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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych
w pomieszczeniach (byłej stołówki) przeznaczonych na potrzeby pomieszczeń szkoleń i pokazów
kulinarnych (klaopracowni) w budynku „C” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –
Państwowego Zakładu Higieny położonego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

Realizacja przedmiotu zamówienia składa się z nw. etapów:
· Etap pierwszy – opracowanie dokumentacji, przeniesienie praw autorskich na

Zamawiającego wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii;
· Etap drugi – wykonanie robót na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji,

pełnienie nadzoru autorskiego.

Zakres dokumentacji i wykonania robót w pomieszczeniach (byłej stołówki) przeznaczonych na
potrzeby pomieszczeń szkoleń i pokazów kulinarnych (klaopracowni) obejmuje:
a) Branża elektryczna

· Demontaż istniejących instalacji elektrycznych (rozdzielnic elektrycznych, gniazd
wtykowych, oświetlenia podstawowego, łaczników).

· Wykonanie nowych rozdzielnic i instalacji elektrycznych:
˗ tablicy rozdzielczej na potrzeby pomieszczeń byłej stołówki TK;
˗ tablicy rozdzielczej na potrzeby wentylacji mechanicznej TW;
˗ wykonanie opomiarowania zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach

przeznaczonych na potrzeby pomieszczeń szkoleń i pokazów kulinarnych
˗ wewnętrznych instalacji gniazd wtykowych;
˗ instalacji siłowej;
˗ wewnętrznych instalacji oświetlenia podstawowego;
˗ instalacji połączeń wyrównawczych;
˗ instalacji ochrony przepięciowej;
˗ instalacji zasilającej i sterowniczej urządzeń wentylacji mechanicznej;

b) Branża budowlana, sanitarna, teletechniczna
· Wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pomieszczenia nr 6 WC damskie i

pomieszczenia nr 7 WC męskie.
· Wykonanie sufitu podwieszanego systemowego w pomieszczeniu nr 6 – WC męskie oraz w

pomieszczeniu nr 4 – korytarz.
· instalacji gniazd komputerowych.
· wykonanie niezbędnych robót budowlanych przed i po instalacyjnych towarzyszących przy

realizacji tj. przekucia, zamurowania, prace tynkarskie, odtworzeniowe posadzek,  itp.

Szczegółowy zakres i wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia przedstawiony został w
dalszej części opracowania.

Brak uszczegółowienia w Programie Funkcjonalno – Użytkowym poszczególnych elementów nie
zwalnia Wykonawcy od ich wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi,
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiającego.
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Zamawiający w opracowanym programie funkcjonalno - użytkowym proponuje wstępne
rozwiązania koncepcyjne, które Wykonawca ma obowiązek zweryfikować pod względem
technicznym i prawnym i w takiej postaci powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.
Proponowane rozwiązania i opis zakresu robót sporządzony przez Zamawiającego stanowią
wyłącznie materiały pomocnicze do wyceny ofertowej, opracowania dokumentacji projektowej i
realizacji zakresu robót opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

Wymagane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej obiektów ujętych w przedmiocie
zamówienia. Podane w programie funkcjonalno – użytkowym informacje nie zwalniają Wykonawcy
z konieczności jej przeprowadzenia i przewidzenie innych uwarunkowań niż zamieszczone w
przedmiotowym opracowaniu.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia – stan istniejący
Budynek „C” w którym zlokalizowane są pomieszczenia byłej stołówki posiada konstrukcje
tradycyjną. Ściany murowane z cegły pełnej. Słupy nośne żelbetowe. Słupy żelbetowe płytowo –
żebrowe. Dach konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu z blachy stalowej.
Układ konstrukcyjny budynku:
- Ławy fundamentowe: żelbetowe
- Ściany nośne: murowane z cegły pełnej
- Ściany działowe: murowane z zaprawie cementowo – wapiennej lup gipsowo – kartonowe,
przeszklone
- Stropy: konstrukcja stropu oparta na belkach dwuteowych stalowych z wypełnieniem płytami
żelbetowymi, zbrojonymi płaskownikami. Płyty są oparte na dolnych stopach belek. Ogólna grubość
36 cm. Wysokość belek stalowych 22 cm.
- Schody: żelbetowe i stalowe
- konstrukcja i przykrycie dachu: konstrukcja krokwiowo – jętkowa, dach dwuspadowy, przykrycie
dachu dachówką na łatach drewnianych, konstrukcja drewniana dachu.

Podstawowe dane budynku „C”:
- powierzchnia użytkowa – 4790 m2

- kubatura –  38606 m3

Pomieszczenia byłej stówki przeznaczone na potrzeby pomieszczeń szkoleń i pokazów kulinarnych
w których planuje się wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych zlokalizowane są na
poziomie sutereny w budynku „C” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny położonego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.
Realizacja przedmiotowego zadania wynika z faktu, że istniejąca instalacja elektryczna jest
wyeksploatowana i nie spełnia obecnie obowiązujących norm technicznych.

Pomieszczenia byłej stołówki w budynku „C” wyposażone są w instalacje:
- centralnego ogrzewania,
- wod-kan. (c.w.u., z.w., kanalizacji),
- elektryczne,
- wentylacji grawitacyjnej,
- wentylacji mechanicznej nawiewno – wyciągowej,
- sygnalizacji pożaru (czujki dymu)
- teletechniczne.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Uwarunkowania formalno- prawne
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Budynek „C” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
w którym zlokalizowane są pomieszczenia byłej stołówki położony jest w Warszawie przy
ul. Chocimskiej 24, działka ewidencyjna nr 66 z obrębu 1-01-13.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Pomieszczenia byłej stołówki objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone są na potrzeby
pomieszczeń szkoleń i pokazów kulinarnych (klasopracowni) w budynku „C”.

Parametry techniczne pomieszczeń byłej stołówki:
- powierzchnia użytkowa                - 210,25 m2

- kubatura budynku                         - 761,10 m3

1.4. Szczegółowe właściwości  funkcjonalno – użytkowe – stan istniejący.

Wykaz pomieszczeń (byłej stołówki) przeznaczone na potrzeby pomieszczeń szkoleń i pokazów
kulinarnych (klaopracowni) w budynku „C”:

Nr pomieszczenia
(numeracja zgodna z

rysunkiem nr 1)

Nazwa / funkcja pomieszczeń Powierzchnia użytkowa
[m2]

1 2 3
1 Studio – pracownia kulinarna 95,76
2 Kuchnia 17,98
3 Zmywalnia 5,22
4a Korytarz 3,34
4b Korytarz 1,96
5 Pomieszczenie gospodarcze 9,02
6 WC męskie 6,05
7 WC damskie 4,40
8 Klatka schodowa 9,55
9 Magazyn 4,93

10 Komunikacja 15,57
11 Komunikacja 5,73
12 Magazyn spożywczy 14,71
13 Szatnia 7,43
14 WC + natrysk 4,04
15 Pomieszczenie mycia warzyw 2,03
16 Pomieszczenie porządkowe 2,26

Razem 210,25

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Wymagania w zakresie dokumentacji - ogólne

Dokumentacja powinna uwzględniać wszelkie prace niezbędne do wykonania robót z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów.
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Dokumentacja powinna ujmować montaż wyłącznie nowych, nieużywanych i dopuszczonych do
stosowania urządzeń. Należy stosować wyłącznie materiały posiadające aktualne certyfikaty
bezpieczeństwa i  dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Ponadto w dokumentacji należy zastosować wyłącznie technologie i urządzenia spełniające
wymagania zawarte w Polskich Normach powołanych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity – obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia  8
kwietnia 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) oraz wyrobów budowlanych wprowadzonych do
obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz.215).

Uszczegółowienie rozwiązań technicznych i materiałowych, wskazanych w opracowaniu
projektowym obowiązującym dla przedmiotu zamówienia, powinno nastąpić na etapie uzgodnień
przedprojektowych, poprzez przedstawienie inwestorowi alternatywnych propozycji zamiennych do
zawartych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Wybór poszczególnych wariantów i rozwiązań
technologicznych uzależniony będzie od decyzji inwestora.
Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i
zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja objęta zamówieniem powinna by zgodna z przepisami i
zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji.

W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia Wykonawca musi wykazać się, że dysponuje
osobami w tym:

a) dot. realizacji dokumentacji projektowej:
· min 2 osobami: projektant i sprawdzający posiadają odpowiednie kwalifikacje do realizacji

przedmiotu zamówienia tj. uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w
specjalności (projektant i sprawdzający nie mogą to być te same osoby):
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

      b) dot. realizacji robót budowlanych:
· min 1 osobę: kierownik robót – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne równoważne
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

W trakcie prac projektowych na etapie projektów Zamawiający wymaga spotkań i konsultacji w
celu bieżącej analizy oraz akceptacji przyjętych rozwiązań technicznych. Zamawiający w trakcje
konsultacji ma prawo do zgłoszenia swoich uwag do proponowanych rozwiązań i wydania zalecenia
do uwzględnienia w dokumentacji projektowej.

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej tj.:
projektu budowlano – wykonawczego.

Zamawiający posiada dla pomieszczeń byłej stołówki w budynku „C” nieaktualną i niekompletną
dokumentację archiwalną. Wykonawca zobowiązany jest do  wykonania szczegółowej
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inwentaryzacji  dla celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji
projektowej.
2.1.1. Projekt budowlano - wykonawczy
Dokumentacja  ma być opracowana na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
W przypadku wystąpienia konieczności, uzyskania dodatkowych  uzgodnień,  warunków
technicznych wydanych przez operatorów sieci w szczególności: Zakład Energetyczny itp. w trakcie
realizacji dokumentacji, Wykonawca zapewnia to własnym staraniem i na własny koszt.

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz
spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy
powiązane i normy.

Przepisy prawne i normy budowlane. Podczas projektowania i wykonywania robót należy stosować
obowiązujące przepisy prawne i normy.

Projekt budowlano -  wykonawczy uwzgledniający przedmiot zamówienia należy wykonać
w szczególności zgodnie z:

˗ Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), przepisami
wykonawczymi do w/w ustawy, oraz normami stosowanymi w budownictwie.

˗ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z
2013 r., poz. 1129).

˗ Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1609 ze zm.)

Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej zawierającej wszystkie rysunki,
obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne do dalszej realizacji przedsięwzięcia – w tym do
wykonania robót na podstawie przedmiotowej dokumentacji – wraz z wszelkimi wymaganymi
załącznikami.
Na etapie projektowania rozwiązania techniczne i technologiczne proponowane w dokumentacji dla
tego przedsięwzięcia powinny być uzgadniane z przedstawicielami Zamawiającego, a następie cała
dokumentacja musi zostać przez nich zaakceptowana i odebrana.
Dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o poprzedzającą ją inwentaryzację obiektu.

2.1.2. Forma przekazania dokumentacji projektowej.
Całość dokumentacji należy wykonać i przekazać Zamawiającemu:

· papierowej: projekt budowlano – wykonawczy powinien zostać wykonany w 4 egz.
· elektronicznej na nośniku CD – w 1 egz.: cały zakres opracowania w formie PDF oraz w

wersji edytowalnej
Pliki i foldery należy opisać w sposób określający ich zawartość.

2.2. Wymagania w zakresie robót - ogólne

Roboty objęte przedmiotem zamówienia powinny:
a)   spełniać wymagania i być zgodne:

a.1) z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, warunkami
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techniczno budowlanymi, przepisami bhp i p-poż,
a.2) obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz .U. z

2020, poz. 1333) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 215), z dokumentacją projektową,

a.3)  przepisami wykonawczymi do w/w ustaw,
a.4)  zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

b) obejmować całość robót niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym między innymi:
wywiezienie i utylizację odpadów powstałych podczas realizacji robót  –utylizacje należy
przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, roboty przygotowawcze,
inwentaryzację powykonawczą, wykonanie, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy,
przeprowadzenia prób, sprawdzeń i badań.

c)  być wykonane z użyciem wskazanych w dokumentacji projektowej nowych materiałów i
urządzeń

d)  być realizowane w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania Instytutu,
     e)  być prowadzone w sposób gwarantujący zachowanie bezpieczeństwa użytkowników

znajdujących się w  budynku, W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót
nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, Wykonawca na swój koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność,

     f)   być wykonywane z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz w sposób gwarantujący
ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.

W przypadku wystąpienia konieczności, być prowadzone przy zapewnieniu specjalistycznych
nadzorów technicznych oraz odbiorów przez odpowiednie jednostki organizacyjne , operatorów
sieci, w szczególności: Zakład Energetyczny itp. w trakcie prowadzenia robót i po ich
wykonaniu, Wykonawca zapewnia to własnym staraniem i na własny koszt.

Przejścia wszelkich przewodów przez oddzielenia przeciwpożarowe należy wykonać zgodne z
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Zastosowane elementy muszą posiadać odpowiednie
aktualne certyfikaty, atesty lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz muszą być
zainstalowane zgodnie z warunkami określonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach).

Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi:
– przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji zainstalowanych systemów i

urządzeń,  instalacji;
– uzyskanie niezbędnych uzgodnień wynikających z przepisów prawa i niezbędnych do

prawidłowej realizacji zadania;
– oznakowanie, organizację i zagospodarowanie placu budowy oaz zaplecza budowy;
– zabezpieczenie terenu robót;
– dbanie o należyty stan i porządek na terenie prowadzonych prac i terenie przyległym,

prowadzenie robót;
– po zakończeniu robót –uporządkowanie placu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów

sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę;
– wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami ppoż, sanitarnymi oraz BHP;
– na żądanie Zamawiającego zapewnienie obecności projektantów pełniących nadzór autorski na

naradach koordynacyjnych.

Wykonawca jest zobowiązany do:
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· Sporządzenia operatu kolaudacyjnego oraz przekazania go Zamawiającemu na dzień
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót wraz z m.in. certyfikatami,
atestami, aprobatami technicznymi, instrukcjami, kartami gwarancyjnymi, zaświadczeniami o
dopuszczeniu zastosowanych materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie,
protokołami odbiorów robót, prób i badań,  rozruchów, dokumentacją powykonawczą w wersji
papierowej –  2 egz. w wersji elektronicznej – 1 płyt CD).

Warunki odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. W skład komisji odbiorowej podczas odbioru końcowego
wchodzą między innymi kierownik robót elektrycznych.
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą
gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wykonawca robót elektrycznych winien przygotować do odbioru końcowego:

· Projekt Powykonawczy z oświadczeniami projektanta i kier. robót elektrycznych o
wykonaniu robót;

· uprawnienia budowlane i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
projektanta i kier. robót elektrycznych;

· specyfikację materiałową zastosowanych materiałów;
·  protokoły z:

˗ pomiarów oświetlenia podstawowego;
˗  przeprowadzonych prób, badań i testów kontrolnych;
˗  pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
˗  pomiaru rezystancji izolacji;
˗ Świadectwa Kwalifikacyjne pracowników (kategoria D- dozór i E– eksploatacja)

wykonujących pomiary;
·  dokumenty dopuszczające materiały do stosowania w budownictwie;
· instrukcję obsługi i użytkowania instalacji elektrycznej;
·  protokół ze szkoleń użytkownika instalacji elektrycznej.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać użytkownikowi wszystkie znajdujące się w jego
posiadaniu materiały umożliwiające prawidłową eksploatację wybudowanej instalacji i potwierdzić
za zgodność z oryginałem.

2.3. Szczegółowy zakres i wymagania w stosunku do dokumentacji i robót

2.3.1 Branża elektryczna

Przewiduje się w pomieszczeniach byłej stołówki (pomieszczenia wykazane w pkt 1.4 PFU Tabela
nr 1) całkowity demontaż istniejących instalacji elektrycznych i wykonanie nowych.
W pomieszczeniu nr 1 – pracownia kulinarna istniejące instalacje elektryczne (oświetlenia
podstawowego, gniazd wtykowych) zasilane z rozdzielni oznaczonej na rys. nr 1 jako T1 nie
podlegają wymianie. Instalacje należy doprowadzić do nowo projektowanej rozdzielnicy TK. W
przypadku oceny, że przedmiotowe instalacje elektryczne w pomieszczeniu nr 1 – pracowni
kulinarnej nie mogą zostać wykorzystane do doprowadzenia do nowej rozdzielnicy należy je
wymienić.
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Zakres dokumentacji i wykonania robót w branży elektrycznej obejmuje demontaż istniejących
instalacji i wykonanie nowych:

˗ tablicy rozdzielczej na potrzeby pomieszczeń byłej stołówki TK;
˗ tablicy rozdzielczej na potrzeby wentylacji mechanicznej TW;
˗ wykonanie opomiarowania zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach przeznaczonych

na potrzeby pomieszczeń szkoleń i pokazów kulinarnych
˗ wewnętrznych instalacji gniazd wtykowych;
˗ instalacji siłowej;
˗ wewnętrznych instalacji oświetlenia podstawowego;
˗ instalacji połączeń wyrównawczych;
˗ instalacji ochrony przepięciowej;
˗ instalacji ochrony od porażeń
˗ instalacji zasilającej i sterowniczej urządzeń wentylacji mechanicznej;

Rozmieszczenie przewodów elektrycznych oraz trasy prowadzenia przewodów i ich średnice, w
sposób szczegółowy należy przedstawić na rysunkach projektu budowlano -  wykonawczego.
Wszystkie instalacje należy prowadzić podtynkowo, jeśli istnieje taka techniczna możliwość
(uszczegółowienie dot. prowadzenia przewodów należy uzgodnić z przedstawicielami
Zamawiającego).
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

W ramach projektu należy wykonać bilans zapotrzebowania w pomieszczeniach byłej stołówki
budynku na energie elektryczną po wymianie kompleksowej instalacji elektrycznych;

Tabela nr 1. Zestawienie wyposażenia technologicznego na potrzeby pomieszczeń szkoleń i
pokazów kulinarnych (klaopracowni).
Numeracja
wg
rysunku nr
1

Moc
[kW]

Napięcie Sposób zasilania
wyposażenia
technologicznego

Pomieszczenie nr 1 – pracownia kulinarna
1.1.1 Wyspa kuchenna – stół warsztatowy,

jezdny: płyta indukcyjna – 2 pola grzewcze
(oznaczenie na rys. 1.1.A), stół będzie
wyposażony  w  gniazda  wtykowe  230V  pod
platem oraz zlew -1.1B.

3,6 230V Puszka
podłogowa z 2
gniazdami 1
fazowymi,

1.1.2 Wyspa kuchenna – stół warsztatowy,
jezdny: płyta indukcyjna – 2 pola grzewcze
(oznaczenie na rys. 1.1.A) stół będzie
wyposażony  w  gniazda  wtykowe  230V  pod
platem.

3,6 230V Puszka
podłogowa z 2
gniazdami 1
fazowymi.
Wypusty
kablowe
zasilające puszki
w trakcie
realizacji.

1.2 Wyspa kuchenna – stół pokazowy: płyta
indukcyjna – 4 pola grzewcze (oznaczenie na
rys.  1.2.A,  stół będzie  wyposażony  w

7,35 400V –Puszka
podłogowa z
jednym
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gniazda wtykowe 230V gniazdem 3
fazowym,
Puszka
podłogowa z
jednym
gniazdem 1
fazowym,
Wypusty
kablowe
zasilające puszki
w trakcie
realizacji.

1.3 Zabudowa kuchenna
Płyta indukcyjna 4 polowa.
Prąd: 2x16A lub 1X32A.

7,35 230V Wypust 3fazowy
Wypust w trakcie
realizacji.

Piekarnik elektryczny
Bezpiecznik: minimum 13A.

2,90 230V Wypust 1fazowy
Wypust w trakcie
realizacji.

Lodówka 0,17 230V Gniazdo
wtykowe

Wyciąg kuchenny 0,11 230V Gniazdo
wtykowe

1.4 Segment neutralny szafkowy + pomocnik
kelnerski nadblatowy

- - -

1.5 Stanowisko bemarowe 3,2 - bemar
0,9      – nadstawka z
grzaniem i
oświetleniem

230V Wypust 1fazowy.
Wypust w trakcie
realizacji.

1.6 Stanowisko szafkowe z wanną chłodniczą 0,2 – wanna
chłodnicza
0,1 – oświetlenie
nadstawki

230V Wypust 1fazowy.
Wypust w trakcie
realizacji.

1.7 Segment neutralny szafkowy, z miejscem na
2 kociołki do podgrzewania zup, w
segmencie listwa z gniazdami 230V

1,0 – łaczna moc
dwóch kociołków

230V Wypust 1fazowy.
Wypust w trakcie
realizacji.

1.8 Witryna chłodnicza 1,0 230V Wypust
1fazowy.
Wypust w trakcie
realizacji.

1.9 Stanowisko szafkowe - - -
1.10 Umywalka z maskownicą - - -
1.11 Szafa chłodnicza przeszklona 0,2 230V Gniazdo

wtykowe
1.12 Stół z szafką jezdny - - -
1.13 Umywalka na szafce - - -

Pomieszczenie nr 2 - Kuchnia
2.1 Umywalka - - -
2.2 Stół ze zlewozmywakiem - - -
2.3 Stół z półką - - -
2.4 Półka wisząca - - -
2.5 Stół z basenem - - -
2.6 Stół z półką - - -
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2.7 Regał odciekowy - - -
2.8 Szafa chłodnicza 0,2 230V Gniazdo

wtykowe
2.9 Stół z półką - - -
2.10 Półka wisząca - - -
2.11 Patelnia przechylna 9,0 400V Gniazdo

230/400V 3 faz +
1 faz IP44 z wył.
Przekręcanym z
blokadą

2.12 Kuchnia gazowa - - -
2.13 Element neutralny szafkowy - - -
2.14 Taboret gazowy - - -
2.15 Piec konwekcyjny parowy Kromet 000.PK-6 10,3 400V Gniazdo

230/400V 3 faz +
1 faz IP44 z wył.
Przekręcanym z
blokadą

2.15B Automatyczny uzdatniacz wody – na
potrzeby pieca konwekcyjnego

0,1 230V Gniazdo
wtykowe

2.16 Okap wyciągowy przyścienny z oświetleniem 0,1 230V Wypust 1fazowy
wychodzący ze
ściany

Pomieszczenie nr 3 - Zmywalnia
3.1 Stół ze zlewozmywakiem - - -

Szafa przelotowa - - -
3.3 Zmywarka do naczyń 6,2 400V Gniazdo

230/400V 3 faz +
1 faz IP44 z wył.
Przekręcanym z
blokadą

3.4 Półka wisząca - - -
Pomieszczenie nr 9 - Magazyn

4.1 Szafa chłodnicza 0,185 230V Gniazdo
wtykowe

4.2 Szafa chłodnicza 0,19 230V Gniazdo
wtykowe

4.3 Szafa chłodnicza 0,15 230V Gniazdo
wtykowe

4.4 Zamrażarka 0,23 230V Gniazdo
wtykowe

a) Rozdział energii - tablice

Tablica rozdzielcza na potrzeby pomieszczeń byłej stołówki TK
Obecnie pomieszczenia byłej stołówki zasilane są w energie elektryczną z tablicy nadtynkowej T1
zlokalizowanej na korytarzu (lokalizacja tablicy T1 została zaznaczona na rysunku nr 1).  Tablica
T1 wraz z licznikiem zużycia energii na potrzeby byłej stołówki podlega demontażowi. Zasilanie do
tablicy T1 jest realizowane przewodem z rozdzielni głównej zlokalizowanej w budynku „C” na
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poziomie sutereny (pomieszczenie rozdzielni głównej wskazano na rys. nr 1 jako pom. nr 17).
Istniejący przewód zasilający z rozdzielni głównej podlega demontażowi.
Nową tablicę TK na potrzeby pomieszczeń szkoleń i pokazów kulinarnych należy zainstalować w
miejscu innym niż dotychczasowa tablica T1 (lokalizację montażu tablicy TK nadtynkowej
wskazano na rys. nr 1). Do zasilania nowej tablicy TK należy doprowadzić nowy przewód z
rozdzielni głównej.

Tablica rozdzielcza na potrzeby wentylacji mechanicznej TW
Istniejące rozdzielnice elektryczne wentylacji mechanicznej podlegają demontażowi. Tablice
podlegające demontażowi zlokalizowane są w nw. pomieszczeniach (zaznaczono na rysunku nr 1):
- w pomieszczeniu nr 2 – kuchni, w której jest zlokalizowana centrala wentylacyjna podwieszana,
nawiewna,
- w pomieszczeniu nr 5, zlokalizowana jest centrala wentylacyjna podwieszona, nawiewna,
- w pomieszczeniu nr 6, zlokalizowana jest centrala wentylacyjna podwieszona, wyciągowa.
Na potrzeby wentylacji mechanicznej należy wykonać nową tablicę (planowaną lokalizację
przedstawiono  na  rys.  nr  1  –  oznaczenie  tablicy  TW).  Do  zasilania  nowej  tablicy  TW  należy
doprowadzić nowy przewód z rozdzielni głównej (pomieszczenie nr 17). Dopuszcza się
wykorzystanie istniejącego kabla zasilającego istniejącą tablicę elektryczną na potrzeby centrali
wentylacyjnej zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 2 – kuchni. Istniejący przewód zasilany jest z
rozdzielni głównej zlokalizowanej w budynku „C” (faktyczne miejsce zasilania przewodu należy
zweryfikować). Przewód może zostać wykorzystany pod warunkiem, że jego stan techniczny,
przekrój jest wystarczający do ponownego wykorzystania.
Do nowej tablicy TW należy również doprowadzić przewód zasilający do wentylatora osiowego
wyciągowego zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 13.

Wykaz istniejących urządzeń wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej, które będą zasilane
z projektowanej tablicy TW przedstawiono w tabeli nr 2.
Tabela nr 2
Lp. Opis Moc  [kW] Napięcie
1 Centrala wentylacyjna (N1) podwieszana,

nawiewna z nagrzewnicą - w pomieszczeniu
nr 2 w kuchni

Wentylator:
- 1,5 kW- moc silnika
Nagrzewnica:
- 24,55 kW -moc
grzewcza 24,55
-  36  kW  –  moc
elektryczna

400V

2 Centrala wentylacyjna (N2) podwieszana,
nawiewna z nagrzewnicą - w pomieszczeniu
nr 5

Wentylator:
-0,55 kW – moc silnika
Nagrzewnica:
-  9,12  kW  –  moc
grzewcza
-  36  kW  –  moc
elektryczna

400V

3 Centrala wentylacyjna (W1) podwieszana,
wyciągowa – w pomieszczeniu nr 6

2,2 kW 400V
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4 Wentylator wyciągowy (W2) osiowy
DOSPEL  zlokalizowany w pom. nr 13

0,292 kW 230V

b) Wykonanie opomiarowania zużycia energii elektrycznej
Na potrzeby opomiarowania zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach przeznaczonych
na pomieszczenia szkoleń i pokazów kulinarnych należy przy projektowanych tablicach TK,
TW wykonać podlicznik zużycia energii elektrycznej.

c) Wewnętrzne instalacje gniazd wtykowych 230V

Gniazda wtykowe powinny posiadać odpowiednią szczelność w zależności od funkcji
poszczególnych pomieszczeń. Gniazda stosować z zestykiem ochronnym. Dokładne rozmieszczenie
gniazd do uzgodnienia z inspektorem nadzoru/ użytkownikiem na etapie opracowania dokumentacji
projektowej. Gniazda ogólnego przeznaczenia instalować na wysokości 30 cm od posadzki.
Pozostałe gniazda o podwyższonym stopniu IP instalować na wysokości 1,20 m od podłogi, nad
blatami roboczymi w kuchni, zmywalni.
Dla pomieszczeń dla których nie wskazano ilości gniazd należy przyjąć ilości na podstawie
obowiązujących w tym zakresie przepisów i wytycznych technicznych. W przypadku gdy z
obowiązujących przepisów i wytycznych technicznych  dla  przedmiotowego zakresu wielkość
gniazd powinna być większa niż  minimalna ilość wskazana na rysunku nr 1, należy przyjąć ilość
większą gniazd do wykonania dokumentacji oraz robót.

Obecnie trwają prace w pomieszczeniach byłej stołówki, które obejmują między innymi skucie
posadzek i wykonanie nowej warstwy wyrównującej, w związku z powyższym przed wykonaniem
posadzek – warstwy wyrównującej zostaną poprowadzone w posadzce  instalacje elektryczne dla
projektowanych urządzeń gastronomicznych, które będą zlokalizowane w pomieszczeniu nr 1-
pracownia kulinarna. Rozmieszczenie oraz rodzaj urządzeń gastronomicznych przedstawiono na
rysunku nr 1 (przewody/przekrój zostaną dostosowane do charakterystyki urządzeń -mocy).
Przewody elektryczne zostaną poprowadzone w rurkach (peszlach). Trasę instalacji przedstawiono
na rys. nr 1. Instalacja będzie doprowadzona w rurkach do punktu E1 oznaczonego na rysunku nr
1. Od pkt E1 zostanie pozostawiony zapas przewodów elektrycznych w takiej długości aby
wystarczył do rozprowadzenia przewodów w przestrzeni stropowej do pkt E2 tj. miejsca montażu
planowanej rozdzielnicy elektrycznej TK. W miejscach planowanego  montażu urządzeń będzie
pozostawiony zapas przewodów elektrycznych ok. 2,5 m. W posadzce zostaną również
wyprowadzone przewody połączeń wyrównawczych (z odpowiednim zapasem przewodu
elektrycznego od miejsc przyłączenia do projektowanej rozdzielnicy) dla stołów warsztatowych i
stołu pokazowego oraz do ciągu wydawniczego składającego się z mebli gastronomicznych
stalowych.

Na potrzeby stołu pokazowego o nr 1.2 w którym będą umieszczone gniazda wtykowe
zlokalizowanych w stole  należy w posadzce zainstalować:

-  puszkę podłogową np. FLOORBOX 7701 puszka hermetyczna, szczelna z wkręcanym stalowym
deklem na 1 gniazdo zasilające 16A/230V, stopień ochrony w stanie zamkniętym IP67, puszkę
należy wyposażyć w dodatkowy tubus (np. FLOORBOX Tubus 7703), który jest wkręcany w
podstawę - tubus chroni środek puszki i gniazda przed zalaniem wodą
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Na potrzeby stołów warsztatowych 1.1 w których będzie umieszczona płyta indukcyjna 2 polowa o
mocy 3,6 kW i o zasilaniu 230V oraz na potrzeby gniazd wtykowych zlokalizowanych w stole
warsztatowym należy w posadzce zainstalować puszkę podłogową z dwoma gniazdami zasilającymi
16A 230V (dla każdego stołu)  np. puszkę podłogową FLOORBOX 7702- EPL, IP67, 2 gniazda
zasilające 16A/230V lub puszka podłogowa o parametrach technicznych równorzędnych  (należy
wykorzystać przewód elektryczny ułożony w posadzce).

d) Instalacja siłowa (400V)

Urządzenia wyposażenia technologicznego klasopracowni zasilane będą z tablicy TK. Lokalnie przy
urządzeniach w kuchni, zmywalni, pracowni kulinarnej zainstalowane będą przemysłowe gniazda
wtyczkowe 1- fazowe i 3 fazowe o stopniu min IP44. Gniazda siłowe wyposażone będą w
wbudowany wyłącznik. Lokalizacja i wysokość montażu gniazd wtykowych podana została w
wytycznych technologicznych. Cześć urządzeń wyposażone są we własne złącze lub rozdzielnicę,
dla tych urządzeń należy pozostawić wskazany zapas przewodu zasilającego nad stropem lub ścianie
lub podłodze. Typ i przekroje żył przewodów zasilających urządzenia należy dobrać do mocy tych
urządzeń. Na rysunku nr 1 wskazano w pomieszczeniu nr 1 - pracownia kulinarna przewody
elektryczne  1-fazowe i 3 -fazowe układane w posadzce na potrzeby projektowanych urządzeń
gastronomicznych. Zakres obecnie w trakcje realizacji przez Zamawiającego, przewody układane są
w rurkach do pkt E1, od pkt E1 przewody będą posiadały zapas przewodów w celu doprowadzenia
do tablicy TK.

Na potrzeby stołu pokazowego o nr 1.2 w którym będzie umieszczona płyta indukcyjna 4 polowa o
mocy 7,8 kW i o zasilaniu 400V należy w posadzce zainstalować:
-  puszkę podłogową np. okrągłą puszkę FLOORBOX EPL 170 mm stal nierdzewna 1 gniazdo
siłowe trójfazowe CEE 16 A 400V IP67 lub puszką podłogową o parametrach technicznych
równorzędnych,  do puszki należy wprowadzić obecnie wykonywany przewód 3-fazowy.
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e) Wewnętrzne instalacje oświetlenia

Zakres obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego
podstawowego w pomieszczeniach byłej stołówki.
Istniejąca instalacja oświetlenia podstawowego podlega demontażowi i wykonaniu nowej
instalacji oświetlenia wewnętrznego. W pomieszczeniu nr 1 – pracownia kulinarna istniejące
instalacje elektryczne (oświetlenia podstawowego) zasilane z rozdzielni oznaczonej na rys. nr 1
jako T1 nie podlegają wymianie, wymianie podlegają oprawy. Instalacje należy doprowadzić do
nowo projektowanej rozdzielnicy TK. W przypadku oceny, że przedmiotowe instalacje
elektryczne w pomieszczeniu nr 1 – pracowni kulinarnej nie mogą zostać wykorzystane do
doprowadzenia do nowej rozdzielnicy należy je wymienić.

     Nad częścią pomieszczenia nr 1 – pracownia kulinarna w której zlokalizowane są stoły
warsztatowe oraz stół pokazowy należy dodatkowo zainstalować oprawy oświetleniowe LED
(obecnie w pomieszczeniu jest 9 szt. opraw liniowych świetlówkowych).

     W pomieszczeniach w których planowany jest dopiero montaż sufitów podwieszanych
systemowych  (pom. nr 5, 10, 13- oznaczenie wg rys . nr 1) oprawy systemowe należy powiesić
tymczasowo nad strop.

Oprawy oświetleniowe oraz łączniki w zależności od przeznaczenia pomieszczenia powinny
posiadać odpowiedni stopień ochrony szczelności IP.  Dla pomieszczeń zaprojektować
energooszczędne oprawy oświetleniowe ze źródłami światła typu LED. Temperatura barwy
światła naturalna (4000K).
Orientacyjne rozmieszczenie opraw oraz typ opraw w pomieszczeniach wskazano na rys. nr 1.
Moc opraw oraz ilość powinna wynikać z obowiązujących przepisów technicznych, natężanie w
pomieszczeniach powinno być zgodne z PN.
Oprawy będą uruchamiane łącznikami wtykowymi oraz czujkami ruchu w pomieszczeniu nr 4a,
4b, 10 i 11.
Materiały i osprzęt elektryczny muszą posiadać niezbędne certyfikaty, atesty i świadectwa
dopuszczenia.

f) Instalacja połączeń wyrównawczych
Instalację połączeń wyrównawczych na potrzeby pomieszczeń byłej stołówki zaprojektować i
wykonać jako instalację połączeń głównych i dodatkowych. Wszystkie instalacje metalowe w
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pomieszczeniach, na których może przypadkowo pojawić się napięcie elektryczne należy połączyć z
zaprojektowanymi szynami wyrównującymi.
Do instalacji połączeń wyrównawczych należy podłączyć wszystkie przewodzące prąd instalacje w
pomieszczeniach byłej stołówki  a przede wszystkim:
- wyposażenie (stalowe ciągi technologiczne) oraz urządzenia stacjonarne w kuchni, zmywalni,
pracowni kulinarnej
- okapy wyciągowe,
- instalację wewnętrzną gazową,
- pozostałe instalacje wykonane z materiałów przewodzących prąd (np. kanały wentylacji
mechanicznej).

g) Ochrona przeciwprzepięciowa.
W celu ochrony urządzeń oraz instalacji od przepięć łączeniowych i atmosferycznych należy
zaprojektować w tablicach ochronniki przepięciowe.

h) Instalacja zasilająca i sterownicza istniejących urządzeń wentylacji mechanicznej

· W celu usprawnienia obsługi central wentylacyjnych układu N1, N2, W1 (centrale wykazane
w tabeli nr 2) tablice rozdzielcze, które zlokalizowane są w różnych pomieszczeniach byłej
stołówki należy zdemontować i wykonać jedną tablicę rozdzielczą w której odbywałoby się
sterowanie wszystkimi centralami wskazanymi w tabeli nr 2. W tablicy TW należy
przewidzieć  montaż zabezpieczenia dla nagrzewnic elektrycznych przed włączeniem bez
działającego wentylatora;

· Do tablicy TW należy doprowadzić zasilanie wentylatora osiowego wywiewnego W2
zlokalizowanego w części pod stropowej w pomieszczeniu nr 13 – szatni.

· Wykonać nową instalację zasilającą dla układu wyciągowego W3 i W4 wraz z wykonaniem
sterowania dot. włączania  automatycznego czasowego (za pomocą czujki ruchu lub
włączenia światła) - obecnie układy załączane są ręcznie. Poniżej tabela nr 3 wraz z
wykazem urządzeń wentylacyjnych:
Tabela nr 2.

Lp. opis Moc kW Napięcie
1 Wentylator wyciągowy TD-500 S&P

(oznaczony jako W3, zlokalizowany w pom.
nr 13, na potrzeby pom. nr 12 -magazyn
spożywczy)

0,053 kW 230V

2 Wentylator wyciągowy TD-250 S&P
(oznaczony jako W4, zlokalizowany w pom.
nr 12 na potrzeby węzła sanitarnego pom. nr
14)

0,028 kW 230V

· Na potrzeby pomieszczenia nr 6 i 7 (WC męski i damski) należy zaprojektować wentylację
mechaniczną wywiewną. Na potrzeby wentylacji należy zaprojektować wentylator osiowy
wyciągowy. Wydajność wentylatora oraz przekroje kanałów powinny wynikać z
wymaganych wymian ilości powietrza dla przedmiotowych pomieszczeń. Na kanałach
wentylacji zainstalować kratki/ anemostaty wywiewne.

· Wymianie podlega uszkodzony silnik wentylatora o mocy 0,55 kW w centrali wentylacyjnej
nawiewnej (N2) zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 5
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2.3.2 Branża budowlana, sanitarna, teletechniczna

· Wykonanie niezbędnych robót budowlanych przed i po instalacyjnych towarzyszących przy
realizacji tj. przekucia, zamurowania, prace tynkarskie, odtworzeniowe posadzek,  itp.

· Wykonanie w pomieszczeniu nr 6 WC męskie oraz w pomieszczeniu nr 4 - korytarz sufitu
podwieszanego systemowego, kasetonowego o wymiarach modułu (60x60) układanych na
ruszcie metalowym – rozbieralny z wypełnieniem z wełny mineralnej. Sufit w
pomieszczeniu nr 6 WC powinien być w systemie do pomieszczeń wilgotnych.

· Na potrzeby pomieszczenia nr 6 i 7 (WC męski i damski) należy zaprojektować wentylację
mechaniczną wywiewną. Na rysunku nr 1 ww. pomieszczeniach naniesiono proponowaną
trasę kanałów wentylacyjnych. Przekroje kanałów powinny wynikać z wymaganych wymian
ilości powietrza dla przedmiotowych pomieszczeń. Na kanałach wentylacji zainstalować
kratki/ anemostaty wywiewne.

· Instalacji gniazd komputerowych. W pomieszczeniu nr 1 - pracowni kulinarne należy
zainstalować dwa gniazda komputerowe RJ45FTP. Kable zasilające do gniazd należy
doprowadzić z szafy dystrybucyjnej zlokalizowanej na korytarzu na poziomie sutereny w
budynku „C” (lokalizacja szafy wraz z planowaną trasą przebiegu kabla FTP przedstawiono
na rysunku nr 2). Należy zastosować kable FTP kat. 6A

2.3.3  Zalecenia końcowe.
· Wszystkie materiały użyte do wykonania wymienionego zadania winny posiadać

dopuszczenie do stosowania w budownictwie i na rynku polskim, a także odpowiednie
świadectwa zgodności i certyfikaty.

· Wszystkie urządzenia i materiały dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia mają być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, sprawne technicznie,
pozbawione wszelkich wad prawnych.

· Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (minimum
dwa egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna tożsama z papierową na płycie
CD/DVD) wykonanych części zamówienia (dopuszcza się naniesienie zmian na projektach
wykonawczych).

· Roboty uciążliwe powodujące nadmierny hałas, mogą być wykonywane tylko po godzinach
pracy Instytutu w dni robocze (Instytut pracuje w godzinach od 8.00 do 16.00) oraz we
wszystkie godziny w pozostałe dni, lecz zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu z
Zamawiającym.

II. Część informacyjna

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Poniższy zestaw nie wyczerpuje przepisów i norm które należy uwzględnić przy
projektowaniu w/w zadania:

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).
1.2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

1.3. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1609 ze
zm.)

1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2019 r. poz. 1065 ze zm.).

1.5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r.  poz. 215).
1.6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.).


