty komunikacyjne zgodne ze 
standardami zastosowanego systemu BMS przystosowane do komunikacji poprzez łącza RS oraz sieć Ethernet. 

System zarządzania instalacjami elektroenergetycznymi -Obiekt będzie wyposażony w sterowanie                     
i monitoring elektroenergetyczny (BMS), zawierający m.in.: 
- kontrolę napięcia urządzeń; 
- status pracy i awaryjnego wyłączenia aparatów w rozdzielnicach głównych; 
- sterowanie wyłączników w rozdzielnicach głównych; 

Rozdzielnice obiektowe – w zależności od kategorii pewności zasilania zasilone będą z odpowiedniej 
rozdzielnicy. Rozdzielnice wykonane będą jako stojące, wiszące o odpowiednim stopniu ochrony IP w zależności od 
warunków środowiskowych miejsca zainstalowania, wykonane z blachy stalowej z zamkiem. Obudowy z materiału 
izolacyjnego w klasie ochronności dobranej stosownie do lokalizacji. Rozdzielnice winny być odpowiednio 
oznaczone i opisane zgodnie ze schematem zawartym w dokumentacji projektowej. Rozdzielnice lokalizować              
w pomieszczeniach technicznych w miejscach niezbędnych do zasilanie przyległego obszaru, uwzględniając 
dopuszczalne spadki napięcia oraz ekonomiczne wykorzystanie przewodów. 
6.2.4.3.3 Trasy kablowe 

Dla przeprowadzenia głównych tras kablowych w budynku, należy przewidzieć system poziomych korytek. 
We wszystkich korytkach kablowych pozostawić 15% wolnego miejsca. 
Dla przeprowadzenia głównych tras kablowych na zewnątrz 1kV, należy przewidzieć system kanalizacji. Przewidzieć 
15% wolnego miejsca w kanalizacji oraz korytkach kablowych. 



SPAK Studio Projektowe 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY ZADANIA „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PŁYWALNI MIEJSKIEJ  

W SKARŻYSKU KAMIENNEJ PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 19”  

 
 
 
 
 

72

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego oraz w pozostałych ścianach o odporności 
ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 będą wykonane w klasie odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych 
elementów. 
Zabezpieczenia pożarowe wykona firma posiadająca „dopuszczenie” do wykonywania danych robót  
oraz posiadająca atesty stosowanych zabezpieczeń pożarowych. 
6.2.4.3.4 Wewnętrzne linie zasilające (WLZ-ty) 

Przewidzieć zasilanie rozdzielnic oddziałowych z rozdzielni głównej RG kablami miedzianymi o izolacji 1 KV. 
Główne ciągi kablowe w terenie prowadzić w kanalizacji kablowej wykonanej w trakcie budowy. 
W budynku ciągi kablowe i przewody obwodów prowadzić w metalowych korytach kablowych. Wykonać należy 
odrębne systemy koryt dla różnych instalacji - silnoprądowa, informatyczna, TV, telefonii, dostępu z zachowaniem 
odpowiedniej odległości między różnymi rodzajami instalacji. 

Przejścia koryt przez oddzielenia pożarowe winny być uszczelnione masą EI - …, odpowiedniej odporności 
ogniowej dla danych elementów. 
6.2.4.3.5 Instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacji 
Dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji oraz innych wydzielonych układów technologicznych należy przewidzieć 
wyprowadzenie linii kablowych 1 kV zasilających poszczególne rozdzielnice  zasilająco-sterownicze  z rozdzielnic 
głównych niskiego napięcia. Dostawa tablic zasilająco-sterujących wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji 
sterowania, regulacji i zasilania odbiorników stanowiących integralne układy technologiczne jest w zakresie 
Wykonawcy robót mechanicznych. Zasilanie rozproszonych elementów instalacji sanitarnych (fancoil’e, 
podgrzewacze ciepłej wody, podgrzewanie wpustów dachowych, ogrzewanie rurociągów technologicznych i kurtyny 
grzewcze) wykonane będzie z rozdzielnic oddziałowych. 
6.2.4.3.6 Instalacja oświetlenia zewnętrznego  

Należy wykonać instalację dla oświetlenia parkingów, placów zewnętrznych, ciągów pieszych, jezdni oraz 
elementów małej architektury.  
Oświetlenie terenów zewnętrznych, dróg wewnętrznych i parkingów oprawami LED montowanymi na słupach. 
Oprawy zewnętrzne powinny dawać strumień światła skierowany w stronę powierzchni oświetlanej. Nie dopuszcza 
się stosowania kloszy kulistych, oświetlenia dookólnego ani kierowania strumienia światła ku górze. 
Oświetlenie użytkowe, ozdobne i towarzyszące: 

 drogi i przejazdy na parkingu: E0>50lx U>0.4,  
 parking (miejsca parkingowe: E0 >20lx U>0.2,  
 chodniki i dojścia piesze: E0>50lx U>0.4, 
 strefa przed wejściem głównym E0>75lx, U>0.4. 

Zasilanie oświetlenia – z szaf oświetleniowych usytuowanych w pomieszczeniach rozdzielnic oraz podrozdzielniach 
zlokalizowanych na terenie zewnętrznym. Zasilanie szaf wyprowadzić z rozdzielni głównej, przewidzieć sterowanie        
z rozdzielni oddziałowej ręcznie oraz z wykorzystaniem programów czasowych. Dodatkowo należy założyć zasilenie 
części opraw oświetlenia zewnętrznego z obwodów rezerwowanych agregatem prądotwórczym. 
6.2.4.3.7 Instalacje oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach 

Zasilanie poszczególnych stref oświetleniowych winno odbywać się z dedykowanych rozdzielnic strefowych. 
Instalację odbiorczą oświetleniową należy wykonać przewodami kabelkowymi o izolacji 750 V. Przewody należy 
prowadzić w korytkach głównych ciągów kablowych oraz w listwach i rurkach instalacyjnych. W ścianach 
gipsowych w miarę potrzeb, instalację należy układać w rurach ochronnych PCV typu RB lub RVKL. 

Należy stosować osprzęt firm posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. 
Osprzęt należy montować w miejscach wskazanych na planach z zachowaniem odległości od innych instalacji                
i urządzeń wynikających z odrębnych przepisów. 
Wysokość montażu osprzętu należy przyjmować następująco: 

 łączniki p.t. IP 20 w pom. suchych należy montować na wysokości 110 - 120 cm; 
 łączniki p.t. (n.t.) IP 44 w pom. wilgotnych należy montować na wysokości 140 cm (chyba, że występują 

inne uwarunkowania). 
Instalacje oświetlenia ogólnego powinno spełniać wymagania normy PN-EN 12464-1:2012 Światło i   oświetlenie. 
Oświetlenie miejsc pracy Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.  
Oświetlenie ogólne należy projektować w oparciu o źródła LED z uwzględnieniem minimalizowania zużycia energii. 
Należy zapewnić reprezentacyjne oświetlenie strefy wejściowej, zasilane niezależnie dla stref. 

W hali basenowej natężenie światła: Em ≥ 300 lm i równomierność U0 ≥ 0.4, wymagane jest też sterowanie 
z wykorzystaniem odpowiednio rozmieszczonych czujników natężenia światła pozwalających automatycznie 
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dostosowywać moc opraw dla utrzymania wymaganego natężenia światła i uzupełnienia niedoborów światła 
dziennego. W pomieszczeniach wilgotnych (strefa basenów, szatnie, pomieszczenia higieniczno- sanitarne) oraz 
pomieszczeniach technicznych należy stosować oprawy oświetleniowe bryzgoszczelne (min. IP44) a oprawy 
narażone na bezpośredni kontakt wodą jako hermetyczne (min. IP65). Nie dopuszcza się stosowania w tych 
obszarach zewnętrznych zasilaczy lokalnych umieszczanych w pobliżu oprawy. 

Włączanie oświetlenia w pomieszczeniach dostępnych dla użytkowników za pomocą czujników 
obecności, w strefach ogólnych centralne sterowanie oświetleniem np. zintegrowane w systemie DALI (panele 
sterowania oświetleniem umieścić w pomieszczeniu obsługi eventów oraz pomieszczeniu ochrony/ratowników). 

W części basenu rekreacyjnego należy przewidzieć oświetlenie dekoracyjne sterowane z pomieszczenia 
obsługi eventów. 

Oprawy nie powinny powodować olśnienia i być lokalizowane bezpośrednio nad lustrem wody. 
W pomieszczeniach saunarium zastosować nastrojowe oświetlenie dekoracyjne o niewielkim natężeniu (do 
sprzątania oświetlenie techniczne Em ≥ 200 lx).  

Ponadto pomieszczenia biurowe, recepcje, pomieszczenia odnowy biologicznej – 300 lx oraz sala 
konferencyjna, kuchnia, pokój pierwszej pomocy – 500 lx. 

Oświetlenie  przestrzeni  ogólnodostępnych, w tym komunikacji ogólnej powinno umożliwiać  centralne 
sterowanie i monitorowanie z poziomu systemu zarządzania budynkiem BMS. 

Należy zaprojektować oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne dla ciągów komunikacyjnych z hali basenowej 
oraz wszystkich przestrzeni i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi będących użytkownikami obiektu. Oprawy 
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w strefie basenowej, zaplecza sanitarno- szatniowego oraz w holu 
wejściowym powinny być zasilane z baterii centralnych. Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne należy projektować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o projekt ewakuacji uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. ppoż. 
Dla pomieszczeń technologicznych istotnych dla funkcjonowania obiektu należy wykonać oświetlenie awaryjne.              
W pomieszczeniach technicznych zapewnić  oświetlenie podstawowe Em ≥ 300lm i równomierność U0 ≥ 0.4 
wykorzystywane do sprzątania i prac technicznych. 
6.2.4.3.8 Instalacja siłowa i gniazd wtyczkowych 

Odbiory instalacji siły będą zasilane z odpowiednich rozdzielnic siłowych zaprojektowanych                   
w pomieszczeniach rozdzielni. Odbiorniki technologiczne np. węzły, przepompownie, wentylatornie będą posiadały 
własne rozdzielnice. 
Instalację odbiorczą i gniazd wtykowych należy wykonać przewodami kabelkowymi o izolacji 750 V. 
Przewody należy prowadzić w korytkach głównych ciągów kablowych oraz w listwach i rurkach instalacyjnych.                
W ścianach gipsowych w miarę potrzeb, instalację należy układać w rurach ochronnych PCV typu RB lub RVKL. 
6.2.4.3.9 Osprzęt  zastosowany w instalacji. 

Należy stosować osprzęt firm posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. 
Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania norm stanowiących podstawę opracowania. Osprzęt powinien 
zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację oraz zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno być dostosowane do napięcia znamionowego 
instalacji. 

Osprzęt powinien być dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie zamontowany,            
tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed przedostaniem się ciał stałych, pyłu              
i wilgoci, zapaleniem, uderzeniem, a także być dostosowany do standardu pomieszczenia, w którym jest 
montowany oraz sposobu montażu na obiekcie. 

Osprzęt należy montować w miejscach wskazanych na planach z zachowaniem odległości od innych 
instalacji i urządzeń wynikających z odrębnych przepisów. 
Wysokość montażu osprzętu należy przyjmować następująco: 

 gniazda p.t. IP 20 w pom. suchych należy montować na wysokości 30 cm ; 
 gniazda p.t. IP 44 w pom. wilgotnych należy montować na wysokości 140 cm (chyba, że występują inne    

uwarunkowania); 
 łączniki p.t. IP 20 w pom. suchych należy montować na wysokości 110 - 120 cm; 
 łączniki p.t. (n.t.) IP 44 w pom. wilgotnych należy montować na wysokości 140 cm (chyba, że występują 

inne uwarunkowania). 
6.2.4.3.10 Sposób zasilania instalacji gniazd wtykowych 

Ze względu na pewność zasilania w obiekcie wyróżnia się dwie sieci zasilające: 
- sieć podstawowa instalacja zasilana z przyłącza podstawowego  
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- sieć rezerwowana instalacja zasilana z przyłącza podstawowego rezerwowanego przyłączem rezerwowym 
Zakłada się następujący sposób zasilania gniazd wtykowych: 
- instalacji ogólnej z sieci podstawowej – gniazda ogólnego przeznaczenia tj. przeznczone dla personelu 
sprzątającego, węzły sanitarne, zaplecza, pomieszczenia pomocnicze itp. 
- instalacji rezerwowanej z sieci rezerwowanej – gniazda specjalnego przeznaczenia tj. wszystkie gniazda, których 
działanie jest niezbędne do funkcjonowania obiektu. 
6.2.4.3.11 Wydzielona instalacja dla sieci komputerowej 

W obiekcie dla zasilania urządzeń teleinformatycznych należy przewidzieć zaprojektowanie wydzielonej 
instalacji komputerowej i instalacji zasilania UPS. Zaprojektować urządzenia zasilania UPS o mocy wg obliczeń, 
który będzie umieszczony w wydzielonym i klimatyzowanym pomieszczeniu. Zastosować jednostki awaryjnego 
zasilenia, które pozwolą na zasilanie przez 30 minut. Układ zasilania UPS wyprowadzić z rozdzielni zasilania 
rezerwowanego. Zaprojektować przeciwpożarowy wyłącznik dla wszystkich UPS-ów w budynku.  
Instalacją bezprzerwowego zasilania objąć m.in. : 

 obwody wydzielonej instalacji dla gniazd komputerowych, 
 centrale telefoniczne, 
 sieci dystrybucyjne, 
 inne urządzenia komputerowe. 

Przewody należy prowadzić w korytkach głównych ciągów kablowych oraz w listwach i rurkach instalacyjnych.              
W ścianach gipsowych w miarę potrzeb, instalację należy układać w rurach ochronnych PCV typu RB lub RVKL. 
6.2.4.3.12 Ochrona przeciwprzepięciowa 

Instalacja  ochrony przed  przepięciami atmosferycznymi pośrednimi  opracowana została zgodnie             
z postanowieniami PN-IEC 60364-4-443:1999. 
W instalacji zostaną zastosowane dwa poziomy ochrony od przepięć atmosferycznych zredukowanych: 

 Ochronniki przepięciowe typ I / klasy "B" instalowane w rozdzielnicach głównych zasilających instalację; 
 Ochronniki przepięciowe typ II / klasy "C" instalowane w rozdzielnicach pomocniczych bezpośrednio 

zasilających podlegające ochronie  obwody odbiorcze instalacji elektrycznej. 
6.2.4.3.13 Ochrona przeciwporażeniowa 

W obiekcie zastosowany będzie system sieciowy TN-S tzn. w całej instalacji stosowane będą kable                     
i przewody 3 lub 5 żyłowe w których jedna żyła jest przewodem ochronnym. 
Wszystkie rozdzielnice posiadają pięcioszynowy układ szyn. Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym 
przyjęto „szybkie wyłączenie”. W obwodach odbiorczych instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych przewidziano 
zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych jako wspólnych dla grupy odbiorników. 
W całym obiekcie należy przewidzieć wspólną dla wszystkich odbiorników sieć przewodów wyrównawczych. 
Systemem połączeń wyrównawczych objęte są: 
- rurociągi instalacyjne obiektu; 
- części metalowych korytek; 
- instalacja piorunochronna; 
Należy przestrzegać stosowania odpowiednich kolorów izolacji przewodów, a mianowicie: 
na przewody ochronne „PE” należy stosować przewody o barwie żółto-zielonej; 
na przewody neutralne „N” należy stosować przewody o barwie niebieskiej (jasnej); 
przewody fazowe powinny być w innym kolorze, np. czarnym, brązowym; 
6.2.4.3.14 Główny wyłącznik przeciwpożarowy 

Obiekt wyposażony będzie w główny wyłącznik przeciwpożarowy jako wspólny dla całego projektowanego 
obiektu. 
Uruchomienie głównego wyłącznika przeciwpożarowego powoduje wyłączenie wszystkich przyporządkowanych 
instalacji elektrycznych oraz blokadę pracy z baterii centralnych urządzeń UPS. 
Rozpatrywany główny wyłącznik przeciwpożarowy zlokalizowany będzie w pomieszczeniu ochrony (obsługa 24h)              
w obiekcie. 
6.2.4.3.15 Wyłączniki bezpieczeństwa 

W rejonie głównego wejścia do pomieszczeń technicznych rozdzielni elektrycznych zlokalizować wyłączniki 
bezpieczeństwa.  
6.2.4.3.16 Zabezpieczenia elektryczne 

Elektryczne bezpieczeństwo instalacji zapewnione będzie przez prawidłowy dobór przekrojów przewodów 
elektrycznych, przez odpowiednie zastosowanie zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych  
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i różnicowo-prądowych oraz zastosowanie obudów urządzeń elektrycznych o właściwym stopniu ochrony tzw. IP. 
6.2.4.3.17 Instalacja uziemień 

Instalacja uziemień wykonana będzie dla dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. Przewiduje się 
wykonanie uziomu otokowego płaskownikiem FeZn 35x4. 
Uziemienie ochronne należy wykonać dla wszystkich konstrukcji metalowych i obudów aparatów w pom. 
technicznych, nie będących normalnie pod napięciem. 
Uziemienie ochronne należy połączyć z  uziomem otokowym obiektu. 
6.2.4.3.18 Instalacja odgromowa 

Projektowana ochrona odgromowa obiektu zrealizowana będzie za pomocą sztucznych zwodów poziomych 
wykonanych drutem stalowym ocynkowanym FeZn fi 8mm oraz ochrony strefowej iglicami odgromowymi. 
Istniejące obróbki blacharskie i rynny należy przyłączyć do instalacji odgromowej.  

a) instalacje na dachu – zwody poziome 
Zwody poziome należy wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZn fi 8mm montowanym na uchwytach 
uniwersalnych.  Zwody te należy przyłączyć do przewodów odprowadzających. Połączenia zwodów poziomych 
krzyżujących się należy wykonać za pomocą złącz uniwersalnych odgałęźnych.  

b) Iglice odgromowe 
Iglice odgromowe należy przyłączyć do przewodów odprowadzających za pomocą zwodów poziomych. W strefie 
ochrony projektowanych iglic oraz zwodów poziomych znajduje się chroniona płaszczyzna dachu.  
6.2.4.3.19 Przepusty przez ściany zewnętrzne 

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne oraz inne elementy instalacji elektrycznych (np. uziomy) 
przechodzące przez zewnętrzne ściany  budynku poniżej poziomu terenu należy instalować z wykorzystaniem gazo             
i wodoszczelnych przepustów posiadających aktualne certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.  
6.2.4.3.20 Kompatybilność elektromagnetyczna 
Zakłada się podjęcie następujących działań dla zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej zastosowanych 
systemów, instalacji i urządzeń: 

 Lokalizacja potencjalnych źródła zakłóceń w wydzielonych pomieszczeniach, 
 Ograniczenia do minimum lokalizacji wrażliwego wyposażenia w stosunku do mocno obciążonych urządzeń 

elektroenergetycznych (transformatory, rozdzielcze trasy kablowe, windy itp.) przyjęto w sposób 
ograniczający wpływ pól elektromagnetycznych, 

 Zalecane jest stosowanie filtrów przeciwzakłóceniowych w urządzeniach odbiorczych zawierających 
przekształtniki energii elektrycznej (prądu i napięcia), 

 Stosowanie połączeń wyrównawczych i ekranowania, 
 Separacja kabli energetycznych i sygnałowych. Kable prowadzone są wydzielonymi trasami oddalonymi              

o wymagane odrębnymi przepisami odległości. Przy skrzyżowaniach kabli zaleca się prostopadły przebieg 
trasy, 

 Należy unikać pętli indukcyjnych przez prowadzenie kabli po jednolitych trasach, 
 Zaleca się stosowanie  właściwych kabli sygnałowych (skrętki, ekrany itp.), 
 Zaleca się stosować krótkie połączenia wyrównawcze / uziemiające, 
 Wprowadzenie metalowych przewodów (kable elektroenergetyczne) do budynku w miarę możliwości                

w jednym miejscu, 
 Zaleca się stosowanie źródeł zasilania wysokiej jakości (UPS). 

6.2.4.3.21 Ochrona przed korozją  
Wszystkie elementy instalacji będą zabezpieczone przed korozją przez: zastosowanie materiałów 

odpornych na korozję, ocynkowanie lub malowanie farbami antykorozyjnymi.  
6.2.4.3.22 Instalacja fotowoltaiczna 

W celu zwiększenia efektywności energetycznej produkcji energii obiekt należy wyposażyć w instalację 
fotowoltaiczną zbudowaną z tzw. kolektorów hybrydowych dla częściowego zapewnienie potrzeb własnych w 
zakresie oświetlenia i zasilania urządzeń w budynku oraz stanowiącej zapasowe źródło energii w razie awarii 
zasilania. Ilość paneli i ich powierzchnię należy dostosować do wymaganej mocy. Zespół paneli należy usytuować 
na dachu budynku (w przypadku przeszklenia strefy basenowej od góry poza halą – na stropie pozostałej części 
budynku). Ilość i powierzchnia paneli na dachu powinna być dostosowana do wolnej powierzchni dachu.  
Jako kolektor hybrydowy należy rozumieć rozwiązanie łączące w jednym urządzeniu kolektor fotowoltaiczny, 
produkujący energię elektryczną, oraz kolektor słoneczny, produkujący energię cieplną. 
Wymagania stawiane instalacji hybrydowych kolektorów słonecznych PVT: 
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 Roczna produkcja energii elektrycznej: ok. 30 MWhe 
 Roczna produkcja energii cieplnej: ok. 35 MWht 

Bilans i moc dostarczanej energii solarnej winien ujmować zasilanie obiektu na potrzeby własne oraz okresowość            
i zmienność promieniowania solarnego. Zakłada się, że całość lub zdecydowaną większość wyprodukowanej energii 
elektrycznej będzie zużywana na pokrycie własnego zapotrzebowania. 
Należy uwzględnić możliwość przekazywania nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci zewnętrznej, przy czym 
należy mieć na uwadze aktualny stan prawny określony ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz.U.2020 
poz.260) i zasady rozliczeń między prosumentem (podmiotem, który jest jednocześnie producentem i odbiorcą 
energii elektrycznej) a zakładem energetycznym. 
6.2.4.4 Instalacje niskoprądowe 
6.2.4.4.1 CCTV – System telewizji dozorowej. 
6.2.4.4.1.1 Wymagania w zakresie systemu VSS. 

W celu zabezpieczenia obiektu należy wyposażyć jego infrastrukturę w system VSS wspomagany systemem 
ACS (Kontrola Dostępu) regulujący dostęp do obiektu. Całość systemów IT i bezpieczeństwa musi zostać 
zintegrowana w jednym systemie klasy PSIM, który należy zaprojektować i wdrożyć w oparciu o wszystkie 
komponenty bezpieczeństwa, spełniające poniższe wymagania techniczne.  

Dla systemu VSS wymaga się aby opierał się w pełni o kamery rozdzielczości nie mniejszej niż 6Mpix – dla 
kamer stacjonarnych wewnątrz i na zewnątrz  oraz nie mniej niż 8Mpix dla kamer obrotowych – wewnętrznych         
i zewnętrznych. Nadzór przy użyciu kamer stacjonarnych należy zaprojektować w oparciu o obowiązujące normy 
PN-EN z zachowaniem wskazanych rozdzielczości oraz nie mniej niż 500 pikseli na metr.  
W przypadku kamer wewnętrznych zlokalizowanych na obszarze niecki basenowej należy doposażyć je w kamery 
obrotowe o rozdzielczości nie mniejszej niż 8Mpix zapewniających pokrycie jakościowe nie mniej niż 1500 pikseli na 
metr.  

Dla kamer zlokalizowanych na zewnątrz należy wykorzystać tożsame kamery obrotowe zlokalizowane na 
narożnikach budynku oraz na słupie zlokalizowanym przy wjeździe/wyjeździe wraz z kamerą rozpoznawania tablic 
rejestracyjnych LPR. Dla kamer LPR należy dobrać rozdzielczość dostosowaną za zaprojektowanego algorytmu, nie 
mniej niż 2Mpix.  

Kamery zewnętrzne stacjonarne oraz obrotowe należy dobrać w taki sposób aby spełniały poniższe 
minimalne wymagania techniczne oraz należy w ramach opracowanego projektu zapewnić podłączenie ich do 
istniejącego systemu VSS miasta i wykorzystywanej tam platformy – w zakresie wszystkich wskazanych 
funkcjonalności stanowiących katalog minimalnych wymagań.  
6.2.4.4.1.1.1 Wymagania kamerowe dla projektu i wdrożenia 

W celu wykonania dokumentacji projektowej oraz wdrożenia systemu VSS zakłada się następujące urządzenia 
o minimalnych wymaganiach: 

a) Kamera typ 1 – stacjonarna do wykorzystania wewnątrz i na zewnątrz budynku: 
– przetwornik ze skanowaniem progresywnym CMOS w rozmiarze nie mniejszym niż 1/1.8’’ 
– możliwość konfiguracji proporcji obrazu w trybach 16:9 i 3:2 
– Praca w rozdzielczości nie mniejszej niż 3200x1800 dla trybu 16:9 oraz 3072x2048 dla trybu 3:2 
– zakres dynamiczny dla wyłączonego WDR nie mniejszy niż 84dB 
– zakres dynamiczny dla włączonego WDR nie mniejszy niż 118dB  
– maksymalna ilość FPS dla pełnej rozdzielczości pracy i włączonego WDR nie mniej niż 20  
– cyfrowa redukcja szumów 3D 
– wbudowane narzędzia optymalizacji przepustowości w sytuacji braku ruchu w scenie – programowalne 

ograniczanie pasma w przypadku zaistnienia scenariusza braku ruchu lub jego minimalizacji 
– wbudowany obiektyw zmiennoogniskowy z funkcjami autofocus i motozoom – w pełni sterowalny              

z poziomu VMS w celu ułatwienia prac konfiguracyjnych oraz bieżącego administrowania systemem 
– obiektyw o zakresie ogniskowej w zakresie 5 mm lub mniej do 7.5 mm lub więcej o czułości w trybie 

kolorowym na poziomie nie gorszym niż 0,059 lux oraz 0,03 w trybie monochromatycznym 
– obiektyw typu P-Iris 
– wbudowany adaptacyjny doświetlacz IR dla obiektywu o zasięgu nie mniejszym niż 48 metrów dla 

maksymalnej pozycji ogniskowej oraz nie mniej niż 28 metrów dla ustawienia szerokokątnego obiektywu 
– kompresja obrazu MJPEG oraz H.264 oraz H265 
– sprzętowa detekcja ruchu oparta o analizę pikseli z konfigurowalną czułością i progiem działania 
– wbudowana sprzętowa analiza wideo klasyfikująca obiekty wraz z kategoryzacją nie gorszą niż:  



SPAK Studio Projektowe 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY ZADANIA „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PŁYWALNI MIEJSKIEJ  

W SKARŻYSKU KAMIENNEJ PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 19”  

 
 
 
 
 

77

o rozróżnianie obiektów – pojazd i osoba 
o rozróżnianie pojazdów: osobowy, ciężarowy, autobus, rower i motocykl 
o jednoczesna klasyfikacja w scenie osób i pojazdów na poziomie nie niższym niż 10 obiektów 

jednocześnie – również nieporuszających się.  
o analiza wideo: obiekt w zaznaczonym obszarze, wałęsanie się, wirtualny mur – jedno lub 

dwukierunkowy, pojawienie się obiektu w strefie, brak obiektów w strefie, zatrzymanie się obiektu                
w strefie, niedozwolony kierunek 

o analiza wideo musi być wykonywana z poziomu VMS oraz konfigurowalna z poziomu VMS wraz                
z możliwością wyszukiwania zdarzeń z poziomu VMS 

o możliwość wyszukiwania osób i pojazdów w zadanym przedziale czasowym na wskazanych kamerach 
przez administratora systemu – na 1 lub N kamerach w systemie jednocześnie 

– możliwość eksportu materiału wideo z poziomu VMS na potrzeby RODO w zakresie anonimizacji 
– wbudowana funkcja detekcji sabotażu kamery z informacją o zdarzeniu transferowalną do VMS 
– możliwość konfiguracji co najmniej 20 stref prywatności 
– zabezpieczenia przed dostępem: ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnienie WS 
– praca w oparciu o ONVIF S oraz ONVIF T 
– slot na kartę SD lub microSD z obsługą kart wielkości nie mniejszej niż 256GB 
– wejście i wyjście liniowe audio 
– port I/O na zasadzie 1 do 1 lub więcej  
– temperatura pracy w zakresie nie gorszym niż od -40˚C do +60˚C 
– certyfikacja CE, UL, cUL  
– zasilania kamery: 12V, 24V, PoE zgodnie z 802.3af 

b) Kamera typ 2 – kopułowa do wykorzystania wewnątrz budynku 
– przetwornik ze skanowaniem progresywnym CMOS w rozmiarze nie mniejszym niż 1/1.8’’ 
– możliwość konfiguracji proporcji obrazu w trybach 16:9 i 3:2 
– Praca w rozdzielczości nie mniejszej niż 3200x1800 dla trybu 16:9 oraz 3072x2048 dla trybu 3:2 
– zakres dynamiczny dla wyłączonego WDR nie mniejszy niż 84dB 
– zakres dynamiczny dla włączonego WDR nie mniejszy niż 119dB  
– maksymalna ilość FPS dla pełnej rozdzielczości pracy i włączonego WDR nie mniej niż 20  
– cyfrowa redukcja szumów 3D 
– wbudowane narzędzia optymalizacji przepustowości w sytuacji braku ruchu w scenie – programowalne 

ograniczanie pasma w przypadku zaistnienia scenariusza braku ruchu lub jego minimalizacji 
– wbudowany obiektyw zmiennoogniskowy z funkcjami autofocus i motozoom – w pełni sterowalny                    

z poziomu VMS w celu ułatwienia prac konfiguracyjnych oraz bieżącego administrowania systemem 
– obiektyw o zakresie ogniskowej w zakresie 5 mm lub mniej do 7.5 mm lub więcej o czułości w trybie 

kolorowym na poziomie nie gorszym niż 0,059 lux oraz 0,03 w trybie monochromatycznym 
– obiektyw typu P-Iris 
– wbudowany adaptacyjny doświetlacz IR dla obiektywu o zasięgu nie mniejszym niż 29 metrów dla 

maksymalnej pozycji ogniskowej oraz nie mniej niż 14 metrów dla ustawienia szerokokątnego obiektywu 
– kompresja obrazu MJPEG oraz H.264 oraz H265 
– sprzętowa detekcja ruchu oparta o analizę pikseli z konfigurowalną czułością i progiem działania 
– wbudowana sprzętowa analiza wideo klasyfikująca obiekty wraz z kategoryzacją nie gorszą niż:  

o rozróżnianie obiektów – pojazd i osoba 
o rozróżnianie pojazdów: osobowy, ciężarowy, autobus, rower i motocykl 
o jednoczesna klasyfikacja w scenie osób i pojazdów na poziomie nie niższym niż 10 obiektów 

jednocześnie – również nieporuszających się.  
o analiza wideo: obiekt w zaznaczonym obszarze, wałęsanie się, wirtualny mur – jedno lub 

dwukierunkowy, pojawienie się obiektu w strefie, brak obiektów w strefie, zatrzymanie się obiektu               
w strefie, niedozwolony kierunek 

o analiza wideo musi być wykonywana z poziomu VMS oraz konfigurowalna z poziomu VMS wraz                   
z możliwością wyszukiwania zdarzeń z poziomu VMS 

o możliwość wyszukiwania osób i pojazdów w zadanym przedziale czasowym na wskazanych kamerach 
przez administratora systemu – na 1 lub N kamerach w systemie jednocześnie 

– możliwość eksportu materiału wideo z poziomu VMS na potrzeby RODO w zakresie anonimizacji 
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– wbudowana funkcja detekcji sabotażu kamery z informacją o zdarzeniu transferowalną do VMS 
– możliwość konfiguracji co najmniej 20 stref prywatności 
– zabezpieczenia przed dostępem: ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnienie WS i MD5 
– praca w oparciu o ONVIF S oraz ONVIF T 
– slot na kartę SD lub microSD z obsługą kart wielkości nie mniejszej niż 256GB 
– wejście i wyjście liniowe audio 
– port I/O na zasadzie 1 do 1 lub więcej  
– temperatura pracy w zakresie nie gorszym niż od -40˚C do +65˚C 
– certyfikacja CE, UL, cUL  
– zasilania kamery: 12V, 24V, PoE zgodnie z 802.3af 

c) Kamera typ 3 – PTZ do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz: 
– Przetwornik nie mniejszy niż 1/2.5’’ CMOS Exmor R 
– Efektywna liczba pikseli nie mniej niż 3840 x 2160 
– Minimalne natężenie światła 0,3 lux dla F2.0 w trybie kolorowym  
– Możliwość generowania co najmniej 30 klatek na sekundę dla pełnej rozdzielczości pracy 
– Wbudowany obiektyw zmiennoogniskowy z autofocus i motozoom od 4.4 mmm do 88 mm ze stabilizacją 

obrazu 
– Horyzontalny kąt widzenia od 69.7˚ do 2.2˚ 
– Wertykalny kąt widzenia od 42.8˚ do 1.3˚ 
– Funkcje ONVIF „Click to Center” oraz „Drag to zoom” 
– Praca w oparciu o kompresje H.264 oraz H.265 oraz MJPEG 
– wbudowane narzędzia optymalizacji przepustowości w sytuacji braku ruchu w scenie – programowalne 

ograniczanie pasma w przypadku zaistnienia scenariusza braku ruchu lub jego minimalizacji 
– sprzętowa detekcja ruchu oparta o analizę pikseli z konfigurowalną czułością i progiem działania 
– wbudowana sprzętowa analiza wideo klasyfikująca obiekty wraz z kategoryzacją nie gorszą niż:  

o rozróżnianie obiektów – pojazd i osoba 
o rozróżnianie pojazdów: osobowy, ciężarowy, autobus, rower i motocykl 
o jednoczesna klasyfikacja w scenie osób i pojazdów na poziomie nie niższym niż 10 obiektów 

jednocześnie – również nieporuszających się.  
o analiza wideo: obiekt w zaznaczonym obszarze, wałęsanie się, wirtualny mur – jedno lub 

dwukierunkowy, pojawienie się obiektu w strefie, brak obiektów w strefie, zatrzymanie się obiektu              
w strefie, niedozwolony kierunek 

o analiza wideo musi być wykonywana z poziomu VMS oraz konfigurowalna z poziomu VMS wraz                
z możliwością wyszukiwania zdarzeń z poziomu VMS 

o możliwość wyszukiwania osób i pojazdów w zadanym przedziale czasowym na wskazanych kamerach 
przez administratora systemu – na 1 lub N kamerach w systemie jednocześnie 

– możliwość eksportu materiału wideo z poziomu VMS na potrzeby RODO w zakresie anonimizacji 
– wbudowana funkcja detekcji sabotażu kamery z informacją o zdarzeniu transferowalną do VMS 
– Wbudowane strefy prywatności – co najmniej 60 
– Elektroniczna stabilizacja obrazu  
– Cyfrowe odmglenie 
– Cyfrowy WDR 
– Praca w oparciu o ONVIF Profile S, T i G 
– Ochrona hasłem, enkrypcja HTPS, autentyfikacja 802.1x, FIPS 140-2 L1 
– Wejście i Wyjście audio 
– Wejścia i Wyjścia alarmowe w stosunku 2/2  
– Co najmniej 2 sloty na karty mikro SD 
– Zasilanie poprzez POE+ oraz POE++ oraz 24VDC oraz 24VAC 
– Praca w warunkach temperaturowych od - 40˚C lub niższej do +60˚C  lub wyższej       
– Wandaloodporność na poziomie IK10  
– Wodoszczelność na poziomie IP67  
– Obudowa w klasie NEMA 4X                                                                                                                                   

d) Kamera typ 4 - do rozpoznawania tablic rejestracyjnych - LPR: 
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– przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/2.8” ze skanowaniem progresywnym i WDR typu Triple 
Exposure 

– liczba aktywnych pikseli nie mniej niż: 1920 (H) x 1080 (V) 
– szybkość przetwarzania obrazu co najmniej 30 klatek/s przy pełnej rozdzielczości 
– obsługa minimum dwóch  z następujących kompresji obrazu: JPEG2000, H.264, MJPEG 
– rzeczywisty zakres dynamiczny: co najmniej 100 dB dla 30 FPS oraz 120dB dla 20 FPS 
– minimalne natężenie światła: 0,04 lux (F1.3) lub mniej w trybie kolorowym; 0 lux w trybie 

monochromatycznym z doświetleniem IR 
– obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 3mm (lub mniej) do 9 mm (lub więcej) o jasności co najmniej F1.3 

i przysłoną typu P-Iris 
– dostępna z poziomu  aplikacji zarządzającej możliwość regulacji ogniskowej 
– automatyczna, dostępna z poziomu aplikacji zarządzającej, możliwość sterowania ostrością wsparta funkcją 

autofocus 
– automatyczne albo ręczne sterowanie przesłoną i czasem ekspozycji 
– automatyczny i ręczny tryb dzień/noc 
– automatyczna i ręczna regulacja balansu bieli 
– wejście / wyjście audio  
– sprzętowe wykrywanie ruchu wraz z analizą wideo i klasyfikacją obiektów 
– wbudowana analiza sabotażu kamery 
– możliwość skonfigurowania co najmniej czterech stref prywatności 
– cyfrowe wejście alarmowe, cyfrowe wyjście alarmowe 
– możliwość zasilania przez co najmniej 3 źródła: PoE IEEE802.3af lub 24 VAC lub 12-24 VDC lub PoE 

IEEE802.3at 
– standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX 
– szyfrowana transmisja sygnału wideo 
– możliwość pracy w zakresie temperatur od -40 st. C. do +50 st. C. lub szerszym 
– zintegrowana obudowa zewnętrzna wandaloodporna 
– wbudowany slot na kartę SD/SDHC/SDXC z obsługą kart co najmniej 256 GB 
– co najmniej wbudowane analizy wideo w kamerze: musi umożliwiać detekcję i alarmowanie w oparciu o co 

najmniej niniejsze reguły: obiekt jest obecny w obszarze zainteresowania, obiekt nie jest obecny                  
w obszarze zainteresowania, liczba obiektów przekracza dozwoloną ilość, liczba obiektów jest poniżej 
dozwolonej ilości,  przekroczenie wirtualnej granicy przez jeden bądź kilka obiektów, pojawienie się lub 
zniknięcie obiektu w strefie – bez wejścia lub wyjścia ze strefy, wejście obiektu do lub wyjście obiektu              
z obszaru zainteresowania, wejście określonej liczby obiektów do lub wyjście określonej liczby obiektów             
z obszaru zainteresowania, przebywanie obiektu w obszarze zainteresowania ponad zadany czas, 
zatrzymanie się obiektu w obszarze zainteresowania, ruch obiektu w niedozwolonym kierunku, rozpoczęcie 
nagrywania w wysokiej jakości na wypadek ruchu, zniknięcie obiektu w zaznaczonej strefie. 

– wbudowany reflektor podczerwieni o zasięgu min. 30m 
– kąt i zasięg doświetlenia IR proporcjonalny do zoomu optycznego 
– obsługa standardu ONVIF w tym Profile S oraz 1.02, 2.00, 2.2.0 

6.2.4.4.1.1.2 Wymagania funkcjonalne dla platformy VMS systemu VSS 
Wszystkie pracujące w zaprojektowanym systemie muszą być podłączone do platformy VMS systemu VSS, który 
musi być częścią platformy PSIM stanowiącej zwieńczenie całego systemu bezpieczeństwa kompleksu. Minimalne 
wymagania dla platformy VMS: 

a) Funkcjonalności w zakresie architektury systemu i licencjonowania 
– oprogramowanie musi posiadać czytelną, prostą politykę licencjonowania w celu optymalizacji kosztowej 

dla użytkowników końcowych; 
– oprogramowanie musi być skalowalne od jednego połączenia klienckiego (kamerowego)  oraz wspierać 

pracę na wielu serwerach zapisu najmniej 10 serwerów; 
– oprogramowanie musi posiadać pakiet SDK lub API w celu integracji z rozwiązaniami trzecimi, 
– rozbudowa systemu musi być możliwa w każdej chwili nawet o pojedynczą kamerę (licencję), 
– licencje dostępowe do kamer nie mogą być przypisywane bezpośrednio do poszczególnych kamer tylko do 

kanałów tworzonych przez kamery (wymiana kamery nie wpływa na licencję), 
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– aktualizacja oprogramowania serwerowego oraz klienckiego do najnowszej dostępnej wersji musi być 
zapewniona przez Wykonawcę (na koszt Wykonawcy) przez okres co najmniej 3 lata od momentu odbioru 
końcowego Inwestycji. 

b) Funkcjonalności w zakresie integracji z systemami 
– oprogramowanie musi być natywnie zintegrowane z systemem nadrzędnym klasy PSIM oraz stanowić jego 

integralną część; 
– oprogramowanie musi być natywnie zintegrowane z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych LPR; 
– oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z systemami kontroli dostępu w zakresie: sterowania 

przejściami, korelacją przejść z kamerami, pobieraniem alarmów; 
– oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z systemami sygnalizacji włamania i napadu w zakresie: 

sterowania zazbrojeniem stref, korelacją czujek z kamerami, pobieraniem alarmów. 
c) Funkcjonalności aplikacji serwerowej 
– aplikacja serwerowa nie może być ograniczona pod kątem producenta sprzętu, na którym ma pracować,             

a jedynie parametrami technicznymi i wydajnościowymi umożliwiającymi jej poprawne, płynne                      
i nieprzerwane wykorzystanie; 

– oprogramowanie zarządzające serwera i klienta muszą posiadać możliwość instalacji na jednej maszynie, 
jak również na oddzielnych tworząc architekturę klient-serwer; 

– oprogramowanie musi być skalowalne od jednego klienta, kamery do setek klientów i kamer; 
– oprogramowanie musi skalowalne od jednego serwera do dziesięciu; 
– musi istnieć możliwość nagrywania obrazu wideo z co najmniej 84 kamer na jednym serwerze; 
– system jako całość musi wspierać obsługę kamer sieciowych;  
– oprogramowanie musi wspierać obsługę kamer wysokich rozdzielczości (kamer megapikselowych) do co 

najmniej 60 Mpix włącznie; 
– system jako całość musi wspierać obsługę kamer różnych producentów w oparciu o standard ONVIF oraz 

natywne integracje; 
– system jako całość musi obsługiwać kamery wieloprzetwornikowe; 
– szybkość nagrywania: do 60 klatek na sekundę włącznie (na kamerę); 
– system jako całość musi posiadać możliwość zaimplementowania narzędzi (algorytmów) inteligentnej 

analizy obrazu (np. analiza ruchu osób i pojazdów itp.); 
– dostęp do nagrań wideo jest zabezpieczony przed niepożądanym dostępem; 
– oprogramowanie musi umożliwiać wysyłanie do aplikacji klienckiej drugiego strumienia w sytuacji 

wyświetlania obrazu wideo w podziale 2x2 w celu optymalizacji pasma transmisji pomiędzy aplikacją 
serwerową i kliencką; 

– oprogramowanie musi być dostępne w całości co najmniej w języku polskim, dot. również alarmów, menu, 
funkcji konfiguracyjnych; oprogramowanie zapewnia jednoczesną archiwizację obrazu na serwerze VMS              
i jego odtwarzanie na wielu stanowiskach oglądowych w tym samym czasie; 

– oprogramowanie musi zapewnić możliwość automatycznego logowania się do NVR (serwera); 
– oprogramowanie musi realizować przekazanie informacji z tego samego alarmu wielu operatorom systemu; 
– oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą rejestrację strumienia danych 

wysokiej jakości. 
– oprogramowanie musi umożliwiać dodanie nowych kamer z wybranego pliku tekstowego; 
d) Funkcjonalności aplikacji klienckiej - Panel Główny Wideo 
– panel główny aplikacji klienckiej musi być konfigurowalny poprzez różne typy zakładek / widoków              

w kontekście rozmieszczenia w zakresie co najmniej: wyświetlanych źródeł wideo, zdarzeń alarmowych, 
zapisanych widoków; 

– panel główny musi posiadać z lewej strony czytelne i przejrzyste drzewo katalogowe pozwalające na pełną 
jego konfigurację w zakresie typów wyświetlanych kamer, widoków, folderów; 

– panel główny aplikacji klienckiej musi umożliwiać dostęp do materiału wideo w trybie „na żywo”                  
i „nagranego”; 

– panel główny musi posiadać co najmniej poniższe elementy do obsługi wideo: 
o wideo 
o obsługa zoomu cyfrowego „in plus” i „in minus” scrollem myszy 
o przyciski do sterowania PTZ 
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o przycisk do wyboru układu wyświetlania obrazów wideo (w tym co najmniej: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 
5+1) 

o przycisk przejścia w tryb pełnoekranowy 
o przycisk przełączania pomiędzy widokami z kamer 
o przycisk zapisu danego widoku z kamer 

– dostęp do widoku z danego zasobu z panelu wideo musi odbywać się się poprzez funkcję „przeciągnij                
i upuść”; 

– panel główny aplikacji musi posiadać możliwość minimalizacji okna, maksymalizacji i zamknięcia aplikacji 
klienckiej; 

– panel główny aplikacji musi umożliwiać pracę opartą o widoki z wybranych przez użytkownika kamer czy 
innych źródeł informacji, przy czym użytkownik posiada pełnię możliwości kreowania informacji w każdym 
widoku w ramach posiadanych uprawnień; 

– panel główny musi umożliwiać otwarcie co najmniej: 
o wyszukiwanie zdarzeń systemowych 
o eksport materiału 
o wyszukiwanie zakładek 
o wyszukiwanie alarmów 
o konfiguracje nowych kamer, alarmów, użytkowników , grup oraz serwerów nagrywających 

– oprogramowanie musi umożliwiać przypisanie konkretnej kamery do konkretnego serwera nagrywającego 
– system musi wspierać obsługę wielu serwerów nagrywających; 
– panel główny musi posiadać w trybie oglądu materiału nagranego oś czasu z wyświetlaniem co najmniej 

poniższych informacji: materiał nagrany ciągle, materiał z występowaniem ruchu, dokładna data materiału 
wideo, informacja o oglądanej kamerze i kamerach (jednoczesny ogląd), alarmy i zakładki, 

– oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie zakładek na nagraniach wideo z wielu źródeł, wyświetlanie 
zakładek na osi czasu, i opcję wyszukiwania zakładek; 

– oprogramowanie musi umożliwiać przybliżanie i oddalanie osi czasu nagrania przy użyciu scrolla; 
– oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie w łatwy sposób nowych zakładek na osi czasu nagrania; 
– oprogramowanie umożliwia przeszukiwanie zakładek na podstawie różnych kryteriów; 
– oprogramowanie musi posiadać możliwość oznaczania materiału nagranego zakładkami poprzez 

zaznaczenie na osi czasu obrazu z danej kamery żądanego okresu, a następnie wskazania nazwy i opisu 
zakładki; 

– oprogramowanie musi umożliwiać zapisanie konkretnej konfiguracji panelu widoku i umożliwia do niego 
szybki dostęp poprzez umieszczenie go na liście kamer po lewej stronie aplikacji; 

– oprogramowanie musi posiadać możliwość dodania szybkiej zakładki od 30 sekund wstecz do chwili 
obecnej poprzez menu rozwijane po kliknięciu PPM na otwartym panelu kamery; 

e) Funkcjonalności aplikacji klienckiej - Konfiguracja Panelu Głównego 
– aplikacja musi umożliwiać dostęp do co najmniej: instrukcji obsługi, otwarcia nowego okna, zalogowania 

się, wylogowania się, wygenerowania raportu błędów; 
f) Funkcjonalności aplikacji klienckiej - Wyświetlanie obrazów w panelu głównym 
– panel główny musi umożliwiać oglądanie pełnych jakościowo obrazów, wsparcie dla kompresji, co 

najmniej: H.264 i H.265 
– panel główny musi umożliwiać tworzenie zakładek wraz panelami wideo do oglądu obrazów z kamer            

w trybie „na żywo” jak i nagranego materiału wideo; 
– w ramach jednej zakładki wideo system musi umożliwiać wyświetlanie co njamniej 25 obrazów (paneli 

wideo) z kamer w podziale 5x5; 
– aplikacja musi umożliwiać pracę na stanowisku wielomonitorowym – co najmniej 4 monitory 
– w ramach pracy wielomonitorowej aplikacja kliencka musi posiadać możliwość wyświetlania treści na 

minimum 4 monitorach; 
– okno panelu wideo musi umożliwiać maksymalizację oglądu z danego źródła wideo jak i powrót do 

poprzedniej wielkości (przed wywołaniem trybu pełnoekranowego); 
– w ramach panelu wideo użytkownik posiada możliwość zamknięcia lub odłączenia danego widoku                   

z kamery; 
– system musi umożliwić zapis danego układu widoku wykorzystywanego przez użytkownika 
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– system musi posiadać funkcję cyfrowego zoomu w podglądzie na żywo oraz przy odtwarzaniu nagrań                 
z archiwum; 

– oprogramowanie umożliwia oglądanie tego samego strumienia wideo na żywo lub nagranego na różnych 
poziomach zoomu cyfrowego i na różnych obszarach widoku; 

– oprogramowanie musi umożliwiać nawigację na nagraniach wideo poprzez oś czasu; 
– oś czasu musi mieć możliwość skalowania za pomocą scrolla myszy i przesuwania (prawo, lewo) za pomocą 

kursora; 
– oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację parametrów obrazu kamery takich jak: jasność obrazu, 

kontrast, ostrość oraz nasycenie 
g) Funkcjonalności aplikacji klienckiej - Funkcjonalności w zakresie administracji systemem 
– oprogramowanie musi prowadzić log zdarzeń obejmujący wszystkie działania użytkowników; 
– system musi umożliwiać zapisywanie alarmów oraz informacji o systemie we własnej bazie danych; 
– oprogramowanie musi prowadzić log zdarzeń obejmujący wszystkie ważne z punktu widzenia 

funkcjonowania systemu zdarzenia; 
– system musi zapewniać możliwość zdalnego przydzielania uprawnień dostępu użytkownikom przez 

administratorów systemu dla różnych serwerów z jednego miejsca; 
– oprogramowanie musi zapewniać autoryzację z wykorzystaniem skonfigurowanych i opisanych 

użytkowników; 
– oprogramowanie musi zapewniać możliwość niezależnego przyporządkowania uprawnień użytkownikom 

systemu za pomocą grup uprawnień; 
– oprogramowanie musi zapewniać centralne zarządzanie uprawnieniami wszystkich użytkowników systemu; 
– oprogramowanie musi zapewniać możliwość monitorowania dostępu użytkownika do systemu; 
– oprogramowanie musi zapewniać administrację systemu z dowolnej stacji operatorskiej włączonej do sieci 

komputerowej systemu monitoringu; 
– oprogramowanie musi generować dzienniki zdarzeń; 
– oprogramowanie musi posiadać możliwość grupowego dodawania kamer do systemu bezpośrednio z pliku 

CSV. 
h) Funkcjonalności aplikacji klienckiej - Eksport materiału wideo 
– w ramach eksportu materiału system musi zapewniać eksport w formacie AVI; 
– oprogramowanie musi umożliwiać określenie długości eksportowanego materiału wideo w oparciu                    

o kalendarz; 
– oprogramowanie musi umożliwiać wybór jakości eksportowanego materiału; 
i) Funkcjonalności aplikacji klienckiej - Wyszukiwanie zdarzeń 
– oprogramowanie umożliwia przeszukiwania zarejestrowanego obrazu w oparciu o różne kryteria, w tym                

o czas, datę, źródła wideo, zdarzenia; 
– oprogramowanie musi umożliwiać przeszukiwanie nagrań wideo na podstawie ruchu; 
– oprogramowanie musi umożliwiać przeszukiwanie nagrań wideo w oparciu o zdarzenia alarmowe; 
– oprogramowanie musi umożliwiać przeszukiwanie nagrań wideo w oparciu o zdarzenia oznaczone 

zakładkami; 
j) Funkcjonalności aplikacji klienckiej - Alarmowanie i obsługa alarmów 
– oprogramowanie musi umożliwiać uzbrojenia/rozbrojenia panelu wideo poprzez menu rozwijane po 

kliknięciu PPM na otwarty panelu kamery. Uzbrojony panel musi być wyróżniony np. czerwonym obrysem          
z  wyodrębnioną kamerą; 

– oprogramowanie musi umożliwić przechowywanie wszystkich wystąpień alarmów na danym panelu wideo 
od chwili wystąpienia aż do momentu zatwierdzenia przez użytkownika; 

– oprogramowanie ma możliwość grupowania alarmów pochodzących z jednej kamery tak, aby widoczna 
była liczba wystąpień takiego alarmu; 

– oprogramowanie musi zaznaczać np. na czerwono kamerę na liście wszystkich kamer na której został 
wykryty alarm; 

– oprogramowanie musi posiadać możliwość zatwierdzania każdego wystąpienia alarmu z danej kamery 
jednym przyciskiem; 

– oprogramowanie musi rejestrować zdarzenia alarmowe w bazie zawierającej źródło, datę, czas wystąpienia 
i opis zdarzenia; 
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– oprogramowanie musi posiadać możliwość elastycznego kreowania alarmów w oparciu o źródło, listę 
odbiorców (użytkowników) i harmonogramy; 

– harmonogramy muszą umożliwiać rozróżnienie dni tygodnia, aby dany alarm mógł być aktywny np. tylko        
w weekendy; 

6.2.4.4.1.1.3 Pozostałe wymagania dla systemu VSS 
System VSS należy zaprojektować i wdrożyć przy zachowaniu poniższych wytycznych uzupełniających: 

 Dla systemu VSS należy przewidzieć następujące lokalizacje punktów kamerowych: 
– Wejścia do kompleksu dla klientów 
– Wejścia techniczne i administracyjne – monitorowanie od środka i od zewnątrz  
– Pomieszczenia techniczne – wewnątrz i na zewnątrz  
– Szatnie dla okryć wierzchnich 
– Ciągi komunikacyjne 
– Kasy  
– Wejścia do szatni  
– Monitoring elewacji budynku i terenu zewnętrznego kompleksu 
– Monitoring wjazdu – LPR wraz z PTZ 
– Narożniki budynku – kamery PTZ 
 Rejestracja w systemie VSS 

Dla rejestracji wideo należy przewidzieć co najmniej 2 serwery rejestrujące o pojemności netto zapewniającej zapis 
przez co najmniej 30 dni ze wszystkich kamer wideo przy założeniu poniższych parametrów urządzeń 
rejestrujących: 

– Dla kamer 6Mpix – 8 Mbit/s 
– Dla kamer 8mpix PTZ – 15 Mbit/s 

Zapis z kamer należy przyjąć w trybie 24/7 przez okres nie mniejszy niż 30 dni. Serwery wideo muszą pochodzić od 
producenta kamer oraz zapewniać monitorowanie stanu w aplikacji nadrzędnej PSIM.  

 Ogląd w systemie VSS 
W celu oglądu zdarzeń wideo lokalnie należy przewidzieć nie mniej niż 2 stacje monitorowania spełniające 
wymagania techniczne wybranego producenta oraz zapewniające ogląd zdarzeń na 2 monitorach (dla każdej 
stacji).  

 Integracja POS 
Należy przewidzieć system VSS oraz ewentualne licencje pozwalające na integrację z systemami transakcyjnymi 
POS – sprzedaż biletów lub innych elementów.  

 Dostęp do systemu z poziomu monitoringu miejskiego 
Wszystkie przyjęte kamery i oprogramowanie zarządzające VMS musi być tożsame funkcjonalnie z posiadanym 
przez Gminę Skarżysko - Kamienna w obszarze monitoringu miejskiego oraz musi zostać zapewnione połączenie              
z serwerami zainstalowanymi w obrębie przedmiotowej inwestycji w celu oglądu zdarzeń z terenu zewnętrznego 
kompleksu przez zespól Miejskiego Centrum Monitoringu w Skarżysku – Kamiennej.   
6.2.4.4.1.2 System kontroli dostępu warunkowego 
Wybrane wejścia i pomieszczenia należy wyposażyć w system ACS – kontrola dostępu, zintegrowany z systemem 
VSS oraz korelujący zdarzenia z wybranych wejść.  
Minimalne wymagania funkcjonalne dla systemu ACS: 

Ogólne wymagania systemu Kontroli Dostępu 

 System SKD musi zapewniać wsparcie i interoperacyjność w posiadanej strukturze IT Zamawiającego 
 System musi zapewniać nadzór nad uprawnieniami z jednej lokalizacji z poziomu administracyjnego 
 System musi posiadać możliwość integracji z Active Directory, Bazami HR, oraz innymi systemami IT 

oraz logicznymi systemami bezpieczeństwa 
 System musi zapewniać obsługę administracyjną systemu poprzez przeglądarkę internetową: 

a) Mozilla Firefox 
b) Google Chrome 
c) Safari 
d) Internet Explorer 
e) Microsoft Edge 

 System SKD nie może wymagać instalacji stacji klienckich  
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 System SKD musi być systemem otwartym zapewniającym integrację z co najmniej urządzeniami 
poniższych producentów komponentów SKD: 
a) Mercury Security: Produktów oznaczonych znakiem „Authentic Mercury” 
b) HID Global: Kontrolery: VertX Evo, Vertex Sub Panel, Czytniki: iClass Series, iClass SE, Multiclass 

SE, IClass Seos 
c) Allegion: aptiQ, XceedID, MIFARE DESFire oraz EV1 
d) Farpointe Data: Pyramid, Delta, Ranger Series 
e) OSDP  
f) VIRDI Biometrics 
g) Zamki Bezprzewodowe Allegion: seria  AD, NDE, CT 
h) Zamki Bezprzewodowe Assa Abloy: seria Aperio 
i) Zamki Bezprzewodowe Seria Smartintego 

 Oprogramowanie musi być instalowane w środowisku Linux  
 System SKD musi posiadać możliwość integracji z poniższymi bazami danych: 

a) Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 
b) Microsoft Active Directory 
c) Structured Query Language (SQL) Server 
d) Oracle Relational Database Management (RDBMS) 
e) Comma Separated Value (CSV) 
f) Extensible Markup Language (XML)  

 Architektura SKD musi opierać się o sieć TCP/IP w celu komunikacji z urządzeniami SKD, kontrolerami 
oraz opartą na przeglądarce stacją zarządzającą 

 System SKD w zakresie elementów zabezpieczeń cyberbezpieczeństwa musi posiadać: 
a) Zabezpieczone połączenie IP dwukierunkowe pomiędzy urządzeniami SKD oraz stacją kliencką z 

przeglądarką web przy wykorzystaniu szyfrowania 128 bitowego SSL 
b) Zabezpieczenie „backup” urządzeń przy użyciu szyfrowania AES 
c) Szyfrowanie haseł logowania do SKD w strukturze LDAP 

 Architektura systemu SKD musi wspierać funkcję Failover typu „Hot Standby” (lub równoważne 
rozwiązanie techniczne) realizowane na zasadzie pełnego przejęcia pracy przez urządzenie w trybie 
„Standby” pracy urządzenia macierzystego 

 Aktualizacje systemu muszą być realizowane bez fizycznego wpływu na działanie systemu SKD  
 Oprogramowanie SKD musi bazować na licencji programowej uzależnionej od funkcjonalności. Nie 

dopuszcza się stosowania klucza sprzętowego lub innego sprzętowego rozwiązania dot. 
licencjonowania. 

 System SKD musi posiadać możliwość nadawania uprawnień z poziomu dostępu dla operatorów: 
a) Konta operatorskie muszą posiadać unikalne hasło użytkownika aby uzyskać dostęp do systemu 
b) Konta operatorskie muszą mieć nadane role, które determinują poziom dostępu do danego konta 
c) Modyfikacje związane z kontem operatorskim muszą być raportowane w oknie zdarzeń oraz 

zapisywane w strukturze bazy LDAP w celu późniejszej weryfikacji, odczytu logów oraz 
raportowania 

d) Ilość konto operatorskich nie mniej niż 20 w systemie 
 Konta operatorskie muszą posiadać unikalne nazwy użytkownika oraz hasła wraz delegacją uprawnień 

w systemie SKD. Dotyczyć to musi co najmniej zakresu: 
a) Zakres wyświetlanych treści w systemie 
b) Zadań i czynności jakie operator może wykonać i podjąć 

 System SKD musi umożliwiać wykorzystanie partycji systemowych: 
a) Każda partycja powinna umożliwiać przydział do niej sprzętu, grup tożsamości, harmonogramu 
b) Możliwość przydzielenia tożsamości do różnych partycji 
c) Partycje muszą wspierać zależność „master-slave” lub równoważne określenia dot. podrzędności 
d) Możliwość przydzielania operatorów do różnych partycji 
e) Możliwość przydzielenia partycji do więcej niż 1 operatora 

 System SKD musi prowadzić log zdarzeń z działań operatora 
 System SKD musi posiadać możliwość tworzenia raportów – w ilości nie mniejszej niż 20 oraz: 
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a) Administratorzy muszą mieć możliwość tworzenia raportów w PDF i EXCEL (lub równoważnych) 
b) Administratorzy muszą mieć możliwość zapisania raportu do pliku oraz druku lokalnego lub 

sieciowego 
c) SKD musi umożliwiać dostosowanie raportu do zakresu danych jakie są wymagane w raporcie oraz 

dostępne w systemie 
 Standardowe raporty muszą się składać co najmniej  z: 

a) Informacji o zdalnym otwarciu drzwi przez operatora, dacie, czasie, informacji o otworzonych 
drzwiach 

b) Informacji o zdefiniowanych grupach dostępu w tym: rolach, schemacie (harmonogramie), 
przydzielonych drzwiach – liczba i ilość 

c) Informacji o zdarzeniach systemowych – data, nazwa zdarzenia, lokalizacja, operator 
d) Informacji o alarmach w systemie – nazwa, podjęte działania, operator, notatki 
e) Informacji o sprzęcie SKD – typ, DNS i domena, czas lokalny urządzenia, lista urządzeń, lista 

kontrolerów 
f) Informacji o kamerach systemu VSS skorelowanych do pracy w SKD 
g) Informacji o połączeniach międzysystemowych 
h) Informacji o konfiguracji drzwi w systemie 
i) Informacji o zdarzeniach zawierających: nazwa zdarzenia, typ zdarzenia, priorytet, schemat 

(harmonogram maskowania) 
 SKD musi posiadać możliwość tworzenia konfigurowalnych, nowych typów raportów w oparciu o 

dostępne dane systemowe 
 System SKD posiadać musi możliwość zdalnego dostępu do systemu na wypadek awarii – realizowanej 

przez gwaranta lub producenta 
 System SKD musi umożliwiać wygenerowanie logów systemowych w celu analizy stanu systemu na 

wypadek awarii 

Wymagania - Funkcjonalności kontroli alarmów 

 Administrator systemu musi mieć możliwość  konfigurowania i określania sposobu w jaki każdy alarm 
jest obsługiwany i wyświetlany w oknie stanów alarmowych zawierającym co najmniej: 
a) Listę alarmów i zdarzeń skojarzonych z danym zdarzeniem i źródłem alarmu 
b) Listę istniejących alarmów i zdarzeń oczekujących na działanie operatora lub administratora 

 Administrator systemu musi mieć możliwość realizacji co najmniej poniższych funkcji w systemie: 
a) Zmianę nazwy alarmu z domyślnego ustawienia 
b) Zmianę nazwy dla alarmów dotyczących powrotu stanu do tzw. „normalnego” 
c) Wyświetlanie i Maskowanie alarmów  
d) Wyświetlanie instrukcji tekstowych do obsługi zdarzeń alarmowych 
e) Automatyczne wysyłanie e-mail wewnątrz sieci do danego użytkownika 
f) Wyświetlanie zdarzeń alarmowych w chronologicznym ciągu pod kątem ważności i priorytetu 
g) Dla zdarzeń i alarmów z korelacją wideo – automatyczne wyświetlanie przyporządkowanej kamery 
h) Zapis zdarzeń w historii w celu dalszej ewaluacji  
i) Tworzenie schematów postępowania w celu przyporządkowania ich do danych typów zdarzeń 
j) Tworzenie schematów w celu włączenia/wyłączenia zdarzeń typu: otwarcie/zwolnienie wszystkich 

drzwi czy lockdown  
 Tworzenie logów z działania i interakcji systemu 
 W trybie „offline” tworzenie listy alarmów i zdarzeń  
 Możliwość tworzenia zdarzeń i alarmów: 

a) Tworzenie alarmów i typów zdarzeń podczas instalacji  
b) Zdarzenia zawierające konfigurację parametrów: priorytet, instrukcje tekstowe, maskowanie i 

zasady maskowania, logowanie, raportowanie, notyfikacje email 
 Możliwość synchronizacji alarmów i zdarzeń raportowanych wyświetlanych na wielu oknach (wielu 

miejscach) 
 Każdy alarm w systemie musi mieć przypisane instrukcje tekstowe – nie mniej niż 250 znaków  

Funkcje Kontroli Dostępu  
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 System musi posiadać możliwość tworzenia Grup dostępu, stanowiących połączenie czytnika i 
schematu (harmonogramu) działania 
a) Grupy dostępu muszą składać się z czytników przypisanych danemu schematowi działania 
b) Każdy czytnik musi posiadać możliwość przydzielenia do różnych grup dostępu 
c) Wskazane czytniki dostępu muszą mieć możliwość przydziału do różnych grup dostępu 
d) Posiadacz karty musi mieć możliwość wejścia do danej strefy w oparciu o harmonogram (czytnik, 

czas i dzień) 
 Jeden kontroler musi wspierać co najmniej 250 grup dostępu 
 Grupy dostępu muszą posiadać możliwość przyporządkowania do konkretnego posiadacza karty 

poprzez kontroler w ilości nie mniejszej niż 16 
 Grupy dostępu muszą się składać z nazwy nie krótszej niż 40 znaków alfanumerycznych 
 Schemat (harmonogram) działania musi opierać się o poniższe zasady: 

a) Schemat musi funkcjonować jako wzór dla parametrów aplikacji włączając w to: grupy dostępu, 
maskowanie urządzeń, tryby działania urządzeń 

b) Minimum 250 możliwych schematów, każdy posiadający co najmniej 3 tryby działania: Włączony 
(24/7), Wyłączony, Inny – włączony w oparciu o założone interwały schematu (dzień, święta) 

 Wsparcie dla co najmniej 9 interwałów schematu 
 Możliwość ściągnięcia harmonogramów do poszczególnych kontrolerów w celu lokalnego działania i 

podejmowania przez nie działań w oparciu o nie 
 Nazwy schematów (harmonogramów) muszą pozwalać na zapis ich nazw w ciągu alfanumerycznym 

nie krótszym niż 40 znaków 
 SKD musi mieć możliwość tworzenia schematów  dot. „Świąt” przy założeniu: 

a) Ilość okresów „Świąt” nie mniej niż 250  
b) Możliwość czasowej zmiany, dostosowania i zawieszenia parametrów: tryb pracy czytnika, prawa 

dostępu, schematy maskowania. 
 SKD musi mieć wbudowany kalendarz w celu ułatwienia konfiguracji „Świąt” 
 Nazwy „Świąt” muszą się składać z nazwy nie krótszej niż 40 znaków alfanumerycznych 
 Czytnik kontroli dostępu w systemie SKD musi realizować niniejsze funkcje: 

a) Określenie stanu: czytnik „aktywny” / „nieaktywny” 
b) Specyfikowanie roli w sytuacji odcięcia połączenia z kontrolerem  
c) Możliwość zdefiniowania czasu otwarcia dla danej karty i czytnika 

 Czytnik kontroli dostępu w systemie SKD musi realizować funkcję „Wejścia pod przymusem” na 
zasadzie: 
a) Karta oraz PIN 
b) Karta lub PIN 
c) Tylko PIN 
d) Wysyłanie alarmu oraz zapis w bazie danych 
e) Odmowa dostępu w sytuacji wejścia pod przymusem wraz zapisem zdarzenia odmowy 

 Dla zastosowanych „elektrozaczepów” wymaga się w wsparcia systemie SKD: 
a) Elektrozaczep pozostaje aktywny w czasie kiedy drzwi są zamknięte 
b) Elektrozaczep wyłącza się kiedy drzwi się zamknęły 
c) Elektrozaczep nie jest aktywny po otwarciu drzwi 
d) Możliwość generowania czasu działania w zależności od uprawnień danego posiadacza karty 
e) Możliwość generowania czasu działania w zależności od czytnika 
f) Czas definiowany w zakresie do max 260 sekund 

 Możliwość monitorowania pozycji zamknięcia drzwi 
 System musi umożliwiać kontrolę wejścia przy użyciu 2 kart dostępu: 

a) Możliwość zdefiniowania wejścia przy użyciu 2 kart dostępu 
b) Automatyczny reset zdarzenia i powrót do stanu pierwotnego przy użyciu tylko jednej karty 

 Działanie w trybie „Pre-Alarm”: 
a) Możliwość generowania pre-alarmów dla posiadacza karty w sytuacji otwarcia drzwi w danym 

zakresie czasu 
b) Brak zamknięcia drzwi po wyznaczonym czasie w trybie „pre-alarmowym” generuje alarm 
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c) Definiowanie czasu otwarcia drzwi, czasu pre-alarmu, konfiguracja czasu w zakresie do co najmniej 
60000 sekund 

d) Możliwość tworzenia pre-alarmów dla każdych drzwi.  
 SKD musi posiadać możliwość wykorzystania kodu ID karty dostępu jako możliwości wejścia 
 SKD musi posiadać możliwość zapisu danych dotyczących „nieprawidłowego PIN”: 

a) Nieprawidłowy PIN na czytniku działającym jako PIN lub Karta 
b) Nieprawidłowy kod ID karty + PIN 
c) Nieprawidłowy PIN w sytuacji PIN i Karta 
d) Możliwość konfiguracji ilości prób wpisywania PIN od 0 do 250 
e) Możliwość resetu ilości prób po definiowanym dla użytkownika czasie i nie wystąpieniu zdarzeń 

nieprawidłowych  
f) Możliwość resetu ilości prób po prawidłowym wejściu 
g) Alarmowanie o ilości błędnych prób dla danego czytnika w sytuacji przekroczenia progu 

 Możliwość wygenerowania zdarzenia dotyczącego czytnika w sytuacji przekroczenia progu błędnego 
wpisania PIN: 
a) Zablokowanie czytnika  
b) Włączenie syreny 

 SKD musi posiadać przyciski w ramach interfejsu graficznego (GUI), które pozwalają na: 
a) Dostęp do danych drzwi  
b) Tryb działania drzwi 

 SKD musi posiadać okno informacyjne dotyczące podsumowania i statusu listy drzwi zdefiniowanych w 
systemie. Lista informacji musi zawierać: 
a) Nazwę drzwi 
b) Status drzwi 
c) Możliwość filtrowania wyświetlanych danych 

 Możliwość maskowania zdarzeń wyświetlanych na stacji w GUI: 
a) Maskowanie stałe 
b) Maskowanie według zadanego harmonogramu 
c) Harmonogramy do rożnego typu zdarzeń 

 Obsługa co najmniej 8 formatów kart: 
a) Wiegand 
b) Pasek Magnetyczny 

 Obsługa standardowych formatów używających: 
a) Numer karty 
b) Kod obiektu 
c) Kod sprawy/incydentu 

 Obsługa kart co najmniej 17 cyfrowych 
 Obsługa co najmniej 2 cyfrowych kodów sprawy/incydentu 
 SKD musi posiadać możliwość kontroli wind na obiekcie: 

a) Używając standardowych urządzeń sprzętowych SKD 
b) Umożliwiać dostęp do wybranych pięter 
c) Umożliwiać dostęp do pięter ogólnego dostępu 

 Czytnik SKD zlokalizowany w windzie: 
a) Kontrola dostępu na co najmniej 1 piętro 
b) Integracja z modułami I/O (Wejście/Wyjście) 
c) Ograniczenie dostępu do pięter po odbiciu się kartą – w zależności od uprawnień 
d) Możliwość dostępu tylko do jednego piętra przyporządkowanego do jednego odbicia się kartą 
e) Możliwość dostępu do pięter publicznych bez konieczności użycia karty 

 Niezależne konfigurowanie poszczególnych pięter w celu umożliwienia dostępu w oparciu o czas i dni 
 Raportowanie poruszania się po piętrach dla wybranych użytkowników 
 Funkcje „APB” – Anti Pass Back: 

a) Twardy APB 
b) Miękki APB 
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c) Kontrola wejścia – co najmniej 2 osoby w strefie 
d) Zliczanie ilości osób – minimum 120 obszarów, minimum 50 000 osób w strefie 

 SKD musi posiadać funkcję zarządzania „strefą zbiórki” lub „strefą ewakuacji”: 
a) Strefa musi być tworzona przez administratora wraz z dodawaniem i usuwaniem osób do danej 

strefy 
b) Możliwość raportowania ludzi w każdej ze stref wraz z filtrowaniem poszczególnych osób 
c) Możliwość nakładania tekstu na mapę synoptyczną w systemie SKD 
d) Możliwość tworzenia mapy SKD ze wsparciem dla formatów: BMP, GIF, JPG, PDF, PNG  
e) Aktualizacja map w trybie „na żywo” 

 Wejścia i Wyjścia (I/O) zdarzeń oraz powiązania ich w kontrolerze muszą uwzględniać: 
a) Możliwość wyzwolenia zdarzenia przy użyciu wejścia i wyjścia (I/O) 
b) Zdarzenia i ich powiązania wykonywane będą lokalnie na danym kontrolerze 
c) Możliwość tworzenia „makr” z konkretnymi krokami do wykonania przez system 
d) Minimalna ilość zdarzeń do wygenerowania poprzez „makro” – 20 
e) Możliwość powiazania danego zdarzenia z „makro” w celu jego wyzwolenia 

Funkcje Zarządzania Tożsamościami  

 SKD musi zapewniać funkcjonalność zarządzania tożsamościami jako wbudowaną w system oraz 
zapewniającą import danych tekstowych wraz z przyporządkowanym obrazem w JPEG, BMP oraz PNG 

 SKD musi zapewniać możliwość ładowania danych o użytkownikach przed oraz w trakcie wdrożenia 
 SKD musi zapewniać narzędzie do importu danych pracujące w oparciu o CSV 
 SKD musi zapewnić możliwość wprowadzania danych użytkowników SKD w tym: 

a) Konto użytkownika 
b) Hasło użytkownika  
c) Limit czasu braku aktywności 

 SKD musi zapewniać funkcjonalność przydzielania uprawnień w oparciu o role w połączeniu z 
tożsamością: 
a) Role muszą być przydzielone do tożsamości w celu określenia dostępu do drzwi jak również 

dostępu do aplikacji 
b) Musi istnieć możliwość przydzielenia wielu ról do danej tożsamości 
c) Tożsamość musi agregować wszystkie uprawnienia dla roli 
d) Każda rola musi posiadać datą początkową i końcową  

 SKD musi zapewniać dostęp do systemu w oparciu o role: 
a) Wprowadzanie ról podczas tworzenia konta 
b) Role determinują poziom uprawnień dostępu w tym dostęp do czytników i czas dostępu do nich 

 SKD musi posiadać narzędzie pozwalające danej osobie na dostęp do wybranych drzwi lub grup 
dostępu w zadanym, konfigurowanym przedziale czasu 

 SKD musi posiadać możliwość tworzenia znaczników podczas wprowadzania do bazy danych: 
a) Numer ID Karty – z długością nie krótszą niż 19 cyfr 
b) Przydzielony PIN 
c) Dzień aktywacji i dezaktywacji 
d) Ustawienia w tym APB 
e) Możliwość przydzielania znacznika do grup  w celu tworzenia predefiniowanych roli i reguł 

postępowania dla dalszej konfiguracji informacji o posiadaczu konta 
f) Możliwość wygaśnięcia uprawnień w związku z brakiem wykorzystania karty w zadanym przedziale 

czasu 
 SKD musi posiadać możliwość dezaktywacji istniejących uprawnień i nadania ich ponownie 
 Każda tożsamość musi posiadać unikalny numer w strukturze bazy LDAP 
 SKD musi zapewnić administratorom najwyższego szczebla administracyjnego usunięcie tożsamości 

oraz grupy tożsamości  
 SKD musi zapewnić administratorom przydzielanie grup dostępu do ról na zasadzie: 

a) Rola przydzielona do tożsamości podczas wprowadzania 
b) Każda tożsamość może mieć przydzielone do siebie do 8 grup dostępu 
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 Modyfikacje  grup dostępu lub przydział musi być automatycznie propagoway na odpowiednie 
kontrolery bez interwencji operatora na zasadzie transferu „push” po zatwierdzeniu danego wpisu 

 SKD musi zapewnić możliwość podglądu operatorowi roli jaka przydzielona do danej tożsamości, jakie 
grupy dostępowe są przydzielone do roli, oraz jaki jest poziom dostępu do danych drzwi 

 SKD musi zapewnić możliwość aktywacji i dezaktywacji znaczników w oparciu o datę: 
a) Możliwość tworzenia znaczników aktywujących się w zadanym dniu w przyszłości 
b) W momencie osiągnięcia zadanej daty znacznik dezaktywacja przydzielonych uprawnień dostępu 
c) Wyeliminowanie uprawnienia dostępu znacznika po dacie dezaktywacji 
d) W przypadku przywrócenia uprawnień danej tożsamości, uprawnienia dostępu będą obowiązywać 

do tego samego znacznika 
 SKD musi zapewniać możliwość wygaśnięcia uprawnień dostępowych w sytuacji określenia takiej 

funkcji w systemie dla danego parametru: 
a) Wybrane uprawnienie 
b) Wybrane uprawnienia dla danej tożsamości lub poziom dostępu 
c) Tożsamość lub uprawnienia dostępu muszą mieć możliwość wyłączenia w wyniku wygaśnięcia 
d) Możliwość tworzenia schematu wygaśnięcia w zakresie czasu – co najmniej 1 rok od daty aktywacji 

 SKD musi zapewnić możliwość wykorzystania kodów PIN: 
a) Dla każdego uprawnionego użytkownika musi byćmożliwość nadania kodu PIN 
b) Musi istnieć możliwość zmiany kodu PIN 
c) Musi istnieć możliwość zwolnienia danej tożsamości z wymagania posiadania PIN 

 SKD musi wspierać następujące formy i uprawnienia: 
a) Karty PVC 
b) Mobilne uprawnienia 
c) Karty zbliżeniowe  
d) Mifare 
e) DESFIRE 
f) HIDiClass 

 SKD musi posiadać narzędzie do graficznego tworzenia identyfikatorów: 
a) Wsparcie dla formatów obsługiwanych przez drukarki 
b) Wsparcie dla pól tekstowych, danych z bazy, zdjęć, zdjęć tożsamości, grafik 
c) Każde pole tekstowe i bazy danych musi posiadać możliwość ustawień: lokalizacji obiektu, 

wysokości i szerokości, kolor tła, rotacji, czcionki, rozmiaru tekstu, koloru tekstu, horyzontalnego 
i wertykalnego położenia tekstu 

 SKD w zakresie zdjęć i pól graficznych dodanych do identyfikatora musi pozwalać na konfigurację: 
a) Lokalizacji obiektu 
b) Wysokości i szerokości 
c) Proporcji obrazu 
d) Wspierać nie mniej niż 16 milionów kolorów 

Monitorowanie  alarmów i zdarzeń w systemie 

 SKD musi posiadać gradację zdarzeń na systemowe i zdarzenia powiązane z konkretnymi kontrolerami 
 SKD musi posiadać GUI oparty o zakładki zawierający: 

a) Zakładka Zdarzeń – używana do monitorowania zdarzeń na poziomie systemowym  
b) Zakładka Alarmowa – używana do monitorowania zdarzeń na poziomie kontrolerów 
c) Zakładka dot. użycia kart i weryfikacji – w celu weryfikacji bieżących zdarzeń w trybie na żywo z 

danego przejścia 
d) Zakładka wyszukiwania – wyszukiwanie zdarzeń zapisanych w systemie SKD 
e) Stan Urządzeń – w celu weryfikacji w trybie rzeczywistym statusu oraz ewentualnego wykreowania 

działania tych urządzeń np. wyzwolenie I/O 
 SKD musi posiadać narzędzie kreatora audio alarmów, definiujące w jaki sposób następuje 

alarmowanie w zakładce alarmowej wraz z konfiguracją i parametryzacją oraz typem użytego sygnału 
dźwiękowego z podziałem na typ alarmu – dla danego sygnału 

 SKD musi posiadać możliwość konfiguracji dla alarmów i zdarzeń: 
a) Wyświetlanie w zakładce alarmowej 
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b) Maskowanie wyświetlania w zakładce alarmowej 
c) Priorytety wyświetlanych alarmów 
d) Podpowiedzi tekstowe (kroki) do obsługi zdarzeń danego typu 
e) Możliwość wysyłki email do wybranych użytkowników 
f) Możliwość wyświetlenia obrazu wideo dla zdarzeń i przejść gdzie SKD i VSS są ze sobą połączone 

 SKD musi zapewnić zliczanie alarmów i zdarzeń w zakładce alarmowej czekających na obsłużenie 
 SKD musi zapewnić poniższe opcje związane z obsługą i reakcją na alarmy i zdarzenia: 

a) Zatwierdzenie alarmu 
b) Odczyt instrukcji tekstowych dla danego typu zdarzeń 
c) Możliwość zapisu notatki do danego zdarzenia 
d) Odczyt historii alarmu 
e) Dla zdarzeń z użyciem karty dostępu – odczyt uprawnień dostępu 
f) Możliwość wyłączenia alarmu przez jednego operatora 
g) Możliwość wyłączenia alarmu przy użyciu 2 operatorów w celu podwójnej weryfikacji zdarzenia 
h) Możliwość zatwierdzania alarmu w oparciu o role 

 SKD musi zapewniać możliwość zbiorowego zarządzana alarmami i ich obsługi – zatwierdzania wielu 
alarmów jednocześnie 

 SKD musi zapewnić transferowalność alarmów w oparciu o uprawnienia do wybranych tożsamości 
monitorujących aplikację w oparciu o: schematy (harmonogram), typ zdarzenia, urządzenie 

 SKD musi zapewnić maskowanie specyficznych alarmów lub typów alarmów w oparciu o 
predefiniowany schemat (harmonogram) lub poprzez ręczne sterowanie: 
a) Maskowane alarmy nie będą pojawiać się w zakładce alarmowej 
b) Logowanie i dane o zdarzeniach nie będą maskowane w celu zachowania możliwości audytu 
c) Operator będzie posiadać możliwość maskowania i zdjęcia maskowania w zależności od 

posiadanych uprawnień  
 SKD posiadać musi posiadać możliwość sortowania alarmów i zdarzeń w Zakładce Alarmowej w 

oparciu o kolumny danych w niej widoczne 
 SKD musi posiadać możliwość wykorzystania kolorów do określania priorytetów zdarzenia oraz 

oznaczania zdarzeń kolorami – dotyczy pojedynczych zdarzeń oraz grup   
 SKD musi umożliwiać definiowanie administratorom, które kolumny informacyjne są wyświetlane w 

Zakładce Alarmowej oraz administrator musi mieć możliwość konfiguracji kolumn w Zakładce 
Alarmowej  

 SKD musi posiadać co najmniej poniższe kolumny dot. zdarzeń i alarmów: 
a) Czas 
b) Ostatnie Wejście 
c) Data wygaśnięcia znacznika 
d) Data wydania znacznika 
e) Data 
f) Priorytet 
g) Operator 
h) Imię Tożsamości 
i) Nazwisko Tożsamości 
j) Numer Karty 
k) Wiadomość 
l) Nazwa zdarzenia/Opis 
m) Typ zdarzenia 
n) Źródło 
o) Lokalizacja 

 SKD musi posiadać możliwość wysłania e-mail automatycznie jako reakcja na dane określone 
zdarzenie 

 SKD musi komunikować się z serwerami e-mail wykorzystującymi protokół SMTP 
 SKD w ramach Zakładki Zdarzeń musi umożliwiać: 

a) Wybór kolumn do wyświetlenia oraz ich układ 
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b) Sortowanie aktualnych zdarzeń w oparciu o wyświetlane kolumny 
c) Administratorzy muszą mieć możliwość konfiguracji liczby aktualnych zdarzeń do wyświetlenia  

 SKD musi umożliwiać podawanie aktualnych danych dot. zainstalowanego sprzętu w systemie, ilości 
drzwi, I/O, kontrolerów, paneli rozszerzeń do kontrolerów oraz ich statusu – aktywny, zamaskowany, 
wyłączony 

 SKD musi umożliwiać dostęp do historii alarmu z informacjami jak czas, data, zatwierdzenia przez 
operatorów, notatki.  

 SKD musi umożliwiać dostęp do historii tożsamości powiązanej ze zdarzeniem alarmowym z 
wyświetleniem informacji o tożsamości oraz jej zdjęcia 

 SKD musi umożliwiać z poziomu administracyjnego lub na bazie przydzielonych uprawnień 
operatorskich na kontrolę stanu sprzętowego oraz punktów I/O z poziomu Zakładki Alarmowej 

 W ramach Zakładki Alarmowej musi istnieć możliwość bieżącego monitorowania wielu elementów 
systemu SKD w tym: 
a) Łączna ilość niezatwierdzonych Alarmów i Zdarzeń 
b) Status (włączając wyłączone, aktywne i zamaskowane) następujące urządzenia: Kontrolery, Panele 

rozszerzeń, czytniki, I/O 
c) Zakładka „status urządzeń” musi informować które urządzenia są w trybie alarmowym, wyłączone 

lub włączone 
 SKD musi umożliwiać funkcjonalność wyświetlania zdjęć tożsamości w sytuacji użycia karty na 

wybranym czytniku np. wejście do budynku oraz w 1 oknie przeglądarki muszą wyświetlać się co 
najmniej 3 niezależne czytniki w celu weryfikacji wejścia np. w celu porównania wejścia osoby z 
obrazem z kamery. 

Mapy w systemie SKD 

 SKD musi zapewnić możliwość tworzenia map systemowych opartych co najmniej o następujące 
formaty plików: 
a) Bitmapy (*.bmp, *.dib) 
b) JPEG (*.jpg) 
c) Portable Network Graphics (*.png) 
d) TIFF (*.tif) 
e) Windows Metafile (*.wmf, *.emf) 
f) Encapsulated Post Script (*.eps) 

 W ramach mapy administrator musi mieć możliwość rozmieszczenia ikon następujących urządzeń 
sprzętowych systemu SKD: 
a) Czytników 
b) Punktów I/O 
c) Kamer 
d) Innych urządzeń sprzętowych SKD 

 W ramach mapy operatorzy muszą mieć możliwość zbliżenia w oknie pola widzenia kamery pracującej 
w SKD oraz: 
a) Zatwierdzenia alarmu 
b) Zmiany trybu dostępu czytnika 
c) Maskowania i Zdjęcia maskowania Wejść (I) 

Integracja z VSS 

 System SKD musi posiadać możliwość integracji co najmniej z systemami VSS i urządzeniami: 
a) Avigilon Control Center 
b) Dedicated Micros 
c) Exacq 
d) NVR 
e) NVMS 
f) VMS 
g) DVR 
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 Serwery wideo muszą być zintegrowane z Panelem (oknem) Alarmowym systemu SKD oraz muszą 
realizować poniższe funkcje: 
a) Zdarzenia z SKD będą połączone ze strumieniem wideo „na żywo” oraz zarejestrowanym w 

systemie VSS (VMS) 
b) Zdarzenia z systemu SKD mogą zostać powiązane z materiałem wideo systemu VSS w trybie „na 

żywo” 
c) Możliwość zapisu wideo na skutek wyzwolenia alarmu z poziomu SKD z przypisaniem długości 

nagrania przed i po zdarzeniu ( nie mniej niż 90 sekund przed i po) 
 SKD musi umożliwiać połączenie z siecią LAN/WAN w celu uzyskania dostępu do materiału wideo w 

trybie „na żywo” oraz nagranego z systemu VMS wraz wyświetleniem tego materiału w Panelu 
Alarmowym SKD 

 SKD musi wspierać co najmniej połączenia z VSS: LAN/VLAN,WLAN, WAN, MAN, VPN 
 SKD musi pozwalać na połączenie i przyporządkowanie każdego urządzenia w systemie SKD na 

połączenie i korelację z kamerami systemu VSS (VMS) oraz: 
a) Nielimitowana liczba połączeń pomiędzy kamerami i urządzeniami SKD 
b) Połączenie 1 kamera do „n” urządzeń SKD 
c) Połączenie „n” kamer do 1 urządzenia SKD, z wyświetlaniem wszystkich obrazów łącznie w matrycy 

na ekranie 
 SKD musi wspierać wyświetlanie informacji z VSS odnoszących się do zdarzeń typu: 

a) Detekcja ruchu 
b) Utrata wideo 
c) Utrata połączenia 

 W sytuacji wygenerowania alarmu, operator SKD musi mieć możliwość dostępu do skorelowanego ze 
zdarzeniem materiału wideo wraz z możliwością obsługi wideo w zakresie startu i zatrzymania.  

 SKD w przypadku skorelowania więcej niż 1 kamery do zdarzenia musi wyświetlić materiał wideo w 
matrycy z podziałem na łączną liczbę kamer oraz w zależności od: liczby klatek i rozdzielczości pracy 
kamery 

 SKD musi umożliwiać zmianę wielkości okna z materiałem wideo 
 SKD musi posiadać integrację z VSS umożliwiającą przełączenie pomiędzy materiałem „na żywo” a 

nagranym dla kamer przypisanych do zdarzenia w SKD 
 Odtwarzacz wideo musi mieć możliwość:  

a) Start/Stop odtwarzania 
b) Pauza/Odtwarzanie materiału 
c) Odtwarzanie do tyłu  

 System SKD musi wspierać możliwość wykorzystania funkcji PTZ w Panelu Alarmowym  
 System SKD musi wspierać możliwość przydzielenia do alarmu „Presetu” danej kamery 
 System SKD musi wspierać możliwość wykorzystania „detekcji ruchu kamery IP” jako źródła 

alarmowego 
 System SKD musi wspierać możliwość wykorzystania „maskowania” kamer do tworzenia 

schematów/harmonogramów działania w połączeniu z SKD 
 SKD musi odbierać alarmy z poziomu VMS dotyczące wyłączenia kamer lub serwerów do których są 

podłączone kamery zintegrowane w SKD 
 SKD musi umożliwiać tworzenie zdjęć z materiału wideo, który obsługuje dla zdarzeń i alarmów 
 SKD musi posiadać możliwość przyporządkowania w Panelu Alarmowym zdarzeń ze skorelowanym 

materiałem wideo.  
 Oprogramowanie musi posiadać dedykowaną aplikację do automatycznej (odroczonej) archiwizacji 

(backup’u) danych wideo z wybranych kamer. Musi istnieć możliwość wyboru przedziału czasowego (z 
dokładnością do 1 sekundy) archiwizowanego materiału, czasu uruchomienia automatycznej 
archiwizacji (z dokładnością do 1 sekundy) 

 Oprogramowanie musi posiadać dedykowaną aplikację do korelacji alarmów w celu minimalizacji liczby 
alarmów fałszywych. Aplikacja musi umożliwiać co najmniej: 
a) pobieranie listy alarmów z serwerów; 
b) przypisanie alarmów do grup; 
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c) definiowanie korelacji alarmów z poszczególnych grup; 
d) definiowanie czasu odstępu pomiędzy wystąpieniem alarmów z poszczególnych grup; 
e) przegląd wystąpień alarmów z poszczególnych grup w czasie rzeczywistym; 
f) dla alarmu skorelowanego uzyskanie obrazu wideo na żywo i z nagrania sprzed 10 sekund przed 

korelacją alarmów; 
g) czyszczenie listy alarmów skorelowanych. 

 Oprogramowanie musi posiadać dedykowaną aplikację do kasowania automatycznie zatwierdzonych 
(auto-acknowlegded) alarmów. Po skasowaniu alarmów tego typu nadal musi istnieć możliwość ich 
późniejszego wyszukania i odtworzenia w systemie. 

 Oprogramowanie musi posiadać dedykowaną aplikację do automatycznego (według ustalonego 
harmonogramu) pobierania logów bezpośrednio z wybranych kamer 

 Oprogramowanie musi posiadać dedykowaną aplikację do monitorowania liczby zakładek (tzw. 
„Bookmark”) i kasowania wszystkich starszych niż podana data. 

Dla systemu ACS należy przewidzieć następujące pomieszczenia objęte kontrolą: 
a) Wejścia do kompleksu dla klientów – dwustronna kontrola, m.in. dla przejść: 

– Strefa Saunarium 
– Strefa Basenowa 
– Strefa Gastronomiczna 

b)   Wejścia techniczne i administracyjne – dwustronna kontrola 
c) Pomieszczenia techniczne – dwustronna kontrola 
d) Wjazd LPR jako podwójna weryfikacja  

W ramach projektu systemu ACS należy dokonać niezbędnych uzgodnień przeciwpożarowych określających sposób 
działania kontroli na wypadek zdarzeń pożarowych.  
6.2.4.4.1.3 System nadrzędny klasy PSIM 

Zaprojektowany, zintegrowany system PSIM musi się opierać na połączeniach typu system – system jak 
również integracjach poprzez moduły integracyjne skupiające dane z różnych źródeł wizualizowane w jednym 
płaszczu wizualizacyjnym poprzez platformę PSIM. Rolą systemu klasy PSIM musi być agregacja, analiza i korelacja 
danych w celu przedstawiania właściwych informacji w czasie rzeczywistym operatorowi i administratorom. 
Zaprojektowany PSIM musi być narzędziem agregacji danych do późniejszego wykorzystania.  

Wdrożenie systemu PSIM, integrującego, wizualizującego, uzupełniającego i wzmacniającego funkcjonalnie 
podrzędne systemy stanowić musi rozwiązanie optymalizujące koszty funkcjonowania całego systemu w 
perspektywie czasu. System PSIM nie może być rozwiązaniem „pudełkowym”, czy architekturą opartą o interfejs 
webowy. Musi posiadać możliwość jego przebudowy, reorganizacji funkcjonalnej i customizacji w zależności od 
potrzeb, tak by dostarczać agregowane i analizowane dane w sposób czytelny zapewniając maksymalną 
„świadomość sytuacyjną”.  

PSIM dzięki swojej modułowej budowie dostarczać musi informacji z podrzędnych systemów, informacji                 
o danym typie i priorytecie a dla tych, których znaczenie jest najważniejsze właściwych procedur działania – 
automatycznych lub niezbędnych do podjęcia przez operatorów.  

Wizualizacja systemów stanowić musi zatem jeden z głównych elementów całego systemu PSIM. Wizualizację 
należy podzielić na wizualizację stanów określonych systemów lub ich elementów i wizualizację określonych 
danych.  
6.2.4.4.1.3.1 Architektura PSIM 
Centralnym punktem systemu integracyjnego PSIM muszą być są serwery: aplikacyjny i bazodanowy. Ich rola musi 
polegać na: 

– Komunikacji z systemami podrzędnymi i stacjami operatorskimi, 
– Hostowaniu lokalnych baz danych. 

System PSIM musi mieć budowę modułową. Na centralnym serwerze muszą być uruchomione następujące 
programy: 

– Aplikacje synchronizujące dane między systemami podrzędnymi, a bazą danych, 
– Aplikacja serwera zarządzająca komunikacją ze stacjami operatorskimi 

6.2.4.4.1.3.2 Integracje PSIM 
Wszystkie opisane poniżej integracje zakładają, że System PSIM nie będzie zastępował danego systemu 

podrzędnego, a jedynie korelował dane między systemami, aby zapewnić Operatorom szybsze podejmowanie 
decyzji oraz realizację zadań. 
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Opisane zakresy integracji zależą od możliwości interfejsów komunikacyjnych (API/SDK) systemów 
podrzędnych. Do wykonania powyższych integracji niezbędne jest dostarczenie Wykonawcy Systemu PSIM zarówno 
dokumentacji tych interfejsów, zestawów testowych (sprzętowych), jak i kontaktu do osoby merytorycznej od 
strony producenta tych systemów. 

Integracja z systemem VMS zapewnić musi możliwość pobierania materiału wideo (na żywo oraz 
nagranego) z kamer systemu VSS. Zapewni to możliwość weryfikacji każdego zdarzenia z każdego zintegrowanego 
systemu. Do elementów systemów podrzędnych (tj. czujki, przejścia, itp.)musi być możliwość przypisania kamery 
obserwującej. Operator musi mieć podgląd miejsca zdarzenia na żywo oraz równolegle obraz z nagrania z tej samej 
kamery z momentu zdarzenia. 

Integracja musi zapewnić ponadto możliwość wywoływania alarmów w systemie VMS pod wpływem 
zdefiniowanych zdarzeń w innych systemach oraz pobierania alarmów wywołanych w systemie VMS przez                  
np. analityki wideo do korelacji ich z alarmami z innych systemów. 

Integracja z systemem SKD musi zapewnić możliwość pobierania zdarzeń i alarmów z kontroli dostępu,              
a także możliwość sterowania przejściami. Każde przejście objęte kontrolą dostępu będzie zwizualizowane na planie 
Obiektu oraz będzie możliwość przypisania do niego kamery obserwującej. 
Integracja z systemem LPR musi zapewnić możliwość pobierania detekcji tablic rejestracyjnych pojazdów z systemu 
LPR. Do każdej detekcji muszą być pobierane: numer rejestracyjny, zdjęcie oraz w ramach możliwości 
integracyjnych: województwo, marka i model pojazdu. Każda kamera systemu LPR musi być zwizualizowana na 
planie Obiektu. Integracja musi zapewnić m. in.: możliwość wyszukania pojazdu po numerze (lub fragmencie) 
numeru rejestracyjnego, zakresie dat, strefie. 

Integracja z systemem rozgłaszania komunikatów głosowych działającego w oparciu o zintegrowane 
głośniki musi umożliwić operatorowi PSIM wygłoszenie uprzednio nagranego komunikatu na wybranym głośniku 
oraz wygłoszenie komunikatu przy pomocy mikrofonu na wybranym głośniku. Ponadto w systemie PSIM musi być 
możliwe przypisanie do każdego głośnika kamery, która go obserwuje. 
6.2.4.4.1.3.3 Funkcjonalności PSIM 

Aplikacja Operatorska musi zostać zainstalowana na stacjach operatorskich. Każda stacja musi być 
wyposażona w 2 monitory. Na każdym monitorze Operator musi mieć dostępne wszystkie moduły Systemu PSIM, 
do których zostaną mu przydzielone uprawnienia. Moduły te muszą być przedstawione w postaci tzw. zakładek 
między którymi będzie mógł się przełączać. Ponadto Operator musi mieć możliwość wyboru, na którym monitorze 
będzie wyświetlony który moduł. Logowanie do systemu musi wymagać podania indywidualnego loginu oraz hasła 
domenowego. Każda akcja wykonywana przez Operatora musi być zapisywana w logach. 
Moduł podstawowy musi zawierać najistotniejsze informacje ze wszystkich zintegrowanych systemów. Muszą to 
być m.in.:  

 lista aktualnych zdarzeń w systemach podrzędnych  
 aktualnej detekcji pojazdów 
 wykres liczby alarmów w czasie z wybranych systemów podrzędnych (VMS, SKD), 
 przyciski do najczęściej wykonywanych akcji przez Operatorów (np. otwarcie wybranego przejścia SKD 

lub wyzwolenie predefiniowanego komunikatu głosowego na wybranym głośniku), 
 liczba aktywnych alarmów (procedur postępowania)  

Moduł ACS musi umożliwiać Operatorowi dostęp do wszystkich przejść systemu SKD. Dla każdego przejścia musi 
być możliwe: 

 Pobranie ostatnich zdarzeń dotyczących tego przejścia (np. użycia karty, alarm zbyt długiego otwarcie 
przejścia, itp.), 

 Wizualizacji przejścia na mapie, 
 Uzyskania materiału wideo na żywo z kamery skorelowanej z wybranym przejściem, 
 Uzyskania materiału wideo z nagrania z kamery skorelowanej z wybranym przejściem z momentu 

wybranego zdarzenia, 
 Sterowanie stanem przejścia (w ramach posiadanych uprawnień): 
 otwarcie (czasowe) 
 otwarcie stałe 
 zablokowanie 

Moduł LPR musi pobierać dane systemu detekcji tablic rejestracyjnych (LPR). Operator musi mieć następujące 
funkcjonalności: 

 Podgląd aktualnych detekcji, 
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 Możliwość wyszukiwania detekcji z użyciem następujących filtrów: numer rejestracyjny lub jego 
fragment, miejsce detekcji, zakres dat (w raz z godzinami), marka, model, kolor pojazdu, województwo 
(w zależności od danych udostępnianych przez systemu LPR) 

Mapowanie w systemie PSIM musi zapewnić operatorowi  zestaw warstw, na które muszą składać się zintegrowane 
systemy. Operator musi mieć możliwość wyboru jako aktywne dowolne z nich. Dla terenu zewnętrznego warstwami 
będą, np. kamery i systemy LPR. Dla wnętrza będą to natomiast: przejścia SKD, kamery, itp. 
Po aktywowaniu wybranej warstwy Operator musi uzyskać wizualizację elementów danego systemu. Po kliknięciu 
na każdy element, w zależności od jego typu, musi mieć dodatkowe opcje: 

 Dla kamery - obraz na żywo,  
 Dla przejścia SKD -  to obraz z kamery skorelowanej i możliwość sterowania przejściem, 

Moduł procedur postępowania dla Operatorów musi zakładać zdefiniowanie na etapie wdrożenia zdarzeń 
pochodzących z systemów zintegrowanych, które z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa Obiektu 
wymagają podjęcia działań zgodnych z przyjętymi procedurami. Zdarzeniami takimi mogą być np.: alarm systemu 
SKD lub zdarzenie zaobserwowane przez Operatora na obrazie na żywo w systemie VMS. Po wystąpieniu takiego 
zdarzenia Operator będzie musiał wykonać odpowiednie kroki przedstawione przez moduł procedur. Każdy krok 
będzie mógł być poleceniem do wykonania, pytaniem zamkniętym (tak/nie) lub zdefiniowaną akcją. Do każdego 
kroku Operator będzie mógł dopisać komentarz. Realizacja procedur będzie rejestrowana w bazie danych. 
Dzięki integracji systemów bezpieczeństwa moduły integracyjne będą miały dostęp do wielu szczegółowych danych 
pochodzących z wielu systemów. Moduł raportowy musi umożliwić wygodne pozyskanie danych potrzebnych do 
celów statystycznych, bezpieczeństwa lub analizy zdarzeń. Moduł musi umożliwić także pobranie raportu lub jego 
wydruk. Do każdego wydruku musi być możliwość dodania komentarza. W zależności od typu raportu muszą być 
dostępne w formie tabelarycznej bądź w postaci wykresu.  
Aplikacja Administracyjna systemu PSIM musi być przeznaczona dla użytkowników o maksymalnym poziomie 
uprawnień – Administratorów systemu PSIM. Aplikacja musi posiadać moduły niezbędne zarówno przy wdrożeniu 
systemu, jak i w codziennej pracy. Musi to być podobnie jak aplikacja Operatorska, aplikacje desktopowa. Do jej 
uruchomienia również potrzebne musi być podanie loginu i hasła. Aplikacja musi się  składać z zakładek, tzw. 
modułów. 

Moduł Zarządzania Użytkownikami i Uprawnieniami musi umożliwiać administratorowi tworzenie oraz 
edycję kont Operatorów systemu PSIM. Nadawanie uprawnień musi być realizowane w oparciu o grupy. 
Administrator musi mieć możliwość stworzenia dowolnej liczby grup uprawnień określających prawo dostępu do 
poszczególnych modułów Aplikacji Operatorskiej a także do akcji możliwych do podjęcia przez Operatorów: 

 sterowanie przejściami SKD, 
 wyzwalania komunikatów na głośnikach  
 dostęp do aplikacji Administracyjnej 

Ponadto dla każdego użytkownika (Operatora) Administrator musi mieć możliwość wprowadzenia następujących 
danych: 

 Imię i nazwisko, 
 Data Urodzenia, 
 Zdjęcie, 
 Login i hasło, 
 Stanowisko, 
 Przebyte szkolenia, 
 Numer telefonu, 
 Adres email 

Administrator musi mieć także możliwość wykonania akcji dotyczących danego użytkownika: 
 Zablokowanie / odblokowanie dostępu do systemu PSIM, 
 Zdalne wylogowanie użytkownika 

Moduł Zarządzania Komunikacją z Systemami Podrzędnymi musi umożliwiać administratorowi sprawdzenie / edycję 
parametrów dotyczących szczegółów połączenia. Dane te zostaną wprowadzone na etapie wdrożenia systemu 
PSIM przez inżynierów wdrożeniowców. Jednak jeśli zajdzie taka potrzeba (np. modyfikacja danego systemu 
podrzędnego) Administrator musi mieć możliwość edycji danych takich, jak: 

 Adresacja interfejsów komunikacyjnych systemów podrzędnych, 
 Dane dostępowe do systemów podrzędnych 
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Moduł Zarządzania Procedurami musi umożliwiać Administratorowi tworzenie, edycję i kasowanie procedur 
postępowania dla Operatorów.  Dla każdej procedury musi być możliwe: 

 Nadanie nazwy własnej, 
 Wybranie typu uruchamiania (ręcznie lub automatycznie pod wpływem określonego zdarzenia), 
 Wybranie zdarzenia aktywującego procedurę (dla procedur uruchamianych automatycznie). Do wyboru 

-  zdarzenia znajdujące się na liście. Lista możliwych zdarzeń określana będzie na etapie wdrożenia. 
 Określenie priorytetu, 
 Zdefiniowanie kroków. Każdy z kroków może być jednego z następujących typów: 

- polecenie proste (tekst polecenia oraz przycisk potwierdzający wykonanie), 
- pytanie zamknięte (tekst polecenia oraz przyciski odpowiedzi TAK / NIE) 

 Dla każdego kroku, który jest pytaniem TAK / NIE musi być możliwe określenie numerów kroków, do 
których procedura przejdzie po kliknięciu odpowiednio TAK lub NIE. 

Moduł Zarządzania Lokalizacją Elementów Systemów Podrzędnych musi umożliwiać Administratorowi edycję 
lokalizacji wybranego elementu systemu podrzędnego lub wskazanie lokalizacji nowego elementu. Inicjalne 
wprowadzenie lokalizacji wykonane będzie podczas wdrożenia. Elementy systemów podrzędnych to: 

 Kamery w przypadku systemu VMS, 
 Przejście w przypadku systemu SKD, 
 Kamery w przypadku systemu LPR, 
 Głośniki w przypadku Systemu DSO (o ile system będzie wymagany). 

Do każdego z tych systemów musi być przygotowana osobna zakładka. Elementy nanoszone będą na podkłady 
graficzne. Podkłady graficzne będą wgrane na etapie wdrożenia. 
W przypadku systemów, w których elementami nie są kamery Administrator musi mieć możliwość do takiego 
elementu przypisania kamery lub kamer obserwujących dany element. 
6.2.4.4.1.3.4 Urządzenia 
System PSIM musi zostać zainstalowany na maszynach stanowiących fizyczne serwery o minimalnych parametrach: 

 Procesor: minimum Xeon 4210, 
 RAM: 64 GB, 
 Przestrzeń dyskowa: 4 TB, 
 Karta sieciowa: 2 x 10 Gb, 2 x 1 Gb, 
 Windows Server 2019 lub nowszy (serwer aplikacyjny) oraz Linux Ubuntu Server (serwer bazodanowy) 

Parametry sprzętowe stacji operatorskiej PSIM: 
 Procesor: 1 x Intel i7, 
 RAM: 32 GB, 
 SSD: 2 x 500 GB, 
 HDD: 2 x 4 TB, 
 Obudowa: Tower, 
 Karta sieciowa: 1 x 1Gb, 
 Karta graficzna: NVIDIA QUADRO P1000 lub nowsza, 
 Karta dźwiękowa: zintegrowana 

Parametry systemowe: 
 Windows 10 PRO lub Windows 11 PRO 

6.2.4.4.2 System sygnalizacji włamania i napadu 
Dozorem systemu musi zostać objęte co najmniej część pomieszczeń obiektu – wszystkie pomieszczenia                    

z oknami, korytarze oraz niektóre ważniejsze pomieszczenia powinny zostać wyposażone w cyfrowe czujki dualne 
(podczerwieni i mikrofalowa) z funkcją antymaskingu. Centrala alarmowa musi być wyposażona w moduł 
komunikacji TCP/IP oraz GSM/GPRS, który będzie wysyłał informację do zewnętrznego podmiotu ochrony. System 
ma być zabezpieczony na wypadek sabotażu (celowego uszkodzenia elementów systemu). Jakiekolwiek 
nieautoryzowana próba demontażu urządzeń czy przerwania ciągłości instalacji kablowych ma spowodować 
wszczęcie alarmu. 

a) Opis organizacji systemu 
System zbudowany na bazie centrali alarmowej z możliwością rozbudowy do 256 linii dozorowych. 
Do centrali za pomocą magistrali systemowej zostanie podłączony moduł zbierania danych: 

– Moduły ekspanderów wejść/wyjść. 
– Manipulatory z klawiaturą i wyświetlaczem LCD. 
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– Do centrali i modułów ekspandera będą dołączone czujki alarmowe: 
– Cyfrowe czujki dualne (podczerwieni i mikrofalowa) z funkcją antymaskingu. 
– Przyciski napadowe. 
– Czujki magnetyczne. 
– Sygnalizatory zewnętrzne 

b) Minimalne parametry centrali alarmowej 
– pełna zgodność z normami serii EN50131 dla urządzeń Stopnia co najmniej 3 (Grade 3) 
– wbudowany zasilacz co najmniej 2 A+1,5 A  
– obsługa conajmniej 256 wejść z możliwością programowania rezystancji parametrycznej oraz obsługą 

linii 3EOL 
– port USB do programowania za pomocą PC 
– możliwość podziału systemu na co najmniej 32 strefy oraz co najmniej 8 partycji 
– możliwość rozbudowy do 256 programowalnych wyjść 
– obsługa magistrali komunikacyjnych do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń 
– wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego 

sterowania 
– obsługa systemu alarmowego przy pomocy manipulatorów dotykowych, LCD, klawiatur strefowych, 

pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego 
– co najmniej 64 niezależne timery do automatycznego sterowania 
– wbudowane podstawowe funkcje kontroli dostępu i automatyki  
– pamięć co najmniej 24 500 zdarzeń z funkcją wydruku 
– obsługa do co najmniej 240 użytkowników 
– możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera 

c) Moduł komunikacyjny Ethernet 
Moduł komunikacyjny musi oferować możliwość korzystania z komunikacji przez sieć Ethernet a także umożliwiać 
realizację monitoringu oraz zdalne programowanie centrali alarmowej. Minimalne wymagania dla modułu: 

– monitoring TCP/IP lub UDP, 
– obsługa systemu z poziomu przeglądarki WWW 
– obsługa systemu z telefonu komórkowego za pomocą aplikacji producenta 
– możliwość powiadamiania o zdarzeniach przy pomocy wiadomości e-mail, 
– kodowanie transmisji danych, 
– obsługa automatycznej konfiguracji adresów DHCP, 
– otwarty protokół do integracji kanałem TCP/IP z innymi systemami. 

d) Moduł komunikacyjny GSM 
Zadaniem modułu komunikacyjnego jest zapewnienie zapasowego toru łączności GSM w przypadku awarii 
tradycyjnej linii telefonicznej i/lub transmisji TCP/IP. Moduł winień realizować powiadamianie głosowe oraz SMS, 
jak również umożliwiać monitoring przez podmiot zewnętrzny z wykorzystaniem technologii GPRS. Minimalne 
wymagania dla modułu: 

– symulowanie linii telefonicznej poprzez GSM, 
– obsługa dwóch kart SIM, 
– przełączanie na GSM przy awarii linii telefonicznej, 
– 4 programowalne wejścia, 
– konwersja monitoringu telefonicznego na SMS/GPRS/CSD, 
– 3 wyjścia sterowane za pomocą DTMF/SMS/CLIP, 
– konwersja komunikatów PAGER (DTMF) na SMS, 
– wysyłanie transmisji testowej z wykorzystaniem CLIP, 
– funkcja modemu, 
– programowanie za pomocą przycisków lub komputera. 
e) Czujki  

Detektory czujki dualnej muszą wykorzystywać łączoną technologię (detekcji podczerwieni PIR i detekcji 
mikrofalowej MW). Uruchomienie przekaźnika sygnału alarmowego następuje dopiero wtedy, gdy obydwa czujniki 
(podczerwieni i detekcji mikrofalowej) w tym samym czasie zostaną naruszone. Efektywny zasięg detekcji jest tym 
zasięgiem, w którym pokrywają się charakterystyki detekcji pasywnego czujnika podczerwieni i detekcji 
mikrofalowej. Charakterystyka detekcji może być płynnie skalowana. Czujki muszą być wyposażone w funkcję 
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„antymaskingu”, która gwarantuje ochronę czujki przed niepożądanym zbliżaniem się do niej i próbami jej 
maskowania w odległości 0,8 m i bliżej. Minimalne wymagania dla czujników: 

– pełna zgodność z normami serii EN50131 dla urządzeń Stopnia 3 (Grade 3), 
– funkcja „Antymaskingu”, 
– wyjścia alarmowe NC i zabezpieczenie antysabotażowe, 
– cyfrowa obróbka sygnału, 
– odporność na zwierzęta o wadze do 25kg, 
– linearna Technologia Obrazu Quad zapewniająca dokładną analizę różnic widma 
– temperaturowego ciała człowieka od tła i zwierząt , 
– detekcja mikrofalowa oparta na efekcie Dopplera, 
– mikrofalowy czujnik ruchu, 
– oddzielna regulacja czułości PIR i mikrofali, 
– regulowany licznik impulsów, 
– opcjonalny uchwyt obrotowy, 
f) Manipulator  

Manipulator pełni funkcję interfejsu obsługi systemu alarmowego. Minimalne wymagania: 
– pełna zgodność z normami serii EN50131 dla urządzeń Stopnia 3 (Grade 3), 
– podświetlenie klawiatury i wyświetlacza, 
– diody LED informujące o stanie systemu, 
– sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie, 
– 2 programowalne wejścia (z obsługą konfiguracji 3EOL), 
– łącze RS-232 do współpracy z oprogramowaniem producenta, 
g) Czas działania systemu 

Czas pracy SSWiN na zasilaniu awaryjnym – 24 godziny. 
Czas pracy SSWiN na zasilaniu awaryjnym w czasie alarmu – 0,4 godziny (15 minut) 
6.2.4.4.3 System  audio  
System nagłośnienia audio musi realizować nagłośnienie dla 4 niezależnych stref: 

– Strefy Basenowej 
– Strefy Saun 
– Sala fitness w części strefy Uzdrowiskowej 
– Strefy Gastronomicznej  

System audio musi być niezależnym systemem audio i nie może być zrealizowany w oparciu o system DSO (o ile 
wymagany). W części saunowej głośniki muszą zostać zainstalowane we wszystkich projektowanych saunach. We 
wszystkich saunach musi zostać spełniony warunek odtwarzania sygnału audio jako stereo. System należy 
zaprojektować w oparciu o centralne urządzenie streamujące z pełną obsługą przez sieć Internet. System musi 
umożliwiać bezstratne strumieniowanie muzyki w jakości do 24 bitów i 192 kHz co najmniej dla 4 stref w sieci 
audio. System musi umożliwiać rozbudowę do co najmniej 8 niezależnych stref audio.  System musi umożliwiać 
odtwarzanie tego samego strumienia audio z należytą synchronizacją w każdej strefie. System musi umożliwiać 
jednoczesne odtwarzanie  różnych strumieni audio w różnych strefach. Oprogramowanie systemu musi umożliwiać 
dostęp do nagrań w formacie Master Quality Authentified (MQA).  System musi dysponować wejściami 
analogowymi i cyfrowymi które  umożliwiają dodanie dekodera telewizji kablowej lub innych źródeł oraz 
udostępnienie ich w każdej strefie.  

 Minimalne parametry urządzenia streamującego: 
– Obsługa stref audio: Minimum 4 niezależne z możliwością rozbudowy do 8 
– System operacyjny: BlueOS lub równoważny o parametrach nie gorszych od BlueOS.  
– Stosunek sygnał/szum (S:N ratio) 110dBA 
– Częstotliwość próbkowania do: 24-bitów 192 kHz 
– Maksymalne napięcie wejściowe (RMS): 2,2 V 
– Obsługiwane usługi sieciowe: Custom Channels, Sound Machine, QSIC, Spotify Connect, Tidal Connect, 

Amazon, Qobuz, Napster, Deezer, LiveXLive, Idagio, nugs.net, KKBox, Bugs!, DMH 
– Obsługiwane systemy operacyjne:  Microsoft Windows 7 SP1 lub nowsze, Apple MacintoshOSX 10.7.5 lub 

nowszy 
– Wspierane formaty AirPlay: MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG Vorbis, FLAC, ALAC,WAV, AIFF, MQA, HRA 
– Port IP: TCP/IP (RJ-45 10/1000 Base T) 
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– Wejścia:  RCA Stereo, Cyfrowe SPDIF - Optyczne (TOSLINK), USB - Typ A 
– Wyjścia: 4 x RCA Stereo, 4 x Optyczne (TOSLINK) 4 x koaksjalne 
– Obudowa: Rack 1U 
– Pobór mocy w trybie czuwania w sieci: <6 W 
– Pobór mocy w trybie standby: <1 W 
 Minimalne parametry wzmacniaczy mocy audio: 
– Sterowanie przez protokół TCP/IP 
– Impedancja wejściowa: 20 K Ohm 
– Impedancja wyjściowa (Loop RCA): 600 ohms 
– Czułość wejściowa przy pelnej mocy: 100 mV / 1 W, 1230 mV  
– Maksymalne napięcie wejściowe: 2.9 V 
– Stosunek sygnał/szum (S:N Ratio) -100 dB (20 Hz – 20 kHz) 
– Pasmo przenoszenia: 5 Hz – 50 kHz 
– Całkowite zniekształcenie harmoniczne THD + N  1 KHz: nie więcej niż  -0.03% 
– Port IP: TCP/IP (RJ-45 10/100 Base T) 
– Pobór mocy w trybie standby <0.5 W 
– Pobór mocy w trybie czuwania w sieci: <2 W 
 Minimalne parametry głośników audio: 

a) Strefa Saun i Strefa Basenowa: 
o Maskownice ze stali nierdzewnej, mocowane bez pośrednictwa trzpieni, na magnesach, odporne na 

korozję, 
o Nieżelazne magnesy utrzymujące maskownice – zabezpieczenie przez kurzem i korozją 
o Certyfikat IP55, przeznaczony dla produktów do pracy w niekorzystnych warunkach pogodowych: 

zabezpieczenie przed solą, stabilność UV, odporność na wilgoć i wibracje, zabezpieczenie antykorozyjne 
o Membrana zabezpieczona w technologii EPDM zabezpieczająca przed wilgocią;  
o Śruby ze stali nierdzewnej zabezpieczone silikonem 
o Obudowa: Mineral Filled PC-ABS Polymer (UL V0 ognioodporny, zgodny z RoHS2 
o Zakres temperatury pracy: -34° - 79° C 
o Kosz głośnika: SS430 Stal nierdzewna 
o Pasmo przenoszenia: 50 Hz — 30 kHz 
o Konstrukcja: minimum 2  - drożna 
o Kontrola wysokich tonów wbudowana w głośnik: Kontrola wysokich tonów (+3dB / 0dB / -3dB)  
b) Strefa Gastronomiczna: 
o Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 30 kHz 
o Kontrola wysokich tonów wbudowana w głośnik: Kontrola wysokich tonów (+3dB / 0dB / -3dB) 
o Konstrukcja: minimum 2 – drożna 
o Możliwość zastosowania opcjonalnej maskownicy kwadratowej 
o Obudowa: Tworzywo ABS z wypełnieniem mineralnym, zgodna z RoHS 

Parametry urządzeń w zakresie mocy, impedancji, ilości głośników oraz wzmacniaczy mocy należy dobrać                 
w zależności od powierzchni pomieszczeń nagłaśnianych oraz wysokości montażu urządzeń.  

Należy wykonać instalację dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO) – o ile będzie wymagana przepisami. 
Węzeł radiowy należy zainstalować w recepcji, z możliwością nadawania komunikatów z pomieszczenia 
kierownika, ratowników i pomieszczenia organizacji eventów. 

 
6.2.4.4.4 Instalacja przywoławcza dla niepełnosprawnych 

Należy wykonać instalację przywoławczą we wszystkich szatniach dla osób niepełnosprawnych wraz                  
z węzłem sanitarnym, toaletach ogólnodostępnych dla osób niepełnosprawnych i podnośnikach dla 
niepełnosprawnych w hali basenowej. Instalacja z przyciskiem przywoławczym oraz sygnalizacją optyczno–
dźwiękową nad drzwiami toalet i optyczno–dźwiękową wyświetlaną w pomieszczeniu ochrony/ratownika, które 
będzie stanowiskiem nadzoru nad instalacją, wyposażonym w terminal operatorski. 

Instalacja ma na celu umożliwienie wezwania obsługi w celu udzielenia ewentualnej pomocy osobom 
niepełnosprawnym. Każdą toaletę dla niepełnosprawnych należy wyposażyć w przycisk dostosowany do lokalizacji        
i konstrukcji ścian pomieszczenia. Uruchomienie przycisku spowoduje wywołanie alarmu w pomieszczeniu ochrony 
oraz uruchomienie sygnału dźwiękowego i optycznego nad drzwiami toalety (odwołanie alarmu przyciskiem 
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odwoławczym). Przyciski przywoławcze należy montować w bezpośredniej odległości od miejsc potencjalnie 
niebezpiecznych dla niepełnosprawnych (umywalka, miska ustępowa itp.). 
Terminal operatorski należy montować w taki sposób, aby znajdował się w zasięgu wzroku i słuchu przebywających 
tam osób ochrony.  

Przewody sygnałowe należy wykonać w oddzielnych rurkach z materiału samo gasnącego, 
bezhalogenowego, układanych na całej długości przewodu w odległości minimum 20cm od instalacji elektrycznych    
i elektroenergetycznych o średnicy nie mniejszej niż 20mm w świetle.  
6.2.4.4.5 Instalacja elektronicznego systemu obsługi klienta ESOK  

Obiekt należy wyposażyć w Elektroniczny System Obsługi Klienta (ESOK) wraz z oprogramowaniem. 
System winien umożliwiać szybką sprzedaż usług, obsługę wejść/wyjść (również grupowych), współpracować           
z systemem kontroli dostępu oraz automatycznie rozliczać pobyt użytkowników wg faktycznego czasu korzystania       
z obiektu, również w zakresie usług dodatkowych.  

Podstawowe założenia systemu: 
 integracja rezerwacji, sprzedaży, płatności online, jak również na miejscu (samoobsługowe stanowisko 

informacyjno– sprzedażowe) 
 tworzenie karnetów (abonamentów) okresowych, ilościowych, wartościowych, depozytowych oraz 

lojalnościowych, 
 definiowanie stref pobytowych, kontrola i rozliczanie wg czasu korzystania, w tym usług dodatkowo 

płatnych, 
 obsługa bezgotówkowa dla osób korzystających z usług w obiekcie, wystawianie faktur rachunków, itd., 
 kompatybilność z systemami elektronicznymi działającymi w obiekcie (przypisanie szafki ubraniowej dla 

konkretnego użytkownika), w tym również integracja z systemem parkingowym, 
 automatyzacja obsługi: wydawanie i zwrot opasek/kart/breloków z wbudowanym identyfikatorem 

zbliżeniowym RFID (dyspenser); czytniki laserowe (kod kreskowy), czytniki FKD (kontrola dostępu), 
 bezpieczeństwo i kontrola dostępu (zabezpieczenie przed duplikowaniem transponderów lub kart), 

przepływu osób, rejestracji czasu pracy pracowników, jak również delegowania uprawnień do 
poszczególnych stref/pomieszczeń, 
Czytniki RFID, w zależności od umiejscowienia, muszą mieć możliwość instalacji bezpośrednio do 

komputera (przez port USB), bramki kontrolnej przejścia lub montowania bezpośrednio na ścianie. Muszą spełniać 
warunki odporności na wilgoć, podwyższonej temperatury i promieniowanie UV oraz służyć do odczytu 
transponderów typu Unique i/lub Mifare. Odczyt kodu z transpondera po każdorazowym zbliżeniu do czytnika. 

Obiekt należy wyposażyć w szafki ubraniowe z czytnikami RFID, wbudowanymi w konstrukcję szafek. Do 
czytników systemowych należy dostarczyć transpondery (min. 500 sztuk) oraz karty abonamentowe (min. 500 
sztuk). Należy również wyposażyć w urządzenia do programowania oraz jako klucze pozwalające na otwarcie 
wszystkich szafek w celach konserwacyjnych oraz w przypadkach zagubienia transpondera przez klientów. 
Instalację wykonać przewodami sygnałowymi o odpowiednim przekroju i ilości żył sygnałowych. Przewody układać 
w rurkach samogasnących, bezhalogenowych na całej długość. Urządzenia tj. czytniki, kontrolery przejść będą 
montowane wszędzie tam, gdzie występuje przejście z jednej strefy usług do drugiej, tak by możliwa była 
rejestracja osób i zezwolenie (zakaz) przejścia. Wszystkie elementy należy  połączyć magistralą systemową do 
systemu komputerowego.  

Wszystkie związane z systemem strefy, pomieszczenia, recepcje, bramki oraz urządzenia i czytniki 
międzystrefowe winny być objęte systemem. 
6.2.4.4.6 Instalacja zarządzania AKPiA/BMS  

Podstawowym celem systemu automatyki i BMS jest zapewnienie automatycznego sterowania i/lub 
monitorowania instalacji mechanicznych, elektrycznych, teletechnicznych oraz technologicznych (źródeł ciepła, 
uzdatniania wody basenowej, obróbki powietrza, c.o., c.w.u., zużycia wody oraz odprowadzenia ścieków). 
System automatyki i BMS muszą zapewniać utrzymanie wymaganych parametrów pracy instalacji, optymalizację 
zużycia energii oraz kosztów eksploatacji poszczególnych instalacji m.in. dzięki wykorzystaniu danych z różnych 
systemów i odpowiednim zarządzaniu pracą instalacji a także raportowaniu o stanach i parametrach pracy 
instalacji. Z uwagi na dużą liczbę różnych instalacji włączanych do BMS, system BMS winien umożliwiać zdalny 
dostęp do danych dla różnych upoważnionych użytkowników. 

Podstawowe elementy systemu automatyki i BMS: 
a) Serwer główny systemu BMS z zainstalowanym systemem operacyjnym i licencjami oprogramowania BMS 

dla serwera (montaż serwera w szafie RACK) 
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b) Stacja robocza systemu BMS z zainstalowanym systemem operacyjnym i licencjami oprogramowania BMS 
dla stacji roboczych (zainstalowanie stacji roboczej w pomieszczeniu ochrony). 

c) Swobodnie programowalne sterowniki sieciowe (serwery automatyki) wyposażone w interfejsy TCP/IP,               
z możliwością podłączenia modułów wejść/wyjść, z portami komunikacyjnymi umożliwiającymi integrację 
sterowników obiektowych wyposażonych w interfejsy BACnet i Modbus 

d) Szafy zasilająco-sterownicze i sterownicze układów automatyki i BMS Funkcjonalność Systemu BMS 
powinna być rozproszona na wiele Sterowników sieciowych (Serwerów automatyki), które komunikują się 
między sobą za pośrednictwem sieci TCP/IP. Sterowniki sieciowe, jako składniki systemu 
zdecentralizowanego powinny posiadać funkcjonalność serwerów, czyli poza realizacją algorytmów 
sterowania powinny mieć możliwość definiowania i obsługi grafik, alarmów, rejestracji danych oraz zdarzeń 
itp. Obsługa sterownika sieciowego powinna być możliwa zarówno ze Stacji roboczej 
systemu BMS oraz ze standardowej przeglądarki Internetowej. Taka budowa systemu BMS podnosi jego 
niezawodność oraz daje możliwość lokalnej obsługi z poziomu sieci Ethernet 

 
6.2.4.4.6.1 Główne cechy projektowanego systemu: 

Łatwość eksploatacji budynku. Duża ilość informacji generowanych przez system automatyki musi być łatwo 
dostępna i zrozumiała przez ludzi obsługujących budynek. System zarządzający powinien znacznie ułatwić 
automatyzację budynku. System zarządzający jako kompletne rozwiązanie, jakiego potrzeba do łatwego 
użytkowania. 

Kompatybilność ze standardami i protokołami sieciowymi. Kluczowym komponentem systemu otwartego są 
standardy i protokoły sieciowe. System zarządzający powinien używać otwartych standardów na wszystkich 
poziomach, poczynając od Ethernet'owego standardu sieciowego TCP/IP. Powinien obsługiwać również sieci 
BACnet oraz Modbus, co zapewni elastyczność wyboru i współpracę różnych systemów. 

Skalowalność (możliwości rozbudowy). Komponenty systemu AKPiA/BMS powinny być dobrane optymalnie do 
wymogów projektowych. Projektowany system musi dawać możliwość ciągłej rozbudowy w miarę wzrostu potrzeb 
obiektu bez konieczności dokupowania dodatkowych licencji rozszerzających liczbę punktów. 

Elastyczność. Jeśli w budynku następują zmiany organizacyjne, pomieszczenia zmieniają aranżacje lub 
przeznaczenie można dowolnie skonfigurować celem dostosowania do zmian. Sterowniki i moduły muszą zostać tak 
zaprojektowane, aby w elastyczny sposób dostosować swoją konfigurację do stale zmieniających się potrzeb 
sterowania i zarządzania budynkiem. Moduły powinny być tak zaprojektowane, aby zwiększać ich możliwości lub 
dodawać i zmieniać ich funkcjonalność. 

System BMS musi zostać zaprojektowany jak zdecentralizowany system sieciowy, którego rdzeń stanowić będą 
serwery automatyki. Serwery te realizować muszą wiele programów sterujących, zarządzać lokalnymi wejściami            
i wyjściami, alarmami i użytkownikami, programami czasowymi oraz rejestracjami jak też umożliwiać komunikację 
za pomocą co najmniej dwóch różnych typowych protokołów budynkowych (BACnet, Modbus). Każdy serwer musi 
posiadać możliwość pracy jako samodzielny sterownik i kontrolować własne moduły wejść/wyjść, a także 
monitorować i zarządzać urządzeniami obiektowymi podpiętymi do lokalnych magistrali obiektowych.  
6.2.4.4.7 Okablowanie strukturalne 

Ze względu na bezpieczeństwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziaływania zakłóceń 
szczególnie w miejscach dużego natężenia kabli transmisyjnych i nakładania się różnych instalacji prądowych, 
przewidzieć budowę okablowania poziomego w wersji ekranowanej. Spełnienie postulatów kompatybilności 
elektromagnetycznej, a więc zwiększenie odporności systemu informatycznego na zakłócenia elektromagnetyczne 
oraz ograniczenie emisji zakłóceń do środowiska zewnętrznego znacząco zwiększa bezpieczeństwo transmisji 
danych. System powinien zostać wykonany zgodnie z normą PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna - 
Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne.  

Minimalne wymagania elementów okablowania strukturalnego służącego do transmisji danych to kategoria 6A 
(komponenty)/Klasa EA (wydajność całego systemu) oraz gniazdo RJ45 jako interfejs końcowy: 

a) Ze względu na bezpieczeństwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziaływania zakłóceń szczególnie 
w miejscach dużego natężenia kabli transmisyjnych i nakładania się różnych instalacji prądowych, wykonać 
budowę okablowania poziomego w wersji ekranowanej klasy EA/ kategorii 6A; 

b) Wszystkie komponenty okablowania (panele i wieszaki porządkujące, kable liniowe, kable przyłączeniowe, 
gniazda abonenckie, panele krosowe muszą pochodzić z jednolitej oferty producenta systemu okablowania 
i spełniać wymagania do objęcia wykonanej instalacji 25-letnią standardową gwarancją systemową 
potwierdzoną certyfikatem gwarancyjnym producenta systemu; 
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c) Wszystkie elementy toru transmisyjnego dla usług danych i głosu mają być zgodne z wymaganiami 
obowiązujących norm przywołanych w projekcie dla poszczególnych elementów, tzn. na kategorię 6A wg. 
ISO/IEC 11801-2:2017 ISO/IEC 11801 Amd. ½ lub równoważna; 

d) Wydajność komponentów kat. 6A (złącze-wtyk) ma być potwierdzona certyfikatem ReEmbedded Testing 
wystawionym przez niezależne laboratorium badawcze, np. GHMT, Intertek, ETL, 3P; 

e) Wydajność wszystkich zaoferowanych komponentów pasywnych okablowania musi być potwierdzona 
certyfikatem niezależnego laboratorium, np. GHMT, Intertek, ETL, 3P; 

f) System powinien legitymować się spełnieniem wymagań norm powołanych w klasie EA zarówno w trybie 4-
Connector Channel i 3 – Connector Permanent Link, wydanym przez niezależne laboratorium, np. GHMT, 
Intertek, ETL, 3P; 

g) System musi zapewniać możliwość montażu na tym samym złączu kablowym co gniazdo RJ45 wtyku RJ45 
oraz łącznika/box-u RJ45-RJ45 bez względu na zastosowany typ kabla (drut bądź linka); 

h) Do paneli i gniazd należy zastosować te same złącza kablowe oraz moduły umożliwiające zarabianie 
dedykowanym narzędziem (panel modułowy). Wyklucza się zastosowanie zarabiania beznarzędziowego; 

i) Każdy punkt przyłączeniowy powinien składać się z modułów gniazd RJ45. Punkt końcowy (miedziany) PL 
wykonać gniazdach RJ45 kat.6A. Moduł RJ45 kat.6A powinien zapewniać możliwość terminacji kabli typu 
linka jak i kabli typu drut; 

j) Producent okablowania powinien mieć możliwość zaoferowania różnych możliwości montażowych dla 
modułów w szafach krosowych, to znaczy panele 24-portowe 1U, 48- portowe 1U jak również możliwość 
zabudowy kasetowej 6xRJ45. W celu dokonywania późniejszych rekonfiguracji System powinien zapewniać 
możliwość zakupu fabrycznie terminowanych kabli instalacyjnych tzw. trunk’ów w długościach od 15 do 
90m; System powinien zapewniać wsparcie usługi PoE + zgodnie z IEEE 802.3at typ 2; 

k) Okablowanie pionowe przewidziane do transmisji danych pomiędzy szafami GPD, a punktami PPD oprzeć             
o połączenia światłowodowe. 

l) Okablowanie pionowe światłowodowe należy zrealizować jako kabel światłowodowy uniwersalny OS2 12x 
E9/125μm o konstrukcji luźnej tuby wypełnionej żelem. Powłoka kabla powinna być niepalna (FRNC)                  
i bezhalogenowa (LSZH). Należy zastosować kabel o klasie odporności na działanie ognia, zgodnie                     
z Euroklasą, minimum B2ca s1a d0 a1. Kabel należy zakończyć w technologii spawania w panelu              
z odpowiednią liczbą adapterów typu LC-Duplex OS2 (wyposażonym fabrycznie w osłonki spawów, kasetę 
oraz pigtaile) 

m) Urządzenia wewnętrznego punktu dostępowego sieci bezprzewodowej muszą spełniać co najmniej poniższe 
wymagania: 

 urządzenie sieciowe, punkt dostępowy dwuradiowy, w zamkniętej architekturze przeznaczone do montażu 
na ścianie, suficie podwieszanym lub suficie trwałym (z pomocą dodatkowych akcesoriów); 

 urządzenie musi być w 100% kompatybilne z wyspecyfikowanym kontrolerem sieci bezprzewodowej; 
 minimum 1 porty 10/100/1000Base-T; 
 minimum 1 port szeregowy konsoli (interfejs RJ-45); 
 minimum 1 port USB 2.0; 
 temperatura pracy: minimalny zakres 0°C – 50° 
 montaż: naścienny, na suficie 
 złącze zasilacza: 12V DC; 
 zasilanie: Power over Ethernet IEEE 802.3af; zewnętrzny adapter (zasilanie:100-240V AC, napięcie 

wyjściowe 12V DC); 
 pobór mocy: nie większy niż 15W; 
 możliwość pracy w trybie z kontrolerem (FIT), jak również w trybie samodzielnym (FAT); 
 sumaryczna prędkość przesyłania danych nie mniejsza niż 1,167 Gb/s; 
 praca na częstotliwościach 2.4 GHz oraz 5 GHz; 
 komunikacja bezprzewodowa 2x2:2 MIMO; 
 anteny: wbudowane anteny 2.4 GHz zysk minimum 4dBi, wbudowane anteny 5GHz zysk minimum 5dBi; 
 moc nadawcza (moc wyjściowa na złączu antenowym): dla 2,4GHz minimum 23dBm, 

dla 5GHz minimum 23dBm; 
 regulacja mocy: z krokiem maksimum 1dBm; 
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 wymagane tryby i częstotliwości pracy radia: IEEE 802.11 a/n: 5.150 GHz do 5.850 GHz,; IEEE 802.11 
b/g/n: 2.4 GHz do 2.483 GHz,; IEEE 802.11 ac: 5.150 GHz do 5.250 GHz, 5.250 GHz do 5.350 GHz, 5.725 
GHz do 5.850 GHz; 

 wymagane obsługiwane technologie modulacji: IEEE 802.11b: BPSK, QPSK, CCK,; IEEE 802.11a/g/n: 
BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM,; IEEE 802.11ac, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM. 

 stopień ochrony urządzenia: IP41; 
 obsługa wirtualnych punktów dostępowych (BSSID): minimum 32 jednocześnie; 
 ilość obsługiwanych strumieni przestrzennych: 2; 
 obsługa łączności bezprzewodowej: DCA (dynamiczne dostosowanie kanałów), TPC (kontrola mocy 

nadawania), wykrywanie martwych obszarów, ukrywanie SSID, RTS/CTS, skanowanie środowiska 
radiowego, limitowanie liczby użytkowników, eliminacja terminali ze zbyt słabym sygnałem, wymuszanie 
roamingu terminali o słabym sygnale, inteligentna kontrola terminali w oparciu o równomierne rozłożenie 
czasu transmisji; 

 funkcje bezpieczeństwa: szyfrowanie 64/128 WEP, TKIP, CCMP; IEEE 802.11i; WAPI, 
autentykacja po adresie MAC; autentykacja LDAP; autentykacja PEAP; WIDS/WIPS; Ochrona widma                 
w czasie rzeczywistym; zabezpieczenie przed atakami typu DoS; bezpieczeństwo przekierowywania: 
filtrowanie ramek, biała lista, statyczna czarna lista i dynamiczna czarna lista; izolowanie stacji 
bezprzewodowych, SAVI, Izolacja użytkownika; obsługa list kontroli dostępu; Kontrola dostępu do wolnych 
zasobów; ACL; bezprzerwowa praca urządzenia w przypadku utraty połączenia z kontrolerem; możliwość 
automatycznego wyłączania usług w przypadku przekroczenia zakładanego czasu dostępności usługi; 

 funkcje sieciowe: statyczny adres IP, klient DHCP, obsługa pakietów IPv6, IGMP Snooping, roaming 
pomiędzy AP, roaming pomiędzy AC, WDS; kontrola dostępu do punktów dostępowych; 

 obsługa funkcji QoS (jakości usługi): IEEE 802.11e (WMM), mapowanie różnych sieci VLAN oraz SSID do 
różnych polityk QoS, mapowanie różnych strumieni danych (na podstawie różnych pól pakietów) do 
rożnych polityk QoS, load balancing w oparciu o liczbę użytkowników/ilość ruchu/zakres częstotliwości, 
limit przepustowości możliwy do zdefiniowania dla AP/SSID, tryb oszczędzania energii, automatyczne 
odzyskiwanie komunikacji z AC, inteligentne identyfikowanie terminali; urządzenie musi umożliwiać 
początkową inicjalizację na paśmie 5GHz dla urządzeń odbiorczych pracujących w paśmie 2,4GHz oraz 
5GHz; 

 dostępność w oprogramowaniach do planowania przestrzennego: Ekahau w wersji 10.2 i wyższej; 
 zarządzanie: zarządzanie centralne poprzez kontroler sieci bezprzewodowej (AC), lokalny log, syslog, 

eksport pliku log, Dual-image backup (podwójny OS), watchdog; 
6.2.5 Wykończenie 
W obiekcie wymagane jest opracowanie projektu wnętrz dla większości pomieszczeń i uzgodnienie go                  

z Zamawiającym.  Kolorystyka pomieszczeń realizowana ma być wg projektu wnętrz (posadzki, ściany, stolarka                
i ślusarka).  

Należy stosować materiały jednego systemu (producenta), np. klej do płytek, masa do fugowania, izolacje w 
płynie, taśmy narożne, mankiety uszczelniające przy podejściach wodnych i kanalizacyjnych do przyborów 
sanitarnych, preparaty gruntujące. Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów do danej czynności. 
Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego (atesty, dopuszczenia, 
oceny itp.). Wymogi odnośnie wykonania robót wykończeniowych omówione zostały w części wymagań 
architektonicznych w pkt. 8.2.2.  

Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbudowane i połączone na stałe z budynkiem, leżą w gestii 
Wykonawcy. Materiały przyjęte do wykonania należy dobierać estetyczne, dobre jakościowo i w optymalnych 
cenach, zapewniające możliwości realizacji projektu w przyjętym budżecie.  

W zakresie robót Wykonawca winien zaprojektować i wykonać identyfikację wizualną obiektu wewnętrzna              
i zewnętrzną (zintegrowaną z iluminacją pływalni).  

Wszystkie pomieszczenia powinny posiadać estetyczne tabliczki informacyjne przydrzwiowe, w ciągach 
komunikacyjnych tabliczki kierunkowe, w recepcjach tablice informacyjne, również z regulaminem obiektu oraz 
planem ewakuacji.Projekt identyfikacji wymaga akceptacji zamawiającego, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
uzyskania ponownej akceptacji wzorów tablic                           i identyfikacji przed ich montażem. 

6.2.6 zagospodarowania terenu  
6.2.6.1 Mała architektura 

Teren powinien być zagospodarowany elementami małej architektury: 
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Ławki - min. 5 szt. 
Kosze na śmieci - min. 4 szt. 
Stojaki dla rowerów – na min. 10 rowerów (1 stojak na 2 rowery) w formie odwróconej litery „U”; szerokość: 75 
cm, wysokość: 75 cm, wykonane ze stali nierdzewnej. 

Pachołki lub inne formy zabezpieczenia przed wjazdem samochodów na teren ruchu pieszego w ilości 
wynikającej z zagospodarowania terenu. 
6.2.6.2 Zieleń 

Powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić nie mniej niż 20 % powierzchni działek. Zamawiający 
zaleca zachowanie możliwie dużej ilości istniejących drzew i minimalizowanie wycinek. 
Zagospodarowanie zieleni powinno być spójne z koncepcją całej inwestycji, podkreślające charakter obiektu. 
Należy zaaranżować przestrzeń z zastosowaniem zakomponowanych nasadzeń grup krzewów i drzew ozdobnych 
oraz rabat dywanowych: grupy bylin, traw, krzewów liściastych i iglastych oraz trawników. Projekt zieleni (w tym 
m.in. rodzaj drzew i krzewów, rozstaw, lokalizację) opracować w porozumieniu z Zamawiającym. 

Na terenie inwestycji należy wykonać nasadzenia min. 10 drzew: obwód pnia mierzony na wysokości 1,0 m 
nad poziomem gruntu wynoszący min. 14,0 cm. Powyższa ilość drzew jest ilością minimalną. W przypadku 
nasadzeń zastępczych wykonywanych w zamian za wycinkę drzew Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania 
nasadzeń w ilości zgodnej z uzyskanymi decyzjami o pozwoleniu na wycinkę. 

Wykonać nasadzenia min. 70,0 m² krzewów, stosując hydrożel ogrodniczy podczas sadzenia roślin,  
geowłókninę, a powierzchnię pod krzewy i drzewa obsypać korą.  
W przypadku braku powierzchni do wykonania ww. nasadzeń dopuszcza się ich wykonanie na miejskim terenie             
w sąsiedztwie planowanej inwestycji, po uzgodnieniu lokalizacji z Zamawiającym. 
Należy  unikać  stosowania  gatunków wysoce alergizujących, takich  jak: brzoza, olcha, leszczyna, topole. 
6.2.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy  

Do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i dóbr osób postronnych. 

Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego 
wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,80 m. 

Należy zapewnić właściwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia tych instalacji wykazanych                 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
6.2.6.4 Wykonanie obiektów zagospodarowania placu budowy  

 dróg tymczasowych,  
 zaplecza technicznego,  
 zaplecza administracyjno-socjalnego,  
 doprowadzenia i rozprowadzenia energii elektrycznej i wody.  
Zakazuje się lokalizacji zaplecza budowy, placu składowego, bazy materiałowej a także placów postojowych 

sprzętu mechanicznego w pobliżu istniejącego wjazdu na teren przeciwległej działki lub w innym miejscy 
ograniczającym codzienne użytkowanie działek sąsiednich. 

Zaplecze budowy należy wyposażyć w sanitariaty, z których ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych, opróżnianych okresowo przez uprawnione podmioty. Powierzchnię terenu zaplecza 
należy uszczelnić. 

Zaplecze socjalne budowy powinno posiadać szatnie dla pracowników na odzież czystą i brudną, jadalnię, 
suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny osobistej dla kobiet, 
ustępy. Pomieszczenia te powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie. 

Składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. oleje, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy 
użyciu rozpuszczalników, materiały chemiczne, karbid itp.), lokalizować w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta oraz odpowiednio oznakować. 
6.2.6.5 Sposób postępowania z odpadami 
 Prace przygotowawcze winny być tak zaplanowane, aby w czasie wykonywania robót nie wystąpiły czynniki 
uniemożliwiające stosowanie się, do przepisów i norm, dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy.  
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6.2.6.6 Uciążliwości dla terenów przyległych 
Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, 

hałasu, pożaru, drgań itp., powstałych w następstwie prowadzenia prac. Stosując się do tych wymagań, 
Wykonawca winien mieć szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów                
i dróg dojazdowych, itp. oraz na rodzaj wykorzystywanych technologii podczas prowadzenia prac. 
6.2.6.7 Transport materiałów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń w przypadku przewozu 
nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków.  
Uwagi: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy realizacji 
zadania, aż do przekazania go Zamawiającemu. 
6.3 Szczegółowe wymagania w odniesieniu do ochrony przeciwpożarowej  

Wielofunkcyjność obiektu powoduje, iż mogą się w nim znajdować pomieszczenia kwalifikowane do różnych 
kategorii: 

− pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 osób, jak hala basenowa z widownią, saunarium, oraz bufet i sala 
konferencyjna (w przypadku kiedy będą miały taką pojemność), które zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi 
ZL I, 

− pomieszczenia administracyjne, socjalne, itp, które zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, 
− pomieszczenia techniczne - zalicza się do kategorii PM, 

Do decyzji Wykonawcy należy kwalifikacja obiektu, pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami. 
Zgodnie z założeniami funkcjonalnymi i przeznaczeniem Zamawiający zakłada, że jednocześnie  w obiekcie 

będzie przebywać max. 500 osób. 
6.3.1 Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

W budynku nie zakłada się stosowania materiałów (substancji) niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). 

W przypadku wykorzystania środków czyszczących tj. rozpuszczalnik organiczny czy nafta dopuszczalne jest 
przechowywanie do 10 litrów cieczy o temp. zapłonu do 210C i 50 litrów cieczy o temp. zapłonu do 550C w jednej 
strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi (ZL). 

6.3.2 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
W budynku nie przewiduje się magazynowania materiałów palnych mogących wytworzyć mieszaniny 

wybuchowe. Nie przewiduje się pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zakwalifikowanych do zagrożonych 
wybuchem. 

6.3.3 Klasa odporności ogniowej elementów budynku  
Sugeruje się, aby budynek został podzielony na strefy pożarowe w sposób zapewniający przyjęcie 

optymalnych rozwiązań mających wpływ na warunki ewakuacji.  
W zależności od przyjętych rozwiązań i kategorii zagrożenia ludzi, budynek może zostać zaprojektowany                 

w klasie odporności B lub C   
 

Element budynku Klasa B Klasa C 
Główna konstrukcja nośna R 120 R 60 
Konstrukcja dachu R 30 R 15 
Strop  REI 60 REI 60 
Ściany zewnętrzne EI 60 EI 30 
Ściany wewnętrzne EI 30 EI 15 
Przekrycie dachu RE 30 RE 15 
Ściana oddzielenia p-poż. REI 120 REI 120 
Strop oddzielenia p-poż. REI 60 REI 60 

Wszystkie elementy budynku wymagane jako NR0. 
W przypadku podziału budynku w zależności od kategorii zagrożenia ludzi należy zachować oddzielenia 
przeciwpożarowych uwzględniając, że wszystkie przejścia instalacyjne, kablowe, itp. przechodzące przez 
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oddzielenia p-poż., a także inne oddzielenia, które wymagają wykonania w klasie co najmniej EI 60 lub REI 60, 
należy zabezpieczyć ogniochronnie dla klasy EI danej przegrody systemem mającym aprobatę techniczną ITB.  

Przewody instalacyjne prowadzone przez oddzielenia przeciwpożarowe zostaną wykonane w przepustach 
instalacyjnych zapewniających odporność ogniową taką jak dla tych elementów EI 120 dla ścian oraz EI 60 dla 
stropów. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczeń zamkniętych, dla 
których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a nie będących elementami 
oddzielenia przeciwpożarowego, będą miały klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tych pomieszczeń.  

Dla przejść instalacji wentylacyjnych wymaga się zabezpieczenia klapami klasy EIS wymaganej dla danej 
przegrody. 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia p-poż. będą 
wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej 
elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagą na szczelność ogniowa, izolacyjność ogniową i dymoszczelność 
(EIS). 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny 
mieć klasą odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych      
z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS) lub powinny być wyposażone                  
w przeciwpożarowe kalpy oddymiające klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. 

Obiekt należy chronić instalacją odgromową. 
Główne ciągi instalacji elektrycznej będą prowadzone poza pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi   
w wydzielonych korytkach kablowych lub na drabinkach w szybach instalacyjnych zgodnie z Polskimi Normami dot. 
wymagań w tym zakresie. 

Zawór odcinający dopływ gazu do budynku będzie zainstalowany poza budynkiem, między kurkiem głównym, 
a wprowadzeniem przewodu do budynku. Instalacja gazowa budynku powinna mieć zainstalowany na przyłączu 
kurek główny umożliwiający odcięcie dopływu gazu. 

6.3.4 Warunki ewakuacji 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami - dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefie pożarowej ZL I 

przy dwóch kierunkach dojść wynoszą 40 m (10 m przy jednym kierunku dojścia). W strefie pożarowej ZL III 
dopuszczalna długość dojścia przy jednym kierunku wynosi 30 m (w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej)  
i 60 m przy dwóch dojściach.  

Szerokość wyjść ewakuacyjnych z poszczególnych pomieszczeń (przeznaczonych na pobyt ludzi) nie może 
być mniejsza niż 0,9 m. Szerokość wyjść ewakuacyjnych z widowni należy dostosować do liczby osób mogących           
w niej przebywać, przyjmując wskaźnik 0,6 m na 100 osób. Szerokość drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne             
z budynku nie powinna być mniejsza niż 1,20 m. Ze strefy pożarowej należy zapewnić wyjścia bezpośrednio na 
zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej. 

Budynek należy wyposażyć w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia 
ewakuacyjnego należy umieszczać wzdłuż korytarzy, przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń i znakach 
bezpieczeństwa, w obrębie 2 m każdego urządzenia przeciwpożarowego (hydranty, gaśnice), stopni schodów, tak 
aby każdy był oświetlony bezpośrednio, w pomieszczeniach używanych przy zgaszonym świetle winno być 
zastosowane oświetlenie przeszkodowe oraz kierunkowe. 

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej godzinę od zaniku oświetlenia 
podstawowego, a natężenie nie mniejsze niż 1 lx. 

6.3.5 Instalacja przeciwpożarowa wodna wewnętrzna 
W budynku wymagane będą hydranty H 25 jeżeli strefa pożarowa przekracza 1000 m2. 
6.3.6 Dobór urządzeń p-pożarowych w obiekcie 

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie wynika z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych            
i przeciwpożarowych. Należy zastosować następujące urządzenia przeciwpożarowe: 

 instalacja wodociągowa przeciwpożarowa hydrantów wewnętrznych H 25; 
 instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w strefach ZL I oraz na drogach ewakuacji (korytarze            

i klatka schodowa), 
 przeciwpożarowy wyłącznik prądu w każdej strefie pożarowej. 

6.3.7 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
Wymagany jest wydatek wodny: 
 10 l/s - w budynku o kubaturze do 5000 m3 i o powierzchni wewnętrznej do 1000 m2, 
 20 l/s -  dla niewymienionych powyżej 
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6.3.8 Droga pożarowa 
Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku w odległości od 5 m do 15 m            

i szerokości min 4 m. Droga pożarowa powinna zapewnić przejazd bez cofania lub powinna być zakończona placem 
manewrowym o wymiarach 20x20 m.  

Wyjścia z budynku powinny mieć połączenie z drogą pożarową, utwardzonym dojściem o szerokości min 1,5 
m i długości nie większej niż 30 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do 
każdej strefy pożarowej budynku. 

Nośność drogi dojazdu pożarowego zapewnia przeniesienie nacisku na oś co najmniej 100 kN. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). 

6.3.9  Wyposażenie w gaśnice 
Zgodnie z wymogami przepisów przeciwpożarowych budynek należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy 

(gaśnice) dostosowany do gaszenia grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie, tj. grup A, B i C (np. gaśnice 
proszkowe). Jedna gaśnica o minimalnej ilości środka gaśniczego 2 kg, powinna przypadać na każde 100 m2 
powierzchni stref pożarowych ZL I i ZL III.  

6.3.10  Elementy wykończenia wnętrz 
W strefach pożarowych ZL I i ZL III stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo 

zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. 
W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, 

zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości 
określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia 
przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 

o ti≥4s, 
o ts≤30s,  
o nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 
o nie występują płonące krople. 
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji i pozostałych pomieszczeniach  należy stosować 

materiały i wykładziny co najmniej trudno zapalne. 
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane zostaną z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 

niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 
Podłogi podniesione o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podłoża winny posiadać: 

 niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni 
podpodłogowej, mające klasę odporności ogniowej co najmniej R E I 30,  

 przestrzeń podpodłogową podzieloną na sektory o powierzchni nie większej niż 1.000 m2 przegrodami            
o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30,  

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni 
podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji 
lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. 

Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podłodze podniesionej otworów do wentylacji lub ogrzewania jest 
zabronione. 

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 osób dorosłych lub 100 dzieci,             
w których miejsca do siedzenia są ustawione w rzędach, powinny mieć: 

 fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania, określonych jako 
bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych; 
określenie trudno zapalny przypisuje się fotelom i innym siedzeniom, które nie ulegają postępującemu 
tleniu i spalaniu płomieniowemu w warunkach określonych Polską Normą dotyczącą badania zapalności 
mebli tapicerowanych, 

 szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejszą niż 0,45 m, przy czym odległość tę należy 
ustalać, biorąc pod uwagę odstęp między stałymi elementami siedzeń, 

 liczbę siedzeń w rzędzie nie większą niż 16 pomiędzy przejściami oraz 8 w rzędzie przyściennym, przy czym 
dopuszcza się zwiększenie liczby miejsc w rzędach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiększenia 
odstępu między rzędami siedzeń o 1 cm na każde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyżej 16 lub 8, 

 szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejszą niż 1,2 m przy liczbie osób do 150, a przy większej ich 
liczbie szerokość tę należy zwiększyć proporcjonalnie o 0,6 m na 100 osób, 
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 rzędy siedzeń lub ławek trwale umocowane do podłogi albo siedzenia sztywno łączone ze sobą w rzędy 
oraz między rzędami. 

7 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne 
7.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) stanowi podstawę do opracowania dokumentacji projektowej oraz 
przygotowania oferty i wykonania robót budowlanych w zakresie rozbiórki, przebudowy oraz rozbudowy pływalni 
miejskiej w Skarżysku - Kamiennej przy ul Spółdzielczej 19. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej, opracowanej 
zgodnie z Umową i PFU a następnie za realizację zamierzenia w odpowiedniej jakości i zgodności z Umową, PFU, 
projektami branżowymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
7.1.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
7.1.2 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje, w miejscach uzgodnionych                             
z Inspektorem Nadzoru, tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. W przypadkach 
dofinansowania inwestycji powyższe dotyczy również tablic informacyjnych Unii Europejskiej zgodnie                            
z wymaganiami, zawartymi w „Wytycznych do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących 
przedsięwzięć Funduszu Spójności”, wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (patrz strona 
http://www.funduszspojnosci.gov.pl  lub inna wskazana przez Zamawiającego).  

Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych w dobrym stanie 
winien być uwzględniony przez Wykonawcę przez cały okres realizacji robót. 

Nie później niż 6 miesięcy od zakończenia wszystkich robót przewidzianych Umową Wykonawca rozmieści 
tablice pamiątkowe, wykonane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
7.1.3 Organizacja robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 
opracowania projektu organizacji robót na czas budowy i uzgodnienia go z Zamawiającym.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej                   
i samorządowej, które są związane z robotami budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne stosowne 
dokumenty. 

W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest: 
a) zapewnić stały nadzór geotechniczny, w szczególności w zakresie prac ziemnych i fundamentowych,  
b) zapewnić stały nadzór geodezyjny, w szczególności w zakresie tyczenia i kontroli wykonanych elementów 

monolitycznych konstrukcji żelbetowych, określonym w dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, 
począwszy od daty rozpoczęcia budowy do daty odbioru ostatecznego. 
7.1.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
  Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,                       
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń budowli, w tym również podziemnych znajdujących 
się w obrębie inwestycji, w szczególności inwestycji miejskich, będących na styku z inwestycją oraz tych, które nie 
zostały przewidziane do wymiany. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego 
działania, uszkodzenia. 



SPAK Studio Projektowe 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY ZADANIA „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PŁYWALNI MIEJSKIEJ  

W SKARŻYSKU KAMIENNEJ PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 19”  

 
 
 
 
 

109

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji                    
i urządzeń. 
7.1.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest: 
c) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o wytyczne zawarte w projekcie BIOZ – ze 
szczególnym uwzględnieniem lokalizacji baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 
d) utrzymywać teren budowy w odpowiednim stanie, w tym wykopy bez wody stojącej, 
e) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy  
f) unikać uszkodzeń lub powodowania uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie działań wykonawcy lub jego podwykonawców. 
g) zachować odpowiednie środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych, powietrza pyłami i gazami, hałasem lub możliwością powstania pożaru. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
7.1.6 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. z 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm.).  W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                    
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
7.1.7 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, w szczególności (Dz. U. z 2021 poz. 
869 z późn. zm.). Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi 
przepisami w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
7.1.8 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz dotyczące organizacji ruchu na czas budowy, 
w tym również przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiać Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadać za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
7.1.9 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót. wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie             
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
7.2 Warunki dotyczące właściwości materiałów budowlanych, ich przechowywania, transportu, 

dostaw, składowania i kontrolą jakości 
UWAGA OGÓLNA: 
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Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów lub technologii, które mogły zostać przytoczone w PFU służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania oraz określeniu właściwości i wymogów technicznych przyjętych jako 
rozwiązania techniczne. 

Dopuszcza się zastosowanie zamiennych rozwiązań (w poparciu o produkty lub wyroby innych producentów niż 
założone w dokumentacji) pod warunkiem: 
- Spełnienia tych samych właściwości technicznych 
- Przedstawienie zamiennej technologii lub rozwiązań w formie pisemnej wraz z dokumentacją (dane techniczne, 

atest, certyfikat itd.) 
- Uzyskaniu akceptacji Projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego 

Przed zamówieniem materiałów oraz ich użyciem należy sprawdzić, czy posiadają odpowiednie certyfikaty, 
aprobaty techniczne, atesty i czy nie został przekroczony okres ważności tych dokumentów. 

Dla materiałów i wyrobów nie posiadających w/w dokumentów (aktualnie ważnych), należy przedstawić 
instrukcje ich stosowania, a po zaakceptowaniu przez Inspektora wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie do 
upoważnionej jednostki. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego miejsca ich pozyskiwania 
(wytwarzania, zamawiania lub wydobywania) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają oczekiwania Zamawiającego w sposób ciągły w czasie 
postępu robót. 
7.2.1 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
7.2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia materiałów składowanych tymczasowo, do 
czasu ich użycia, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, z zachowaniem ich jakości i właściwości do robót oraz 
dostępności do kontroli Inspektora Nadzoru. 

Materiały składowane do czasu wbudowania zostaną zabezpieczone przez Wykonawcę przed 
zanieczyszczeniem, by nie zmieniły swych właściwości i zachowały odpowiednią jakość. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach zgodnych z projektem 
organizacji robót i uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
7.2.3 Kontrolowanie materiałów w wytwórni 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod wytwarzania z wymaganiami. Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz wytwórcy materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji i będzie miał wolny dostęp,             
w dowolnym czasie, do tych części wytworni, gdzie odbywa się wytwarzanie materiałów przeznaczonych do 
realizacji. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie 
podstawą zatwierdzenia określonej partii materiałów pod względem jakości. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdzie się niezbadany i niezatwierdzony materiał, Wykonawca prowadzi na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
Materiały masowe powinny być sprowadzane od jednego producenta. 
7.2.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
7.3 Wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
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Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, spełniający normy ochrony środowiska               
i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 
7.4 Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU                
i wskazaniach Inspektora nadzoru w trybie przewidzianym w umowie. 
7.4.1 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
7.5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami PFU i zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, PFU, a także w normach i wytycznych szczegółowych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż                 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robot,    
w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca. 

Uwaga ogólna 
Szczegółowe wymagania dotyczące warunków wykonania robót znajdują się w dalszej części opracowania. 
7.5.1 Zgodność Dokumentacji Projektowej oraz wykonywanych robót z PFU  

Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, składająca się z projektu budowlanego, 
uszczegółowionego projektem wykonawczym, która winna być opracowana na podstawie wymogów 
Zamawiającego określonych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU).  

Poniższe warunki określają wymagania Zamawiającego i są obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku 
stwierdzenia rozbieżności, Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 
nie mogąc wykorzystywać zaistniałej sytuacji jako błędy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z niniejszym PFU oraz opracowaną 
przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, a także innymi, odpowiednimi 
obowiązującymi przepisami. 

Dane i wartości określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane                 
i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, 
certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, KOT, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych                 
w niniejszym opracowaniu a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści                
i postanowień. 
7.5.2 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zatwierdzoną dokumentacją projektową, wymaganiami 
programu zapewnienia jakości (Obowiązek wprowadzenia PZJ), projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru (NI). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wytyczeniu                
i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie tyczenia lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót,                  
z uwzględnieniem ewentualnych etapów realizacji inwestycji, przy założeniu pełnej trwałości zabezpieczeń etapów 
pośrednich i ograniczeniu zbędnych kosztów. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, niniejszym opracowaniu, dokumentacji projektowej a także w normach  
i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
7.6 Kontrola jakości robót 
7.6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z przepisami. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- zasady BHP, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi wraz z wyposażeniem                 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, itp., 
Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także wyciągniętych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru. 

Deklaracje zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację właściwości użytkowych oraz orzeczenia o 
jakości materiałów będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępniane na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju robót 
następujące dane: 
 wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 
 rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp. 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadający mi wymaganiom. 
7.6.1.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt i wszystkie urządzenia. 

Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie                   
z umową i będzie mieć nieograniczony dostęp do zgromadzonych przez Wykonawcę materiałów i danych.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących sprzętu, pracy personelu.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakości robót i materiałów ponosi 
Wykonawca. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, 
sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
7.6.1.2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. Inspektor 
będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą jego wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora.  
7.6.1.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.                       
W przypadku, gdy normy nie obejmują wymaganego badania, będzie można stosować wytyczne krajowe lub inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu na piśmie wyniki do jego akceptacji. 
7.6.1.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
7.6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną 
pomoc. 

Inspektor będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji projektowej            
i specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z niniejszym opracowaniem. 
W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
7.6.1.6 Atesty jakości materiałów i sprzętu 

Każda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny 
jego cechy i winna posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez 
niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę  Inspektorowi Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia jedynie materiały posiadające atest/certyfikat, a urządzenia 
ważne legalizacje. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi, wówczas 
takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
7.6.1.7 Dokumenty budowy 
7.6.1.7.1 Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę.  
Dziennik winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót, do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na placu budowy. 
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Każdy wpis do dziennika budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu                        
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisami: Wykonawcy i Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
 datę przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej 
 datę akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 
 terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi              

i polecenia Inspektora 
 daty i przyczyny wstrzymania robót 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
 warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 
 dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

kto je przeprowadzał 
 inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi              

w celu zajęcia stanowiska. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska.  

7.6.1.7.2 Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, kontrolne 

wyniki badań itp. będą gromadzone w sposób określony w programie zapewnienia jakości (PZJ).  
Dokumenty te stanowić będą załączniki do świadectwa przejęcia robót. 
7.6.1.7.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 
 pozwolenie na realizację Inwestycji 
 protokóły przekazania terenu budowy 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
 świadectwa przejęcia robót 
 protokóły z narad i ustaleń 
 korespondencja na budowie 
Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w formie 
przewidzianej prawem. 

Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je udostępniać 
Zamawiającemu na jego życzenie. 
7.6.2 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie 
Polskich Norm, Krajowymi Ocenami Technicznymi KOT oraz właściwymi przepisami i informacją o ich istnieniu 
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.  

Producent zobowiązany jest dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat CE, certyfikat zgodności                          
z dokumentem odniesienia lub deklarację właściwości użytkowych na partię wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu.  

Producent wyrobu budowalnego przeznaczonego na rynek polski, przez umieszczenie na wyrobie znaku 
budowlanego ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność wyrobu z Polskimi Normami i Krajowymi Ocenami 
Technicznymi. 
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Kontrolne badania właściwości wyrobów izolacyjnych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
norm wyrobu lub innych dokumentów odniesienia. 

Wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełnią następujące warunki: 
 odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji technicznej, 
 są właściwie opakowane i oznakowane, 
 spełniają wymagane właściwości poświadczone odpowiednimi dokumentami, 
 mają deklarację właściwości użytkowych, certyfikat zgodności lub certyfikat CE. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
7.7 Wymagania dotyczące obmiaru robót 

Przedmiot zamówienia ma charakter umowy ryczałtowej, w której nie mają zastosowania obmiary robót. 
Ewentualne dopuszczenie częściowego rozliczenia prac następuje zgodnie z treścią umowy. 
7.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
7.8.1 Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót  zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu. 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.8.2 Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości oraz ilości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy              
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
7.8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
7.8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
7.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z wymogami                    
i dokumentacją. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających                         
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymogów, z uwzględnieniem tolerancji, bez większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych                      
w dokumentach umowy. 
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7.8.4.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. deklaracje zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację właściwości użytkowych, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
4. dziennik budowy i książki obmiarów w oryginałach oraz inne wymagane przepisami 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
7.8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się 
w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w "Odbiór ostateczny robót". 
7.9 Podstawa płatności 

Podstawę płatności określono w treści umowy pomiędzy stronami na podstawie złożonej przez Wykonawcę 
oferty przetargowej. 
7.9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności robót wycenionych ryczałtowo jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę             
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach ofertowych i umowie. 

Wartość wynagrodzenia ryczałtowego będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania, 
składające się na wykonanie przedmiotu umowy, obejmując przede wszystkim: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
- wartość materiałów (zużytych i wbudowanych) wraz z kosztami zakupów, magazynowania, składowania                 

i transportu (łącznie z ewentualnymi ubytkami) 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, kosztami utrzymania (dzierżawy czy najmu) 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, uwzględniający koszty ubezpieczenia i ewentualnego ryzyka 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi 
7.10 Dokumenty i przepisy 
7.10.1 Dokumenty odniesienia 

Podstawę do wykonania robót budowlanych stanowić będzie kompletna dokumentacja projektowa 
opracowana na podstawie niniejszego PFU i zatwierdzona do realizacji przez Zamawiającego. Dokumentacja 
projektowa wraz z wszystkimi jej elementami, dokumentami i ustaleniami technicznymi dla zadania „PRZEBUDOWA 
I MODERNIZACJA PŁYWALNI MIEJSKIEJ W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ przy ul. Spółdzielczej 19” na działkach 
ewidencyjnych nr 37/4, 38/4, 38/5, 143/1, 143/2, 65/5; obręb ewid. 0003, winna być podstawowym dokumentem 
odniesienia wraz z normami i aprobatami technicznymi wyrobów mających zastosowanie w przedmiotowej 
inwestycji.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy i podstawy prawne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia prac. Wykonawca będzie przestrzegać praw autorskich, praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych i w sposób ciągły będzie informować przedstawiciela 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Kwestie przekazania Wykonawcy ostatecznie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji do 
realizacji projektowej regulują zapisy umowy.   

7.10.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
7.10.2.1 Ustawy: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) 
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 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2021 poz. 272 z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2021 poz. 1420 z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 631 z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503) 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 1098 z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2021 poz.2269  
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z poźn. Zm.) 
 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 

2022 poz. 147) 
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. z charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2021 poz. 497) 
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. 2020 poz. 2028) 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz.779 z poźn. Zm) 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 869 z poźn. Zm) 
 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. (Dz. U. 2015 poz. 1483) 
 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane 

oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. 
2015 poz. 1165) 

 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 
poz. 1062) 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021 poz. 610 z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 

2022 poz. 147)  
 
7.10.2.2 Rozporządzenia. Zarządzenia i inne wytyczne: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz 1065 z poźn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.                  
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 
463) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623 z późn. Zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku Dz. U. 2014 poz. 112) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. 2021 poz. 845) 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie                 
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2020 poz. 
2026) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz.2448) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, 
jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2021 poz. 349) 

 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 nr 120 poz. 
1126) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania 
ścieków. (Dz. U. 1994 nr 21 poz.73) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające 
Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2021 poz. 2088          
z późn. Zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej 
i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 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. 
2021 poz. 2458) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz.2454) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015 poz. 2016) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2021 poz.2264) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. 2019 poz. 67) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie 
uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, 
projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności                             
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających 
stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. 2018 poz. 118) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków 
zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2018 poz. 153) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt 
ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły 
sanitarne (Dz. U. 2018 poz. 189) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego            
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn zm.) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów               
z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz. U. 2021 poz. 513) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania 
ścieków (Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73) 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
higieny środków spożywczych (Dz.U.UE.L.2004.139.1).  

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń 
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia            
i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz.231). 

 Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami opracowane przez Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju  

 Wymagania sanitarno – higieniczne dla krytych pływalni (Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, 
opracowanie Czesława Sokołowskiego, grudzień 1998 r.) 

 Zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków 
sanitarno – higienicznych na pływalniach 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Ministerstwo Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej –Warszawa 1989- tom I-IV 

7.10.2.3 Normy: 
 PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie -- Określanie i obliczanie wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych 
 ISO/IEC 11801-2:2017 Information technology — Generic cabling for customer premises — Part 2: Office 

premises 
 ISO 21542:2021 Building construction — Accessibility and usability of the built environment Budownictwo 

— Dostępność i użyteczność środowiska zbudowanego 
 PN-EN 13451-1:2021-05 Wyposażenie basenów pływackich -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa 

i metody badań dla wyposażenia zainstalowanego na basenach do użytku publicznego 
 PN-EN 13451-2-2+A1: 2020-12 Wyposażenie basenów pływackich – Część 2: Dodatkowe szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych i poręczy 
 PN-EN 13451-3+A3:2016-06 Wyposażenie basenów pływackich -- Część 3: Dodatkowe szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań otworów wlotowych, otworów wylotowych oraz 
wody/powietrza związanych z właściwościami rekreacyjnymi wody 

 PN-EN 13451-4:2015-01 Wyposażenie basenów pływackich – Część 4: Dodatkowe szczegółowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań słupków startowych 

 PN-EN 13451-5:2014-11 Wyposażenie basenów pływackich -- Część 5: Dodatkowe szczegółowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań lin oddzielających tory wodne i innych lin oddzielających 

 PN-EN 13451-6:2003 Wyposażenie basenów pływackich -- Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań płyt nawrotowych 

 PN-EN 13451-7:2003 Wyposażenie basenów pływackich – Część 7: Dodatkowe szczegółowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań bramek do piłki wodnej 

 PN-EN 13451-8:2002 Wyposażenie basenów pływackich – Część 8: Dodatkowe szczegółowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań właściwości działania wody w urządzeniach basenowych 

 PN-EN 13451-10:2018-11 Wyposażenie basenów pływackich -- Część 10: Dodatkowe szczegółowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań podestów do skoków do wody, trampolin do skoków do wody  
i wyposażenia dodatkowego 

 PN-EN 13451-11:2014-05 Wyposażenie basenów pływackich -- Część 11: Dodatkowe szczegółowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań den ruchomych i pomostów przesuwnych 

 PN-EN 15288-1:2019-03 Baseny pływackie do użytku publicznego -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa 
dotyczące projektowania 

 PN-EN 15288-02:2019-03 Baseny pływackie do użytku publicznego -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa 
dotyczące obsługi 

 PN-EN 1069-1+A1:2019-7 Zjeżdżalnie wodne -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
 PN-EN 1069-2:2017-10 Zjeżdżalnie wodne -- Część 2: Instrukcje 
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 PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe szczegółowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni 

 PN-EN 13200-1:2019-05 Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna charakterystyka widowni 
 PN-EN 13200-3:2018-12 Obiekty widowiskowe -- Część 3: Elementy oddzielające – Wymagania 
 PN-EN 12727:2016-12 Meble -- Siedziska szeregowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 

wytrzymałości i trwałości 
 PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa -- Techniczne środki przeciwpożarowe 
 PN-EN 1838:2013-11  Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne 
 PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: Zasilacze 
 PN-EN 54-16:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 16: Centrale dźwiękowych systemów 

ostrzegawczych 
 PN-EN 12259-3:2003 Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- 

Część 3: Zawory kontrolno-alarmowe powietrzne 
 PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia 
 PN-EN 1096-4:2018-10 Szkło w budownictwie -- Szkło powlekane -- Część 4: Norma wyrobu 
 PN-EN 81-70:2021-09 Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne 

zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 70: Dostępność dźwigów dla 
osób, w tym osób niepełnosprawnych 

 PN-EN 81-20:2020-08 Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi 
przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe 

 PN-EN 81-50:2020-08 Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby 
-- Część 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i próby elementów dźwigowych 

 PN-EN ISO 10077-1:2017-10 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Postanowienia ogólne 

 PN-EN 12831-1:2017-08 Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania projektowego 
obciążenia cieplnego -- Część 1: Obciążenie cieplne, Moduł M3-3 

 PN-EN 16798-3:2017-09 Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 3: 
Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości systemów wentylacji                
i klimatyzacji pomieszczeń (Moduł M5-1, M5-4) 

 PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi -- 
Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi 

 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 1: Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

 PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne 

 PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic 

 PN-HD 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-702: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny pływackie i fontanny 

 PN-EN 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-712: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania 

 PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-714: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

 PN-EN 60335-2-23:2006 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo 
użytkowania -- Część 2-23: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do pielęgnacji skóry lub włosów 

 PN-EN 50173-1:2018-07 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: 
Wymagania ogólne 

 PN-EN 12193:2019-01 Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie. 
 PN-EN 12464-1:2022-01 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach 
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 PN-EN 12464-2:2014-05 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy na 
zewnątrz 

 PN-EN 15316-4-6:2007 – Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania zapotrzebowania na 
ciepło i oceny sprawności instalacji – cz. 4-6: Źródła ciepła do ogrzewania, systemy fotowoltaiczne 

 PN-EN 12975-1+A1:2010E – Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Kolektory słoneczne – część 1: 
wymagania ogólne 

 PN-EN 12976-1:2007P – Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Urządzenia wykonywane fabrycznie 
– część 1: wymagania ogólne 

 PN-EN 12977-1:2012E – Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Systemy wykonywane na 
zamówienie – część 1: wymagania ogólne dla słonecznych podgrzewaczy wody i systemów 
dwufunkcyjnych 

 PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach 
 PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymagania dotyczące elementów 

składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów 
 PN-EN 13053:2020-05 Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Klasyfikacja                  

i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji 
 PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -- 

Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 
 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Właściwości 

mechaniczne 
 PN-EN ISO 7547:2006 Klimatyzacja i wentylacja pomieszczeń mieszkalnych -- Założenia projektowe                   

i podstawa obliczeń  
 PKN-CEN/TR 14788:2012 Wentylacja budynków -- Projektowanie i wymiarowanie systemów wentylacji 

mieszkań 
 PN-EN 14276-1:2020-07 Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła -- Część 1: 

Zbiorniki -- Wymagania ogólne 
 PKN-CEN/TR 14788:2012 Wentylacja budynków -- Projektowanie i wymiarowanie systemów wentylacji 

mieszkań 
 PN-EN 378-4+A1:2019-12 Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa            

i ochrony środowiska -- Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk 
 PN-EN 378-2:2017-03 Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa               

i ochrony środowiska -- Część 2: Projektowanie, konstrukcja, badanie, znakowanie i dokumentowanie 
 PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -  
 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
 PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi – cześć 3: Wymiarowanie przewodów – Metody uproszczone 
 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych                     

i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ wtórny 
 PN-EN ISO 354:2005 Akustyka -- Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 
 PN-EN ISO 717-1:2021-06 Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych 
 PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka -- Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie -- Wskaźnik 

pochłaniania dźwięku 
 PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: 

Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach  
 PN-EN 15468+A1:2022-02 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z bezpośrednio nanoszonym 

nadrukiem i warstwą wierzchnią z żywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badania 
 PN-EN 14231:2004 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności na poślizg z użyciem 

przyrządu wahadłowego 
 PN-EN ISO 10545-14:2015-11 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 14: Oznaczanie odporności na plamienie 
 DIN EN ISO 10545-3:2018-06 Keramische Fliesen und Platten - Teil 3: Bestimmung von Wasseraufnahme, 

offener Porosität, scheinbarer relativer Dichte und Rohdichte. Płytki ceramiczne – Część 3: Oznaczanie 
nasiąkliwości, otwartej porowatości, pozornego ciężaru właściwego i gęstości nasypowej 
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 PN-EN 14231:2004 Metody badań kamienia naturalnego – oznaczenia wartości odporności na poślizg 
eksponowanej powierzchni elementów z kamienia naturalnego przeznaczonych do stosowania jako 
posadzki w budynkach  

 PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wodę -- Wymagania dotyczące systemów i ich części składowych 
przeznaczonych do gromadzenia wody 

 PN-EN 1286:2004 Armatura sanitarna -- Baterie mechaniczne niskociśnieniowe -- Ogólne wymagania 
techniczne 

 PN-EN ISO 29463-5:2018-11 Wysoko skuteczne filtry i materiały filtracyjne do usuwania cząstek                       
z powietrza -- Część 5 : Metoda badania elementów filtru 

 PKN-CEN/TR 14489:2014-04 Trudnopalne ciecze hydrauliczne -- Klasyfikacja i wymagania -- Wytyczne 
wyboru ze względu na bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i środowiska naturalnego 

 PKN-CEN Guide 4:2009 Przewodnik dotyczący uwzględniania zagadnień środowiskowych w normach 
wyrobu 

 PKN-CEN/TR 15615:2009 Wyjaśnienie ogólnych powiązań różnych Norm Europejskich z dyrektywą 
Charakterystyka energetyczna budynków (EPBD) -- Dokument "Umbrella"  

 PKN-IEC/TR 61340-5-2:2020-04 Elektryczność statyczna -- Część 5-2: Ochrona przyrządów elektronicznych 
przed elektrycznością statyczną -- Przewodnik użytkownika -  

 PN-EN ISO 9999:2017-02 Wyroby pomocnicze dla osób z niepełnosprawnością -- Klasyfikacja i terminologia 
 PN-Z-80101:2007 Dostępność obiektów i urządzeń dla osób niepełnosprawnych -- Znaki informacji 

publicznej 
 DIN 51097 Wymagania w zakresie – Antypoślizgowe wykładziny podłogowe powierzchni narażonych na 

wysoką wilgotność, po których chodzi się bosą stopą (baseny, prysznice, przebieralnie) 
 DIN 19643 części 1-4, aktualizacja 2012 r. – Wymagania dotyczące wody na pływalniach. 
 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010P Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. 
 PN-EN 1991-1-7:2008:NA:2015-02 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 
 PN-EN 1992-4:2018-11 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 
 PN-EN 1993-1-3:2008?NA:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 
 PN-EN 1994-1-2:2008 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych. 
 PN-EN 1995-1-2:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. 
 PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. 

 
B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
 



granica terenu objętego opracowaniem

wjazd na teren inwestycji

roboty rozbiórkowe

istniejąca niecka basenowa do zachowania

roboty przebudowy wjazdu na teren poza granicą inwestycji

istniejące sieci do przebudowy/likwidacji

skarpa istniejąca

oświetlenie do usunięcia

oświetlenie istniejące (do zachowania)

Legenda oznaczeń: N

SCHEMAT SYTUACYJNY   1:500
Załącznik nr 1 do PFU.

143/ 1 
Bi 

\ 
\ 

2~~.20 
\ 
\ 

\ kb. 

\ 
\ 
\ 
I 

\ 
\ 
\ 
I 
\ 

\ 
\ 
\ 

k2 

)( )( 

'1'1'1'1 '1'1 

fV\ 
G 

0 

AutoCAD SHX Text
37/3

AutoCAD SHX Text
37/4

AutoCAD SHX Text
37/5

AutoCAD SHX Text
38/3

AutoCAD SHX Text
38/4

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
65/5

AutoCAD SHX Text
65/6

AutoCAD SHX Text
66/5

AutoCAD SHX Text
66/6

AutoCAD SHX Text
66/7

AutoCAD SHX Text
64/2

AutoCAD SHX Text
65/7

AutoCAD SHX Text
38/6

AutoCAD SHX Text
38/5

AutoCAD SHX Text
143/1

AutoCAD SHX Text
45/1

AutoCAD SHX Text
133

AutoCAD SHX Text
36/4

AutoCAD SHX Text
36/5

AutoCAD SHX Text
36/7

AutoCAD SHX Text
132/5

AutoCAD SHX Text
45/4

AutoCAD SHX Text
45/3

AutoCAD SHX Text
44/19

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
St.Moniuszki

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
15b

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
38A

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
k2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
k.p.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
Ws

AutoCAD SHX Text
271.95

AutoCAD SHX Text
271.09

AutoCAD SHX Text
271.11

AutoCAD SHX Text
267.45

AutoCAD SHX Text
267.51

AutoCAD SHX Text
267.47

AutoCAD SHX Text
268.26

AutoCAD SHX Text
268.29

AutoCAD SHX Text
268.20

AutoCAD SHX Text
272.16

AutoCAD SHX Text
272.12

AutoCAD SHX Text
271.66

AutoCAD SHX Text
272.1

AutoCAD SHX Text
272.3

AutoCAD SHX Text
272.43

AutoCAD SHX Text
272.44

AutoCAD SHX Text
273.24

AutoCAD SHX Text
273.27

AutoCAD SHX Text
273.13

AutoCAD SHX Text
272.43

AutoCAD SHX Text
272.39

AutoCAD SHX Text
272.36

AutoCAD SHX Text
272.25

AutoCAD SHX Text
272.38

AutoCAD SHX Text
272.94

AutoCAD SHX Text
273.02

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
270.55

AutoCAD SHX Text
270.56

AutoCAD SHX Text
269.28

AutoCAD SHX Text
269.33

AutoCAD SHX Text
269.57

AutoCAD SHX Text
270.03

AutoCAD SHX Text
268.24

AutoCAD SHX Text
269.22

AutoCAD SHX Text
268.35

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
271.40

AutoCAD SHX Text
270.86

AutoCAD SHX Text
271.03

AutoCAD SHX Text
271.11

AutoCAD SHX Text
269.18

AutoCAD SHX Text
271.3

AutoCAD SHX Text
271.3

AutoCAD SHX Text
270.38

AutoCAD SHX Text
269.43

AutoCAD SHX Text
267.45

AutoCAD SHX Text
265.50

AutoCAD SHX Text
271.40

AutoCAD SHX Text
272.97

AutoCAD SHX Text
272.95

AutoCAD SHX Text
272.78

AutoCAD SHX Text
272.79

AutoCAD SHX Text
272.26

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eW

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
2eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
271.07

AutoCAD SHX Text
272.15

AutoCAD SHX Text
272.04

AutoCAD SHX Text
272.10

AutoCAD SHX Text
272.19

AutoCAD SHX Text
272.19

AutoCAD SHX Text
272.12

AutoCAD SHX Text
271.31

AutoCAD SHX Text
271.23

AutoCAD SHX Text
272.16

AutoCAD SHX Text
269.74

AutoCAD SHX Text
270.38

AutoCAD SHX Text
271.34

AutoCAD SHX Text
271.99

AutoCAD SHX Text
271.17

AutoCAD SHX Text
271.72

AutoCAD SHX Text
271.92

AutoCAD SHX Text
272.83

AutoCAD SHX Text
273.10

AutoCAD SHX Text
273.45

AutoCAD SHX Text
272.29

AutoCAD SHX Text
272.90

AutoCAD SHX Text
273.09

AutoCAD SHX Text
g80

AutoCAD SHX Text
g40

AutoCAD SHX Text
gs150

AutoCAD SHX Text
gs150

AutoCAD SHX Text
gs160

AutoCAD SHX Text
gs160PE

AutoCAD SHX Text
gn200

AutoCAD SHX Text
gn200

AutoCAD SHX Text
gn200

AutoCAD SHX Text
gnA50

AutoCAD SHX Text
gnA50

AutoCAD SHX Text
gs25

AutoCAD SHX Text
gn25

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
270.96

AutoCAD SHX Text
270.06

AutoCAD SHX Text
270.76

AutoCAD SHX Text
268.82

AutoCAD SHX Text
270.57

AutoCAD SHX Text
268.35

AutoCAD SHX Text
270.45

AutoCAD SHX Text
268.17

AutoCAD SHX Text
270.34

AutoCAD SHX Text
268.09

AutoCAD SHX Text
270.67

AutoCAD SHX Text
268.25

AutoCAD SHX Text
270.12

AutoCAD SHX Text
267.29

AutoCAD SHX Text
267.28

AutoCAD SHX Text
267.30

AutoCAD SHX Text
270.15

AutoCAD SHX Text
270.15

AutoCAD SHX Text
271.37

AutoCAD SHX Text
268.53

AutoCAD SHX Text
271.39

AutoCAD SHX Text
271.41

AutoCAD SHX Text
272.68

AutoCAD SHX Text
269.98

AutoCAD SHX Text
267.00

AutoCAD SHX Text
267.30

AutoCAD SHX Text
267.32

AutoCAD SHX Text
268.54

AutoCAD SHX Text
268.52

AutoCAD SHX Text
270.09

AutoCAD SHX Text
265.44

AutoCAD SHX Text
268.35

AutoCAD SHX Text
264.49

AutoCAD SHX Text
265.44

AutoCAD SHX Text
265.48

AutoCAD SHX Text
266.00

AutoCAD SHX Text
267.88

AutoCAD SHX Text
265.46

AutoCAD SHX Text
267.12

AutoCAD SHX Text
264.53

AutoCAD SHX Text
266.74

AutoCAD SHX Text
268.72

AutoCAD SHX Text
265.25

AutoCAD SHX Text
268.91

AutoCAD SHX Text
266.59

AutoCAD SHX Text
268.16

AutoCAD SHX Text
264.53

AutoCAD SHX Text
265.06

AutoCAD SHX Text
266.46

AutoCAD SHX Text
264.62

AutoCAD SHX Text
266.72

AutoCAD SHX Text
268.00

AutoCAD SHX Text
268.02

AutoCAD SHX Text
268.27

AutoCAD SHX Text
269.37

AutoCAD SHX Text
269.39

AutoCAD SHX Text
270.02

AutoCAD SHX Text
266.73

AutoCAD SHX Text
271.33

AutoCAD SHX Text
268.01

AutoCAD SHX Text
272.86

AutoCAD SHX Text
269.38

AutoCAD SHX Text
268.44

AutoCAD SHX Text
268.59

AutoCAD SHX Text
268.64

AutoCAD SHX Text
268.77

AutoCAD SHX Text
268.79

AutoCAD SHX Text
269.09

AutoCAD SHX Text
269.26

AutoCAD SHX Text
270.46

AutoCAD SHX Text
270.45

AutoCAD SHX Text
270.36

AutoCAD SHX Text
268.67

AutoCAD SHX Text
270.42

AutoCAD SHX Text
268.32

AutoCAD SHX Text
267.24

AutoCAD SHX Text
263.43

AutoCAD SHX Text
267.37

AutoCAD SHX Text
267.93

AutoCAD SHX Text
267.98

AutoCAD SHX Text
265.71

AutoCAD SHX Text
265.64

AutoCAD SHX Text
266.16

AutoCAD SHX Text
267.90

AutoCAD SHX Text
269.70

AutoCAD SHX Text
267.42

AutoCAD SHX Text
268.36

AutoCAD SHX Text
264.96

AutoCAD SHX Text
268.23

AutoCAD SHX Text
264.56

AutoCAD SHX Text
268.67

AutoCAD SHX Text
265.57

AutoCAD SHX Text
265.58

AutoCAD SHX Text
265.81

AutoCAD SHX Text
265.83

AutoCAD SHX Text
271.08

AutoCAD SHX Text
265.82

AutoCAD SHX Text
269.91

AutoCAD SHX Text
267.74

AutoCAD SHX Text
270.23

AutoCAD SHX Text
268.03

AutoCAD SHX Text
268.57

AutoCAD SHX Text
266.16

AutoCAD SHX Text
267.27

AutoCAD SHX Text
266.37

AutoCAD SHX Text
263.86

AutoCAD SHX Text
263.87

AutoCAD SHX Text
267.59

AutoCAD SHX Text
271.66

AutoCAD SHX Text
272.24

AutoCAD SHX Text
272.72

AutoCAD SHX Text
273.01

AutoCAD SHX Text
272.83

AutoCAD SHX Text
272.37

AutoCAD SHX Text
273.10

AutoCAD SHX Text
272.37

AutoCAD SHX Text
273.49

AutoCAD SHX Text
272.23

AutoCAD SHX Text
273.51

AutoCAD SHX Text
272.44

AutoCAD SHX Text
271.91

AutoCAD SHX Text
273.64

AutoCAD SHX Text
272.63

AutoCAD SHX Text
272.77

AutoCAD SHX Text
270.63

AutoCAD SHX Text
273.28

AutoCAD SHX Text
270.98

AutoCAD SHX Text
272.91

AutoCAD SHX Text
270.77

AutoCAD SHX Text
272.87

AutoCAD SHX Text
269.99

AutoCAD SHX Text
273.27

AutoCAD SHX Text
270.31

AutoCAD SHX Text
273.21

AutoCAD SHX Text
272.42

AutoCAD SHX Text
269.14

AutoCAD SHX Text
266.99

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks150

AutoCAD SHX Text
kd150

AutoCAD SHX Text
kd100

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
kd300

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
kd300

AutoCAD SHX Text
kd300

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
kd800

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
268.14

AutoCAD SHX Text
267.04

AutoCAD SHX Text
267.34

AutoCAD SHX Text
267.34

AutoCAD SHX Text
266.43

AutoCAD SHX Text
265.28

AutoCAD SHX Text
272.55

AutoCAD SHX Text
271.25

AutoCAD SHX Text
271.65

AutoCAD SHX Text
271.10

AutoCAD SHX Text
269.80

AutoCAD SHX Text
270.20

AutoCAD SHX Text
270.20

AutoCAD SHX Text
268.70

AutoCAD SHX Text
271.95

AutoCAD SHX Text
270.50

AutoCAD SHX Text
269.46

AutoCAD SHX Text
268.46

AutoCAD SHX Text
267.56

AutoCAD SHX Text
267.67

AutoCAD SHX Text
266.17

AutoCAD SHX Text
271.25

AutoCAD SHX Text
271.80

AutoCAD SHX Text
270.80

AutoCAD SHX Text
273.14

AutoCAD SHX Text
272.04

AutoCAD SHX Text
272.94

AutoCAD SHX Text
271.52

AutoCAD SHX Text
271.92

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
268.43

AutoCAD SHX Text
272.52

AutoCAD SHX Text
270.82

AutoCAD SHX Text
270.84

AutoCAD SHX Text
270.88

AutoCAD SHX Text
271.15

AutoCAD SHX Text
271.64

AutoCAD SHX Text
271.11

AutoCAD SHX Text
269.48

AutoCAD SHX Text
270.74

AutoCAD SHX Text
268.98

AutoCAD SHX Text
270.50

AutoCAD SHX Text
269.15

AutoCAD SHX Text
270.81

AutoCAD SHX Text
269.58

AutoCAD SHX Text
269.08

AutoCAD SHX Text
269.09

AutoCAD SHX Text
268.77

AutoCAD SHX Text
268.29

AutoCAD SHX Text
268.34

AutoCAD SHX Text
267.62

AutoCAD SHX Text
271.79

AutoCAD SHX Text
273.55

AutoCAD SHX Text
271.70

AutoCAD SHX Text
271.56

AutoCAD SHX Text
272.56

AutoCAD SHX Text
272.56

AutoCAD SHX Text
273.45

AutoCAD SHX Text
wo32

AutoCAD SHX Text
wo225

AutoCAD SHX Text
wo100

AutoCAD SHX Text
wo100

AutoCAD SHX Text
w nieczynny

AutoCAD SHX Text
w80

AutoCAD SHX Text
wo32

AutoCAD SHX Text
wo100

AutoCAD SHX Text
woA50

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
272.50

AutoCAD SHX Text
272.45

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
Bz

AutoCAD SHX Text
Bz

AutoCAD SHX Text
Bz

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Bz

AutoCAD SHX Text
Bz

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
45/3

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
k3

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
270.70

AutoCAD SHX Text
270.10

AutoCAD SHX Text
270.74

AutoCAD SHX Text
270.35

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
271.13

AutoCAD SHX Text
270.23

AutoCAD SHX Text
270.12

AutoCAD SHX Text
268.72

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
269.96

AutoCAD SHX Text
268.56

AutoCAD SHX Text
269.94

AutoCAD SHX Text
268.54

AutoCAD SHX Text
269.92

AutoCAD SHX Text
269.84

AutoCAD SHX Text
269.93

AutoCAD SHX Text
269.97

AutoCAD SHX Text
268.39

AutoCAD SHX Text
269.14

AutoCAD SHX Text
270.02

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
269.88

AutoCAD SHX Text
269.10

AutoCAD SHX Text
269.56

AutoCAD SHX Text
269.63

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
269.95

AutoCAD SHX Text
270.09

AutoCAD SHX Text
267.97

AutoCAD SHX Text
270.19

AutoCAD SHX Text
267.69

AutoCAD SHX Text
270.33

AutoCAD SHX Text
269.45

AutoCAD SHX Text
270.54

AutoCAD SHX Text
wo100

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
271.05

AutoCAD SHX Text
268.65

AutoCAD SHX Text
271.05

AutoCAD SHX Text
270.35

AutoCAD SHX Text
270.35

AutoCAD SHX Text
269.65

AutoCAD SHX Text
267.20

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
270.04

AutoCAD SHX Text
267.14

AutoCAD SHX Text
269.36

AutoCAD SHX Text
265.90

AutoCAD SHX Text
267.13

AutoCAD SHX Text
265.91

AutoCAD SHX Text
265.89

AutoCAD SHX Text
270.84

AutoCAD SHX Text
268.44

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
270.52

AutoCAD SHX Text
269.92

AutoCAD SHX Text
269.98

AutoCAD SHX Text
268.58

AutoCAD SHX Text
269.36

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
268.01

AutoCAD SHX Text
264.58

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
267.95

AutoCAD SHX Text
270.5

AutoCAD SHX Text
268.03

AutoCAD SHX Text
268.49

AutoCAD SHX Text
265.82

AutoCAD SHX Text
265.86

AutoCAD SHX Text
268.21

AutoCAD SHX Text
268.06

AutoCAD SHX Text
268.13

AutoCAD SHX Text
268.27

AutoCAD SHX Text
eAN

AutoCAD SHX Text
271.60

AutoCAD SHX Text
270.85

AutoCAD SHX Text
270.02

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
269.36

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
eN- niecz

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
eN- niecz

AutoCAD SHX Text
2eAN

AutoCAD SHX Text
eN-niecz

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
ks200

Anna Kasprzyk
Typewritten Text

Anna Kasprzyk
Typewritten Text

Anna Kasprzyk
Typewritten Text

Anna Kasprzyk
Typewritten Text

Anna Kasprzyk
Typewritten Text

Anna Kasprzyk
Typewritten Text



AutoCAD SHX Text
DMUCHAWA

AutoCAD SHX Text
PŁUKANIA

AutoCAD SHX Text
FQI

AutoCAD SHX Text
FILTR WIELOWARSTWOWY

AutoCAD SHX Text
F1.1

AutoCAD SHX Text
URZĄDZENIE KONTROLNO

AutoCAD SHX Text
UKP1

AutoCAD SHX Text
POMIAROWE

AutoCAD SHX Text
KW1

AutoCAD SHX Text
BASEN PŁYWACKI

AutoCAD SHX Text
Cl

AutoCAD SHX Text
 Q I

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
T I

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
redox

AutoCAD SHX Text
pH

AutoCAD SHX Text
 Q I

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
chlor całkowity

AutoCAD SHX Text
 Q I

AutoCAD SHX Text
ZBIORNIK PRZELEWOWY

AutoCAD SHX Text
REGULATOR POZIOMU 

AutoCAD SHX Text
AUTOMATYCZNY 

AutoCAD SHX Text
ZP1

AutoCAD SHX Text
RP1

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
LL

AutoCAD SHX Text
PF1.1

AutoCAD SHX Text
PF1.2

AutoCAD SHX Text
CH1

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
zimna woda uzupełniająca

AutoCAD SHX Text
FQI

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
zawór poboru

AutoCAD SHX Text
próbek

AutoCAD SHX Text
DM1

AutoCAD SHX Text
F1.2

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
POMPA OBIEGOWA FILTRACYJNA 

AutoCAD SHX Text
KO1

AutoCAD SHX Text
STACJA DOZOWANIA 

AutoCAD SHX Text
KOAGULANTA

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
BRODZIKI DO DEZYNFEKCJI STÓP

AutoCAD SHX Text
CH1-B

AutoCAD SHX Text
FQI

AutoCAD SHX Text
FQI

AutoCAD SHX Text
FQI

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
czynnik grzewczy

AutoCAD SHX Text
WC1

AutoCAD SHX Text
WYMIENNIK

AutoCAD SHX Text
CIEPŁA

AutoCAD SHX Text
UV1

AutoCAD SHX Text
LAMPA UV

AutoCAD SHX Text
ŚLUZA DOZUJĄCA SRODEK DEZYNFEKCYJNY

AutoCAD SHX Text
do wlotów dennych w basenie

AutoCAD SHX Text
PVC-C

AutoCAD SHX Text
PVC-C

AutoCAD SHX Text
PVC-C

AutoCAD SHX Text
PVC-C

AutoCAD SHX Text
RUROCIĄG WODY PRZEFILTROWANEJ

AutoCAD SHX Text
RUROCIĄG WODY BASENOWEJ

AutoCAD SHX Text
RUROCIĄG ODPŁYWU WODY DO KANALIZACJI SANITARNEJ

AutoCAD SHX Text
RUROCIĄG "PŁUKANIA POWIETRZNEGO" 

AutoCAD SHX Text
RUROCIĄG WODY ŚWIEŻEJ (WODOCIĄGOWEJ) ZIMNEJ

AutoCAD SHX Text
PRZEWÓD DOZUJĄCY ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIA RYSUNKOWE

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
ZAWÓR KULOWY, ZAWÓR KLAPOWY

AutoCAD SHX Text
FILTR SIATKOWY

AutoCAD SHX Text
ZAWÓR Z NAPĘDEM ELEKTROMAGNETYCZNYM

AutoCAD SHX Text
ZAWÓR KLAPOWY Z SIŁOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM

AutoCAD SHX Text
ZAWÓR ZWROTNY, KLAPA ZWROTNA

AutoCAD SHX Text
ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY FILTRA

AutoCAD SHX Text
ZBIORNIK RETENCYJNY POPŁUCZYN

AutoCAD SHX Text
ZRP

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
LL

AutoCAD SHX Text
SYSTEM UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY IDEOWY

AutoCAD SHX Text
DOZOWANIE ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO

AutoCAD SHX Text
DOZOWANIE KOREKTORA pH



































UCHWAŁA NR XXVII/230/2020 
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ 

z dnia 17 września 2020 r. 

w sprawie powierzenia spółce Miejskie Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej zadania 
własnego Gminy Skarżysko-Kamienna polegającego na modernizacji i rozbudowie pływalni miejskiej 

w Skarżysku-Kamiennej 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 712 z późń. zm.) – uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Skarżysko-Kamienna ("Gmina") powierza spółce Miejskie Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą 
w Skarżysku-Kamiennej ("Spółka") wykonywanie zadania własnego Gminy z zakresu gospodarki komunalnej 
obejmujących sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, określonych w art. 7 ust. 1 pkt 10 USG oraz 
z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, określonych 
w art. 7 ust. 1 pkt 15 USG, tj. modernizacji i rozbudowy pływalni miejskiej ("Projekt"). 

2. Powierzone zadanie, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowane przez Spółkę w celu zaspokajania 
zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy i ma charakter usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym. 

§ 2. Zakres i okres powierzonego zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, oraz sposób jego 
wykonywania, zostanie ustalony w umowie powierzenia, która zostanie zawarta pomiędzy Gminą a Spółką, 
w celu wykonania niniejszej uchwały; jej przedmiotem będzie w szczególności określenie praw i obowiązków 
Gminy i Spółki dotyczących świadczenia przez Spółkę usług w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych 
przez Gminę w zakresie dotyczącym Projektu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta  
Skarżyska-Kamiennej 

 
 

Leszek Golik 

Id: FEA98855-B098-45EB-8504-C74DF0CD09F6. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2019 roku Gmina Skarżysko – Kamienna powołała spółkę pod firmą: Miejskie
Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności Spółki jest
organizacja, budowa, zarządzanie i utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz innych obiektów należących do Gminy Skarżysko – Kamienna, w celu
umożliwienia jej zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych gminy,
związanych w szczególności z edukacją publiczną, kulturą fizyczną, turystyką, rekreacją,
targowiskami i halami targowymi.
W związku z powyższym spółce powierza się zdanie własne w zakresie modernizacji i rozbudowy
pływalni miejskiej w Skarżysku – Kamiennej po uprzednim pozyskaniu środków finansowych na
realizację tego zadania.
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