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1 WSTĘP 

1.1 Cel dokumentu 
 

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie aktualnego stanu formalnego i 

rzeczowego dla Przedmiotu Zamówienia, jak również określenie zakresu prac projektowych i 

innych wymagań Zamawiającego (tj. DCT Gdańsk sp. z o.o.) dotyczących Zamówienia i jego 

realizacji.  

 

Niniejsze Zamówienie dotyczy: 

1. zaprojektowania przebudowy powierzchni drugiego piętra budynku administracyjnego 

(dalej jako „Faza I Zamówienia”) oraz  

2. wykonania kompleksowej koncepcji aranżacji wnętrz dla całego budynku 

administracyjnego, tj. powierzchni drugiego piętra budynku administracyjnego razem z 

powierzchnią parteru oraz pierwszego piętra budynku administracyjnego (dalej jako 

„Faza II Zamówienia”)  

na terenie Terminalu Kontenerowego DCT Gdańsk (dalej jako „Inwestycja” lub „Przedmiot 

Zamówienia”) zgodnie z Wymogami Zamawiającego oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych 

decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji przebudów zgodnie z polskim prawem.  

 

W wyniku przebudowy na drugim piętrze budynku administracyjnego ma powstać, między 

innymi, powierzchnia biurowa na której zostaną ulokowane stanowiska pracy dla 

wyspecjalizowanych pracowników Terminala DCT Gdańsk tj. operatorów kierujących zdalnie 

automatycznymi elektrycznymi suwnicami terminalowymi (dalej jako „Control Room”). 

 

Celem wykonania koncepcji aranżacji wnętrz dla całego budynku administracyjnego jest 

przygotowanie założeń projektowych i aranżacyjnych na potrzeby przebudowy powierzchni całego 

budynku. 

 

1.2 Obowiązki Projektanta 
 

Poniżej opisane i proponowane rozwiązania dotyczące projektowania oraz zakresu 

projektowania należy traktować jako założenia wstępne. W związku z tym, w zakresie prac 

Wykonawcy Przedmiotu Zamówienia (dalej jako „Projektant”) jest weryfikacja zapisanych tu 

założeń, norm, standardów oraz koncepcji. Wszystkie zmiany należy we właściwy sposób 

uzasadnić i uzgodnić z Zamawiającym, a ostateczny kształt i zakres pozostają cały czas w decyzji 

Zamawiającego. 

 
Niniejsze Zamówienie dotyczy wykonania następującej dokumentacji projektowej (dalej jako 

„Prace Projektowe” lub „Prace”), tzn.: 

1. dla Fazy I Zamówienia - wykonanie dla drugiego piętra budynku administracyjnego: 

Koncepcji Aranżacji Wnętrz Drugiego Piętra (dalej jako „Koncepcja Drugiego Piętra”) z 

podziałem na etapy rozbudowy, a także wykonanie kompleksowej wielobranżowej 

Dokumentacji Projektowej Drugiego Piętra (projekt budowlany) wraz z niezbędnymi 

analizami, uzgodnieniami oraz pozyskaniem właściwych decyzji administracyjnych, w tym 
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decyzji o pozwoleniu na budowę (jeśli wymagane) dla inwestycji polegającej na 

przebudowie wewnątrz budynku administracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

jak również sporządzeniem szczegółowego Projektu Wnętrz Drugiego Piętra oraz 

Rysunków Przetargowych Drugiego Piętra; 

2. Dla Fazy II Zamówienia - wykonanie dla całego budynku administracyjnego Koncepcji 

Aranżacji Wnętrz Budynku Administracyjnego (dalej jako „Koncepcja Budynku”). 

Zadaniem Projektanta będzie przygotowanie dla Fazy II Zamówienia aranżacji wnętrz dla 

całej powierzchni budynku administracyjnego, obejmującej parter, pierwsze piętro oraz 

drugie piętro, przy założeniu, że Koncepcja Drugiego Piętra jest elementem Fazy I 

Zamówienia.  

 

Zamawiający planuje wykorzystać część powstałej jako realizacja Przedmiotu Zamówienia 

dokumentacji (Rysunki Przetargowe Drugiego Piętra) w przetargu na Generalnego Wykonawcę 

Robót Budowlanych polegających na przebudowie drugiego piętra budynku administracyjnego 

DCT Gdańsk.   

 

Wszystkie elementy Prac Projektowych niewymienione wprost w Wymogach Zamawiającego 

lub/i innych Dokumentach Kontraktowych, a konieczne do zrealizowania Wymogów 

Zamawiającego należy traktować jako zawarte w zakresie Prac. 

 

Wszystkie elementy nie wymienione wprost w niniejszym dokumencie i Umowie, a konieczne 

do optymalnego funkcjonowania Przedmiotu Zamówienia po przebudowie powinny zostać również 
uwzględnione w projekcie i nie są, i nie będą traktowane jako rozszerzenie zakresu prac czy jako 

prace dodatkowe. 

 

Projektant jest zobowiązany do kreatywnego podejścia oraz optymalizacji projektowanych 

przestrzeni tak, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać dostępne miejsce. 

 

Wymogiem Zamawiającego jest, aby pomieszczenia po przebudowie stanowiły integralną 

całość funkcjonalno-użytkową z istniejącymi już elementami infrastruktury budynku. W związku z 

powyższym, w odniesieniu do Fazy I Zamówienia oraz do Fazy II Zamówienia, projektowane 

materiały, urządzenia, jak również wszelkie zastosowane rozwiązania mają stanowić kontynuację 

rozwiązań już zastosowanych w budynku i mają współdziałać bez przeszkód z istniejącą 

infrastrukturą, chyba że w Wymogach Zamawiającego stwierdzono inaczej. 

 

Projektant, używając personelu z odpowiednimi kwalifikacjami, wiedzą i doświadczeniem, z 

należytą starannością wykona Prace Projektowe. Projektant jest w pełni odpowiedzialny za 

wszelkie aspekty przygotowywanych przez siebie dokumentów, analiz, prezentacji, wizualizacji, 

projektów itd. dotyczących Prac Projektowych (dalej jako „Dokumentacja Projektowa” lub 

„Dokumentacja”) oraz za spełnienie Wymogów Zamawiającego. 

 

2 INFORMACJE O TERENIE I PLANOWANEJ INWESTYCJI 

2.1 Lokalizacja i stan formalny 
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Budynek administracyjny, którego dotyczy Przedmiot Zamówienia, zlokalizowany jest w 

granicach Portu Północnego w Gdańsku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Obiekt znajduje 

się na działce o numerze 75/2, obręb 0086 (jednostka ewidencyjna 226101_1 Gdańsk) i podlega 

prawu polskiemu. Działka, na której posadowiony jest budynek administracyjny, jest własnością 

Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym ZMPG SA.  

 

DCT Gdańsk (Zamawiający) posiada prawa do dysponowania przedmiotowym terenem na 

podstawie umowy dzierżawy nieruchomości zawartej pomiedzy DCT a ZMPG SA. Budynek 

znajduje się na terenie istniejącego i funkcjonującego głębokowodnego Terminalu Kontenerowego 

DCT w Gdańsku. 

 

Budynek biurowy stanowi jeden obiekt z kompleksem bramowym. Obie części zintegrowane 

są funkcjonalnie. Stanowią jeden ustrój konstrukcyjny i są zadaszone wspólnym przekryciem. 

Budynek administracyjny pełni funkcję administracyjno-biurowo-socjalną dla pracowników 

Terminalu Kontenerowego, służb kontroli granicznej, Urzędu Celnego oraz służb ochrony obiektów 

i terenu DCT. 

 

Budynek biurowy i kompleks bramowy zlokalizowane są na granicy terminalu. Po stronie 

zachodniej obiekt graniczy z parkingiem ogólnodostępnym dla samochodów ciężarowych i 

samochodów osobowych, od wschodu bezpośrednio z placami składowymi Terminalu. Od strony 

południowej w niewielkiej odległości zlokalizowane są linie kolejowe z bocznicami i suwnicami do 

przeładunku kontenerów. Budynek administracyjny i kompleks bramowy stanowią przejście 

graniczne przeznaczone dla użytkownikówterminalu kontenerowego i obsługują ruch kołowy oraz 

pieszy. Na terenie całego obiektu obowiązuje Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektu 

Portowego (ISPS) oraz przepisy z nim związane. Zasady wejścia, zabezpieczenia budynku muszą 
być zgodne z Kodeksem ISPS oraz Ustawą o ochronie żeglugi i portów morskich z dnia 4 

września 2008 roku. Ochrona obiektu działa zgodnie z przepisami o Ustawie o ochronie osób i 

mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku. 

 

Lokalizację budynku administracyjnego pokazano na Rys. Nr 1 i 2 kolorem czerwonym:  
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Rys. nr. 1 Widok na Terminal DCT – lokalizacja budynku administracyjnego wyróżniona czerwonym kolorem 

 

 
Rys. nr. 2 Widok na budynek administracyjny DCT – żródło Geoportal.gov.pl 

 

Dla obszarów sąsiadujących z budynkiem administracyjnym prowadzone są obecnie, 

lub będą wkrótce, następujące prace związane z rozwojem DCT Gdańsk oraz terenów 

portowych w Gdańsku:  
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- prace projektowe związane z automatyzacją placów terminalowych DCT Gdańsk; 

- roboty projektowe oraz budowlane związanie z budową Terminalu T3 na akwenie 

morskim; 

- roboty budowlane związane z rozbudową budynku DUR (części szatniowo-socjalnej); 

- roboty budowlane związane i rozbudową istniejącego parkingu dla samochodów 

osobowych; 

- roboty budowlane dotyczące przebudowy układu drogowego ulicy Kontenerowej i 

rozbudowy układu torowego o dodatkową linię, zlecone przez ZMPG S.A.; 

- prace projektowe związane z budową budynku skanera stacjonarnego służb celnych wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą; 

- prace wykonywane przez inne podmioty na akwenie Portu Północnego na zlecenie 

Urzędu Morskiego w Gdyni, Kapitanatu Portu Gdańsk, Kapitanatu Portu – Port Północny, 

Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, Głównego Dyspozytora Portu Gdańsk i innych organów 

czy spółek działających w rejonie Portu Północnego.  

 

Wykonawca Przedmiotu Zamówienia zobowiązany będzie do współpracy i koordynowania 

swoich prac z prowadzonymi przez trzecie Strony działaniami projektowymi i/lub wykonawczymi 

dotyczącymi wskazanego terenu lub terenów sąsiadujących, a także wszystkimi innymi 

niewymienionymi powyżej, których udział i koordynacja bedą wymagane z uwagi na wykonanie 

Przedmiotu Umowy. 

 

2.2 Charakterystyka budynku istniejącego 
 

Bydynek administracyny, który jest połączony z kompleksem bramowym, został wybudowany 

w 2007 roku i znajduje się pomiędzy placami przeładunkowymi T1 a T2 Terminala Kontenerowego 

DCT Gdańsk. Obiekt został wzniesiony na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr PnB nr 

RR-AB-IV-LP-HW-7111/65/06-123/06 z dnia 04.05.2006 (decyzja stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszych Wymogów; Załącznik nr 2 do Wymogów stanowią wybrane do etapu przetargu przez 

Zamawiającego opisy techniczne i rysunki dot. budynku administracyjnego; dostęp do pełnej 

dokumentacji budynku uzyska Wykonawca po podpisaniu Umowy z Zamawiającym na realizację 

Przedmiotu Zamówienia). 

 

W 2011 roku został przeprowadzony remont budynku i w jego wyniku zmienił się m.in. układ 

pomieszczeń biurowych na drugim piętrze budynku administracyjnego, tzn. na powierzchni gdzie w 

pierwszej kolejności jest planowana przebudowa. W części północno-zachodniej drugiego piętra 

budynku (tzw. West Wing), pozostawionej w momencie budowy budynku jako wolna powierzchnia 

tzw. „open space” do przyszłego zagospodarowania lub podnajęcia, zaprojektowano szereg 

wyodrębnionych pomieszczeń biurowych przeznaczonych dla działu finansowego oraz działu 

sprzedaży i marketingu, salę konferencyjną oraz pomieszczenie archiwalne. W skrzydle 

południowo-wschodnim (tzw. East Wing; lokalizacja tej części budynku – zob. pkt 3.1 oraz Rys. nr 

5 poniżej) zaprojektowano pomieszczenia zarządu, salę konferencyjną oraz pomieszczenia 

biurowe działu operacyjnego. 
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Zamawiający obecnie planuje przebudowę wewnątrz budynku administracyjnego. Obecny 

układ pomieszczeń na drugim piętrze budynku administracyjnego ma ulec zmianie w pierwszej 

kolejności, w wyniku przebudowy - jej zaprojektowanie jest Przedmiotem Fazy I Zamówienia.  

 

Informacyjnie - w 2016 roku przeprowadzono rozbudowę wschodniego skrzydła budynku 

administracyjnego. Rozbudowa została zaprojektowana i wykonana w formie trzykondygnacyjnego 

budynku o funkcji szatniowej, przylegającego do istniejącego budynku administracyjnego. 

Niniejszy Przedmiot Zamówienia nie dotyczy powierzchni budynku szatniowego. 

 

 
Rys. nr 3 Widok na budynek administracyjny DCT Gdansk 

 

2.2.1 Parametry budynku  
 

Budynek administracyjny posiada trzy kondygnacje nadziemne, nie posiada kondygnacji 

podziemnej. Poniżej parametry budynku z Projektu Budowlanego: 
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2.2.2 Instalacje wewnętrzne 

 
Rodzaje instalacji wewnętrznych znajdujących się w budynku administracyjnym: 

- woda zimna z zewnętrznej sieci wodociągowej, 

- woda ciepła z własnej kotłowni gazowej, 

- kanalizacja sanitarna, 

- wentylacja mechaniczna, 

- wentylacja oddymiająca (dot. klatek schodowych), 

- klimatyzacja, 

- ogrzewanie z kotłowni gazowej (kabiny kompleksu bramowego ogrzewane elektrycznie), 

- instalacja elektroenergetyczna, 

- instalacje teletechniczne; 

- instalacja oświetleniowa, 

- instalacja gniazd ogólnych i dedykowanych dla urządzeń komputerowych; 

- instalacja siły, 

 - instalacja sygnalizacji pożarowej, CCTV i kontrola dostępu, 

- instalacja odgromowa. 

2.2.3 Fundamenty 

 

Budynek administracyjny posadowiony jest na stopach i ławach fundamentowych z betonu 

B25 W8 z belką podwalinową pod ściany zewnętrzne opartą między fundamentami. Pod ścianami 

klatek schodowych, ścian osłonowych hallu głównego oraz głównymi szachtami instalacyjnymi są 

ławy betonowe.  

2.2.4 Konstrukcja nośna 

 

Konstrukcja nośna całego obiektu jest następująca: 



DCT Gdansk sp. z o.o. 

11 

 

 

Wymogi Zamawiającego 
 
P-21-6-PO.2 Zaprojektowanie przebudowy w budynku administracyjnym DCT Gdansk   
 
 

 

1. Budynek administracyjny – słupy konstrukcyjne to słupy żelbetowe o wymiarach 

ø40cm i 40x40cm. Siatka słupów jest nieregularna: 7,50x7,30m i 7,50x5,80m. 

2. Kompleks bramowy – słupy konstrukcyjne to słupy żelbetowe o wymiarach ø60cm 

na siatce 7,0x9,2m z przekryciem stropem żelbetowym o grubości 37cm.  

Sztywność przestrzenną budynku zapewniają ściany szczytowe budynku administracyjnego 

i kompleksu bramowego, ściany hallu głównego, oraz trzony żelbetowe o grubości ścian 20cm 

stanowiące obudowę szybów dźwigowych i klatek schodowych, połączone w przestrzenny układ 

ramowy ze słupami i płytami stropowymi. Klatki schodowe wylewane. 

Budynek podzielony jest konstrukcyjnie na trzy części poprzez zastosowanie dylatacji w osi 

6 i osi 20’. 

2.2.5 Stropy 

 

Stropy są monolityczne żelbetowe, płytowe bezpodciągowe o gr 27cm z miejscowymi 

pogrubieniami nad słupami. Przęsła w dwóch wariantach 7,50-7,30m i 7,50-5,80m. W miejscach 

przejść instalacji wewnętrznych przez stropy. Otwory wykonane zgodnie z projektem 

konstrukcyjnym.  

 

2.2.6 Stropodach  

 

Stropodach budynku administracyjnego to płyta grubości 30cm, żelbetowa monolityczna, 

bezpodciągowa z miejscowymi pogrubieniami nad słupami. Przęsła w dwóch wariantach 7,50-

7,30m i 7,50-5,80m. W miejscach przejść instalacji wewnętrznych przez stropy - otwory wykonane 

zgodnie z projektem konstrukcyjnym.  

Stropodach jest ocieplony warstwą styropianową o minimalnym spadku 2%. Warstwa 

izolacji przeciwwodnej jest ocieplona warstwą papy termozgrzewalnej podkładowej i warstwą papy 

nawierzchniowej z posypką. 

2.2.7 Ścianki działowe 
 

Lekkie ścianki gipsowe na ruszcie stalowym ocynkowanym wypełnionym wełną mineralną, 

obudowane dwustronnie płytami gipsowymi gr. 12.5mm. Ścianki z elementów drobnowymiarowych 

oraz z elementów drobnowymiarowych ceramicznych zbrojonych w wybranych pomieszczeniach 

budynku, gdzie wynika to ze względów funkcjonalnych. 

2.2.8 Sufity podwieszone 
 

Sufity podwieszone modułowe z widoczną belką, oraz gładkie G-K. Wysokość w świetle 

pomieszczeń 3.00m, wysokość korytarzy w świetle 2,60m ze względu na prowadzenie instalacji 

wentylacyjnych, teletechnicznych i elektrycznych w przestrzeni międzysufitowej, wysokość hallu głównego i 

korytarzy 2,68m. 
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3 ZAKRES PRAC  

3.1 Informacje ogólne 
 

Roboty, które mają zostać wykonane w ramach Przedmiotu Zamówienia zostały opisane w 

niniejszych Wymogach Zamawiającego. Projektant będzie realizował Prace Projektowe z 

podziałem na Fazę I Zamówienia oraz Fazę II Zamówienia. 

3.1.1 Faza I Zamówienia:  
 

Prace Projektowe w Fazie I Zamówienia dotyczą zaprojektowania przebudowy drugiego 

piętra budynku administracyjnego, wskazanego na poniższym rzucie: 

 
 

 
Rys. nr 4 Konstrukcja żelbetowa – rzut drugiego piętra budynku administracyjnego 

 

Drugie piętro obejmuje powierzchnię użytkową ok. 955 m2.  

 

Na każdym z pięter budynku administracyjnego, również na piętrze drugim, można 

wyodrębnić trzy funkcjonalne części: 

a. południowo-wschodnie skrzydło (East Wing, zaznaczone na poniższym Rys. nr 5 

kolorem niebieskim),  

b. pólnocno-zachodnie skrzydło (West Wing, zaznaczone na Rys. nr 5 kolorem zielonym)  

c. hall (na drugiem piętrze znajdują się na tej powierzchni: szyb windowy z wyjściem z 

windy, kanapy, fotele, maszyny vendingowe – zaznaczoną na poniższym Rys. nr 5 

kolorem żółtym). 
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Rys. nr 5 Rzut drugiego piętra budynku administracyjnego 

 

Należy mieć na uwadze, podczas planowania etapów przebudowy, że w budynku, w 

którym będą realizowane roboty budowlane zgodnie z Dokumentacją Projektową, w trybie 

nieprzerwanym będą pracowali pracownicy DCT (dotyczy Fazy I Zamówienia oraz również 
Fazy II Zamówienia). 

 

3.1.2 Faza II Zamówienia:  

 

Prace Projektowe w Fazie II Zamówienia dotyczą przygotowania kompleksowej Koncepcji 

Budynku, czyli zaplanowania aranżacji wnętrz dla parteru (Rys. nr 6 poniżej) i pierwszego piętra 

budynku administracyjnego (Rys. nr 7 poniżej), biorąc pod uwagę założenia projektowe 

uzgodnione z Zamawiającym podczas realizacji Fazy I Zamówienia. Koncepcja Budynku musi 

uwzględniać założenie, że realizacja w przyszłości prac budowlanych i wykończeniowych na 

bazie założeń ujętych w dokumentacji Fazy II Zamówienia również będzie przebiegać w 

etapach. Budynek administracyjny będzie (podczas realizacji prac budowlanych i 

wykończeniowych na bazie Koncepcji Budynku) budynkiem, w którym w trybie nieprzerwanym 

będą przebywać i pracować ludzie. Zadaniem Projektanta będzie zaproponowanie 

optymalnego etapowania prac budowlanych i wykończeniowych Fazy II Zamówienuia.  . 

 

Parter i pierwsze piętro budynku administracyjnego obejmuje około 1.900 m2 powierzchni 

użytkowej.  
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Rys. nr 6 Konstrukcja żelbetowa – rzut parteru budynku administracyjnego 

 

 
Rys. nr 7 Konstrukcja żelbetowa – rzut pierwszego piętra budynku administracyjnego 

 

3.2 Prace projektowe Fazy I Zamówienia - zakres 
 

Przedmiotem Fazy I Zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu Dokumentacji 

Projektowej dotyczącej przebudowy drugiego piętra budynku z podziałem na etapy realizacji 

prac. Usługa będzie realizowana po podpisaniu Umowy pomiędzy Zamawiającym 

a Projektantem (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).  

 

Do zadań Projektanta należy właściwe i optymalne zaprojektowanie Przedmiotu 

Zamówienia. Projektant wykona Dokumentację Projektową zgodnie z najlepszymi praktykami 

inżynierskimi, wszystkie zastosowane rozwiązania projektowe będą zgodne z najlepszymi 

światowymi standardami, wymogami prawa polskiego i europejskiego oraz normami. Projektant 

uwzględni w Dokumentacji przepisy prawa polskiego/ustawy o ochronie stref 
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przybrzeżnych/przepisów środowiskowych oraz Projekt będzie spełniać przepisy 

przeciwpożarowe. 

 

Projektant dołoży wszelkich starań, aby prace nad Dokumentacją Projektową były 

prowadzone przez niego w duchu kreatywności, z dbałością o optymalizację, efektywność oraz 

innowacyjność efektów Prac Projektowych.  

 

Usługa projektowania ma dotyczyć w szczególności: 

a. zweryfikowania i potwierdzenia z Zamawiającym założeń projektowych; 

b. wykonania inwentaryzacji budowlanej stanu istniejącego drugiego piętra budynku 

administracyjnego; 

c. sporządzenia Koncepcji Drugiego Piętra, tj. projektu koncepcyjnego dotyczącego 

powierzchni drugiego piętra budynku administracyjnego i jej etapowania (szczegóły dot. 

etapów poniżej), opracowanej na podstawie Wymogów Zamawiającego, założeń 
projektowych oraz innych uzgodnień i poleceń Zamawiającego, które pojawią sie w 

trakcie prac projektowych. Koncepcja winna określać zasadnicze warunki oraz 

rozwiązania konstrukcyjne, architektoniczne, sanitarne, elektryczne, teletechniczne, 

przeciwpożarowe i bezpieczeństwa obiektu zgodnie z przepisami prawa oraz politykami, 

procedurami Zamawiającego itd. 

d. sporządzenia wielobranżowego Projektu Budowlanego Drugiego Piętra (w 

szczególności: projekt zagospodarowania terenu/działki, projekt architektoniczno-

budowlany, projekt techniczny) oraz, jeżeli będzie to wymagane, uzyskanie na jego 

podstawie pozwolenia na budowę; 

e. przygotowanie Rysunków Przetargowych Drugiego Piętra dla Zamawiającego na 

potrzeby postępowania przetargowego na Wykonawcę przebudowy – maksymalnie 15 

sztuk; 

f. wykonania kompleksowego Projektu Wnętrz Drugiego Piętra (wraz z kosztorysem 

inwestorskim, przedmiarem – zestawieniem wyposażenia oraz specyfikacją wykończenia 

i wyposażenia pomieszczeń budynku); 

g. sprawowania nadzoru autorskiego; 

h. zrealizowania wszelkich Robót nie wymienionych wprost w Umowie i nieniejszych 

Wymogach a koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Fazy I Zamówienia 

i prawidłowego wykonania Dokumentacji Projektowej, w tym w szczególności badań 

i wszelkich wymaganych opracowań, obliczeń i analiz.  

 

Projektant dostarczy Zamawiającemu kopie wszelkiej korespondencji pomiędzy 

Projektantem a organami administracji publicznej, urzędami, władzami lokalnymi, grupami 

środowiskowym oraz przedsiębiorstwami komunalnymi. 

 

Ogólnie, dla całej Inwestycji i Dokumentacji Projektowej - jeżeli nie zostanie wskazane 

inaczej przez Zamawiajacego - należy przyjąć, iż zastosowane techniczne i funkcjonalne 

rozwiązania projektowe winny być kontynuacją już istniejących rozwiązań w budynku i mieć 
parametry funkcjonalno-techniczno-użytkowe, zintegrowane z istniejącymi i nie niższe niż obecnie 

zastosowane. 
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3.3 Prace projektowe Fazy I Zamówienia – organizacja prac  
 

Dokumentacja Projektowa Fazy I Zamówienia musi zostać przedłożona do weryfikacji przez 

Przedstawiciela Zamawiającego (tj. osoby wskazane w Umowie pomiędzy Zamawiającym 

a Projektantem). Z uwagi na dotrzymanie harmonogramu realizacji Inwestycji, jak również 
odpowiedniego tempa projektowania Projektant winien uwzględnić następujące wytyczne: 

3.3.1 Koncepcja Drugiego Piętra: 

a) Zamawiający do trzech (3) dni po obustronnym podpisaniu Umowy z Projektantem 

przekaże Projektantowi tzw. „pakiet projektowy” zawierający m.in. dostępną 
Zamawiającemu dokumentację projektową dotyczącą budynku administracyjnego;  

b) Pierwsze Spotkanie Koordynacyjne dotyczące projektowania zorganizuje 

Zamawiający; spotkanie odbędzie się do siedmiu (7) dni po obustronnym 

podpisaniu Umowy z Projektantem; 

c) pierwsze przedstawienie wariantów Koncepcji ma mieć miejsce do dwudziestu 

ośmiu (28) dni po pierwszym Spotkaniu Koordynacyjnym; 

d) Projektant jest zobowiązany przedstawić trzy (3) możliwe warianty zrealizowania 

Koncepcji wraz z analizą kosztową, terminową i jakościową w odniesieniu do 

każdego z trzech wariantów. Na podstawie załączonej analizy, jak również 
rekomendacji Projektanta i dotychczasowego doświadczenia, Zamawiający 

wybierze jeden (1) wariant do dalszego projektowania; 

e) przedłożone warianty Koncepcji powinny obejmować plany przebudowy drugiego 

piętra budynku administracyjnego z podziałem na Etapy (opis etapowania poniżej) 

oraz z analizą efektywności ekonomicznej i technicznej w odniesieniu do 

poszczególnych propozycji; 

f) Zamawiający w ciągu dwudziestu jeden (21) dni przedstawi swoje uwagi i dokona 

wyboru jednego (1) jednego wariantu Koncepcji do dalszego projektowania; 

g) przewiduje się minimum dwie (2) iteracje dla wybranego wariantu elementu 

polegające na tym, że Projektant przedstawia propozycję projektową, a następnie 

Zamawiający w ciągu siedmiu (7) dni odniesie się do propozycji przedkładając 

swoją opinię na piśmie (uzgodnienia takie mogą być prowadzone w formie 

elektronicznej za pomocą korespondencji email przez wskazane osoby ze strony 

Projektanta i Zamawiającego); 

h) Projektant w ciągu siedmiu (7) dni ustosunkuje się do opinii i uwag Zamawiającego 

a także przedłoży nową iterację wybranego wariantu; 

i) kolejne iteracje będą odnosiły się do wszystkich uwag Zamawiającego 

przedstawionych podczas poprzedniej iteracji; 

j) prace nad tym elementem Dokumentacji Projektowej zakończy uzyskanie 

akceptacji Zamawiającego przez Projektanta dla Koncepcji.  

 

3.3.2 Projekt budowlany Drugiego Piętra:  

a) pierwsze przedstawienie Projektu Budowlanego (projekty wszystkich branż należy 

przekazać jednocześnie) powinno mieć miejsce do czternastu (14) dni po 

zakończeniu prac nad wybranym wariantem i zatwierdzeniu Koncepcji Drugiego 

Piętra; 
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b) przewiduje się minimum jedną (1) iterację dla każdego projektowanego elementu 

Dokumentacji polegającą na tym, że Projektat przedstawia propozycję projektową, 

a następnie Zamawiający w ciągu siedmiu (7) dni odniesie się do propozycji 

przedkładając swoją opinię na piśmie (uzgodnienia takie mogą być prowadzone w 

formie elektronicznej za pomocą korespondencji email przez wskazane osoby ze 

strony Projektanta i Zamawiającego); 

c) ewentualne kolejne iteracje będą odnosiły się do wszystkich uwag Zamawiającego 

przedstawionych podczas poprzedniej iteracji; 

d) termin wnoszenia uwag przez Zamawiającego wynosi siedem (7) dni; 

e) termin ustosunkowywania się Projektanta wynosi siedem (7) dni. 

 

3.3.3 Rysunki Przetargowe Drugiego Piętra: 

a) pierwsze przedstawienie Rysunków Przetargowych (przygotowanych na bazie 

Projektu Budowlanego Drugiego Piętra) powinno mieć miejsce do siedmiu (7) dni 

po zakończeniu iteracji dla dokumentacji Projektu Budowlanego; 

b) przewiduje się minimum jedną (1) iterację dla Rysunków polegającą na tym, że 

Projektant przedstawia propozycję projektową, a następnie Zamawiający w ciągu 3 

dni odniesie się do propozycji przedkładając swoją opinię na piśmie (uzgodnienia 

takie mogą być prowadzone w formie elektronicznej za pomocą korespondencji 

email przez wskazane osoby ze strony Projektanta i Zamawiającego); 

c) ewentualne kolejne iteracje będą odnosiły się do wszystkich uwag Zamawiającego 

przedstawionych podczas poprzedniej iteracji; 

d) termin wnoszenia uwag przez Zamawiającego wynosi trzy (3) dni; 

e) termin ustosunkowywania się Projektanta wynosi trzy (3) dni. 

 

3.3.4 Projekt wnętrz Drugiego Piętra: 

a) pierwsze przedstawienie Projektu Wnętrz powinno mieć miejsce do czternastu (14) dni 

po zakończeniu iteracji dla Rysunków Przetargowych; 

b) Projektant jest zobowiązany przedłożyć dwa (2) różne warianty wykończenia i 

wyposażenia wnętrz, na podstawie których Zamawiający w ciągu siedmiu (7) dni 

dokona wyboru jednego (1) wariantu do finalnego, szczegółowego zaprojektowania; 

c) w ramach przedłożonych wariantów należy przedstawić: 
- różne aranżacje przestrzeni, 

- propozycje kolorystyki, 

- propozycje materiałów wykończeniowych ścian, podłóg i sufitów zarówno dla 

pomieszczeń biurowych jak i wszelkich innych w tym w szczególności toalet, sal 

konferencyjnych, klatek schodowych, kuchni, recepcji itd., 

- propozycje oświetlenia,  

- propozycje wyposażenia takiego jak meble, wyposażenie łazienek, sal 

konferencyjnych, kuchni itd. 

Warianty wykończenia i wyposażenia wnętrz powinny odpowiadać standardowi 

budynków w klasie B w ujęciu klasyfikacji BOMA; 

d) pierwsze przedstawienie Projektu Wnętrz powinno mieć miejsce siedem (7) dni po 

zakończeniu iteracji; 
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e) w oparciu o wybraną Koncepcję oraz Projekt Budowlany Wykonawca opracuje finalny 

projekt wnętrz na takim poziomie szczegółowości, aby na jego podstawie zostały 

wykonane i dostarczone wszelkie elementy wymagane do kompleksowego wykonania i 

wyposażenia wnętrz; 

f) przewiduje się dwie (2) iteracje dla każdego projektowanego elementu polegające na 

tym, że Projektant przedstawia propozycję projektową, a następnie Zamawiający w 

ciągu siedmiu (7) dni odniesie się do propozycji przedkładając swoją opinię na piśmie 

(uzgodnienia takie mogą być prowadzone w formie elektronicznej za pomocą 

korespondencji email przez wskazane osoby ze strony Projektanta i Zamawiającego); 

g) ewentualne kolejne iteracje będą odnosiły się do wszystkich uwag Zamawiającego 

przedstawionych podczas poprzedniej iteracji; 

h) termin wnoszenia uwag przez Zamawiającego wynosi siedem (7) dni; 

i) termin ustosunkowywania się Projektanta wynosi siedem (7) dni. 

3.4 Prace projektowe Fazy II Zamówienia - zakres 
 

Przedmiotem Fazy II Zamówienia jest wykonanie usługi projektowania Koncepcji 

Budynku, tj. projektu koncepcyjnego dotyczącego powierzchni parteru i pierwszego piętra 

budynku administracyjnego DCT Gdańsk. Usługa będzie realizowana po podpisaniu Umowy 

pomiędzy Zamawiającym a Projektantem (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania 

Ofertowego), po zakończeniu Prac Projektowych dla Fazy I Zamówienia.  

 

Do zadań Projektanta należy właściwe i optymalne zaprojektowanie Przedmiotu 

Zamówienia Fazy II. Projektant wykona Koncepcję zgodnie z najlepszymi praktykami 

inżynierskimi, wszystkie zastosowane rozwiązania projektowe będą zgodne z najlepszymi 

światowymi standardami, wymogami prawa polskiego i europejskiego oraz normami. Projektant 

uwzględni w Dokumentacji przepisy prawa polskiego/ustawy o ochronie stref 

przybrzeżnych/przepisów środowiskowych oraz Projekt będzie spełniać przepisy 

przeciwpożarowe. 

 

Projektant dołoży wszelkich starań, aby prace nad Koncepcją Budynku były prowadzone 

w duchu kreatywności z dbałością o optymalizację, efektywność oraz innowacyjność efektów 

Prac Projektowych.  

 

Usługa projektowania ma dotyczyć w szczególności: 

a. zweryfikowania i potwierdzenia z Zamawiającym założeń projektowych; 

b. wykonania inwentaryzacji budowlanej stanu istniejącego parteru, pierwszego piętra 

oraz dachu budynku administracyjnego; 

c. sporządzenia Koncepcji Budynku, tj. projektu koncepcyjnego dotyczącego 

powierzchni parteru oraz pierwszego piętra budynku administracyjnego (z 

uwzględnieniem Koncepcji Drugiego Piętra, która stanowi część Prac Projektowych  

Fazy I Zamówienia), opracowanego na podstawie Wymogów Zamawiającego, 

założeń projektowych oraz innych uzgodnień i poleceń Zamawiającego, które pojawią 

sie w trakcie prac projektowych. Koncepcja Budynku winna określać zasadnicze 

warunki oraz rozwiązania konstrukcyjne, architektoniczne, sanitarne, elektryczne, 

teletechniczne, przeciwpożarowe i bezpieczeństwa obiektu zgodnie z przepisami 



DCT Gdansk sp. z o.o. 

19 

 

 

Wymogi Zamawiającego 
 
P-21-6-PO.2 Zaprojektowanie przebudowy w budynku administracyjnym DCT Gdansk   
 
 

 

prawa oraz politykami, procedurami Zamawiającego itd., dla całego budunku 

administracyjnego tj. parteru, pierwszego oraz drugiego piętra.  

d. zrealizowania wszelkich Robót nie wymienionych wprost w Umowie i niniejszych 

Wymogach a koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Fazy II Zamówienia i 

prawidłowego wykonania Dokumentacji Projektowej, w tym w szczególności 

badań i wszelkich wymaganych opracowań, obliczeń i analiz.  

 

Projektant dostarczy Zamawiającemu kopie wszelkiej korespondencji pomiędzy 

Projektantem a organami administracji publicznej, urzędami, władzami lokalnymi, grupami 

środowiskowym oraz przedsiębiorstwami komunalnymi. 

 

Ogólnie, dla całej Inwestycji i Dokumentacji Projektowej - jeżeli nie zostanie wskazane 

inaczej przez Zamawiajacego, to należy przyjąć, iż zastosowane techniczne i funkcjonalne 

rozwiązania projektowe winny być kontynuacją już istniejących rozwiązań w budynku i mieć 
parametry funkcjonalno-techniczno-użytkowe, zintegrowane z istniejącymi i nie niższe niż obecnie 

zastosowane. 

 

3.5 Prace projektowe Fazy II Zamówienia – organizacja prac  
 

Dokumentacja Projektowa Fazy II Zamówienia musi zostać przedłożona do weryfikacji przez 

Przedstawiciela Zamawiającego (tj. osoby wskazane w Umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Projektantem). Z uwagi na dotrzymanie harmonogramu realizacji Inwestycji, jak również 
odpowiedniego tempa projektowania Projektant winien uwzględnić następujące wytyczne: 

3.5.1 Koncepcja Budynku: 

a) pierwsze przedstawienie wariantów Koncepcji Budynku powinno mieć miejsce 

niezwłocznie po zakończeniu Prac Projektowych dla Fazy I Zamówienia; 

b) Projektant jest zobowiązany przedstawić trzy (3) możliwe warianty zrealizowania 

Fazy II Zamówienia wraz z analizą kosztową, terminową i jakościową w odniesieniu 

do każdego z trzech wariantów. Na podstawie załączonej analizy, jak również 
rekomendacji Projektanta i dotychczasowego doświadczenia, Zamawiający 

wybierze jeden (1) wariant do dalszego projektowania; 

c) przedłożone warianty Koncepcji powinny obejmować plany przebudowy parteru 

oraz pierwszego piętra budynku administracyjnego oraz analizę efektywności 

ekonomicznej i technicznej w odniesieniu do poszczególnych propozycji; 

d) Zamawiający w ciągu dwudziestu jeden (21) dni po przekazaniu wariantów 

Koncepcji Budynku przedstawi swoje uwagi i dokona wyboru jednego (1) wariantu 

Koncepcji do dalszego projektowania; 

e) przewiduje się minimum dwie (2) iteracje dla wybranego wariantu elementu 

polegające na tym, że Projektant przedstawia propozycję projektową, a następnie 

Zamawiający w ciągu siedmiu (7) dni odniesie się do propozycji przedkładając 

swoją opinię na piśmie (uzgodnienia takie mogą być prowadzone w formie 

elektronicznej za pomocą korespondencji email przez wskazane osoby ze strony 

Projektanta i Zamawiajacego); 
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f) Projektant w ciągu siedmiu (7) dni ustosunkuje się do opinii i uwag Zamawiającego 

a także przedłoży nową iterację wybranego wariantu; 

g) kolejne iteracje będą odnosiły się do wszystkich uwag Zamawiającego 

przedstawionych podczas poprzedniej iteracji; 

h) prace nad tym elementem Dokumentacji Projektowej zakończy uzyskanie 

akceptacji Zamawiającego dla Koncepcji Budynku.  

 

3.6 Ogólne zasady dotyczące Prac Projektowych 
 

1. Koordynacyjne spotkania projektowe: 

a) odbywać się będą stacjonarnie raz w tygodniu w siedzibie Zamawiającego lub 

wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach, online na platformie MS Teams, w 

terminie ustalonym przez Strony Umowy; 

b) Projektant z minimum 1-dniowym (24h) wyprzedzeniem przekaże agendę na 

spotkanie oraz wszelkie nowe opracowania, które będą przedmiotem dyskusji tak, 

aby Zamawiający miał możliwość przygotowania się; 

c) Projektant z każdego spotkania sporządzi notatkę, którą przekaże mailowo do 

Zamawiającego maksymalnie 24h po spotkaniu w celu jej uzgodnienia, 

Zamawiający uzgodni lub wniesie uwagi do notatki; 

 

2. Dokumentacja projektowa musi być sporządzona w języku polskim i 

przetłumaczona na język angielski. Wszystkie rysunki mają mieć opis zarówno w 

języku polskim, jak i angielskim; 

 

3. Zamawiający udzieli Projektantowi, jeśli będzie to wymagane do wykonania 

Przedmiotu Zamówienia, stosownych pełnomocnictw do reprezentowania go przed 

urzędami i instytucjami w sprawach związanych z uzyskaniem wymaganych opinii, 

uzgodnień, decyzji administracyjnych; 

 
4. Projektant będzie zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu Raportów z 

przebiegu prac. Raporty będą tworzone w języku polskim i angielskim i 

przekazywane Zamawiającemu raz w miesiącu do piątego (5.) dnia miesiąca 

następującego po miesiącu objętym sprawozdaniem; 

 

5. Kopie wszystkich dokumentów, opracowań, uzgodnień i korespondencji 

dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia należy na bieżąco dostarczać 
Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej. 

 
 

3.7 Wymagania i wytyczne do Prac Projektowych 
 

Przedmiotem Fazy I Zamówienia jest przygotowanie kompleksowej dokuemntacji dla 

przebudowy powierzchni obecnej przestrzeni biurowej na powierzchni drugiego piętra budynku 

administracyjnego. Przedmiotem Fazy II Zamówienia jest przygotowanie projektu 

koncepcyjnego dla budynku administracyjnego. 



DCT Gdansk sp. z o.o. 

21 

 

 

Wymogi Zamawiającego 
 
P-21-6-PO.2 Zaprojektowanie przebudowy w budynku administracyjnym DCT Gdansk   
 
 

 

 

W pierwszej kolejności Projektant będzie miał za zadanie przygotowanie wariantów 

Koncepcji Drugiego Piętra, wraz z zakładanym przez Zamawiającego obecnie etapowaniem 

prac budowlanych i wykończeniowych.  

 

Założenia, które Projektant powinien przyjąć podczas przygotowywania oferty oraz 

podczas opracowywania Koncepcji i innych elementów Dokumentacji Projektowej: 

 

1. pierwszy etap przebudowy drugiego piętra budynku administracyjnego tj. Fazy I 

Zamówienia (dalej Etap 1. Przebudowy Drugiego Piętra), który ma nastąpić 
bezpośrednio po zakończeniu Prac Projektowych dot. drugiego piętra budynku 

administracyjnego, ma objąć taką powierzchnię drugiego piętra (Zamawiający 

zakłada, że będzie to powierzchnia tzw. East Wing), jaka jest niezbędna dla 

utworzenia: 

- dwudziestu sześciu (26) stanowisk pracy dla operatorów zdalnie kierujący pracą 
automatycznych suwnic terminalowych (część Control Room do zrealizowania w 

Etapie 1. Przebudowy Drugiego Piętra);  

- dwóch (2) stanowisk pracy dla osób koordynujących i kontrolujących pracę 

operatorów w Control Room (część Control Room do zrealizowania w Etapie 1. 

Przebudowy Drugiego Piętra); 

- serwerownii dla etapu docelowego (tj. Etapu 2. Przebudowy Drugiego Piętra 

przebudowy – szczegóły niżej); 

- dwa (2) osobne biura dla kierownictwa Działu Operacyjnego (każdy po ok. 15 m2) 

- jednej (1) sali konferencyjnej z miejscem spotkań dla 20 osób; 

- aneksów kuchennych wraz z miejscami na maszyny vendingowe i tzw. foodomaty; 

- stref wypoczynku; 

- sanitariatów (w ilości zgodnej z przepisami); 

- komunikacji i dróg ewakuacyjnych; 

 

2. Drugi etap przebudowy budynku administracyjnego (dalej Etap 2. Przebudowy 

Drugiego Piętra) może zostać zrealizowany w pewnym odstępie czasowym, po 

zakończeniu Etapu 1. Przebudowy Drugiego Piętra; 

 

3. Etap 2. Przebudowy Drugiego Piętra ma objąć pozostałą powierzchnię drugiego piętra 

budynku administracyjnego (wg wstępnego założenia Zamawiającego – tzw. West 

Wing oraz hall – zob. Rys nr 5 powyżej), tak aby utworzone zostały: 

- czterdzieści cztery (44) stanowiska pracy dla operatorów zdalnie kierujący pracą 
automatycznych suwnic terminalowych (część Control Room do zrealizowania w 

Etapie 2. Przebudowy Drugiego Piętra); 

- dwa (2) stanowiska pracy dla osób koordynujących i kontrolujących pracę 

operatorów w Control Room (część Control Room do zrealizowania w Etapie 2. 

Przebudowy Drugiego Piętra); 

- aneksy kuchenne wraz z miejscami na maszyny vendingowe i tzw. foodomaty; 

- strefy wypoczynku; 

- sanitariaty (w ilości zgodnej z przepisami); 

- komunikacja i drógi ewakuacyjne; 
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4. Control Room, w zamierzeniu Zamawiającego, ma być zespołem połączonych 

funkcjonalnie pomieszczeń. Układ przestrzenny pomieszczeń oraz rozkład mebli i 

wyposażenia ma umożliwić ulokowanie w nim miejsc pracy operatorów kierujących 

zdalnie automatycznymi elektrycznymi suwnicami terminalowymi. Operatorzy będą 

obsługiwali specjalistyczny sprzęt (obejmujący m.in. komputer, monitory, klawiaturę, 

panel rozdzielczo-sterujący), którego dane techniczne i wymiary zostaną przekazane 

Projektantowi po podpisaniu Umowy pomiędzy Zamawiającym a Projektantem w tzw. 

„pakiecie projektowym”. Biurka, na których będzie ulokowany sprzęt obsługiwany 

przez operatorów, nie będą standardowymi biurkami biurowymi. Będą one 

dostosowane do specjalistycznego miejsca pracy i specyfiki pracy operatora 

kierującego zdalnie suwnicami. Zamawiający przedstawi szczegóły odnośnie biurek w 

„pakiecie projektowym”.  

 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednoczesnego zrealizowania Etapu 1. i 

Etapu 2. Przebudowy Drugiego Piętra, w związku z czym Dokumentacja Projektowa 

dotycząca drugiego piętra budynku administracyjnego, a zwłaszcza Projekt 

Budowlany Drugiego Piętra, i ewentualna (jeśli wymagana) decyzja o Pozwoleniu na 

Budowę powinna dotyczyć obu etapów przebudowy. Obecnie zamierzeniem 

Zamawiającego jest realizacja przebudowy etapami, ale zamierzenie to może ulec 

zmianie, więc Dokumentacja Projektowa oraz ewentualne decyzje administracyjne 

powinny umożliwiać Zamawiającemu realizację przebudowy w każdy z opisanych 

sposobów (z etapowaniem lub bez etapowania); 

 

6. Zakładana jest praca operatorów w trybie zmianowym, realizowana przez całą dobę, 

przez osoby przychodzące na poszczególne zmiany dzienne i nocne; 

 

7. Opisana wyżej sala konferencyjna może, ale nie musi, pozostać w obecnej lokalizacji i 

w obecnym kształcie (zob. Rys. nr 6 poniżej) – Zamawiający dopuszcza zmianę jej 

lokalizacji; 

 

8. Wskazana wyżej serwerownia może, ale nie musi, powstać w wyniku przebudowy i 

rozbudowy obecnej serwerowni (zob. Rys. nr 6 poniżej) – Zamawiający dopuszcza 

zmianę jej lokalizacji; 

 

9. Dostęp do Control Room, serwerowni, głównych przejść komunikacyjnych oraz do sali 

konferencyjnej (łącznie z dedykowanym aneksem kuchennym i sanitariatami) musi 

być rozdzielony funkcjonalnie – do danych pomieszczeń będą miały możliwość wejść 
tylko upoważnione jednostki, posiadające stosowne karty dostępu (szczegóły 

Zamawiający udostępni na etapie opracowywania Koncepcji);  

 

10. W zakresie projektu jest zaprojektowanie przebudowy wszelkich instalacji 

niezbędnych do uruchomienia na przebudowywanej powierzchni miejsc pracy dla 

wskazanej przez Zamawiającego liczby osób (dla Etapu 1. i Etapu 2. Przebudowy 

Drugiego Piętra), zgodnie z przepisami prawa, Wymogami Zamawiającego i 

zaleceniami przekazanymi podczas Prac Projektowych; 
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11. Przekazane w niniejszych Wymogach Zamawiającego zapotrzebowanie na ilość 
miejsc stanowisk pracy w Control Room (Etap 1. czy Etap 2. Przebudowy Drugiego 

Piętra) może ulec zmianie na etapie Prac Projektowych; nowe ustalenia i wymagania 

w tym zakresie będą na bieżąco przekazywane Projektantowi podczas Spotkań 

Koordynacyjnych oraz prac na iteracjami Koncepcji czy Projektów; 

 

12. Projektant będzie zobowiązany podczas pracy nad Fazą II Zamówienia uwzględnić 
wymagania oraz uzgodnione założenia projektowe zrealizowane podczas realizacji 

Fazy I Zamówienia. Koncepcja Drugiego Piętra z Fazy I Zamówienia oraz Koncepcja 

Budynku z Fazy II Zamówienia muszą stanowić spójną i harmonijną całość; 
 

13. W ramach Fazy II Projektant będzie zobowiązany zaproponować nowy układ recepcji 

(strefa wejścia do budynku), tak aby obszar recepcji zajmował większy metraż niż 
obecnie, a także przewidzieć obok recepcji stanowisko medyczne; 

 
14. Projektant będzie zobowiązany podczas pracy nad Fazą I Zamówienia oraz Fazą II 

Zamówienia uwzględnić wymagania odnośnie aranżacji wnętrza Zamawiającego, w 

szczególności związane z kontrolą dostępu, które wynikają z wewnętrznych 

wytycznych Zamawiającego oraz monitoringu CCTV (wszystkie przejścia 

komunikacyjne). Systemy monitoringu oraz kontroli dostępu muszą być zintegrowane 

z istniejącymi. Wytyczne te zostaną przekazane na etapie Koncepcji, po podpisaniu 

Umowy; 

 

15. W ramach realizacji Fazy I oraz Fazy II Zamówienia Projektant zobowiązany jest 

przeprowadzić wizję lokalną na terenie budynku administracyjnego, inwentaryzację 

budowlaną obiektu oraz zidentyfikować elementy do rozbiórki. 

 
 

 
Rys. nr 6 Lokalizacja sali konferencyjnej i serwerowni na obecnej aranzacji drugiego piętra budynku 

administracyjnego 
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3.8 Szczególne wymagania - okres użytkowania 

 
Projektowany, zakładany okres użytkowania jest rozumiany jako czas, w którym elementy 

konstrukcyjne, budynki, urządzenia elektryczne i mechaniczne, systemy elektryczne, wodne itp. 

powinny być używane z akceptowalnym poziomem obsługi, natomiast bez konieczności 

wykonywania napraw głównych lub wymiany. Stopień konserwacji w okresie użytkowania powinien 

być zgodny z poniższą tabelą lub jeśli nie jest określony w tabeli, powinien być zgodny z 

odpowiednimi normami oraz standardami projektowymi. 

 

Projektant w dokumentacji projektowej powinien pokazać projektowany okres użytkowania. 

 
Element Trwałość 

projektowa 
Okres do 
pierwszych 
prac 
konserwacyjny
ch 

Rutynowe konserwacje 
wykonywane przez 
Zamawiającego 

Niedopuszczalne prace 
naprawcze / wymiany 
 
 

Konstrukcje 
- betonowe 
 
 
 
 
- murowane 
 
 
 
- stalowe 

 
60 lat 
 
 
 
 
30 lat 
 
 
 
60 lat 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
20 lat 

 
- 
 
 
 
 
-  
 
 
 
Pokrycie warstwą 
ochronną  
co 20 lat 

Wycinanie/wymiana 
wadliwych elementów 
betonowych, odprysków lub 
zardzewiałych elementów 
zbrojenia  
 
Usuwanie/ wymiana 
elementów murowych I 
uzupełnianie spoin 
 
Wycinanie/wymiana 
wadliwych/ zardzewiałych 
elementów stalowych lub ich 
mocowań 

Pokrycia dachów, 
zadaszeń i ścian 
(metalowe) 

25 lat 10 lat Uszczelnianie złączy 
oraz otworów mocowań  
co 10 lat 

Usuwanie/wymiana 
jakichkolwiek zardzewiałych 
lub zniekształconych/ 
wadliwych blach lub ich 
mocowań; naprawa 
przecieków 

Systemy dachowe  
(z wyłączeniem 
pokryć 
metalowych)  

25 lat 10 lat 
 
15 lat 

Jak wyżej 
 
Wymiana warstw 
membrany wodoodpornej 
co 15 lat 

Usuwanie/wymiana warstw 
spadkowych itp. 

Zewnętrzne drzwi, 
żaluzje i elementy 
żelazne  

25 lat 10 lat 
 
 
5 lat 

Wymiana uszczelnień  
co 10 lat. 
Pokrycie warstwą 
ochronną  
co 5 lat (w przypadku 
powierzchni uprzednio 
lakierowanych). 
Rutynowa konserwacja 
elementów żelaznych 

Usuwanie/wymiana 
jakichkolwiek części; 
naprawa przecieków 

Drobne elementy 
żelazne, 
zewnętrzne i 
wewnętrzne  

25 lat 10 lat Malowanie  
co 10 lat 

Usuwanie/wymiana 
jakichkolwiek zardzewiałych 
lub wadliwych elementów  

Ściany wewnętrzne  25 lat - - Wymiana jakichkolwiek 
elementów lub fragmentów 
ścian 
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Instalacje/ 
wyposażenie 
- malowane 
 
- metalowe/ 
laminowane 

25 lat 
 
 
 
25 lat 

5 lat 
 
 
 
- 

Malowanie 
co 5 lat 
 
 
- 

Usuwanie lub wymiana 
jakichkolwiek elementów  
Usuwanie lub wymiana 
jakichkolwiek elementów 
 
 
 
 
 
 

Instalacje elektro-
magnetyczne 

20 lat Zgodnie z 
instrukcją 
konserwacji 

Regularne okresowe 
prace utrzymaniowe 
zgodnie z instrukcją 
konserwacji producenta  

Usuwanie lub wymiana 
jakichkolwiek elementów, 
części, przełączników, rur, 
kabli, przewodów, dodatków, 
elementów wyposażenia, 
mocowań, z wyjątkiem 
elementów zużywalnych 

Beton 60 lat  60 lat Brak Usunięcie lub wymiana 
wadliwego lub wykruszonego 
betonu oraz skorodowanych 
umocnień. 

Konstrukcje 
stalowe w tym 
maszty i słupy 
oświetleniowe 

60 lat  Brak Brak Usunięcie lub wymiana 
wadliwej/skorodowanej stali i 
elementów mocujących; 
zespawanie stalowych płyt z 
istniejącymi konstrukcjami 
stalowymi. 

Nawierzchnia oraz 
drogi 

20 lat 20 lat Brak, poza 
uzupełnieniem piasku w 
obszarach pokrytych 
kostką brukową 

Usunięcie/wymiana 
poprawiająca 
niedopuszczalne osiadanie 
na obszarach gdzie 
wskazane spadki bądź 
kryteria osiadania zostały 
przekroczone 

Ogrodzenie oraz 
bramy 

20 lat 15 lat Utwierdzenie, 
przykręcanie  

Jakiekolwiek 
usunięcie/wymiana 
wszelkich słupów, bram lub 
ogrodzenia 

Ogrodzenie i 
bramy w 
obszarach 
niepodlegających 
wzmocnieniu 
gruntu 

20 lat 15 lat Utwierdzenie, 
przykręcanie 

Jakiekolwiek 
usunięcie/wymiana 
wszelkich słupów, bram lub 
ogrodzenia 

Instalacje 
elektryczno-
mechaniczne (w 
tym sieci 
sanitarne, ochrona 
przeciwpożarowa, 
elektryka, 
teletechnika, 
hydraulika i 
odwodnienie, bez 
masztów 
oświetleniowych) 

20 lat Dopasowanie 
indywidualnego 
harmonogramu 
konserwacji 

Okresowe zwyczajne i 
rutynowe prace 
konserwacyjne 
wszystkich elementów 
Urządzeń i przyrządów 
sterowniczych zgodnie z 
instrukcjami producenta 

Każde usunięcie/wymiana 
wszelkich elementów 
Urządzeń przyrządów 
sterowniczych, rur, kabli, 
komponentów, akcesoriów, 
elementów mocujących, itp. 
z wyłączeniem materiałów 
eksploatacyjnych 

 
Projektant powinien w ramach dokumentacji projektowej dostarczyć szczegóły 

projektowanego okresu użytkowania oraz odpowiednie wymagania dotyczące konserwacji. 
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4. HARMONOGRAM PROJEKTANTA 
 

Projektant w Formularzu Ofertowym do Oferty jest zobowiązany podać sumaryczną liczbę 

dni kalendarzowych, w jakiej zobowiązuje się wykonać Przedmiot Zamówienia (Faza I 

Zamówienia oraz Faza II Zamówienia).  

 

Wykonawca jest również zobowiązany załączyć i przekazać wraz Ofertą tzw. 

Harmonogram Ogólny, czyli harmonogram kosztowo-rzeczowy (typu wykres Gantta) wraz z 

zaznaczonymi połączeniami czasowo-logicznymi pomiędzy poszczególnymi, wymienionymi 

poniżej zadaniami oraz oznaczeniem ścieżki krytycznej projektu. Każde zadanie powinno mieć 
oznaczony czas (dni kalendarzowe) potrzebny na wykonanie. 

 

Zadania do pokazania przez Projektanta w Harmonogramie Ogólnym, jako minimum: 

1. Rozpoczęcie robót (tj. podpisanie Umowy); 

2. Termin pierwszego Spotkania Koordynacyjnego; 

3. Wykonanie inwentaryzacji drugiego piętra budynku administracyjnego; 

4. Wykonanie Koncepcji Drugiego Piętra;  

5. Wykonanie Projektu Budowlanego Drugiego Piętra; 

6. Uzyskanie pozwolenia na budowę (jeśli wymagane) dla przebudowy na drugim 

piętrze budynku administracyjnego 

7. Wykonanie Rysunków Przetargowych Drugiego Piętra; 

8. Wykonanie Projektu Aranżacji Wnętrz Drugiego Piętra; 

9. Wykonanie inwentaryzacji parteru, pierwszego piętra oraz dachu budynku 

administracyjnego; 

10. Wykonanie Koncepcji Budynku (dla parteru i pierwszego piętra budynku 

administracyjnego). 

 

Harmonogram Ogólny, po stosownym uszczegółowieniu (z podaniem m.in. dat dziennych 

w odniesieniu do daty podpisania Umowy), będzie stanowił Załącznik nr 3 do Umowy, jako 

Harmonogram Szczegółowy. 

 

 

5. MINIMALNE WYMAGANIA DO PROJEKTU PRZEBUDOWY 
 

 

5.1 Obciążenia 
 

Elementy konstrukcyjne powinny być tak zaprojektowane, aby mogły bezpiecznie przenosić 
obciążenie, bez negatywnych skutków podczas obciążeń zdefiniowanych w odpowiednich 
Polskich / Europejskich Normach, ze względu na przewidywane wartości obciążeń. 

Wszystkie istotne obciążenia muszą być rozpatrywane osobno i w pewnych realnych 
kombinacjach, aby określić najbardziej krytyczne oddziaływanie na element i całą konstrukcję. 
Kombinacja obciążeń musi przewidywać najbardziej uciążliwe warunki, które mogą wpłynąć na 
prawdopodobieństwo i dotkliwość wystąpienia. Przy projektowaniu elementów konstrukcyjnych 
należy uwzględnić w szczególności: 

• Wytrzymałość, 
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• Stabilność, 
• Pękanie zmęczeniowe, 

• Odchylenia, 

• Wibracje, 

• Wytrzymałość; 
 
Ciężar stałych przegród będzie uwzględniony jako obciążenie stałe oddziałujące w 

występującej lokalizacji. W miejscach, w których przewiduje się zaprojektowanie przegród, musi 
zostać uwzględnione dodatkowe obciążenie nie mniejsze niż 1 kN/m2. 
 

Obliczenia dla wszystkich oddziaływujących obciążeń muszą być zgodnie z polskimi i 
europejskimi normami i standardami. W przypadku braku jakiegokolwiek kryterium poniżej 
przedstawione minimalne obciążenia powinny być uwzględnione: 

• Schody i korytarze   4 kN/m² 

• Biura      2 kN/m² plus dodatkow 1 kN/m² na ścianki działowe 

• Archiwum/ magazyny   5 kN/m² 

• Aneks kuchenny   3 kN/m² 

• Korytarz     30 kN/m² plus dodatkowo 3t/oś  
 

Dodatkowo w kalkulacji należy uwzględnić obciążenie stropów i ścian maszynami, 
sprzętem i urządzeniami. W tym celu należy wykonać kalkulację dla specyficznych nieciągłych 
obciążeń albo dla obciążenia równomiernie rozłożonego. 
 

5.2  Sieci elektryczne i teletechniczne 
 

Wszystkie instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku należy zaprojektować i 
wykonać z sposób zapewniający: 

• bezpieczeństwo użytkowania 

• komfort użytkowania 

• racjonalne użytkowanie energii 
 

Pomieszczenia biurowe muszą posiadać dogodnie zlokalizowane gniazdka do transmisji 

danych (gniazdka IT) umieszczone po obwodzie ścian biura i w części centralnej biura dla której 

zaproponuje się otwartą przestrzeń. Połączenie musi pozwalać na umiejscowienie stacji 

komputerowych w różnych aranżacjach w celu maksymalnego wykorzystania dostępnej 

przestrzeni. 

 

Finalne rozmieszczenie i rozplanowanie układu biur pozostaje do uzgodnienia w ramach 

Prac Projektowych, jednakże Projektant musi zaplanować gniazdka do sieci IT i UPS w takich 

lokalizacjach, aby przy rozsądnym ułożeniu biurek i sprzętu gniazda znajdowały się w promieniu 

3m od nich. 

 

We wszystkich pomieszczeniach biurowych oraz pomieszczeniach socjalnych gniazda 
abonenckie sieci komputerowej w ilości 3 na 1 stanowisko typowo biurowe, oraz dodatkowo 30% 
zapasowych gniazd. Sieci komputerowe i urządzenia transferu danych powinny być podłączone do 
istniejącej sieci funkcjonującej na terminalu (wydzielona sieć z zasilaniem gwarantowanym UPS). 
Wymagania dla stanowisk zdalnego sterowania Zamawiający przekaże na etapie opracowywania 
Koncepcji.  
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Do realizacji okablowania poziomego zakłada się wykorzystanie przewodów 
komputerowych typu S/FTP cat.6A zakończonych gniazdami RJ 45 cat.6A. Sieć komputerowa 
będzie rozprowadzona do wszystkich pomieszczeń. W części biurowej i strefie wejścia będzie 
zainstalowane Wi-Fi (Access Point) umożliwiające bezprzewodowe połączenie z siecią, więc 
należy przewidzieć punkty dostępowe do sieci bezprzewodowej – w taki sposób, żeby zapewnić 
zasięg w pomieszczeniach biurowych i socjalnych. 
 

Zakłada się prowadzenie okablowania poziomego w korytach kablowych oraz w przypadku 
okablowania dla gniazd dla Wi-Fi w korytach sufitowych instalacji teletechnicznych oraz system 
rozgłoszeniowy tzw. radiowęzeł w przestrzeniach biurowych. 
 

5.3  Serwerownia 
 

W ramach przebudowy drugiego piętra, w szczególności należy zaprojektować 
przebudowę i rozbudowę specjalistycznego pomieszczenia serwerowni, wyposażonego w 
klimatyzację, system wykrywania pożaru i monitoring wizyjny/system gaśniczy, zgodny z obecnie 
zainstalowanymi systemami oraz wytycznymi poniżej:  

• Szafy RACK - np. 12szt. APC NetShelter SX 42U (AR3100), szerokości 60cm i głębokości 
100-120cm – ilość i rozmiar szaf może zostać zrewidowany na etapie pracy nad 
Koncepcją; 

• Podłoga techniczna – jeśli będzie możliwe jej zastosowanie – wysokość wolnej przestrzeni 
pod podłogą min.12cm;  

• Zasilacze UPS - podtrzymywanie zasilania samej serwerowni przez zasilacze UPS 
pracujące w układzie 2n+1 z bypassem i monitoringiem sieciowym. Moc zasilacza i czas 
podtrzymania zasilania do uzgodnienia z Zamawiającym; 

• Klimatyzacja – wykonana w oparciu o jednostki typu SPLIT pracujące w układzie 2n+1. 
Moc chłodnicza dobrana do mocy cieplnej wydzielanej przez urządzenia serwerowni. 
Klimatyzacja wyposażona w monitoring sieciowy, filtry pyłków, cząstek itd.; 

• Czujniki wilgotności/temperatury – podłączone do sieci LAN; 

• Zasilanie doprowadzone do szaf RACK - 3 fazowe, doprowadzone pod podłogą, po dwa 
gniazda 3f/16A na szafę; 

• System gaszenia – pracujący w układzie 2n+1, środek gaśniczy nie niszczący sprzętu 
elektronicznego np. FM200, INERGEN lub podobny wpięty w SSP budynku; 

• Zabezpieczenie PPOŻ – podział przestrzeni pod podłogą na 3-4 strefy. Detekcja pożaru 
pod stropem i pod podłogą. System powinien być podłaczony do systemy Schrack Seconet 
oraz zintegrowany z systemem wizualizacji Schrack Secolog; 

• Monitoring CCTV – kamery wysokiej rozdzielczości (4K) wewnątrz serwerowni i jedna 
kamera przed wejściem. Kamery w serwerowni powinny obejmować obszar całej 
serwerowni wraz z szafami RACKowymi z pełnym podglądem na ich przód oraz tył;; 

• System monitoringu powinien być podłączony i kompatybilny z obecnie obowiązującym 
systemem VDG Sense firmy TKH Security. Projekt powinien zapewniać serwer VDG z 
odpowiednią przestrzenią dyskową dla zapewnienia długości nagrań z zamontowanych 
kamer; 

• Kontrola dostępu – drzwi wyposażone w czytnik kart zbliżeniowych i elektrozamek, w 
serwerowni czujki ruchu. Każde drzwi powinny być wyposażone we wkładki Cliq. Przejścia 
z zamontowanymi czytnikami zbliżeniowymi kontroli dostępu HID powinnym mieć 
zamonotowane zwory magnetyczne (minimum 180kg) uniemożliwiające otwarcie drzwi 
kluczem; 

• Przez serwerownię nie mogą przechodzić żadne rury wodne i kanalizacyjne. W przypadku 
zbliżenia takich instalacji do serwerowni konieczne jest zainstalowanie pod podłogą 
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detektorów wycieku wody. Pomieszczenie nie wymaga ogrzewania. Wszystkie przepusty 
instalacyjne muszą być zabezpieczane przeciwpożarowo; 

 

5.4  Instalacja HVAC 
 

Odnośnie instalacji wentylacji, klimatyzacji i instalacji grzewczej (grzejniki) - jeżeli nie 

zostanie wskazane inaczej przez Zamawiajacego na etapie opracowywania Dokumentacji 

Projektowej, należy przyjąć, iż zastosowane techniczne i funkcjonalne rozwiązania projektowe 

winny być kontynuacją już istniejących w budynku i mieć parametry funkcjonalno-techniczno-

użytkowe nie niższe niż obecnie zastosowane 

 

Instalacja wentylacyjna zapewni napływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń w ilości 

nie mniejszej niż minimum higieniczne: 

• Pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne 30÷50m3/h/os 

• Szatnie min. 4 wym./h 

• Toalety: 50m3/h na 1 WC, 30m3/h na 1 pisuar 

• Natryski: 100m3/h na 1 natrysk 

• Pomieszczenia techniczne min. 4 wym./h 

5.5 Instalacja oświetlenia podstawowego 
 

W instalacji oświetleniowej w całym budynku będą zastosowane wyłącznie oprawy ze 

źródłami światła LED. Wszystkie oprawy będą włączone w centralny system sterowania 

oświetleniem DALI. Oświetlenie pracujące pod system DALI jest dowolnie programowalne. 

Oprawy można dzielić na grupy, których sterowanie (załączanie/wyłączenie/przyciemnianie) 

będzie możliwe z jednego lub kilku paneli sterujących stosowanych zamiast tradycyjnych 

wyłączników. W instalacji możliwe jest również zastosowanie czujników obecności ludzi oraz 

czujników natężenia oświetlenia, które pozwalają utrzymać stały poziom oświetlenia miejsca 

pracy. 

Zaproponowany system sterowania należy do tzw. systemów otwartych, co pozwala 

stosować w jednej instalacji oprawy różnych producentów. 

Projektowane oświetlenie podstawowe musi spełniać wszystkie wymagania PN. 

 

Podstawowe wymagania dla stosowanych opraw: 

• źródła światła LED; 

• współpraca z systemem DALI; 

• barwa światła 3000K (barwa - ciepła biała); 

• współczynnik oddawania barw Ra ≥ 80; 

• Wymagane natężenia oświetlenia: 

 - biura, sale spotkań 500lx 

 - serwerownia 500lx 

 - recepcja 500lx 

 - komunikacja, hole 300lx 

 - klatki schodowe 200lx 

 - aneksy kuchenne 500lx 
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 - toalety, szatnie 200lx 

 - pomieszczenia techniczne 200lx 

5.6 Oświetlenie awaryjne  
 

W instalacji oświetlenia awaryjnego będą stosowane oprawy ze źródłami LED wyposażone 

we własne wbudowane akumulatory podtrzymujące zasilanie w przypadku zaniku napięcia w 

instalacji. Oprawy muszą być przystosowane do współpracy z centralnym systemem 

monitorowania stanu technicznego.  

  

Oświetlenie awaryjne musi być wykonane zgodnie z wymaganiami PN i wytycznymi SIiTP 

(Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa). 

5.7 Wykrywanie i sygnalizacja pożaru (ISP) 
 

Główna centrala SSP istnieje w budynku administracyjnym, umożliwiając wykrywanie pożaru 

i ostrzeganie pracowników w przypadku powstania pożaru w dowolnym budynku na terenie 

terminala.  

 

Projektowany system będzie kompatybilny i zintegrowany z obecnie istniejącym w budynku 

administracyjnym, będzie zgodny z normą PN-EN54-1 i będzie zawierać automatyczne czujki, 

odpowiednio dymu i/lub ciepła, ręczne ostrzegacze pożarowe i sygnalizatory optyczno-akustyczne 

wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

 

Konieczne przedłużenia istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej powinny zostać 
podłączone do centrali SSP we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu/miejscach w innych 

istniejących budynkach tak, aby umożliwić monitorowanie i kontrolowanie działania całego 

systemu z pomieszczenia ochrony w budynku administracyjnym oraz w pomieszczeniu ochrony w 

projektownym budynku przy pomocy istniejącego panelu systemowego oraz systemu 

wizualizacyjnego SecoLog firmy Schrack Seconet.  

W razie wskazania pożaru lub awarii system niezwłocznie wyświetli w pomieszczeniu ochrony 

następujące dane urządzenia: 

• Budynek, 

• Strefa, 

• Pomieszczenie, 

• Status, 

• Scenariusz postępowania w przypadku wystąpienia alarmu. 

 

Główna centrala w budynku ochrony będzie się łączyć z istniejącą drukarką rejestrującą, 

która rejestrować będzie wszystkie stany awarii lub alarmu systemu wraz z czynnościami 

konserwacyjnymi, w tym izolacją urządzeń wykrywających. 

Wszystkie komponenty, systemy alarmowe, sygnalizacyjne i inny odnośny osprzęt 

urządzeń o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa będą certyfikowane w odpowiedniej 

kategorii zgodnie z Polskimi Normami i przepisami. 
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Urządzenia i okablowanie będą zgodne z wymogami przepisów EMC, a Wykonawca 

wykona wszystkie działania związane z badaniem i certyfikacją tych systemów, aby wykazać ich 

przydatność. 
 

Należy opracować i uzgodnić z inżynierem ds. pożarowych i koordynatorem ppoż. 
Zamawiającego Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Scenariusz Pożarowy dla całego 

budynku biurowego.  

5.8 Kontrola dostępu i system sygnalizacji włamania 
 

Obecnie serwer kontroli dostępu znajduje się w budynku administracyjnym i nowe 

dostarczone urządzenia będą do niego podłączone. Obecnie prowadzony jest projekt wymiany 

całego systemu kontroli dostępu w związku z powyższym wszelkie rozwiązania będą na bieżąco 

uzgadniane z Zamawiającym. 

Kontrola dostępu powinna być podłączona do obecnego systemu w taki sposób, aby 

poprawnie zbierać wszystkie sygnały z czytników wejść/wyjść i odbić kart. Dodatkowo system 

powinien otrzymywać wszystkie pozostałe informacje dotyczące stanów samego nowego systemu 

(błąd akumulatora i zasilania awaryjnego, awaria systemu, sabotaż i wszelkie inne stany 

techniczne weryfikowane przez system kontroli dostępu). 

 

Budynek będzie wyposażony w instalacje KD i SSW zbudowaną na podzespołach 

adresowalnych umożliwiających podział budynku na dowolne strefy chronione i przypisywanie 

poszczególnym osobom uprawnień do poszczególnych stref z ograniczeniami czasowymi. 

Wszystkie przejścia między strefami będą wyposażone w czytniki kart zbliżeniowych. 

Budynek będzie podzielony na strefy, do których będzie przydzielany dostęp osobom o 

odpowiednich uprawnieniach.  

 

Należy uzgodnić z Zamawiającym docelowy podział na strefy i szczegółowe rozwiązania 

techniczne.  

5.9 Drzwi 
 

Próbki elementów, kolorów i materiałów wykończeniowych wszystkich typów drzwi należy 

przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia. Muszą być certyfikowane, spełniać wymagania 

dotyczące utraty ciepła oraz wymagania przepisów przeciwpożarowych oraz być zgodne 

z obowiązującymi polskimi przepisami budowlanymi. 

 

Drzwi o odpowiedniej klasie akustycznej oraz odporne na wilgoć, pochodzącą ze standardowej 

oferty producenta.Drzwi korytarzowe powinny być wyposażone w podwójne panele z hartowanego 

szkła bezpiecznego. Wszędzie, gdzie będzie to konieczne, drzwi winny być wyposażone w 

kopacze i odboje. Wszystkie zamki powinny być wyposażone we wkłądki Cliq I podłączone do 

obecnego systemu kontroli dostępu. 

 

W przypadkach określonych przez przepisy przeciwpożarowe należy zamontować drzwi 

przeciwpożarowe. Ponadto należy zaprojektować wyjścia ewakuacyjne zgodnie z wytycznymi 

lokalnych i ogólnopolskich norm dotyczących wyjść ewakuacyjnych itp. 
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Wymagany jest elektroniczny systemy dostępu do pomieszczeń lub elektryczne klamki – 

możliwość sterowania z poziomu ochrony, w trakcie alarmu wszystkie pomieszczenia zostają 

otwarte prócz tych kluczowych z dodatkową kontrolą dostępu np. serwerowni czy biura Dyrektora 

ZR, gdzie przechowywane są dokumenty zastrzeżone (konieczna kontrola dostępu na drzwiach) z 

zastrzeżeniem, że nieotwieranie drzwi ma być połączone z rozwiązaniami zgodnymi z wymogami 

przepisów ppoż. 

5.10 Roboty wykończeniowe 
 

W ramach projektu budowlanego i projektu wnętrz zostanie zaprojektowana kolorystyka, 

materiały wykończeniowe, okładziny itd. dla wszystkich ścian, podłóg, sufitów oraz elementów 

wyposażenia.  

5.11 Podłogi 
 

Podłogi w aranżowanej przestrzeni biurowej będą wykończone materiałem uzgodnionym 

z Zamawiającym podczas projektowania. 

Serwerownia może zostać wyposażona w podłogę panelową/podnoszoną 

antyelektrostatyczne. 

5.12 Ściany 
 

Wszystkie wykończenia ścian winny mieć odpowiednią klasę pożarową. Powinny zapewnić 
maksymalne wyciszenie. Wszystkie ściany wewnętrzne należy wykończyć przez położenie i 

zagruntowanie okładziny gipsowej lub z płyty gipsowej w celu uzyskania jednej warstwy 

rozcieńczonej i dwóch warstw nierozcieńczonej farby emulsyjnej. Wykończenie ściań, materiały i 

ich ułożenie zostanie przedstawione na projekccie wnętrz. 

5.13 Sufity 
 

Zakłada się, że sufity należy wykonać jako sufity podwieszane. Jest to wymóg wstępny, 

który może zostać zmieniony na etapie projektu wnętrz.  

5.14 Wyposażenie 
 

Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne należy wyposażyć w urządzenia sanitarne 

ze stali nierdzewnej w standardzie odpowiednim do przestrzeni publicznej. Wszelkie rury poziome 

i odpływowe w obszarze pomieszczeń toaletowych należy zakryć zgodnie z systemem IPS (ang. 

Iron Pipe Size), zachowując odpowiedni dostęp do instalacji. Muszle klozetowe należy wyposażyć 
w mocne plastikowe deski sedesowe i pokrywy oraz podtynkowe spłuczki z funkcją podwójnego 

spłukiwania. Należy również zapewnić i zamontować pojedyncze porcelanowe pisuary 

z podtynkowymi zbiornikami, rurami i armaturą spłuczki.  

 

Dodatkowo, w toaletach należy zaprojektować suszarki, pojemniki na papier toaletowy, 

szczotki do toalet i małe śmietniki. Umywalnie winny być wyposażone w umywalki ścienne ze stali 

nierdzewnej wraz z bateriami, ścienne dyspensery mydła, ścienne suszarki elektryczne do rąk z 
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instalacją podtynkową, zasobniki z papierem do wycierania rąk, lustra, pompki i uchwyty do pasty 

do rąk, haczyki na ręczniki i gniazdka elektryczne w okolicy lustra do podłączenia np. suszarki do 

włosów.  

 

Pomieszczenia natrysków winny być wyposażone dodatkowo w wieszaki na ręczniki i 

koszyki na kosmetyki, i zasłony prysznicowe w każdej kabinie prysznicowej. Natryski będą 
wyposażone w regulację ciepłej/zimnej wody dla każdego natrysku osobno. Ponadto, w każdej 

szatni i umywalni winny znajdować się kosze na śmieci 120-160l z podziałem na co najmniej 3 

frakcje (segregacja). 

Wszelkie elementy wyposażenia winny być wyspecyfikowane w sporządzonej dokumentacji 

projektowej. 
 

W celu zapewnienia oszczędności zużycia wody oraz energii grzewczej i elektrycznej, 

należy stosować wyposażenie sanitarne: 

• Baterie umywalkowe – automatyczne, uruchamiane przyciskiem z ograniczonym czasowo 

przepływem wody, termostatyczne, z perlatorem, o wydajności maks. 4,0l/min z 

możliwością regulacji w zakresie 1,1-4,0 l/min, z ograniczeniem maksymalnej temperatury 

wody w celu zabezpieczeniem przed oparzeniem, z korpusem gładkim wewnątrz, 

zabezpieczającym przed powstawaniem nisz bakteryjnych, zapewniające zwiększoną 
ochronę przeciwbakteryjną instalacji wodociągowej. Ostatnia bateria na gałęzi instalacyjnej 

może posiadać funkcję automatycznego spłukiwania 60s/24h na wypadek dłuższego 

okresu nieużytkowania instalacji, w celu zwiększonej ochrony przeciwbakteryjnej. 

• Suszarki do rąk wraz z systemem instalacyjnym 

• Baterie zlewozmywakowe – jednouchwytowe, ręczne, o wydajności o wydajności maks. 

4,0l/min, 

• Spłuczki pisuarów automatyczne, 

• Spłuczki toalet mechaniczne z przyciskiem 2/4 l/cykl, 

• Baterie natryskowe ze stałymi deszczownicami, wyprowadzone z ścianki o wydajności 

maks. 7,7l/min. 

 

 

Załączniki: 
 

1. Decyzja nr RR-AB-IV-LP-HW-7111/545/04-412 o pozwoleniu na budowę z 30.12.2004; 
 
Decyzja nr RR-AB-IV-LP-HW-7111/65/06-123/06 o pozwoleniu na budowę z dnia 
04.05.2006; 
 

2. Wybrane przez Zamawiającego dla etapu przetargu elementy projektów dot. budynku 
administracyjnego: 
 
a. Projekt Wykonawczy, Budynek administracyjny i kompleks bramowy, Kondygnacje 
nadziemne – architektura, 2007: 

- Opis techniczny; 
- Konstrukcja żelbetowa – płyty i schody – Rzut parteru, nr rys. 
19.3_540_K_100_PP; 
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- Konstrukcja żelbetowa – płyty i schody – Rzut pierwszego piętra, nr rys. 
19.3_540_K_101_PP; 
- Konstrukcja żelbetowa – płyty i schody – Rzut drugiego piętra, nr rys. 
19.3_540_K_102_PP; 
- Kondygnacje nadziemne – architektura – Rzut 2 piętra – budynek administracyjny 
– część A, nr rys. 19.5_540_A_107_PP; 
- Kondygnacje nadziemne – architektura – Rzut 2 piętra – budynek administracyjny 
– część B, nr rys. 19.5_540_A_108_PP; 
- Kondygnacje nadziemne – architektura – Rzut 2 piętra – budynek administracyjny 
– część C, nr rys. 19.5_540_A_109_PP; 
- Kondygnacje nadziemne – architektura – Przekrój poprzeczny – budynek 
administracyjny, nr rys. 19.5_540_A_122_PP; 
- Kondygnacje nadziemne – architektura – Przekrój poprzeczny – hall główny, nr 
rys. 19.5_540_A_123_PP; 
- Kondygnacje nadziemne – architektura – Przekrój podłużny – budynek 
administracyjny i kompleks bramowy, nr rys. 19.5_540_A_124_PP; 

 
b. Przebudowa budynku administracyjnego Morskiego Terminalu Kontenerowego w 
Gdańsku, Projekt Przebudowy Wykonawczy, AR – architektura, 2011: 

- Opis techniczny; 
- Rzut poziomu 0; 
- Rzut poziomu 1; 
- Rzut poziomu 2. 

 
 
 

 

 


