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WYDZIAŁ INWESTYCJI i REMONTÓW 
KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI 

ul. Nowolipie 2, 00-150 WARSZAWA 
tel. (022) 603 66 29, fax. (022) 603 74 92 

 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 
  
 
 

Nazwa zamówienia:   
Adaptacja budynku przy ul. A. Pawińskiego 17/21 w Warszawie na potrzeby lokalowe 

Policji. 
 
 
Adres inwestycji:  02-106 Warszawa 
    ul. Adolfa Pawińskiego 17/22 

 
 
Zamawiający:   KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI 
    UL. NOWOLIPIE 2 W WARSZAWIE. 
 
  
OPRACOWAŁ:   sierż. szt. Patryk Pryzmont – WIR KSP 
    Wojciech Kupracz – WIR KSP 
    Jolanta Korzeniewska – WIR KSP 
    Piotr Surowiec – WIR KSP 
    Krzysztof Jarkowski – WTI KSP 

     
     
Zakres robót objęty zamówieniem wraz z kodami CPV:  
 
  
 
NAZWY I KODY CPV: 
 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 
32410000-0 Lokal na sieć komputerowa; 
32500000-8 Urządzenia i  artykuły telekomunikacyjne; 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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I.    Część opisowa 

Przedsięwzięcie obejmuje adaptację pomieszczeń budynku przy ul. A. Pawińskiego 17/22  
w Warszawie na potrzeby lokalowe Policji. 
 

1. Dane ogólne 
 
 1.1. Cel przedsięwzięcia 
 
Celem przedsięwzięcia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej 
adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. A Pawińskiego 17/22 w Warszawie oraz wykonanie robót 
budowano – instalacyjnych. 
 
 1.2. Stan prawny nieruchomości 

Własność Skarbu państwa w trwałym zarządzie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Inwestycja realizowana będzie na mocy zawartego porozumienia w sprawie oddania  
do użytkowania pomieszczeń oraz współfinansowania przez komendę Główną Policji kosztów 
utrzymania i eksploatacji obiektu przy ul. Pawińskiego 17/22 ponoszonych przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

 1.3.Opis stanu istniejącego  
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Otoczenie obiektu: 
 od strony północnej przebiega ulica Księcia Trojdena; 
 od strony wschodniej znajduje się wielorodzinna zabudowa mieszkalna; 
 od strony południowej tereny zielone Park Zdzisława Palickiego; 
 od strony zachodniej przebiega ul. Adolfa Pawińskiego; 

Ochrona całego terenu obiektu realizowana jest przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa 
(SOP). Cały teren obiektu jest ogrodzony parkanem o wysokości ok. 2 m, wykonanym z przęseł 
metalowych osadzonych na podmurówce.  
Budynek został wykonany w technologii szkieletowo – stalowej typu LIPSK, budynek posiada  
 pięć kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. Wewnętrzne ścianki działowe wykonane są 
z płyt GK. Szkielet łączony na śruby. Od strony zewnętrznej płyty azbestowo – cementowe 
osłonięte szklanymi płytami elewacyjnymi. Stropy żelbetowe. 
W budynku znajdują się 2 windy zlokalizowane przy pionowych ciągach komunikacyjnych  
(klatkach schodowych) umiejscowionych po obu stronach budynku w osiach północ/południe.  
Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. Pawińskiego, zlokalizowane na parterze  
po obu stronach. Wewnątrz, przy wejściu do budynku od strony ul. Trojdena znajduje się biuro 
przepustek oraz zainstalowano urządzenia wymuszające przejście jednej osoby (tripody) 
nadzorowane dwustronnym systemem kontroli dostępu SKD, uruchamiane  
za pomocą karty dostępowej. Drugie wejście od strony południowej jest zamknięte na stałe  
i nie odbywa się ruch osobowy. 
W budynku znajdują się następujące instalacje techniczne i urządzenia przeciwpożarowe: 

 instalacja wodociągowa, sanitarna i p.poż. z hydrantami wewnętrznymi); 
 instalacja elektryczna z PWP ; 
 zasilanie gwarantowane ze stacji transformatorowej zapewnia rezerwacje pełnej mocy z 

każdej linii zasilającej, rozdzielnica jest zmodernizowana i pracuje w pełnej automatyce, 
najważniejsze obwody są rezerwowane dodatkowo agregatem prądotwórczym. Kable 
zasilające budynek są z dwóch różnych sekcji rozdzielnicy w stacji transformatorowej. 
Budynek wyposażony jest w urządzenie UPS i akumulatory zapewniające nieprzerwane 
zasilanie urządzeń elektrycznych. 

 instalacja teleinformatyczna; 
 instalacja odgromowa; 
 instalacja sygnalizacji pożarowej ochrona całkowita; 
 instalacja oddymiania klatek schodowych; 
 system kontroli dostępu; 
 instalacja ciepłownicza z sieci miejskiej; 

Policja w oparciu o podpisane Porozumienie zajmować będzie następujące pomieszczenia: 
 w piwnicy budynku : 

o magazyn alarmowy broni; 
o magazyn dowodów rzeczowych; 
o magazyny podręczne na sprzęt; 

 na parterze budynku wydzielono zespół pomieszczeń (nr 10 i 11), w których zlokalizowana 
będzie kancelaria tajna; 

 na piętrze I i III budynku planuje się zagospodarować wszystkie pomieszczenia kondygnacji; 
 na piętrze II planuje się zagospodarować pomieszczenia kondygnacji od strony północnej 

(połowa piętra). Część pomieszczeń użytkowana jest przez jeden z Departamentów MSWiA 
(w tym serwerownia). 
Usytuowanie pomieszczeń przedstawiają rzuty  parteru, I, II i III piętra (załącznik nr 1) . 

Budynek jest w stanie dobrym, jednakże pomieszczenia wymagają odświeżenia i przystosowania 
na potrzeby funkcjonowania obiektów Policji. 
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 1.4.Opis pomieszczeń. 

Obszar będący opracowaniem oznaczono w załączniku nr 1 

l.p. nr pom. pow. ok. [m2] wyk. posadzek wyk. sufitów wyk. ścian 

piwnica 
1. 5 43,2 wykł. dywanowa modułowy podiweszany tynk 
2. 7 42,6 b/d tynk tynk 
3. 15 43,2 b/d tynk tynk 

parter 
4. 8 23,3 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
5. 9 23,3 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
6. 10 23,3 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
7. 11 23,3 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
8. 12 23,3 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 

piętro I 
9. 102 17,7 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 

10. 102a 4,7 PCV b/d glazura 
11. 103 22,8 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
12. 104 45 wykł. Dywanowa modułowy podwieszany płyty drewniane 
13. 105 23 wykł. dywanowa modułowy podwieszany panele 
14. 105a 22,3 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
15. 105b 24,1 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
16. 106a 23,3 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
17. 106 23,35 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
18. 106' 23,35 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
19. 107 22,8 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
20. 108 22,8 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
21. 109 22,7 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
22. 110 22,7 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
23. 111 13,2 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
24. 111' 9,56 brak danych brak danych brak danych 
25. 112 22,8 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
26. 114 11 terakota modułowy podwieszany glazura 
27. 115 11,6 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
28. 116 13,7 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
29. 117 13,7 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
30. 118 12,4 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
31. 119 12,4 brak danych brak danych brak danych 
32. 120 13,7 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
33. 121 13,7 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
34. 122 13,7 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
35. 123 13,7 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
36. 124 13,7 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
37. 125 13,7 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
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38. 126 28 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
39. 127 23,2 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
40. 128 28 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
41. 131 13,7 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
42. 132 13,5 terakota modułowy podwieszany glazura 

piętro II 
43. 201 11,2 brak danych brak danych brak danych 
44. 207 23,3 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
45. 208 23,4 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
46. 209 23,6 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
47. 210 23,7 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
48. 210a 23 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
49. 211 45 wykł. Dywanowa modułowy podwieszany płyty drewniane 
50. 212 22,8 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
51. 213 16,3 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
52. 213a 6,2 PCV b/d tapeta 
53. 214 11,2 brak danych  brak danych brak danych 
54. 215 11 terakota modułowy podwieszany glazura 
55. 216 11,6 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
56. 217 13,7 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
57. 218 13,7 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
58. 219 12,4 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
59. 220 12,4 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
60. 221 13,7 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
61. 222 13,7 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
62. 223 13,7 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
63. 224 13,7 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 

piętro III 

64. 302 46,3 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
65. 303 22,8 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
66. 304 22,6 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
67. 305 22,6 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
68. 306 22,8 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
69. 307 22,8 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
70. 308 22,6 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
71. 309 22,6 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
72. 310 22,8 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
73. 311 22,8 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
74. 312 46,2 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
75. 313 22,6 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
76. 314 23,15 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
77. 314' 23,15 wykł. dywanowa modułowy podwieszany tapeta 
78. 316 11 terakota modułowy podwieszany glazura 
79. 317 11,6 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
80. 318 13,7 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
81. 319 13,7 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
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82. 320 12,4 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
83. 321 12,4 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
84. 322 13,7 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
85. 323a 13,7 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
86. 323 13,7 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
87. 324 13,7 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
88. 325 13,7 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
89. 326 13,7 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
90. 327 18,4 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
91. 328 18,8 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
92. 330 27,3 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
93. 331 13,7 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
94. 333 13,7 wykł. dywanowa panele kasetonowe klejone tapeta 
95. 334 13,5 teraktota modułowy podwieszany glazura 

suma pow. ok.         1 862,56   m2  
     

     

 
UWAGA. Wszystkie obmiary dotyczące powierzchni poszczególnych pomieszczeń są szacunkowe, 
a spis materiałów może się różnic z uwagi na brak posiadanej inwentaryzacji budynku.  
 

 1.5. Aktualne uwarunkowania przygotowania inwestycji 
  Inwestycja realizowana jest na mocy zawartego porozumienia w sprawie oddania do 

użytkowania pomieszczeń oraz współfinansowania przez Komendę Główną Policji kosztów 
utrzymania  
i eksploatacji obiektu przy ul. Pawińskiego 17/22 ponoszonych przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i AdministracjiTeren Inwestycji zostanie przekazany Wykonawcy protokolarnie 
w terminie wskazanym w umowie. 

 Zamawiający na potrzeby wykonania projektu udostępni teren oraz wszystkie 
pomieszczenia objęte opracowaniem. 

 Elementy terenu zewnętrznego oraz budynki nie są wpisane do rejestru zabytków. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 2.1. Wymagania podstawowe 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
jak również zgodnie z wytycznymi nr 3 Komendanta Głównego Policji  w sprawie standardów 
technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych policji z dnia 
30 lipca 2013 r., oraz wymaganiami dotyczące standardów technicznych, użytkowych oraz 
bezpieczeństwa, stosowanych w policji, w zakresie informatyki i łączności z 2020 r., a które są 
związane z wykonanymi robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych postanowień podczas opracowania dokumentacji projektowej i prowadzenia robót 
budowlanych. 
 
 2.2.Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie dokumentacji projektowej. 
 
Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje: 
 

 wykonanie inwentaryzacji budynku (piwnica, parter, piętro I, II i III); 
 przeprowadzenie badania i weryfikacji istniejącej sieci zasilającej budynek pod kątem 
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opracowywanej dokumentacji; 
 opracowanie informacji i planu BIOZ 
 uzyskanie na własny koszt i własnym staraniem wszystkich niezbędnych warunków, zgód, 

decyzji, pozwoleń (w tym na użytkowanie obiektu), porozumień i zgłoszeń o ile będą 
wymagane do realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie obowiązujących przepisów; 

 opracowanie projektu budowlanego  i projektów  wykonawczych z podziałem na branże: 
o architektoniczną; 
o sanitarną; 
o telekomunikacyjną; 
o elektryczną. 

 opracowanie scenariuszy pożarowych; 
 wykonanie kosztorysów inwestorskich (szczegółowych); 
 wykonanie przedmiarów robót; 
 wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 wykonanie robót remontowo - budowlanych i instalacyjnych w oparciu o zatwierdzoną 

dokumentację projektową, 
 sporządzenie kompletnego operatu kolaudacyjnego, 
 sprawowanie nadzoru autorskiego. 

 
UWAGA. zakres robót budowlanych i instalacyjnych objętych zamówieniem znajduje się w 
rozdziale 2 opracowania. 
 
Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej: 

 Każdorazowo dokumentacja projektowa  musi zostać przekazana Zamawiającemu: 
- w formie papierowej z podziałem na branże – 3 egz. 
- w formie elektronicznej w formacie pdf  - 2 szt. na opisanym nośniku pendrive. 
- w formie elektronicznej w formacie edytowalnym, np. docx, dwg, ath,  - 2 szt. Na opisanym 
nośniku pendrive. 

 Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje  nie zwalniają oferentów  
z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej i uwzględnienia innych nie opisanych 
uwarunkowań. 

 Dokumentacja projektowa zawierać będzie optymalne rozwiązania funkcjonalno – 
użytkowe, materiałowe i kosztowe. 

 Do wykonania projektu wykonawca pozyska na swój koszt materiały, analizy, ekspertyzy, 
opracowania niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokona stosownych 
odkrywek. 

 Jeżeli względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane 
weryfikacji lub uzgodnieniu przez odpowiednie osoby lub władze to Wykonawca 
przeprowadza je na swój koszt. 

 Pełna odpowiedzialność za osiągniecie zakładanych celów przedsięwzięcia  spoczywa   
na Wykonawcy.  

 Przed przystąpieniem do robót należy opracować Dokumentację Projektową, która 
podlegać będzie zaopiniowaniu i akceptacji przez Zamawiającego. Przed wykonaniem 
Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowiązany jest dokonać na własną 
odpowiedzialność koniecznych odkrywek z natury.  

 Instalacje należy zaprojektować wg. aranżacji architektonicznej wnętrz z uwzględnieniem 
wymagań użytkownika obiektu. 

Zakres i forma dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi: 
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 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 
2022 r. poz. 1710)).  

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

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.2021 poz. 2458).  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. 2021. 1333 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 późn. zm).  
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2021 poz. 869 z późn. zm.).  
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U 2022.0.699 z późn. zm.).  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021 poz. 1973 z późn. zm.).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie (Dz. U. 2019.831).  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686 z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401).  

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy. (Dz. U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225 z późn. zm).  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.06.2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010.109. 
719).  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009.124.1030).  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
2003.120.1126).  

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028 z późn. zm.).  

 Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardów 
technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji. 

 Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019 poz.742 z późn. 
zm.). 

 Zarządzenie nr 2020 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie 
szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria 
tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, 
sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków 
bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji. 

 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019r., poz. 742 ze zm.), 
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 Zarządzenie nr 132 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 października 2012 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych  
i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie 
materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru  
i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji.  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa 
fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 683). 

 Zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod  
i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. U.z 2008 r. Nr 16, poz. 
95 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie 
przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. 2014 poz. 1224). 

 Wymagania dotyczące standardów technicznych, użytkowych oraz bezpieczeństwa, 
stosowanych w policji w zakresie informatyki i łączności. 

 Wytyczne Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji do projektowania systemów i sieci 
w obiektach Komendy Stołecznej Policji. (kwiecień 2022 r.) 

 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA NALEŻY SPRAWDZIĆ AKTUALNOŚĆ WSKAZANYCH 
POWYŻEJ AKTÓW PRAWNYCH. 
 
Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji założonego zadania.  
 
Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi winna być kompletna z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa 
Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy branżowe.  
 
Na etapie projektowania cała dokumentacja powinna być uzgodniona z właściwymi 
merytorycznie komórkami Komendy Stołecznej Policji i Użytkownikiem obiektu. Wszystkie 
uzgodnienia i narady odbędą się za wiedzą i obecnością koordynatora zadania, bądź innej osoby 
wyznaczonej z ramienia Wydziału Inwestycji i Remontów KSP. 

Zastosowanie przepisów i norm w trakcie projektowania i wykonywania robót. 
 

Wszystkie instalacje należy projektować i wykonywać zgodnie z obowiązującym Prawem 
Budowlanym, przepisami i polskimi normami (PN) przenoszących normy europejskie lub normy 
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 
Jeżeli w przypadku określonego przedmiotu zamówienia nie występują PN przenoszące normy 
europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy, zamawiający uwzględnia w następującej kolejności: 

 
• europejskie aprobaty techniczne, 
• wspólne specyfikacje techniczne, 
• normy międzynarodowe, 
• inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy. 
• W przypadki braku PN przenoszących normy europejskie lub normy innych państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz w przypadku 
braku wyżej wymienionych aprobat, specyfikacji, norm i systemów zamawiający 
uwzględnia w kolejności: Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne, polskie 
specyfikacje techniczne. 
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 2.3.Zakres objęty wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych 

UWAGA.  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, polegających na zastosowaniu innych 
materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych 
parametrów użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego  
w PFU jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne zapewnią wszystkie wymagania 
związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone w PFU oraz w sposób 
identyczny spełnią wymagania jakie stawiane są w aktualnie obowiązujących normach  
i aprobatach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych pod względem funkcjonalności, sposobu 
oraz miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń wymaga uzyskania akceptacji 
Zamawiającego. 

W każdej sytuacji Zamawiający wymagać może złożenia stosownych dokumentów, 
potwierdzających równoważność proponowanych rozwiązań, 

I. Planowane funkcje pomieszczeń wraz z liczbą stanowisk pracy. 

l.p. nr pom. planowane 
stanowiska funkcja pomieszczenia uwagi 

piwnica 
1.   0 magazyn broni alarmowej   
2.   0 magazyn dowodów rzeczowych   
3.   0 magazyn dowodów rzeczowych   

parter 
4. 8 4 pomieszczenie biurowe   
5. 9 4 pomieszczenie biurowe   
6. 10 2 kancelaria tajna funkcja istniejąca/planowana 
7. 11 2 kancelaria tajna funkcja istniejąca/planowana 
8. 12 4 pomieszczenie biurowe   

piętro I 
9. 102 1 pomieszczenie biurowe   

10. 102a 0 aneks   
11. 103 4 pomieszczenie biurowe   
12. 104 8 pomieszczenie biurowe   
13. 105 0 magazynek podręczny (pom. biurowe)   
14. 105a 3 ODN (pomieszczenie biurowe)   
15. 105b 0 pom. wideokonferencji (pom. biurowe)   
16. 106a 4 pomieszczenie biurowe   
17. 106 4 pomieszczenie biurowe   
18. 106' 4 pomieszczenie biurowe   
19. 107 4 pomieszczenie biurowe   
20. 108 4 pomieszczenie biurowe   
21. 109 4 pomieszczenie biurowe   
22. 110 4 pomieszczenie biurowe   
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23. 111 4 pomieszczenie biurowe   
24. 111' 0 LPD funkcja istniejąca/planowana 
25. 112 4 pomieszczenie biurowe   
26. 114 0 WC funkcja istniejąca/planowana 
27. 115 0 pomieszczenie socjalne pom. do adaptacji. 
28. 116 2 pomieszczenie biurowe   
29. 117 2 pomieszczenie biurowe   
30. 118 2 pomieszczenie biurowe   
31. 119 1 pomieszczenie biurowe   
32. 120 1 sekretariat (pomieszczenie biurowe)   
33. 121 2 ODN (pomieszczenie biurowe) pom. do adaptacji. 
34. 122 2 pomieszczenie biurowe   
35. 123 1 pomieszczenie biurowe   
36. 124 1 sekretariat (pomieszczenie biurowe)   
37. 125 1 pomieszczenie biurowe   
38. 126 4 pomieszczenie biurowe   
39. 127 4 pomieszczenie biurowe   
40. 128 4 pomieszczenie biurowe   
41. 131 0 pomieszczenie socjalne pom. do adaptacji. 
42. 132 0 WC funkcja istniejąca/planowana 

piętro II 
43. 201 0 LPD funkcja istniejąca/planowana 
44. 207 1 pomieszczenie biurowe   
45. 208 1 sekretariat (pomieszczenie biurowe)   
46. 209 1 pomieszczenie biurowe   
47. 210 0 pom. wideokonferencji (pom. biurowe)   
48. 210a 4 pomieszczenie biurowe   
49. 211 1 pomieszczenie biurowe   
50. 212 1 sekretariat (pomieszczenie biurowe)   
51. 213 1 pomieszczenie biurowe   
52. 213a 0 aneks   
53. 214 0 LPD   
54. 215 0 WC funkcja istniejąca/planowana 
55. 216 0 pomieszczenie socjalne pom. do adaptacji. 
56. 217 2 pomieszczenie biurowe   
57. 218 2 pomieszczenie biurowe   
58. 219 2 pomieszczenie biurowe   
59. 220 1 pomieszczenie biurowe   
60. 221 2 pomieszczenie biurowe   
61. 222 2 pomieszczenie biurowe   
62. 223 0 magazynek podręczny (pom. biurowe)   
63. 224 0 magazynek podręczny (pom. biurowe)   

piętro III 

64. 302 8 pomieszczenie biurowe   
65. 303 4 ODN (pomieszczenie biurowe)   
66. 304 4 pomieszczenie biurowe   
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67. 305 4 pomieszczenie biurowe   
68. 306 4 pomiezsczenie biurowe   
69. 307 4 pomieszczenie biurowe   
70. 308 4 pomieszczenie biurowe   
71. 309 4 pomieszczenie biurowe   
72. 310 4 pomieszzenie biurowe   
73. 311 4 pomieszczenie biurowe   
74. 312 0 sala odpraw (pomieszczenie biurowe)   
75. 313 4 pomieszczenie biurowe   
76. 314 4 pomieszczenie biurowe   
77. 314' 4 pomieszczenei biurowe   
78. 316 0 WC funkcja istniejąca/planowana 
79. 317 0 pomieszczenie socjalne pom. do adaptacji. 
80. 318 2 pomieszczenie biurowe   
81. 319 2 pomieszczenie biurowe   
82. 320 1 pomieszczenie biurowe   
83. 321 1 pomieszczenie biurowe   
84. 322 2 pomieszczenie biurowe   
85. 323a 2 pomieszczenie biurowe   
86. 323 1 pomieszczenie biurowe   
87. 324 1 pomieszczenie biurowe   
88. 325 1 pomieszczenie biurowe   
89. 326 2 pomieszczenie biurowe   
90. 327 3 pomieszczenie biurowe   
91. 328 3 pomieszczenie biurowe   
92. 330 4 pomieszczenie biurowe   
93. 331 1 pomieszczenie biurowe   
94. 333 0 pomieszczenie socjalne pom. do adaptacji. 
95. 334 0 WC funkcja istniejąca/planowana 

stan 198  stanowisk  
   

   

 

II. CZĘŚĆ BUDOWLANA: 

A. Alarmowy magazyn uzbrojenia w części piwnicznej. 

 Wykonać poprawki szpachlarskie ścian i sufitów. 
 Ściany i sufity pomieszczeń pomalować na biały kolor powłokami malarskimi 

chroniącymi przed przenikaniem wilgoci (co najmniej dwukrotnie z gruntowaniem),  
do wysokości 1,8 m na ścianach wykonać lamperię malowaną farbą olejną. 

 W pomieszczeniu należy wykonać posadzkę winylową homogeniczną odporną  
na ścieranie i wgniecenia. Posadzka montowana z rolki i spawana na łączeniach, 
wywinięta na ściany na ok. 10 cm. 

 Dokonać renowacji parapetów wewnętrznych i ich przemalowania. 
 Stolarkę okienną należy poddać renowacji poprzez uzupełnienie ubytków,  

czyszczenie, a następnie, co najmniej dwukrotne malowanie, gdy będzie to konieczne 
-  wymienić pęknięte szyby. 
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 Okna należy osłonić siatką stalową o wymiarach oczek 10 mm x 10 mm, o średnicy 
drutu 2,5mm, oraz zamocowaną na stale w konstrukcji budynku kratą wykonaną  
z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm lub z płaskowników stalowych  
o wymiarach nie mniejszych niż 8mm x 30 mm. Odstęp między prętami w kracie ma nie 
przekraczać wymiarów 120 mm x 120 mm, a płaskowników 80 mm w poziomie i 240 mm 
w pionie. 

 Okna okleić od wewnątrz folią uniemożliwiającą podgląd osobom nieuprawnionym   
z zewnątrz. 

 Dokonać zakupu i montażu drzwi wejściowych do pomieszczenia w klasie RC 4  
i odporności ogniowej EI60 z zamkiem w klasie 7 według normy PN – EN 12209 i zasuwę 
drzwiową zamykaną na kłódkę, co najmniej w klasie 5 normy PN – EN 12320. Drzwi 
winne być wyposażone w zestaw plombowniczy. 

 
B. Magazyny dowodów rzeczowych w części piwnicznej. 

 
 Wykonać poprawki szpachlarskie ścian i sufitów. 
 Ściany i sufity pomieszczeń pomalować na biały kolor powłokami malarskimi 

chroniącymi przed przenikaniem wilgoci (co najmniej dwukrotnie z gruntowaniem),  
do wysokości 1,8m na ścianach wykonać lamperię malowaną farbą olejną. 

 W pomieszczeniu należy wykonać posadzkę winylową homogeniczną odporną  
na ścieranie i wgniecenia. Posadzka montowana z rolki i spawana na łączeniach, 
wywinięta na ściany na ok. 10 cm. 

 Dokonać renowacji parapetów wewnętrznych i ich przemalowania. 
 Stolarkę okienną należy poddać renowacji poprzez uzupełnienie ubytków,  

czyszczenie, a następnie, co najmniej dwukrotne malowanie z gruntowaniem  
(od strony wewnętrznej) , gdy będzie to konieczne -  wymienić pęknięte szyby. 

 Okna należy osłonić siatką stalową o wymiarach oczek 10 mm x 10 mm, o średnicy 
drutu 2,5mm, oraz zamocowaną na stale w konstrukcji budynku kratą wykonaną  
z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm lub z płaskowników stalowych  
o wymiarach nie mniejszych niż 8mm x 30 mm. Odstęp między prętami w kracie ma nie 
przekraczać wymiarów 120 mm x 120 mm, a płaskowników 80 mm w poziomie i 240 mm 
w pionie. 

 Okna okleić od wewnątrz folią uniemożliwiającą podgląd osobom nieuprawnionym   
z zewnątrz. 

 Dokonać zakupu i montażu drzwi wejściowych do pomieszczenia w klasie RC 4  
z zamkiem w klasie 7 według normy PN – EN 12209 i zasuwę drzwiową zamykaną na 
kłódkę, co najmniej w klasie 5 normy PN – EN 12320. Drzwi winne być wyposażone  
w zestaw plombowniczy. 

 
C. Pomieszczenia biurowe, kancelarie tajne, ODN,  

 
 Dokonać wymiany uszkodzonych kasetonów w sufitach modułowych podwieszanych, 

Aby zachować jednakową formę dla poszczególnych pomieszczeń zaleca  
się przeniesienie nieuszkodzonych kasetonów do innej lokalizacji, celem dalszego 
wykorzystania. 

 W pomieszczeniach, gdzie znajdują się sufity kasetonowe klejone należy usunąć 
występujące wady poprzez szpachlowanie i dwukrotne przemalowanie w kolorze 
białym z gruntowaniem. W przypadku braku możliwości ich renowacji zaleca się ich 
wymianę. 

 W pomieszczeniach, gdzie znajdują się tapety, lub powłoki malarskie należy dokonać 
uzupełnienia ubytków szpachlą i dokonać co najmniej dwukrotnego przemalowania  
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w kolorze białym z gruntowaniem. 
 Istniejące posadzki należy zdemontować, dokonać uzupełnień w warstwach 

podkładowych, bądź dokonania wylewek samopoziomujących. Warstwę 
wykończeniową wykonać z wykładziny dywanowej w kolorze ciemnoszarym z cokołem 
na wysokość 10 cm. Cokół zakończyć listwą aluminiową. 

 Dokonać renowacji parapetów wewnętrznych i ich przemalowania. 
 Dokonać demontażu osłon grzejników. 
 Dokonać przemalowania grzejników. 
 Stolarkę okienną należy poddać renowacji poprzez uzupełnienie ubytków,  

czyszczenie, a następnie, co najmniej dwukrotne malowanie z gruntowaniem  
(od strony wewnętrznej) oraz ewentualnie wymienić uszkodzone szyby. 

 Drzwi wewnętrzne należy doczyścić i przemalować.  
 Drzwi wejściowe do pomieszczeń doposażyć w zestawy plombownicze. 
 W pomieszczeniach 127 i  328 należy wstawić stolarkę drzwiową do wewnętrznych 

magazynków. 
 Wymienić zamki i uzyskać certyfikację drzwi antywłamaniowych w kancelarii tajnej. 
 Wymiana klamek z szyldami do pom. 210 A, 211, 212. 
 (uwaga) W pomieszczeniu 104 i 211 Istniejącą okładzinę ścian z drewna należy 

wyszlifować i co najmniej dwukrotnie lakierować w kolorze białego dębu. 
 (uwaga) W pomieszczeniu 103 i 104 oraz pomieszczeniach magazynków podręcznych 

należy wykonać posadzkę winylową homogeniczną odporną na ścieranie  
i wgniecenia. Posadzka montowana z rolki i spawana na łączeniach, wywinięta  
na ściany na ok. 10 cm. 

 
D. Pomieszczenia socjalne i aneksy 

 
 należy wykonać posadzkę winylową homogeniczną odporną na ścieranie  

i wgniecenia. Posadzka montowana z rolki i spawana na łączeniach, wywinięta  
na ściany na ok. 10 cm. 

 Wykonać zabudowy kuchenne w postaci 3 szafek stojących, w tym jedna  
ze zlewozmywakiem i 3 szafek wiszących o wymiarach ok. 53 x 80 x 82 cm. 

 W obrębie umywalek, zlewozmywaków wykonać należy rękaw na ścianie w postaci 
paneli winylowych. 

 Pozostałe roboty zgodnie z pkt C niniejszego opracowania. 
 

E. WC 
 

 Wymienić spękane lub uzupełnić brakujące płytki gresowe na ścianach i posadzce.  
W przypadku braku dostępności płytek identycznych, Wykonawca dobierze wzór 
zbliżony. 

 Pozostałe roboty zgodnie z pkt C niniejszego opracowania. 
 

F. Lokalne punkty dystrybucyjne (serwerownie) 
 

 Wymienić, bądź wykonać wykładzinę podłogową elektrostatyczną wraz  
z jej uziemieniem. 

 Pozostałe roboty zgodnie z pkt C niniejszego opracowania. 
 

G. Korytarze 
 

 Na ścianach korytarzy I, II i III piętra dokonać przeszpachlowania nierówności i dokonać 
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co najmniej dwukrotnego przemalowania z gruntowaniem. 
 Wykonać montażu stolarki drzwiowej, przeszklonej w miejscach wskazanych  

na załączonych rysunkach. Stolarka przygotowana do montażu SKD. 
 

H. Roboty ogólne 
 

 Demontaże zbędnych elementów. 
 Prace sprzątające po wykonaniu robót budowlanych. 
 Weryfikacja przesłon pod kątem możliwych zawilgoceń i uszczelnienie ubytków. 

 
Podstawowe wymagania w zakresie materiałów wykończeniowych: 
 

 Farba do pomieszczeń biurowych i korytarzy: 
 
 Farba silikatowa w kolorze białym, odporna na ścieranie, wykończenie satynowe. 
 

 Farba do pomieszczeń narażonych na wilgoć i zabrudzenia: 
 
 Farby lateksowe matowe. Farba odporna na zmywanie i podstawowe środki chemiczne  
 do czyszczenia, a także ścieranie. 
 

 Posadzki dywanowe 
 
 Posadzki dywanowe, supełkowe o wysokiej odporności na ścieranie i umożliwiające łatwe 
 czyszczenie.  Posadzka wygłuszająca w kolorze ciemno szarym, odporna na odkształcenia 
 za pomocą mebli lub foteli na kółkach. Gramatura całkowita ok. 4300/m2, gramatura runa 
 ok. 530 g/m2, gęstość tkania : ok. 160  000 splotów/ m2. Klasa palności Bfl-s1. Surowiec 
 włókna poliamid. Struktura pętelkowa. 
 

 Posadzki winylowe 
 
 Posadzki winylowe, homogeniczne o klasie antypoślizgowości R9, odporne na chemiczne 
 środki czystości i nie sprzyjająca rozwojowi bakterii. Posadzka odporna na oddziaływanie 
 kółek krzeseł. Klasa palności Bfl-s1.   
 

 Posadzka antystatyczna do LPD 
 
 Posadzka winylowa, homogeniczna o właściwościach antystatycznych ≤ 2 kv zgodnie  
z  normą EN 1815. Posadzka odporna na podstawowe chemiczne środki czystości. Klasa 
 palności Bfl -s1. 
 

 Zabudowy meblowe w pomieszczeniach socjalnych 
 
 Blat szafek, fronty i półki w kolorze białym. Zabudowa ma być wykonana z płyty wiórowej 
 grubości min. 18mm, blat kuchenny z płyty wiórowej o grubości min. 38, kolor brzoza. Blat 
 przygotowany z wycięciem na zlew (komplet zlewozmywak + baterię dostarcza 
 Wykonawca). 
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III. CZĘŚĆ SANITARNA 
 

A. System klimatyzacji VRF. 
 

 Musi posiadać certyfikat EUROVENT. 
 Parametry EER nie mniejszy niż 4.9, COP nie mniejszy niż 5.2, ESEER nie mniejszy niż 8.5, SCOP 

nie mniejszy niż 4,6. 
 Poziomy ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych nie większy niż 30dB(A) dla 

jednostek 1.6 kW, nie większy niż 32 dB(A dla jednostek 2.2 kW, nie większy niż 34 dB(A) dla 
jednostek 2.8 kW. 

 Zakres pracy urządzeń dla chłodzenia od 10 stC do 48 stC. 
 Funkcje: 

 Filtr antyalergiczny, filtr plazmowy, który zapobiega powstawaniu pleśni i grzybów na 
powierzchni wymiennkika, automatyczne czyszczenie wymiennika dla jednostek 
wewnętrznych; 

 Automatycznego wznowienia pracy w przypadku awarii jednostki wewnętrznej; 
 Przepompowanie czynnika chłodniczego do jednostki zewnętrznej; 
 Czujnik poziomu oleju w sprężarce, ze względu na brak przestojów pracy na odzysk 

oleju z instalacji chłodniczej oraz niezawodność pracy sprężarki; 
 Piloty i sterowanie centralne w języku polskim; 
 Deklaracje zgodności dla wszystkich urządzeń, atesty higieniczny dla jednostek 

wewnętrznych 
 Wykonawca wykona wszystkie niezbędne roboty towarzyszące instalacyjne i budowlane 

dla prawidłowego montażu i uruchomienia urządzeń. 
 

Lp Opis Jednostka Ilość Uwagi 

1. DACH 
Montaż jednostki zewnętrznej (dwusekcyjnej) na  
dachu budynku przy ul Pawińskiego , na wysokości 
ok 0,6 m nad dachem ,  trasa wewnątrz budynku 
poprowadzona w szachtach. 

szt 2   

2. Parter 
Montaż pięciu jednostek wewnętrznych 
standardowych naściennych o mocy chłodniczej ok 3 
kW (od 2,8 do 3,4kW)  (pokoje nr 8,9,10,11 i 12) 

szt 5 Trasa freonowa prowadzona w 
korytkach plastikowych białych 

3. Pierwsze Piętro 
Montaż 15 jednostek wewnętrznych standardowych 
naściennych o mocy chłodniczej ok 3 kW (od 2,8 do 
3,4kW)  (pokoje nr 102, 103, 104, 104', 105a, 105b, 
106a, 106, 106', 107, 108, 109, 110, 111 i 112) 

szt 15 Trasa freonowa prowadzona w 
korytkach plastikowych białych 
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4. Pierwsze Piętro 
Montaż 16 jednostek wewnętrznych standardowych 
naściennych o mocy chłodniczej ok 1,8 kW (od 1,6 do 
2kW), pokoje nr 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 126', 127, 127', 128, 128',  

szt 16 Trasa freonowa do jednostek 
wewnetrznych prowadzona w 
korytkach plastikowych białych 

5. Drugie Piętro 
Montaż 9 jednostek wewnętrznych standardowych 
naściennych o mocy chłodniczej ok 3 kW (od 2,8 do 
3,4kW), pokoje nr 207, 208, 209, 210, 210A, 211, 
211', 212, 213. 

szt 9 Trasa freonowa prowadzona w 
korytkach plastikowych białych 

6. Drugie Piętro 
Montaż 7 jednostek wewnętrznych standardowych 
naściennych o mocy chłodniczej ok 1,8 kW (od 1,6 do 
2kW), pokoje nr 217, 218, 219, 220, 221, 222. 

szt 7 Trasa freonowa do jednostek 
wewnetrznych prowadzona w 
korytkach plastikowych białych 

7. Trzecie Piętro 
Montaż 16 jednostek wewnętrznych standardowych 
naściennych o mocy chłodniczej ok 3 kW (od 2,8 do 
3,4kW), pokoje nr 302, 302', 303, 304, 305, 306, 307, 
308, 309, 310, 311, 312, 312', 313, 314, 314' 

szt 16 Trasa freonowa prowadzona w 
korytkach plastikowych białych 

8. Trzecie Piętro 
Montaż 16 jednostek wewnętrznych standardowych 
naściennych o mocy chłodniczej ok 1,8 kW (od 1,6 do 
2kW), pokoje nr 318, 319, 320, 321, 322, 323 323a, 
324, 325, 326, 327, 328, 328',  330', 330, 331) 

szt 16 Trasa freonowa do jednostek 
wewnetrznych prowadzona w 
korytkach plastikowych białych 

10. Montaż pompek i instalacji skroplin kpl 84   

11. Montaż instalacji elektrycznej, tj. doprowadzenie ok 
85-95 kW energii elektrycznej na dach budynku. 

kpl 1 Przy  założeniu, że zapas ok. 
100kW enerigii elektrycznej 
jest w rozdzielnicy głównej 
budynku. 

12. Konstrukcje wsporcze pod agregaty i szachty 
wewnątrz budynku należy wykonać w zakresie prac 
budowlanych. 

kpl 1   

 
Stare urządzenia klimatyzacyjne zostaną zdemontowane i złożone w pomieszczeniu budynku 
wskazanym przez Zamawiającego. 

 
B. Roboty pozostałe. 

 
 W pomieszczeniach socjalnych należy wykonać podejścia wody ciepłej i zimnej z instalacji 

obsługujących umywalki w pomieszczeniach sąsiednich WC. 
 Dokonać zakupu i montażu zlewozmywaków i umywalek w pomieszczeniach socjalnych po 

1 szt. wraz z bateriami. 
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 Dokonać wymiany spłuczek i syfonów w WC. 
 Dokonać czyszczenia i udrażniania instalacji wod -kan w WC. 
 Wymienić uszkodzoną umywalkę w pom. 102A. 

 
IV. Część telekomunikacyjna 

 
Prace niezbędne do wykonania: 
 

 demontaż elementów nieużywanej infrastruktury instalacyjnej; 
 wykonanie dwustronnej kontroli dostępu na piętrach I,II i III (drzwi odcinające korytarze) 

wraz z instalacją wideodomofonową 
 wykonanie dwustronnej kontroli dostępu do pomieszczeń kancelarii tajnej na parterze 
 wykonanie systemu włamania i napadu w kancelarii tajnej, bądź uruchomienie istniejącego 

i włączenie do sieci Policji 
 wykonanie jednostronnej kontroli dostępu do trzech pomieszczeń magazynowych 

zlokalizowanych w piwnicy. 
 przejścia z kontrolą dostępu wyposażyć w awaryjne przyciski wyjścia od wewnątrz, wszystkie 

drzwi zwory elektromagnetyczne i samozamykacze. Drzwi wyposażone w kontaktron 
sygnalizujący nieautoryzowane otwarcie. 

 montaż i uruchomienie centrali kontroli dostępu dla wskazanych przejść wraz z niezbędną 
instalacją. 

 montaż systemu sswin w pomieszczeniach kancelarii tajnej, manipulatory, czujki ruchu, 
kontaktrony, czujki zbicia szyby lub uruchomienie, uzupełnienie istniejącego systemu  
i włączenie do sieci CBZC. 

 montaż kamer monitoringu, obserwujące przejścia od strony zewnętrznej w korytarzach  
i kancelarii tajnej. 

 podłączenie kamer do rejestratora CCTV. 
 naprawa i ułożenie instalacji LAN. 
 Budowa połączeń światłowodowych 12J w relacjach pomiędzy: 

1. Serwerownia Piwnica <-> LPD pom. 201 
2. Serwerownia Piwnica <-> LPD pom. 214 
3. LPD pom. 201 <-> LPD pom. 214 

Rozszycie kabli światłowodowych na przełącznicach dostarczonych do nowych szaf 
RACK. 

 Budowa połączeń za pomocą okablowania kat. 5 (6 skrętek w każdej relacji) pomiędzy: 
1.  Serwerownia Piwnica <-> LPD pom. 201 
2. Serwerownia Piwnica <-> LPD pom. 214 
3. LPD pom. 201 <-> LPD pom. 214 

 Dostawa szaf RACK wraz z wyposażeniem do punktów dystrybucyjnych LPD pom. 201 oraz 
LPD pom. 214 

 przygotowanie LAN i zasilania pod 3 sztuki depozytorów kluczy. Depozytor kluczy włączony  
do systemu SKD. Lokalizacja depozytorów zostanie wskazana na etapie projektowania. 

 wykonanie robót towarzyszących, budowlano – instalacyjnych. 
 Uruchomienie systemów na stacji zarządzania dostarczanej przez Wykonawcę. 
 Po zainstalowaniu urządzeń, wykonaniu instalacji i skonfigurowaniu systemu należy 

wykonać wszystkie niezbędne połączenia, pomiary oraz próby funkcjonowania systemu. 
Wyniki pomiarów i prób należy przekazać Inwestorowi w formie protokołu. 
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A. Okablowanie LAN. 
 
Obecnie budynek posiada sieć LAN wykonaną w oparciu o okablowanie kat. 5 z tego 42 szt. 
gniazd w pokojach jest sprawna i rozszyta na wszystkich czterech parach kabla. 161 szt. gniazd jest 
sprawna ale rozszyta  tylko na dwu parach (dwa gniazda RJ 45 na jednym kablu). Pozostałe 
gniazda RJ 45 jest uszkodzona, bądź nie było możliwości ich zweryfikowania. W budynku położone 
jest obecnie 231 sztuk traktów kablowych. Zakładając, wykorzystanie istniejącego okablowania 
kat. 5 należy dobudować 211 traktów kablowych oraz przerobić lub dorobić łącznie ok 424 szt. 
gniazd RJ 45. Zgodnie z założeniami ilość RJ należy kształtować w oparciu o: 
 

 2 gniazda RJ-45 / stanowisko w pokojach biurowych/kancelariach; 
 4 gniazda RJ – 45 w Sali odpraw i sekretariatach; 
 3 PELe (2 x RJ45 + 2x DATA 230V) na korytarzach na każdym z pięter z przeznaczeniem  

na urządzenia wielofunkcyjne. 
 Na każdym z pięter (piętra I, II i III) doprowadzić okablowanie LAN oraz zasilanie 230V 

na potrzeby montażu Depozytorów Kluczy. 
 
Łącznie sieć LAN obsługiwać będzie ok. 466 szt. gniazd RJ 45. 
 
W pomieszczeniach LPD nr 214 i 201 należy dokonać montażu dwóch szaf perforowanych RACK 
(po jednej dla każdego punktu LPD na II piętrze) o wymiarach wysokość min. 42 U i podstawie 
800x800. Szafy muszą posiadać budowę modularną do przeniesienia i złożenia/skręcenia  
z pojedynczych elementów w miejscu docelowym. W pomieszczeniach tych, również należy 
wykonać koryta, drabinki metalowe kablowe o wymiarach uzgodnionych na etapie projektowania 
i wykonawstwa, celem bezpiecznego połączenia pomiędzy istniejącą szafą RACK, a szafą 
planowaną. 
 
Nowobudowane okablowanie LAN należy prowadzić w korytkach, bądź listwach instalacyjnych 
natynkowo. (w przypadku korytarzy, w przestrzeni międzysufitowej w korytkach metalowych, 
wymiary zostaną uzgodnione na etapie projektowania i wykonawstwa). system okablowania 
strukturalnego ma integrować połączenia teleinformatyczne wg ISO/IEC 11801 (wersja 
ostateczna), EIA/TIA 568 B (wersja ostateczna) oraz EN 50173 rozmieszczone w poszczególnych 
pomieszczeniach. Przyjęty system okablowania powinien zapewniać możliwość zastosowania 
dowolnej technologii sieci LAN. Aby zagwarantować powtarzalne parametry pasma roboczego, tj. 
klasy EA oraz potwierdzić zgodność parametrów transmisyjnych proponowanych modułów gniazd 
z obowiązującymi normami producent ma posiadać certyfikaty wystawione przez niezależne i 
akredytowane laboratorium badawcze,   (np.:   DELTA,   GHMT,   ETL),   dotyczące zgodności 
komponentowej z normą ISO/IEC 11801 dla kategorii 6A. 

Instalacja dla zasilania stanowisk teleinformatycznych/komputerowych powinna spełniać: 

 wydzielony obwód zasilający dedykowany do gniazd zasilających sprzęt teleinformatyczny. 
 wyeliminowanie do minimum zakłóceń pochodzących od innych odbiorników energii 

elektrycznej. 
 Instalacja odbiorcza od tablicy elektrycznej - w jeden obwód włączone trzy do czterech 

stanowisk komputerowych. 
 

Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych 
wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne. 
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B. Monitoring wizyjny (CCTV) 
 
Przewidywany jest do zamontowania w obiektach system telewizji dozorowej CCTV jako system IP. 
Wszystkie kamery zasilane w standardzie PoE IEEE 802.3af z przełącznika zainstalowanego w szafie 
dystrybucyjnej w serwerowni i zasilanym napięciem gwarantowanym. Okablowanie CCTV 
wykonać za  pomocą kabla U/FTP kat. 6A. 
 

 kamery: IP, przetwornik min.  3.75 Mpix., obiektyw szerokokątny min. 120o , obsługa 
standardu ONVIF, zasilanie PoE, kompresja H.265, 

 rejestrator: IP, gromadzenie nagrań ze wszystkich kamer w rozdzielczości min. FHD, 6kl/s 
przez okres min. 30 dni, rejestrator może pełnić jednocześnie funkcję przełącznika  
do podłączenia wszystkich kamer, ma być wyposażony w monitor podglądowy 32”  
lub większy, urządzenie wskazujące, możliwość wyświetlania obrazu ze wszystkich kamer,  
z wybranych, z jednej, możliwość przeglądu nagrań, możliwość zgrywania nagrań na dysk 
przenośny z interfejsem USB. 

 
Kable należy układać w korytach kablowych powyżej sufitów podwieszanych. Od koryt  
do poszczególnych elementów przewody powyżej sufitu podwieszanego układać natynkowo  
w rurach elektroinstalacyjnych. Przewody do elementów zamontowanych poniżej sufitu 
podwieszanego lub elementów w pomieszczeniach bez sufitów podwieszanych układać  
w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo. 

 
C. Instalacja wideo -domofonowa 

 
Planowana Instalacja wideo-domofonowa ma zapewnić identyfikację osób chcących wejść  
w obszar użytkowany przez jednostkę oraz zapewnić łączność z pomieszczeniem osoby 
umożliwiającej otwarcie wejścia. (lokalizacja odbiornika zostanie wskazana na etapie 
projektowania). 
W pomieszczeniu wskazanym na etapie projektowania zamontować monitor wideo, umożliwiający 
podgląd z kamer w panelach wywołania, komunikację głosową pomiędzy panelami, a monitorem 
oraz przyciski umożliwiające sterowanie drzwiami. 
 
Domofon IP posiadać będzie przycisk wywoławczy oraz zintegrowaną szerokokątną kamerę HD. 
Ponadto, wyposażony będzie w funkcję przetwarzania dźwięku z tłumieniem echa. Jednostka 
odbiorcza podłączana kablem UTP. Urządzenie wyposażone w kolorowy wyświetlacz ok. 4,3’’  
o rozdzielczości ok. 280 x 272 pikseli. z zintegrowanym mikrofonem i głośnikiem ok. 2W. Urządzenie 
ma umożliwiać sterowanie i połączenie z domofonami (odbierz, otwórz przejście, zakończ 
rozmowę).  
 

D. System kontroli dostępu. 
 
W celu ograniczenia dostępu do wybranych obszarów planuje się wyposażyć obiekty w system 
kontroli dostępu. Dzięki systemowi kontroli dostępu wstęp do wybranych pomieszczeń budynku 
będą miały tylko osoby posiadające karty zbliżeniowe. Każde wejście winne być rejestrowane  
i zapamiętywane przez system. Otwarciem drzwi sterować będzie kontroler. Do kontrolera 
podłączone będą czytniki kart zbliżeniowych.  

Po zbliżeniu karty do czytnika, kontroler sprawdzać będzie uprawnienia przypisane do karty.  
Po poprawnej weryfikacji kontroler odetnie napięcie zasilania elektro-zaczepu umożliwiając 
wejście do pomieszczenia. Wyjście z pomieszczenia będzie możliwe poprzez wciśnięcie klamki  
lub przycisku wyjścia. W przypadku dwustronnej kontroli dostępu wyjście z pomieszczeń objętych 
kontrolą dostępu umożliwia czytnik, za pomocą którego kontroler otrzymuje polecenie odcięcia 
zasilania elektro-zaczepu lub zwory umożliwiając wyjście z pomieszczenia.  
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W przypadku dwustronnej kontroli dostępu lub przycisków wyjścia wymagany jest montaż 
przycisków wyjścia ewakuacyjnego. Przyciski wyjścia ewakuacyjnego montować szeregowo  
w obwody zasilania elektro-zaczepów lub zwor. Stan otwarcia i zamknięcia drzwi monitorować 
będą czujniki otwarcia drzwi. Drzwi objęte systemem kontroli dostępu powinny być wyposażone  
w samozamykacz. 

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć następującą liczbę czystych kart: 250 szt.  Karty  
w technologii MIFARE ARE DESFire 13,56 MHz. 

Osoba zarządzająca systemem winna mieć możliwość otwarcia zdalnego drzwi do strefy 
ograniczonego dostępu. 

Centrala systemu kontroli dostępu zostanie umieszczona w serwerowni. Zasilacze oraz centrala 
zasilane  napięciem gwarantowanym. Rezerwowe źródło zasilania stanowić będą akumulatory 
instalowane w zasilaczach. W przypadku zaniku napięcia sieciowego nastąpi natychmiastowe 
przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Każdy zasilacz wyposażony będzie w akumulator (linię 
zasilania gwarantowanego) podtrzymujący pracę systemu na co najmniej 6 h. przy zaniku  napięcia 
sieciowego. 

Uwagi do dalszych faz opracowania: 

Dla projektowanego budynku należy przewidzieć zastosowanie systemu kontroli dostępu jako 
jednego z systemów bezpieczeństwa budynku. 
W zakresie SKD dla budynku zaprojektować system kontroli dostępu w obiekcie działający online  
z bieżącym podglądem stanu zabezpieczanych obszarów. System będzie oparty o platformę GSC 
Synergi firmy GENETEC w celu zintegrowania z pozostałymi systemami kontroli dostępu stosowanymi 
w Policji. 
 
Interfejs nadzorczy projektowanej platformy UI zapewni dostęp do funkcjonalności SKD: 

 Monitorowanie i zarządzanie zdarzeniami dostępu i alarmami. 
 Podgląd zdjęć posiadaczy kart lub identyfikatorów przepustek. 
 Weryfikacja zdjęć identyfikatorów posiadaczy kart z nagraniem wideo. 
 zbieranie i liczenie ludzi, włączając w to resetowanie ilości ludzi przebywających  

na obszarze 
 Sterowanie drzwiami (zdalne otwieranie drzwi, unieważnianie harmonogramów otwierania 

drzwi, włączanie trybu konserwacji drzwi). 
 Zwalnianie zabezpieczenia powtórnego użycia karty. 
 Generacja raportów konfiguracji i aktywności KD. 
 Podgląd plików HTML zawierających instrukcje alarmowe. 

 
E. System włamania i napadu (SSWIN) 

 
SSWiN powinien być przygotowany wg obowiązujących przepisów. W dalszych fazach opracowań 
projektowych należy uwzględnić wymagania normy PN-EN 50131-1:2009 jak również normy  
i przepisy dotyczące konkretnych pomieszczeń, oraz poniższe wymagania: 
 

 w przypadku cyfrowych linii dozorowych wywoływać alarm w przypadku przerwy, zwarcia 
magistrali komunikacyjnej lub braku transmisji, 

 samoczynnie kontrolować linie dozorowe, tak pod względem przerw prądowych, jak  
i zwarć oraz zachwiania parametrów linii dozorowej, 

 zapewniać zdalny dostęp do urządzeń wykorzystywanych w systemach alarmowych przy 
pomocy klawiatur (szyfratorów) i za pomocą dedykowanego systemu programu 
komputerowego na stacji roboczej do zarządzenia system. 
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 mieć możliwość testowania sprawności centrali alarmowej, podcentrali, zasilacza, 
akumulatora, czujek i linii dozorowych oraz linii do sygnalizatorów akustycznych i 
optycznych (linie powinny być testowane każda oddzielnie), 

 posiadać centrale alarmowe z rejestrem wszystkich zdarzeń o pojemności umożliwiającej 
ich rejestrację, 

 mieć zabezpieczenia przeciwsabotażowe, przeciwprzepięciowe oraz odporność na urazy  
i wstrząsy mechaniczne o małej częstotliwości, 

 utrzymywać nadawanie sygnału alarmowego tylko przez czas niezbędny  
do powiadomienia służb odpowiedzialnych za ochronę obiektu, 

 zapewniać możliwość rozbudowy systemu, 
 mieć zasilanie awaryjne ze źródła rezerwowego, które zapewni normalną pracę systemu  

w stanie dozoru (czuwania) oraz w stanie alarmu. 
 Instalacja w obiekcie powinna posiadać GRADE 2. Centralę SSWiN należy umieścić  

w serwerowni. 
 Instalację przewodową SSWiN należy wykonać przewodem miedzianym typu YTDY (ilość żył 

dobrana stosownie do potrzeb z uwzględnieniem minimum 2 żył zapasowych).  
 System zarządzany będzie przez centralę, do której zostaną podłączone czujki ruchu 

PIR+MV, kontaktrony magnetyczne z pętlą sabotażową. Wszystkie zastosowane urządzenia 
muszą posiadać wymagane przepisami certyfikaty i spełnić wymagania GRADE 2 (zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi 
poszczególnych pomieszczeń).  

 Kancelarie tajne zabezpieczyć czujnikami PIR+MV (liczbę czujników dobrać do wielkości  
i kształtu pomieszczenia uwzględniając planowane przeznaczenie pomieszczenia np. 
regały w pomieszczeniach magazynowych oraz charakterystykę zasięgu torów 
podczerwieni i mikrofali czujnika), drzwi wejściowe do chronionych pomieszczeń 
zabezpieczyć kontaktronami, a w przypadku wystąpienia szczególnych przesłanek 
zastosować kontaktrony i czujniki zbicia szyby do ochrony okien. 

 Do obsługi systemu należy zastosować klawiatury LCD i strefowe oraz moduł łączności TCP 
IP (ETHM-1 plus). 

 Do równoległego powiadamiania użytkownika o zaistniałym zdarzeniu w systemie 
alarmowym zainstalować moduł GSM (zapewnienie karty i jej utrzymania do modułu leży  
w gestii użytkownika). 

 Kancelaria tajna i każde przyszłe zabezpieczone pomieszczenie powinno zostać 
zaprogramowane jako odrębna strefa i posiadać zainstalowaną klawiaturę strefową oraz 
sygnalizator akustyczno-optyczny zainstalowane na zewnątrz pomieszczenia. 

 Klawiatury strefowe instalować przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń chronionych 
systemem alarmowym (klawiatura strefowa może obsługiwać tylko jedną strefę), 
sygnalizator akustyczno-optyczny instalować nad drzwiami pomieszczenia. 

 W pomieszczeniu osoby zarządzającej zainstalować główną klawiaturę LCD do obsługi 
całego systemu alarmowego. 

 Wszystkie zastosowane klawiatury powinny być wyposażone w czytniki kart 125kHz. 
 W celu zapewnienia zdalnej obsługi systemu przez program Dloadx, moduł ETHM-1 plus 

połączyć z płytą centrali dodatkowym przewodem RJ-45 –PIN5.  
 System SSWiN połączyć przewodem sieciowym z Patchpanelem umiejscowionym  

w szafie z wyjściem sieci LAN.  
 Centralę alarmową zainstalować w serwerowni (lub pomieszczeniu pełniącym jej funkcję), 

moduły rozszerzeń wejść/ wyjść systemu alarmowego instalować w ciągach 
komunikacyjnych tuz pod sufitem technicznym. 

 Zastosować akumulatory zasilania awaryjnego SSWIN w oparciu o wykonany bilans 
energetyczny, pozwalający na zasilanie systemu po odcięciu 230V, zgodnie  
z wytycznymi dla GRADE 2. 
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Centrala alarmowa oraz inne urządzenia decyzyjno-nadzorujące pracę systemu alarmowego 
będą znajdować się w pomieszczeniu chronionym. Urządzenia alarmowe tj. czujki, przyciski, 
powinny być włączone do wejść centrali alarmowej rozróżnianego jako jedna linia alarmowa  
(w konfiguracji 2EOL/3EOL). Zastosowane urządzenia muszą spełniać standard urządzeń 
profesjonalnych i posiadać certyfikaty i zaświadczenia kwalifikacyjne, wydane przez uprawnione 
instytucje. Wymagana klasa systemu 3. 
Zasilanie centrali wykonać z tablicy TUPS. 
 
W dalszych fazach opracowania projektowego inwestycji należy uwzględnić możliwość integracji 
systemu SSWiN z przewidywaną zunifikowaną platformą bezpieczeństwa GSC Synergi firmy 
GENETEC, zakres integracji systemu sygnalizacji i włamania : 

 Integracja SSWiN umożliwi bezpośrednie połączenie między centralą alarmową  
a zunifikowaną platformą bezpieczeństwa GSC Synergi firmy GENETEC. 

 Integracja będzie realizowana za pośrednictwem sieci IP, z wykorzystaniem szyfrowania. 
 Po podłączeniu, operator systemu VMS będzie mógł obsługiwać strefy SSWiN centrali 

(uzbrajać/rozbrajać), pomijać/odblokowywać wejścia i monitorować alarmy, strefy  
i stany wejść. 

 Monitorowanie stref i wejść będzie zunifikowane z systemem zarządzania materiałem 
wizyjnym, dzięki czemu alarmy, zdarzenia panelu i raporty mogą być przeglądane wraz  
z obrazem z kamery w celu weryfikacji. 

 Obszary włamań i dane wejściowe będą dynamicznie aktualizowane na mapach 
Menedżera planów (Plan Manager) przy użyciu niestandardowych ikon. 

 Integracja umożliwi synchronizację/zarządzanie (dodawanie/usuwanie) użytkowników 
centrali bezpośrednio z poziomu platformy i przypisywanie haseł do central alarmowych. 

 Integracja z centralą SSWiN pozwoli na wykorzystanie wszystkich funkcji zunifikowanych 
systemów (mechanizm od zdarzeń do działań – event to action, panel podsumowania 
SSWiN i inne widżety, raportowanie incydentów poprzez moduł Clearance, SKD itp.) 
 

Systemem SSWiN należy objąć i wyposażyć w przyciski napadowe wandaloodporne  
w kancelariach niejawnych 
 
Zasilanie systemu SSWiN: 
Centrala alarmowa, będzie zasilana napięciem gwarantowanym, przemiennym 230 V i 50 Hz  
z wydzielonego obwodu elektrycznego. Zasilanie awaryjne systemu alarmowego stanowić będą 
akumulatory o odpowiedniej pojemności (zgodnie z wymaganym czasem pracy awaryjnej) 
zapewniającej prawidłową pracę systemu w stanie dozorowania w ciągu minimum 32 godz. bez 
zasilania podstawowego oraz po upływie tego czasu minimum 0,5 godz. w stanie alarmowania. 

 
Wykonawca będzie zobowiązany wykonać montaż elementów systemu SSWIN, jego pełną 
konfigurację przeprowadzenie testów poprawności działania oraz przeprowadzenie szkolenia  
z zakresu użytkowania systemu. 
 
Uwagi montażowe: 

 Montaż urządzeń powinien zostać wykonany przez firmę instalacyjną, która posiada 
odpowiednie uprawnienia oraz wykwalifikowanych pracowników. Podczas wykonywania 
montażu urządzeń należy uwzględnić wystrój i architekturę pomieszczeń i przestrzeni 
chronionych. Należy uwzględnić ogólne wymagania dotyczące instalacji systemów 
alarmowych zawarte w normach. Montaż urządzeń powinien zostać wykonany zgodnie z 
instrukcją montażu producenta. 
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 Centralę SSWiN należy zamontować w pomieszczeniu serwerowni. 
 Sygnalizator  optyczno-akustyczny zamontować nad wejściem do pomieszczenia. 
 Okablowanie systemu wykonać w oparciu o kable YTDYekw. 
 Wszystkie przewody w zależności od możliwości układać w korytach kablowych powyżej 

sufitów podwieszanych. Od koryt do poszczególnych elementów przewody układać  
w rurach elektroinstalacyjnych natynkowo. 

 Należy wykonać wszystkie niezbędne połączenia, pomiary oraz próby funkcjonowania 
systemu. Wyniki pomiarów i prób należy przekazać Inwestorowi w formie protokołu. 

 System, który dostarczy Wykonawca należy zaprogramować zgodnie z wymaganiami 
Inwestora i uruchomić oraz dodać do systemu użytkowników. 

 Centrala SSWIN winna mieć możliwość uzbrajania z poziomu stacji poszczególnych linii,  
np. pojedynczych czujek oraz całych stref. 

 
V. Część elektryczna 

 
Linie zasilające pomiędzy rozdzielnicą piętrową, a pomieszczeniami biurowymi oraz instalacje 
gniazd ogólnych oraz oświetlenia muszą zostać wymienione w zakresie objętym opracowaniem. 
 
Zmodernizowane rozdzielnice piętrowe, dla każdego z pomieszczeń są wyposażone  
w zabezpieczenia 25A dla gniazd oraz 10A dla oświetlenia. Co daje moc 17 kW na gniazda ogólne 
(nie licząc gniazd komputerowych zasilanych przez UPS oraz oświetlenia). W pomieszczeniach  
o takiej kubaturze nawet w budynku typu LISK moc ta wystarczy dla dowolnego urządzenia  
– grzejnika, czy klimatyzacji. 
 
Wykonawca musi dokonać bilansu energetycznego dla przedmiotowego budynku. 
 

A. Oświetlenie ogólne 
 
Całość instalacji oświetleniowej planowana w technologii LED o parametrach min. L80 B50   
dla 50000 godzin, cos φ ˃ 0,95; UGR zgodnie z polskimi normami i regulacjami prawnymi. 
 

Oprawy zgodne z polskimi normami w tym między innymi: 

 bezpieczeństwa fotobiologicznego (PN-EN 62471) 
 sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych (PN-EN 61547) 
 poziom zakłóceń radioelektrycznych (PN 55015) 
 poziom emisji harmonicznych (PN-EN 61000-3-2) 
 ograniczenia wahań napięcia i migotania światła (PN-EN 61000-3-3) 

 
W zależności od wykończenia sufitu należy przewidzieć oprawy do sufitów modułowych  
i natynkowe. 
 
Oświetlenie podstawowe: 

Natężenia oświetlenia w pomieszczeniach zgodne Polską Normą nr PN-EN 12464- 1 światło 
 i oświetlenie-Oświetlenie miejsc pracy-Miejsca pracy we wnętrzach. 

Oprzewodowanie do opraw jako natynkowe. W przypadku pomieszczeń, gdzie nie występują sufity 
podwieszane okablowane prowadzić natynkowo w rurkach lub listwach pvc. W przypadku 
istniejących peszli i usunięciu instalacji należy je wykorzystać ponownie. 

W pomieszczeniach WC oraz innych pomieszczeniach o atmosferze wilgotnej elementy instalacji  
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o stopniu ochrony min. IP44. 

Zasilanie poszczególnych obwodów z rozdzielnic i tablic elektrycznych z uwzględnieniem 
Wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji. 

Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach biurowych, technicznych i gospodarczych lokalnie 
za pomocą w łączników oświetlenia. Wszystkie włączniki wymienić na nowe. 

Zaleca się usunięcie starego oprzewodowania. 

Zakłada się wymianę ok. 40% opraw oświetleniowych, t.j. ok 170 szt. Celem ujednolicenia 
proponowanej formy oświetlenia zaleca się aby w pomieszczeniu był jeden typ opraw. Oprawy 
będące w stanie dobrym (w opinii Zamawiającego) zostaną zamontowane w inne miejsce lub 
złożone w miejscu w miejscy wskazanym przez Zamawiającego. 

B. Instalacja zasilania i gniazd wtykowych 

W pomieszczeniach ze stropami podwieszonymi, ciągi główne instalacji elektrycznych przewiduje 
się ponad tymi stropami w korytkach kablowych. Zejścia z korytek do urządzeń montowanych  
w stropie i ponad stropem przewiduje się jako natynkowe. Zejścia do urządzeń przewiduje  
się w istniejących peszlach, po demontażu istniejącej instalacji. W przypadku ich braku należy 
wykonać jako natynkowe w rurkach ochronnych PVC lub listwach instalacyjnych. 

Osprzęt elektroinstalacyjny montowany na ścianach, t.j. łączniki oświetlenia, gniazda wykonać jako 
natynkowe. Seria osprzętu na etapie realizacji projektu wykonawczego do ustalenia z inwestorem. 

Cały osprzęt zostanie wymieniony na nowy. 

Zaleca się usunięcie starego oprzewodowania. 

C. Zasilanie urządzeń instalacji sanitarnych 

Główne urządzenia klimatyzacyjne zasilane będą z rozdzielnicy głównej oraz tablic piętrowych. 
Zasilanie poszczególnych obwodów z rozdzielnic i tablic informacyjnych z uwzględnieniem 
wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardów 
technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji. 

D. Zasilanie gwarantowane 

Napięciem gwarantowanym zasilane będą nowobudowane systemy: 
 telewizji przemysłowej CCTV; 
 kontroli dostępu; 
 wideodomofonów; 
 sygnalizacji włamania i napadu; 
 zasilanie depozytorów kluczy – Zamawiający planuje montaż 3 sztuk depozytorów. 

Na każde gniazdko RJ – 45 zgodnie z częścią telekomunikacyjną musi przypadać 1 gniazdo 
zasilania dedykowanego DATA 230V 16A. Gniazda wtykowe DATA w kolorze czerwonym z kluczem 
uprawniającym. Okablowanie w pomieszczeniach należy prowadzić natynkowo w istniejących 
listwach instalacyjnych lub poprzez ich dołożenie. W przypadku braku miejsca w rozdzielnicach,  
w niezbędnym zakresie Wykonawca dokona budowy dodatkowych rozdzielnic piętrowych  
dla przedmiotowej instalacji. 
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E. Informacje pozostałe 
 
Urządzenia i materiały 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać polskim normom. Wyroby budowlane muszą spełniać polskie 
przepisy dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu. Wykonawca zobowiązany 
jest do uzyskania przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Wykonanie robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, 
warunkami technicznymi i niniejszą specyfikacją. 

Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi    
Wykonawca. 

Próby: 

Należy wykonać próby, pomiary, rozruchy instalacji i urządzeń zgodnie z polskimi normami, 
regulacjami prawnymi i wymaganiami dostawców urządzeń i systemów. 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować między innymi: 

 zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń   
z dokumentacją techniczną, krajową deklaracją właściwości użytkowych, normami, 
oceną techniczną, certyfikatami; 

 poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany; 
 prawidłowość wykonania połączeń przewodów; 
 pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
 pomiar rezystancji izolacji instalacji – wykonać dla każdego obwodu oddzielnie  

od  strony zasilania; 
 pomiar rezystancji uziemienia; 
 próbę wytrzymałości elektrycznej; 
 próbę działania; 
 poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi; 
 pomiar spadku napięcia; 
 pomiar natężenia oświetlenia; 
 sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń; 
 prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków 

środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania; 
 prawidłowość rozmieszczania elementów na obiekcie; 
 sprawdzenie zachowania odległości między instalacjami; 
 sprawdzenie poprawności działania instalacji; 
 sprawdzenie poprawności współdziałania systemów; 
 prawidłowość rozmieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji; 

wykonanie dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych  
do dokumentacji technicznej. 
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby 
poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny 
niezgodności. 
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Uwaga ogólna – istniejący stan instalacji elektrycznej został opisany w: „ekspertyzie technicznej 
istniejącej instalacji znajdującej się w budynku (LIPSK I) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji przy ul. A. Pawińskiego 17/21 w Warszawie”. Z SIERPNIA 2019 załączonej  
do niniejszego opracowania. 

Po stronie Wykonawcy jest wykonanie wszystkich robót towarzyszących instalacyjnych  
i budowlanych niezbędnych do prawidłowego wykonania instalacji. 

 2.4.Wymagania dotyczące  wykonania robót budowlanych 

 Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane związane z przekazaniem  
do użytkowania pomieszczeń, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową 
(wielobranżową).  

 Roboty rozbiórkowe  materiałów budowlanych i instalacji wykonać zapewniający 
prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie nowego wykończenia/instalacji. 

 Roboty montażowo - instalacyjne wykonać w zakresie niezbędnym do osiągnięcia 
zamierzonego efektu, wraz z próbami, pomiarami i badaniami niezbędnymi  
do przekazania do użytkowania. 

 Wszystkie wmontowywane urządzenia i  materiały muszą być nowe i posiadać  
atesty, certyfikaty i dopuszczenia do obrotu na terenie krajów UE. 

 Demontaże i rozbiórki w zakresie projektu uwzględniają wywóz i utylizację odpadów.  
 Wywóz gruzu i odpadów powstałych w trakcie robót, utylizację odpadów, wykona 

Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt.  
 Wszystkie inne prace niezbędne do kompletnego zrealizowania zadania, uzyskania 

wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień związanych z przekazaniem                    
do użytkowania. 

 Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie celu spoczywa na Wykonawcy.  
 Należy uwzględnić prowadzenie prac w sposób zapewniający normalne 

użytkowanie pozostałych części obiektu znajdujących się w pobliżu miejsca 
prowadzenia prac. 

 Wszelkie wyłączenia prądu muszą być ustalone z Zamawiającym i nastąpić po 
wyrażeniu na nie zgody przez Zamawiającego. 

 Należy uwzględnić prowadzenie prac również w dni wolne ustawowo od pracy jeżeli 
zajdzie taka potrzeba. 

 Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć prowadzone roboty i zapewnić 
przestrzeganie przepisów BHP .  

 2.5. Wymagania dotyczące terenu budowy 

 Plac budowy zostanie przekazany odrębnym protokołem.  
 Wykonawca prowadzić będzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, 

oświetlonym i oznaczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 Wykonawca wykona i zapewni zasilanie w wodę i energię elektryczną na potrzeby 

robót -  własnym staraniem i na własny koszt (podliczniki) - opłaty z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.  

 Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbędnego dostępu do placu budowy.  
 Zadba by nie spowodować zniszczeń ani zanieczyszczeń dróg i obiektów 

istniejących, a ewentualne uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. 
Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymane w czystości  i wolne od przeszkód.  

 Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem zapewni zaplecza socjalne dla 
swoich potrzeb oraz zaplecze biurowe. 

 Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez 
wystawienie tablicy informacyjnej z wypełnionymi danymi zgodnie z Rozp. Ministra 
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Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 2018  poz. 963 z poźń zm.).  (jeżeli 
będzie wymagane). 

 Kierownik budowy sporządzi plan BIOZ i zgłosi prowadzone prace wraz ze 
stosownymi dokumentami do właściwego organu (jeżeli będzie wymagane).  

 Wykonawca odpowiada za plac budowy od chwili przekazania placu do uzyskania 
decyzji na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane).  

 Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie 
wykonywania umowy i będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie robót.  

 Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz 
pod nadzorem osób odpowiedzialnych za BHP. 

 Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na 
poziomie, co najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy.  

 Wykonawca winien przedsięwzięć wszelkie środki, aby zabezpieczyć roboty przed 
pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu p.poż oraz poprzez wyznaczenie dróg 
ewakuacyjnych dla osób przebywających na placu budowy.  

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wszystkie maszyny i narzędzia 
muszą posiadać znak bezpieczeństwa B, 

 Instalacje zasilające wszelkie znajdujące się na terenie budowy urządzenia 
elektryczne i elektronarzędzia winny być zgodne z wymaganiami określonymi w PN-
HD 60364-7-704:2010 „Instalacje na terenie budowy i rozbiórki”. 

 

 2.6. Zgodność z prawem  

 Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami                            
i przepisami obowiązującymi w Polsce, jak również normami polskimi  
i odpowiednimi normami europejskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do 
robót dla działań podejmowanych przy realizacji zamówienia.  

 Niezależnie od wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien 
postępować zgodnie z następującymi polskimi regulacjami prawnymi: prawo 
budowlane, ustawa o odpadach, prawo ochrony środowiska, kodeks pracy  
i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy i higieny pracy oraz 
przepisy ppoż.  Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego i UE. 

 Dokumentację Projektową należy bezwzględnie uzgodnić przez rzeczoznawcę ds. 
BHP i p.poż oraz Sekcję Ochrony Pracy Komendy Stołecznej Policji. 

 

 2.7.  Warunki wykonania i odbioru 
 

Na etapie projektowania:  

 wymaga się od Wykonawcy uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem 
merytorycznym z Zamawiającym przed złożeniem jej do odpowiednich instytucji  
w celu uzyskania stosownych uzgodnień i pozwoleń. 

 Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez uprawnionych projektantów, 
a zastosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, wolne od wad i spełniać 
wymogi odpowiednich obowiązujących norm i przepisów prawa. 

Na etapie wykonania robót:  

 Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 
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wyniki działalności w zakresie: organizacji robót, zabezpieczenia osób trzecich, 
ochrony środowiska, warunków bhp, zabezpieczenia terenu i robót, zabezpieczenia 
ciągów komunikacyjnych  przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych 
robót. 

 Do rozpoczęcia robót budowlanych można przystąpić dopiero po dokonaniu 
stosownych zgłoszeń i uzyskaniu pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane). 

 Przedmiot zamówienia w części budowlanej, oraz instalacyjnej zostanie wykonany  
w całości z materiałów własnych Wykonawcy.  

 Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich norm i przepisów prawa, a Wykonawca będzie 
posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu 
zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  

 Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonanych robót, w celu zapewnienia 
współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonanych robót. Zamawiający 
przewiduje  ustanowienie koordynatora zadania oraz inspektorów nadzoru.  

Kontroli będą podlegały w szczególności:  

 rozwiązania projektowe w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym i warunkami umowy. 

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających  ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 
zawartymi w projekcie. 

 Jakość, terminowość i dokładność wykonania prac.  
 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego). 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

 Kompletny operat kolaudacyjny wraz z dokumentacją powykonawczą, tj. 
dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 
robót i instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  
i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań - protokoły, 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa . 
 Zestawienie środków trwałych według załączonego do umowy wzoru. 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych  
i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
Ponadto wykonawca robót elektrycznych winien przygotować do odbioru końcowego: 

 Projekt Powykonawczy z oświadczeniami projektanta i kier. robót o wykonaniu robót, 
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 Specyfikacją materiałową zastosowanych materiałów, 
 Protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
 Metrykę urządzenia piorunochronnego, 
 Protokół pomiaru oporności uziomów i ciągłości przewodów odprowadzających  

wraz ze świadectwem wzorcowania miernika i uprawnienia pracowników SEP 
(kategoria D- dozór i E – eksploatacja) wykonujących pomiary, 

 Atesty i dopuszczenia dla materiałów i urządzeń oraz stosowanych aparatów, 
 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać użytkownikowi wszystkie znajdujące się w jego 
posiadaniu materiały umożliwiające prawidłową eksploatację obiektu. 

 
Wzory poszczególnych dokumentów wykonać wg. dostępnej literatury branżowej. 

 
 2.8. Wytyczne ogólne dla oferenta 

 
• Podstawowe znaczenie dla kalkulacji ceny ofertowej ma program funkcjonalno-

użytkowy, 
• Oferta powinna zawierać oddzielny kosztorys ofertowy dla branży elektrycznej, 
• Roboty budowlane należy prowadzić przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż., 
• W przypadku wątpliwości lub niejasności co do zakresu realizowanego zadania należy 

kierować zapytania do Zamawiającego przed wyznaczonym terminem otwarcia 
ofert, 

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność 
z obowiązującymi normami, dokumentacją techniczną, Specyfikacją Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, poleceniami  inspektora nadzoru, 

• Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy obowiązujące na terenie kraju 
robót, oraz wszelkie wytyczne i inne normy, w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w zupełności odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz stosowanie, również w 
imieniu Podwykonawców, 

• Wykonawca odpowiadać będzie za wszystkie szkody jakie mogą wyniknąć z jego 
winy w trakcie prowadzenia robót budowlanych zarówno w stosunku do 
Zamawiającego jak i osób trzecich, 

• Za wszystkie powstałe szkody spowodowane działalnością Wykonawcy ponosi on 
pełną odpowiedzialność finansową i cywilną,  a wszystkie uszkodzenia usunie i dokona 
ewentualnych napraw związanych z prowadzonymi robotami przed zakończenie 
wykonywania prac budowlanych, 

• Po zakończeniu robót Wykonawca dokona usunięcia skutków i ewentualnych napraw 
związanych z prowadzonymi prze siebie robotami, 

• Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu 
objętego robotami. 

II.  Załączniki 
 

Załącznik nr 1 – szkice graficzne parteru, I,II i III piętra; 
Załącznik nr 2 – ocena zanieczyszczenia powietrza; 
Załącznik nr 3 – ekspertyza techniczna instalacji elektrycznej; 
Załącznik nr 4 – Wytyczne WTI KSP w zakresie instalacji TI; 
Załącznik nr 5 – Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013 r; 
Załącznik nr 6 – dokumentacja zdjęciowa 
Załącznik nr 7 – Test LAN 

 


