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 1 OPIS OGÓLNY 

Wszystkie użyte w niniejszym dokumencie odwołania do aktów prawnych, norm, specyfikacji lub innych 
dokumentów źródłowych należy traktować jako odwołania do aktualnie obowiązujących. Celem rozwiania 
wątpliwości, gdy którykolwiek z przywołanych dokumentów zostanie zastąpiony nowszym, oferent ma 
obowiązek stosować się do dokumentu obowiązującego na dzień sporządzenia oferty. 

 

 1.1 KLASYFIKACJA ROBÓT WG SŁOWNIKA CPV 

74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego 
45000000-7 Roboty budowlane 
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
45300000-0 Roboty budowlane w zakresie instalacji 
45233140-2 Roboty drogowe 

 

 1.2 PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania są: 
o Rysunki koncepcyjne będące nierozłączną częścią niniejszego PFU 
o Zestawienie powierzchni wraz z wytycznymi rozwiązań materiałowych i wyposażenia 
o Inwentaryzacja zieleni 
o Uzgodnienia warunków technicznych możliwości przyłączenia sieci 
o Mapa zasadnicza 
o Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo Budowlane Dz. U. poz. 290 z 2016 r. wraz z późniejszymi 

zmianami 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019.1065. 
o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego Dz.U.2020.1609 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego Dz.U. 2013 poz. 1129 

o Polskie i europejskie Normy 
o Wizje lokalne na terenie planowanej Inwestycji 
o Uzgodnienia z Zamawiającym 
o Przepisy FINA 
o Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków 

sanitarno-higienicznych na pływalniach Warszawa, październik 2014 r. 



 

 Inwestor: Wrocławski Park Wodny Nr projektu: 808 

Adres: Wrocław, ul. Borowska 99 Data: 31.03.2021 

Tytuł 
zamierzenia: 

Kompleks basenowy składający się z krytych basenów 
wraz z częścią sanitarno – szatniową, częścią 
rekreacyjną (sauna, fitness) i technologiczną wraz z 
basenem zewnętrznym, zagospodarowaniem terenu, 
infrastrukturą techniczną i parkingami zewnętrznymi 

Branże: wielobranżowy 

Opracował: EO 

 

 
 

AP SZCZEPANIAK SP. Z O.O. - SP. KOM.  
ul. Pogodna 19, 53-022 Wrocław POLAND 

T: +48 71 360 74 88;  
F: +48 71 360 74 99 

E: biuro@apsz.com.pl 
www.apsz.com.pl Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 

0000275151, NIP: 8992597441 REGON: 020483218  

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY, strona nr 5 
 

Celem niniejszego opracowania jest przekazanie wytycznych do realizacji prac projektowych i budowlano 
montażowych w zakresie wykonania krytej pływalni z basenem zewnętrznym, parkingami, infrastrukturą 
techniczną przy ul. Wilanowskiej we Wrocławiu. 
W efekcie ma powstać obiekt sportowo- rekreacyjny służący mieszkańcom oraz uczniom pobliskiej szkoły. 
Na wykonawcy spoczywa zaprojektowanie i wykonania obiektu zgodnie z przepisami prawa. 

 

 1.3 ZAKRES OPRACOWANIA 

Program Funkcjonalno - Użytkowy został opracowany na potrzeby wykonania projektu budowlanego, 
wykonawczego oraz wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. W programie przedstawiono 
założenia i wymagania w zakresie: 

o planowanej inwestycji 
o formy i sposobu przekazania dokumentacji 
o wytycznych do opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
o wykonania i odbioru robót 
o dodatkowych obowiązków Wykonawcy 

 

 2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I ZAKRES PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 2.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Inwestycja obejmuje wykonania dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na budowę, oraz projektu wykonawczego wraz z niezbędnymi elementami 
projektów warsztatowych. Na podstawie wykonanych projektów należy wybudować budynek krytej pływalni 
z trzema nieckami basenowymi, saunami, siłownią, salą fitness, pomieszczeniami szatniowymi i 
sanitarnymi, pomieszczeniami technicznymi i socjalnymi oraz basen zewnętrzny sezonowy (czynny w 
okresie letnim) wraz z zagospodarowaniem terenu. Dodatkowo należy wykonać infrastrukturę 
komunikacyjną, techniczną, małą architekturę, zieleń niską i wysoką. 
W zakresie Inwestycji są również rozbiórki obiektów i infrastruktury istniejącej na działce. W ramach 
budowy należy wywieźć i zutylizować grunty nasypowe w formie hałdy znajdującej się w miejscu 
planowanych miejsc parkingowych. 
 
Podstawowe wielkości Inwestycji: 

lokalizacja północno – wschodnia część miasta Wrocław 
działka dz. nr 58/1, AM – 20, obręb Zakrzów. 
adres Wrocław, ul. Wilanowska 
przeznaczenie obiektu użyteczność publiczna, funkcja sportowo - 

rekreacyjna 
przeznaczenie funkcjonalne powierzchni pływalnia kryta, siłownia, sala fitness, saunarium, 
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zespół szatniowo – sanitarny, sauny, pomieszczenia 
techniczne, socjalne, magazynowe, gastronomia 
sezonowa; 
zewnętrzny basen rekreacyjny, powierzchnie 
wypoczynkowe wokół niecek basenowych, 
powierzchnie trawiaste, boisko do piłki plażowej, 
ciągi piesze i jezdne, parkingi; 

powierzchnia terenu objęta inwestycją 9008m2 
powierzchnia zabudowy 1733m2 
powierzchnia całkowita 4213,34m2 
powierzchnia użytkowa 3747,44m2 
kubatura brutto 23685,73m3 
ilość kondygnacji naziemnych/wszystkich 2 naziemne i 1 podziemna 
wysokość budynku 9,95m 
grupa wysokości budynku niski 
 

 2.2 ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

A. Prace przygotowawcze: 
o sporządzenie mapy do celów projektowych 
o wykonanie operatów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do celów projektowych 
o inwentaryzacja sieci 
o wykonanie badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym do wykonania projektu 
o uzyskania warunków przyłączenie od gestorów sieci 
o uzgodnienie z zarządcą drogi warunków wykonania zjazdów 
o uzyskania niezbędnych dokumentów i decyzji administracyjnych koniecznych do wykonania 

projektu budowlanego i wykonawczego 
o sporządzenie oceny oddziaływania obiektu 

 
B. Projekt budowlany i wykonawczy: 
o sporządzenie projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z 
uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów 

o uzyskanie ostatecznej Decyzji Pozwolenia na Budowę 
o sporządzenie projektu wykonawczego dla budynku oraz zagospodarowania terenu w zakresie 

określającym w sposób jednoznaczny zakres, ilość, jakość i sposób wykonania robót 
o projekt wykonawczy należy sporządzić z podziałem na branże (architektura, konstrukcja, instalacja 

elektryczna, instalacja niskoprądowa i teletechniczna, instalacja sanitarna i wentylacji, instalacja 
technologii basenowych, drogi, zagospodarowania terenu, sieci, przyłącza, zieleń) 
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o jeśli okaże się niezbędne należy również wykonać stosowne dokumentacje wykonawcze w 
zakresie organizacji placu budowy, organizacji ruchu zastępczego itp. 

o sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (SST) 
o wykonanie projektu aranżacji wnętrz 
o wykonanie projektów warsztatowych 
o uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z planowaną Inwestycją 
o jeśli okaże się niezbędne należy również wykonać projekt nasadzeń zastępczych 
o pełnienie nadzoru autorskiego do czasu uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie 

 

 2.3 FORMA I SPOSÓB OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

A. Dokumentacji musi być sporządzona przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane 
do projektowania w oparciu o SIWZ, PFU, koncepcję. 

B. Dokumentacja powinna być opracowana w formie planów, rysunków, opisów. 
C. Przyjęte rozwiązania projektowe, powinny odzwierciedlać założenia niniejszego PFU, w przypadku 

konieczność wykonania innych rozwiązań każdorazowo winny one być uzgodnione z 
Zamawiającym. 

D. Dokumentacja konieczna do opracowania składa się z: 
D1) Projektu budowlanego sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z 
uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń. 
D2) Projektu wykonawczego, który jest uszczegółowieniem projektu budowlanego tak aby na jego 
podstawie w sposób jednoznaczny umożliwić wykonanie prac budowlano-montażowych. Projekt 
wykonawczy należy sporządzić dla następujących branż: 

o architektura 
o konstrukcja 
o instalacje elektryczne wraz z przyłączami i sieciami 
o instalacje niskoprądowe i teletechniczne wraz z przyłączami i sieciami 
o instalacji sterowania BMS 
o instalacji sanitarnych wraz z przyłączami i sieciami 
o instalacji gazowej wraz z przyłączami i sieciami 
o instalacji wentylacji i klimatyzacji 
o drogowej wraz z projektem zjazdów 
o zieleni niskiej i wysokiej 
o zagospodarowania terenu wraz z małą architekturą 

D3) Wszystkich niezbędnych warunków przyłączenia i wykonania, decyzji, opinii, postanowień, 
uzgodnień i pozwoleń. W szczególności warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, przyłącza do sieci elektrycznej, uzgodnienia zjazdów z 
zarządcą drogi, uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na zrzut wody z wykopu, uzgodnienia 
przyłączy teletechnicznych. 
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D4) Projektu aranżacji wnętrz. 
D5) Specyfikacji technicznych dla wszystkich branż SST. 
D6) Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia będącej podstawą do sporządzenia planu BIOZ 
na etapie realizacji. 
D7) Harmonogramu rzeczowo- finansowego 
D8) Projektów warsztatowych w zakresie robót tego wymagających, w szczególności wykonania 
niecek stalowych, konstrukcji stalowych, konstrukcji drewnianych i innych wymaganych przez 
Zamawiającego. 
D9) Projektów ruchu zastępczego. 
D10) Projektów wpięć wymaganych przez gestorów sieci 

E. Dodatkowo należy sporządzić 
E1) Dokumentacje powykonawczą w zakresie niezbędnym do uzyskania Pozwolenia na 
Użytkowania. 
E2) Dokumentację powykonawczą w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym zawierającą 
rysunki wraz z naniesionymi wszystkimi zmianami, dokumenty formalne w tym oświadczenia 
kierownika budowy i kierowników robót o wykonaniu Inwestycji zgodnie z projektem i przepisami 
prawa, dokumenty materiałów o dopuszczeniu do obrotu na rynku budowlanym, dokumenty 
urządzeń, instrukcje obsługi, warunki gwarancji. 
E3) Zestawienie materiałów i urządzeń z określeniem wartości. 
E4) Instrukcja obsługi i eksploatacji z podziałem na podstawowe branże wraz z harmonogramem 
przeglądów technicznych 

F. Każdy dokument musi być przekazany Zamawiającemu do akceptacji. 
 

 2.4 ZAKRES PRAC BUDOWLANO- INSTALACYJNO- MONTAŻOWYCH 

Prace należy prowadzić w oparciu o projekt wykonawczy, budowlany, specyfikacje techniczne, SIWZ, PFU. 
W szczególności należy wykonać: 

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

funkcjonowania szkoły 
o demontaż istniejących elementów wraz z utylizacją 
o wycinkę drzew i krzewów wraz z wywozem i utylizacją 
o zabezpieczenie drzew i zieleni do pozostawienia 
o wykonanie „przekładek” sieci i uzbrojenia terenu jeśli znajdują się w kolizji z planowaną inwestycją 
o wykonanie przyłączy wszystkich niezbędnych mediów na potrzeby budowy 
o tyczenie geodezyjne budynku, elementów zagospodarowania, sieci i instalacji 
o wykonanie robót geotechnicznych i ziemnych wraz z wywiezieniem nasypu w miejscu 

planowanego parkingu 
o wykonanie przyłączy, elementów sieci i instalacji zewnętrznych oraz podposadzkowych 
o wykonanie robót fundamentowych i izolacyjnych 
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o wykonanie robót konstrukcyjnych budynku i niecki basenowej 
o wykonanie robót zagospodarowania terenu wraz z parkingiem, drogami, małą architekturą 
o wykonanie nasadzeń zieleni 
o wykonanie ogrodzenia docelowego 
o montaż stolarki i ślusarki wraz z wyposażeniem 
o wykonanie instalacji uzdatniania wody basenowej 
o wykonanie robót montażowych niecki stalowej zewnętrznej 
o wykonanie instalacji elektrycznych wraz ze stacją transformatorową, linią zasilającą 
o wykonanie instalacji niskoprądowych 
o wykonanie instalacji fotowoltaicznych 
o wykonanie instalacji źródła ciepła 
o wykonanie instalacji gazowej  
o wykonanie instalacji grzewczej 
o wykonanie instalacji ciepła technologicznego 
o wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji 
o wykonanie instalacji wodociągowej 
o wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej  
o wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej 
o prace wykończeniowe 
o dostawa i montaż wyposażenia stałego i ruchomego 
o prace demontażu zaplecza budowy 
o uporządkowanie terenu i odtworzenia 
o uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie 

Dodatkowo w ramach prowadzonych prac należy przewidzieć nadzór archeologiczny i saperski. 
 

 2.5 UZUPEŁNIAJĄCE INFORMACJE DLA WYKONAWCY 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na 
trwałym nośniku danych. Wersja elektroniczna musi być identyczna z papierową. 
Wersję elektroniczną należy przekazać w formacie plików edytowalnych i nieedytowalnych. 
W wersji elektronicznej w formacie pdf wszystkie rysunki muszą być zapisane do pojedynczych plików 
identycznych jak strony wersji papierowej, ponadto wersja elektroniczna musi zawierać podpisy i pieczątki 
identyczne jak wersja papierowa. 
W wersji elektronicznej oprócz plików w formacie pdf należy przekazać edytowalne pliki zarówno opisów 
jak i rysunków. Dopuszczalne formaty części opisowej (docx, doc, rtf). Dopuszczalne formaty części 
rysunkowej (dwg). W przypadku chęci zastosowania innego systemu zapisu, każdorazowo należy to 
uzgodnić z Zamawiającym. 
W przypadku wydruku rysunków z programu graficznego należy zoptymalizować pliki w taki sposób, aby 
mogły być użytkowane na przeciętnym komputerze biurowym. Również w przypadku skanowania 
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dokumentacji, rozdzielczość należy dostosować w taki sposób aby wszystkie elementy były czytelne i 
jednocześnie rozmiar pliku umożliwiał obsługę na przeciętnym komputerze biurowym. 
 
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją  
projektową, przekaże oświadczenia o:  

a) przekazaniu autorskich praw zależnych, majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw 
zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia,  

b) kompletności dokumentacji,  
c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć,  
d) zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i 

normami,  
e) nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich. 

 
Funkcje projektantów poszczególnych branż winny być sprawowane przez osoby które posiadają stosowne 
uprawnienia budowlane do projektowania i spełniać wymagania SIWZ. Osoby te muszą posiadać 
zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów lub Architektów. 
 
Dokumentacje należy przekazać w następujących ilościach: 

a) Projekt budowlany - 4 egzemplarze wersji papierowej oraz 2 nośniki wersji elektronicznej. 
b) Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia - 4 egzemplarze wersji papierowej oraz 2 nośniki wersji 

elektronicznej. 
c) Projekt wykonawczy wielobranżowy - 3 egzemplarze wersji papierowej oraz 2 nośniki wersji 

elektronicznej. 
W ramach przekazanej dokumentacji należy dołączyć oryginały uzgodnienie, pozwoleń, decyzji, warunków, 
operatów geodezyjnych, map do celów projektowych. 
 

 2.6 DODATKOWE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY 

 
a) Projektowania elementów małej architektury zgodnie ze standardami i wytycznymi przyjętymi dla 

miasta Wrocławia 
b) Spełnienia standardów systemu rowerowego miasta Wrocławia 
c) Stosowania wytycznych ZDIUM dotyczących odwodnienia drogowego 
d) Wykonania operatów kolaudacyjnych dla poszczególnych etapów robót 
e) Wystąpienia z wnioskiem do Zamawiającego o wypełnienie oświadczenia B-3 O4 o prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane w terminie 30 dni przed planowanym terminem 
złożenia wniosku o uzyskanie warunków technicznych, decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień i 
stosownych odstępstw 
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 3 WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 3.1 WARUNKI FORMALNO - PRAWNE 

Projektowany obiekt znajduje się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej. W związku z tym na etapie procesu 
projektowego należy ten aspekt przeanalizować z uwagi na zasięg obszaru oddziaływania obiektu i 
realizacji robót.  
Zważając na bliskość placówki oświatowej oraz zwartą zabudowę wielorodzinną należy ograniczyć emisję 
hałasu podczas wykonywania całości robót budowlanych. Podobne ograniczenia należy przewidzieć w 
stosunku do emisji pyłów i zanieczyszczeń. 
Komponenty środowiskowe nie ulegną istotnym zmianom w stosunku do stanu istniejącego.  
Przedsięwzięcie nie przewiduje bezpośredniego oddziaływania transgranicznego. 
Teren objęty przedmiotowym opracowaniem jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego i Inwestycję należy realizować zgodnie z wytycznymi obowiązującego MPZP.  
 
Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 
szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 
potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu 
zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski, powołując do tego Zespół Nadzoru (Inżynier Rezydent), nad 
wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 
 
Podane w niniejszym dokumencie informacje i wytyczne nie zwalniają oferentów z oceny warunków 
związanych w wykonaniem przedmiotu przetargu, tym samym wyklucza się możliwość roszczeń 
Wykonawcy z tytułu błędów kalkulacji ceny lub pominięcia w wycenie elementów niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy. 
 
Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań 
materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia. Dokumentację techniczna na 
budowę przedmiotu zamówienia należy wykonać w oparciu o koncepcję będącą integralną częścią 
niniejszego PFU. 

 

 4 WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

 4.1 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

A1) Wykonanie całości przedsięwzięcia musi być zgodne z obowiązującymi przepisami, wszelkimi 
aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia. 
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A2) Wykonawca oszacowując ilości i zakres robót wynikających z zamówienia, ma świadomość, 
że wskazania niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego  są orientacyjne i mogą ulec 
zmianie po opracowaniu dokumentacji budowlanej i wykonawczej. 
 
B1) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 
poz. 1126 wraz z późniejszymi zmianami) 
 
C1) Zamawiający ustanowi nadzór Inwestorski wraz z Inspektorami Nadzoru dla poszczególnych 
branż. 
C2) Wykonawca w ramach wartości podstawowej umowy przygotuje i utrzyma zaplecze budowy. 
W tym na potrzeby Zamawiającego: 
o trzy pomieszczenia biurowe (3 kontenery lub równoważne powierzchniowo obiekty) wraz z 

energią elektryczną, dostępem do sieci Internet, utrzymaniem czystości pomieszczeń. 
Pomieszczenia muszą być wyposażone łącznie w minimum 6 biurek wraz z kontenerkami oraz 
fotelami obrotowymi, 8 szaf zamykanych na klucz o wymiarach nie mniejszych niż 180x80x40, 
6 krzeseł zwykłych. Kontenery muszą posiadać klimatyzację. 

o salę konferencyjną wyposażoną w stoły oraz krzesła dla minimum 20 osób, rzutnik 
umożliwiający prezentacje ze sprzętu komputerowego 

o sanitariat wraz z zapewnieniem utrzymania czystości i dostępności środków sanitarnych 
(mydło, papier toaletowy, ręczniki itp.) 

o dodatkowo Wykonawca zapewni zespołowi nadzoru inwestorskiego wielofunkcyjne urządzenie 
drukujące, kopiujące wraz z materiałami eksploatacyjnymi, do wyłącznej dyspozycji 
przedstawicieli Zamawiającego.  

 
D1) Wykonawca po przejęciu placu budowy ogrodzi całość terenu oraz wykona oznakowanie 
(wraz z tablicą informacyjną) zgodne z przepisami. 
D2) Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca wykona ocenę wpływu robót na przyległe obiekty i 
elementy małej architektury oraz będzie je monitorował za pomocą urządzeń geodezyjnych przez 
cały okres realizacji robót wraz z dokumentowaniem tego monitorowania. W przypadku 
stwierdzenia braku zagrożenia dla takich obiektów, Wykonawca złoży Zamawiającemu stosowne 
oświadczenie na piśmie. 
D3) Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które  
powstały w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego 
zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejścia w teren będący dotychczas w 
użytkowaniu osób trzecich, do przywrócenia go do stanu poprzedniego, odbudowy uszkodzonej 
infrastruktury. 
D4) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych 
oraz innych opłat niezbędnych do budowy, ukończenia, uruchomienia i eksploatacji do czasu 
odbioru końcowego całości Robót zgodnie z Umową. 
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D5) Wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu robót powinny być 
nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i obowiązujących przepisów, mieć wymagane 
polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiadać wymaganiom 
niniejszego PFU, projektu budowlanego i projektów wykonawczych, PZJ. Materiały powinny być 
akceptowane przez Zamawiającego przed ich wbudowaniem wg wzorów i procedur uzgodnionych 
z Zamawiającym. Składowanie materiałów powinno być zgodne z zaleceniami producentów tych 
materiałów i nie utrudniać funkcjonowania przyległych terenów oraz nie wpływać na środowisko. 
Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów i wyrobów budowlanych 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
D6) Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki 
wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r. poz. 21). 
D7) Niezbędną wycinkę drzew i krzewów Wykonawca powinien prowadzić wyłącznie po 
uzgodnieniu ze specjalistą przyrodnikiem. Wszystkie koszty związane z wycinką i usunięciem 
karpni zostały ujęte w cenie Wykonawcy. 
D8) Prace na czynnych sieciach należy wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem 
właścicieli lub zarządców tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociągowej należy zapewnić 
ciągłość dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomić zarządców i innych użytkowników o 
prowadzonych robotach oraz ewentualnych przerwach w dostawie wody. Podczas przebudowy 
sieci kanalizacyjnej należy zapewnić ciągły przepływ ścieków komunalnych na przebudowywanym 
odcinku. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich wyłączenia, należy 
dostosować się do wymogów stawianych przez właścicieli tych sieci. 
D9) Wykonawca zobowiązany będzie do uczestnictwa w organizowanych przez Zamawiającego 
naradach, radach koordynacyjnych i innych wyznaczonych spotkaniach. Zamawiający sporządzi 
protokół z każdego spotkania, do którego Wykonawca może wnieść uwagi w terminie 2 dni od 
przekazania protokołu. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokołach uważa się za wiążące. 
D10) Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram robót, i zatwierdzi go wraz z 
Zamawiającym. W przypadku konieczności harmonogram będzie aktualizowany, jednakże terminy 
umowne nie mogą ulec zmianie. 
D11) Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia Program Zapewnienia 
Jakości. Dokument należy podzielić na poszczególne zakresy robót przewidziane przez 
Wykonawcę. Dopuszcza się przedstawienie dokumentu dla poszczególnych robót w terminie 
późniejszym, jednak nie mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem danych robót. 
 

 4.2 WSKAŹNIKI JAKOŚCIOWE 

Materiały, instalacje, urządzenia przewidziane do zastosowania w ramach wykonania przedmiotowej 
inwestycji opisano za pomocą cech technicznych i jakościowych zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. W przypadku wskazania nazwy producenta należy traktować ją jako wytyczne 
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jakościowe i techniczne dla danego materiału. Tym samym dopuszcza się stosowanie materiałów o 
parametrach nie gorszych niż wyszczególnione w niniejszym PFU. 
Dla oceny równoważności materiału należy kierować się cechami techniczo - użytkowmi, jakościowymi, 
estetycznymi. 
 
Nie dopuszcza się zmniejszenia parametrów powierzchni, wymiarów określonych w niniejszym PFU i jego 
załącznikach. Podane parametry należy traktować jako minimalne.  
 
Szacowane parametry obiektu: 
powierzchnia terenu objęta inwestycją 9008m2 
powierzchnia zabudowy 1733m2 
powierzchnia całkowita 4213,34m2 
powierzchnia użytkowa 3747,44m2 
powierzchnia lustra wody basenów wew. 471m2 
powierzchnia lustra wody basenów zew. 500m2 
powierzchnie utwardzone 2671m2 
powierzchnia plaży z betonu odciskanego 668m2 
powierzchnia nieutwardzona 3436m2 

 

 4.3 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE 

Szczegółowe właściwości przedstawiono w: 
o Załączniku nr 1 – Projekt koncepcyjny 
o Załączniku nr 2 – Zestawienie powierzchni pomieszczeń wraz z wyposażeniem 
o Załączniku nr 3 – Zestawienie powierzchni terenów zewnętrznych wraz z wyposażeniem 

 

 5 SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Obiekt należy zaprojektować i wykonać w uwzględnieniu minimalnego okresu eksploatacji 50 lat. 
 

 5.1 MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Wszystkie materiału i urządzenia muszą być zgodnie z postanowieniami Umowy, wymogami Prawa 
Budowlanego oraz przepisami mającymi zastosowanie do materiałów i urządzeń w obrocie na rynku 
budowlanym. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
zatwierdzonego programu zapewnienia jakości PZJ. 
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Przy doborze materiałów i urządzeń Wykonawca uwzględni późniejsze koszty eksploatacyjne i dobierze 
rozwiązania w taki sposób, aby zapewnić minimum obsługi w okresie eksploatacji.  
 
Przed wybudowaniem wszystkie materiały muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. 
 

 5.2 BEZPIECZEŃSTWO I UŻYTECZNOŚĆ 

Propozycje projektowe powinny zapewniać wysoka estetykę, funkcjonalność i ekonomikę użytkowania, 
projekty powinny być czytelne i jednoznaczne a zawarte w nich rozwiązania projektowe muszą zawierać 
komplet informacji zapewniających finalnie pełne bezpieczeństwo użytkowania obiektu.   
Wszelkie projektowane i istniejące sieci i instalacje infrastruktury technicznej (o ile to możliwe) powinny być 
lokalizowane, tak aby konieczność usunięcia ewentualnej awarii sieci nie pociągała za sobą konieczności 
niszczenia nawierzchni lub innych elementów infrastruktury. 
W szczególności funkcje i podział poszczególnych pomieszczeń winny być tak przeprowadzone aby 
obsługa osobowa była maksymalnie ograniczone, a łatwość posługiwania się całością obiektu przez 
klientów była intuicyjna i możliwe prosta. 
 

 5.3 PROJEKTOWANIE 

Dokumentację projektową należy przygotować zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 2.2., 2.3. 
 

 5.4 PLAC BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy. Wykonawca 
zobowiązuje się do wskazania Kierownika Budowy zgodnego z zapisami SiWZ i zapisami umowy oraz 
zgłoszenia rozpoczęcia robót wraz z rejestracją dziennika budowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy 
wszystkie posiadane dokumenty i opracowania projektowe dotyczące przedmiotu Inwestycji, a będące 
pomocne Wykonawcy.  
Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenie terenu budowy przez cały okres trwania realizacji, aż 
do dnia przekazania obiektu Zamawiającemu, jednocześnie nie krócej niż do uzyskania ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie. Wykonawca zabezpieczenie terenu budowy wykona w formie 
nieprzeziernego ogrodzenia pełnego, ciągłego, wjazd i wejście na budowę zostaną oznaczone i będą 
zamykane. Do dnia przekazania terenu budowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu Projekt 
Organizacji Placu Budowy, do którego Zamawiający ma prawo wnieść uwagi. Jednocześnie Projekt ten 
będzie załącznikiem do opracowanego przez Wykonawcę Planu BIOZ. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt wszelkich prac zabezpieczających i 
stosownych dokumentacji wymaganych przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej i logiką. 
Zapewnienie dostawy mediów (woda, energia elektryczne, odbiór ścieków, internet) spoczywa na 
Wykonawcy i zostało uwzględnione w cenie ryczałtowej kontraktu. 
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Wykonawca uwzględnił również wykonanie wjazdów tymczasowych na budowę wraz ze wszystkimi 
opłatami administracyjnymi z tego wynikającymi oraz kosztami zajęcia pasa drogowego przez cały 
okres istnienia zjazdów. Podobnie wykonawca uwzględnił koszty zajęcia pasa drogowego, projektu 
ruchu zastępczego, projektu docelowego, na potrzeby przebudowy sieci wody, elektrycznej, 
przyłączy: kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, wodociągowego, gazowego, elektrycznego, 
telekomunikacyjnego, wykonania wjazdu docelowego, wykonania elementów wynikających z 
uzgodnienia zjazdów ze ZDiUM i ZZM. 

 

 5.5 WYKONANIE ROBÓT 

 5.5.1 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Wszystkie prace należy prowadzić w sposób nieutrudniający funkcjonowania obiektów przyległych, w 
związku z znaczną bliskością zarówno obiektów zamieszkania zbiorowego jak i szkoły Wykonawca 
przewidzi dodatkowe zabezpieczenie eliminujące nadmierny hałas jak i wydostawanie się pyłów i innych 
substancji. 
Zamawiający na bieżąco będzie doglądał i kontrolował wykonywanie robót, w szczególności: 

o wszystkie dokumenty projektowe przed ich przekazaniem do realizacji muszą być zatwierdzone 
przez Zamawiającego 

o Wykonawca na bieżąco udostępni wyniki badań i dokumenty jakościowe wynikające z PZJ. W 
szczególności: 

i. badania wytrzymałościowe betonu, po zatwierdzeniu receptury, należy dokonywać zgodnie z 
polskimi normami, jednakże nie mniej niż 3 próbki na każdy betonowany element i nie mniej 
niż 3 próbki na każde 100 m3 betonu. Dodatkowo należy przewidzieć badanie betonu na inne 
zaprojektowane charakterystyki. 

ii. badania stopnia lub wskaźnika zagęszczenia wraz z modułem odkształcalności wtórnej, które 
to należy wykonać dla wszystkich elementów gruntowych pod budynki, fundamenty, drogi, 
chodniki. 

iii. pozostałe badania i sprawdzenia zgodnie z PZJ, wymaganiami producentów materiałów i 
urządzeń oraz wskazaniami Zamawiającego. 

 
Szczegółowy zakres odbiorów zostanie ustalony w PZJ, umowie i Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych, jednakże odbiory przez ustanowionego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego muszą być 
wykonywana przynajmniej w zakresie:  

o odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  
o odbiorów częściowych,  
o odbiory końcowego,  
o odbioru usunięcia wad i usterek   
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Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie inspektorom wszystkich robót zanikających oraz do 
inwentaryzacji geodezyjnej przez geodetę posiadającego stosowne uprawnienia. 

 
Przez odbiór częściowy rozumie się odbiór elementów zakończonych wynikający z harmonogramu 
rzeczowo- finansowego.  
Odbiór końcowy polega na odbiorze ilościowym i jakościowym całego przedmiotu zamówienia po 
zakończeniu wszystkich robót i uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie. Wykonawca zawiadomi pisemnie 
Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego zgodnie z zapisami umowy. Przed przystąpieniem do 
odbioru końcowego Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia takiego odbioru. 
 

 5.5.2 Zagospodarowanie terenu 

Zagospodarowanie terenu musi być zgodnie z wymaganiami MPZP, spełniać wymogi prawne i wymagania 
Zamawiającego. Teren robót musi być uprzątnięty, a wszystkie tereny przyległe uporządkowane                              
i doprowadzone do stanu uprzedniego. Dostęp do budynku jak i innych obiektów terenowych musi być 
wykonany bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  

 
Siedziska i ławki  
Ławka betonowa (beton architektoniczny) bez oparcia w kolorze jasnoszarym z siedziskiem drewnianym 
lub z deski kompozytowej w kolorze dąb/palisander/ orzech, odporna na wilgoć i warunki atmosferyczne.  
Opcjonalnie leżaki miejskie konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze RAL 7016/9005; siedzisko 
i oparcie z drewna malowanego w kolorze dąb/palisander/ orzech. 

 
Donice  
Donice betonowe (beton architektoniczny) odporne na wilgoć i warunki atmosferyczne.  
Wysokość donic - 70cm, grubość ścianki donicy - 15cm. Donice zintegrowane z ławkami (siedziskami) na 
obwodzie przy basenie zewnętrznym 

 
Kosze na śmieci  
Kosz z betonu architektonicznego z wkładem stalowym, pojemność 70L 

 
Stojaki na rowery  
Stojaki na rowery pojedyncze, wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo bez zaokrągleń, 
kątownik 60x60 mm łączony naprzemiennie (tworzący wrażenie przekroju kwadratowego), wysokość 75 – 
80 cm, długość 80 – 85 cm, trwale zamocowanie do podłoża, stojaki rozmieszczone w rozstawie co 80 cm 
z możliwością obustronnego przypinania rowerów.  

 
Miejsce na odpady  
Wiata śmietnikowa systemowa o powierzchni około 30 m2, zadaszona, zamykana. 
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Natryski zewnętrzne (schładzające) 
Ze stali nierdzewnej z antypoślizgowym brodzikiem ze stali nierdzewnej lub zintegrowane z nogomyjami 
zewnętrznymi. Wypływ wody uruchamiany przyciskiem czasowym. 

 
Taras  
Posadzka z desek tarasowych kompozytowych. Deska kompozytowa tarasowa gr. min 2 cm i szer. 14cm z 
kapinosami, jednostronnie drobnoryflowana (bosa stopa) kolor zgodny z projektem architektury.  

 
Ławki przy basenie 
Ławka betonowa (beton architektoniczny) (zintegrowana z donicami) bez oparcia w kolorze jasnoszarym z 
siedziskiem drewnianym lub z deski kompozytowej w kolorze dąb/palisander/ orzech, odporna na wilgoć i 
warunki atmosferyczne. 

 
Baseny zewnętrzne  
Stalowa niecka rekreacyjna z wydzieloną częścią brodzika dla dzieci. Powierzchnia lustra wody 500 m2. 
Wyposażona m.in w: schody z poręczami obustronnymi, drabinki wejściowe w niszach, grodź i balustradę 
oddzielające brodzik dla dzieci od pozostałej części niecki. (Szczegółowy opis w pkt 5.5.5) 

 
Wyposażenie basenów zewnętrznych:  

o basenowy wózek inwalidzki, 2szt.  
o dźwig dla osób niepełnosprawnych, elektryczny, zasilany akumulatorem, 2szt.  
o stanowiska dla ratowników na plaży basenów wykonane, ze stali nierdzewnej AISI o stabilnej 

konstrukcji. Odporne na różne związki zawarte w chlorowanej wodzie. Wysokości 210 cm, 3szt.  
o brodziki przejściowe (nogomyja) 
o brodzik przejściowy dostosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w prysznic 

schładzający, z włącznikiem czasowym, 1szt 
 

Plaża basenowa wokół niecki:  
Posadzka betonowa z utwardzeniem powierzchniowym posypką utwardzającą wykonana w technologii 
betonu odciskanego. Beton klasy min. C25/30 W8 zbrojony włóknami polimerowymi. Układ konstrukcyjny: 

o beton odciskany o odpowiedniej antypoślizgowości – min. 10 cm 
o warstwa poślizgowa 2x folia PE 
o warstwa izolacji termicznej XPS 300 – 10 cm 
o warstwa wyrównawcza z betonu C8/10 – 10 cm 

 
Boisko do plażowej piłki siatkowej  
Teren piaszczysty o wym. 14x26m (boisko o wym. 8x16m).  
Układ warstw:  

o przesiany i płukany piasek frakcji 1-3mm – 40cm kolor jasno żółty 
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o geowłóknina – 0,1cm  
o podbudowa z kruszywa – 10cm  
o grunt rodzimy  
o słupki z profilu aluminiowego, mocowane w tulejach osadzonych w piasku – 2szt.,  
o osłony słupków turniejowych do siatkówki -2 szt.  
o siatka turniejowa plażowa, PP, czarna z żółtą taśmą dookoła o szerokości 80 mm, - 1szt.  
o antenki - 2szt,  
o stanowisko dla sędziego - 1szt  
o taśmy wyznaczające pole gry - komplet. 

 
Ogrodzenia  
Ogrodzenie zewnętrzne - ogrodzenie panelowe modułowe o wys. 2,1 m stalowe ocynkowane.   
Wjazd na teren parkingu przez szlaban z urządzeniem kontroli wjazdu/wyjazdu o dł. ramienia min. 2,5m. 
Szlabany powiązane z systemem parkingowym. 
Ogrodzenie boiska do siatkówki plażowej – ogrodzenie z siatki z polipropylenu bezwęzłowego o okach 8x8 
montowana do słupków stalowych na fundamentach betonowych, wys. 4m. 
 

 5.5.3 Parkingi, chodniki, ciągi jezdne 

Układ komunikacyjny zaproponowany w załączniku graficznym przewiduje wykonanie: 
o 56 MP (w tym 3 NMP) dla samochodów osobowych – 717 m2 
o 130 MP (stojaków) dla rowerów 
o 114 m2 ścieżek z nawierzchni mineralnej 
o 643 m2 nawierzchni z kostki betonowej 
o 529 m2 nawierzchni chodników z kostki betonowej 
o 153 m2 nawierzchni żwirowych 
o 926 m2 dróg manewrowych z kostki betonowej 
o 279 m2 inni powierzchni utwardzonych 

 
Należy wykonać jeden zjazd z drogi publicznej zgodnie z uzgodnieniem ZDiUM wraz ze wszystkimi 
pracami wskazanymi w tym uzgodnieniu. 

 
Układ wysokościowy dróg dojazdowych, miejsc parkingowych należy dostosować do projektowanych 
rzędnych budynków, rzędnych przy drzewach przewidzianych do pozostawienia oraz terenu istniejącego 
na granicach działki Inwestora. Na drogach, miejscach parkingowych i chodnikach należy zaprojektować 
pochylenie poprzeczne w granicach 1,5 - 3,0 % w kierunku projektowanych odbiorników wód opadowych. 
Pochylenia podłużne na drogach, miejscach parkingowych oraz chodnikach należy kształtować w 
granicach od 0,7 % do 4,0 % w celu zapewnienie sprawnego odprowadzania wód opadowych. Wpusty 
uliczne lub odwodnienia liniowe należy zaprojektować na klasę obciążenia D 400 z materiałów odpornych 
na korozję. 
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Przekroje konstrukcyjne: 
Dla wszystkim elementów warstw konstrukcyjnych jezdni podłoże winno spełniać wymagania kategorii G1 
oraz powinno być zagęszczone i wyprofilowane. Dla ciągów jezdnych, chodników, miejsc postojowych 
wskaźnik zagęszczenia Is ≥0,99 i wtórny moduł odkształcenia E2≥100 Mpa 

o Warstwa ścieralna: kostka betonowa przeznaczona dla ruchu pojazdów mechanicznych o 
nacisku 100 kN/oś grubość 6-8cm 

o Podsypka cementowo-piaskowa 1:2 grubość 3cm 
o podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) 

stabilizowane mechanicznie grubość 25cm 
o Warstwa odsączająca: grunt niespoisty, niewysadzinowy o współczynniku filtracji k10>10x10^(-5) 

m/s grubość 15cm 
 

Krawężniki i obrzeża: 
o Krawężniki betonowe 15x 30 cm posadowione na ławie z oporem 
o Obrzeża betonowe 8x30 posadowione na ławie z oporem 
o Oporniki betonowe 12x25 posadowione na ławie z oporem 

 
Wymagane minimalne parametry krawężników, oporników i obrzeży  

o odporność na ścieranie – klasa 4(I)  
o wytrzymałość na zginanie – klasa 1 (S) - obrzeża i oporniki  
o wytrzymałość na zginanie – klasa 3 (U) - krawężniki  
o odporność na poślizg/poślizgnięcie – zadowalająca  
o trwałość (ze względu na wytrzymałość) – zadowalająca  
o nasiąkliwość – klasa 2 (B)  
o odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających– klasa 3(D) 

Na łukach należy zastosować krawężniki łukowe - krawężniki łukowe i proste muszą pochodzić od jednego 
producenta i posiadać ten sam przekrój porzeczne (kształt).   
 
Zaprojektowano wykonanie krawężników o następującym „świetle”:  

o 12cm - na odcinkach poza przejściami dla pieszych  
o 0cm – na wjazdach  
o 2cm – na przejściach dla pieszych (krawężnik obniżony) 

 
Wymagania minimalne kostki betonowe   

o kostki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1338.  
o kształt kostek należy przyjąć wg dokumentacji projektowej (cześć architektoniczna),.  
o struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.  
o odporność na warunki atmosferyczne (odporność na zamrażanie i rozmrażanie – klasa 3-D)  
o wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (T nie mniejsza niż 3,6 MPa)  
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o odporność na ścieranie - klasa 4-I  
o nasiąkliwość –klasa 2(B) 

 
Organizacja ruchu docelowego 
Należy opracować, zatwierdzić i wdrożyć projekt organizacji ruchu docelowego zarówno w zakresie dróg 
wewnętrznych, jaki i zjazdów publicznych. Ze szczególnym uwzględnieniem wymagań ZDiUM w 
zakresie oznakowania dróg i wykonania przebudowy elementów infrastruktury poza obszarem prac 
podstawowych.  

 
Znaki pionowe - wymagania:  

o tarcza znaku profilowana – wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 – 2 mm,  
o lico znaku – folia odblaskowa II typu,  
o obejmy z możliwością regulacji w zależności od rodzaju średnicy podpory (słupka),  
o słupek – rura stalowa ocynkowana o średnicy 60 mm – 70 mm,  
o wielkość znaków pionowych: znaki średnie (M), znaki małe (S) dla drogi rowerowej 

  
Znaki poziome - wymagania:  
Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej. 

 

 5.5.4 Nasadzenia zieleni 

W ramach inwestycji należy przewidzieć wykonanie nasadzeń w ilościach nie mniejszych: 
o Drzewa – o obwodzie pnia > 25 cm – 23 szt. 
o Drzewa – o obwodzie pnia > 15 cm – 34 szt. 
o Plaża trawiasta – 914m2 
o Pozostałe trawy i zieleń niska (w tym krzewy i rośliny ozdobne w obszarze wokół niecki 

zewnętrznej – 2157m2 
Dodatkowo przy plaży basenu zewnętrznego dobrać takie nasadzenia, które nie spowodują 
zanieczyszczenia plaży i niecki basenu zewnętrznego. 
Wykonawca w ramach umowy będzie dokonywał pielęgnacji terenów zielonych (z wyłączeniem podlewania 
i strzyżenia trawników) przez cały okres gwarancji. 
Zgodnie z uzgodnieniem ZZM należy wykonać nasadzenia zastępcze w ilości wskazanej przez ZZM. 

 

 5.5.5 Wykonanie i montaż niecki basenowej ze stali szlachetnej 

Przewiduje się wykonanie basenu zewnętrznego w konstrukcji stali nierdzewnej spawanej zgodnie z                             
PN-EN 10088-2. Szczegóły konstrukcyjne zostaną określone na etapie wykonywania projektu 
warsztatowego przez wybranego producenta niecki basenowej. 
Wymiary niecki: 20 m x 25 m 
Głębokość części rekreacyjnej: 1,35 m 
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Głębokość brodzika dla dzieci wydzielonego barierką ochronną: 0,3m 
 
5.5.5.1. Wymogi formalne dotyczące basenów ze stali nierdzewnej 
5.5.5.1.1. Materiały 

Ściany, rynny, konstrukcja wsporcza i dno niecki basenowej należy wykonać ze stali nierdzewnej 1.4404 
zgodnie z PN-EN 10088 część 2. Rury - stal nierdzewna nr 1.4436.  
Elementy skręcane – śruby stal nierdzewna A4.  
Skład chemiczny (w %) głównych gatunków stali wg PN-EN 10088-1: 

Lp. 
Oznaczenie 
stali 

C 
węgiel 

Si 
krzem 

Mn 
mangan 

P 
fosfor 

S 
siarka 

N 
azot 

Cr 
chrom 

Cu 
miedź 

Mo 
molibden 

Ni 
nikiel 

1.  1.4404  ≤ 0.03  ≤ 1.0  ≤ 2.0  
max  
0.045  

≤  
0.015  

≤ 0.11  
16.5 
÷  
18.5  

-  
2.0÷2.5  

10.0 ÷  
13.0  

2.  1.4462  ≤ 0.03  ≤ 1.0  ≤ 2.0  
max  
0.035  

≤  
0.015  

0.10 
÷0.2 
2  

21.0 
÷  
23.0  

-  
2.5÷3.5  

4.5÷  
6.5  

 
Wymagana minimalna grubość materiału: 

o ściana      2,5 mm 
o konstrukcja wsporcza   2,0 mm 
o rynna      2,0 mm 
o dno      1,5 mm 

 
5.5.5.1.2. Powierzchnia niecki basenu 

Powierzchnie ścian niecki zostaną wykonane z blachy stalowej walcowanej gładkiej, o jasnej powierzchni 
2B wg PN-EN 10088-2. Miejsca wymagające szlifowania, należy wykonać narzędziami z ziarnem min. 400.  
Spoiny pozostają zasadniczo bez obróbki mechanicznej. W miejscach, w których jest to wymagane, spoiny 
czołowe należy wygładzić przez szlifowanie, jednak nie dotyczy to spoin pachwinowych. Wszystkie spoiny 
muszą zostać wytrawione chemicznie i wyszczotkowane. Brak przetopu spoiny w grani, jak również karby 
są niedopuszczalne. Wszystkie spoiny należy wykonać z osłoną grani wg normy. Jako materiał dodatkowy 
należy zastosować dodatek spawalniczy tego samego rodzaju. 

 
5.5.5.1.3. Prace spawalnicze 

W spawaniu ługowym używa się gazów ochronnych (argon) przy zapewnieniu odpowiednich warunków 
spawania zgodnie z PN-EN ISO 25817, PN-EN ISO 15607, PN-EN ISO 15609, PN-EN ISO 15614, PN-EN 
ISO 15610, PN-EN ISO 14343 i PN-EN ISO 14175. Zakład produkcyjny, w którym wytwarzane są 
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konstrukcje modułów niecek musi posiadać certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wg wymagań norm z 
serii PN-EN 1090. Procesy spawania należy prowadzić zgodnie z PN-EN ISO 3834-2, PN-EN 287 część 1 
(PN-EN ISO 9606-1). 
Osoby wykonujące prace spawalnicze muszą posiadać odpowiednie, aktualne uprawnienia, potwierdzone 
przez instytucję certyfikującą, które zostaną przedstawione Inwestorowi. 
 
5.5.5.1.4. Obszary antypoślizgowe 

Obszarami antypoślizgowymi są: 
o wszelkie powierzchnie stref poruszania się na boso o szerokości powyżej 100mm, 
o ruszt rynien przelewowych, 
o stopnie schodów i drabinek, 
o dna oraz pokrywy kanałów napływowych w dnie przy głębokości wody do 2,2 m. 

Wymagane jest przedstawienie świadectwa badań właściwości antypoślizgowych dla powierzchni 
podłogowych stref poruszania się na boso, użytkowanych na mokro, potwierdzające spełnienie wymagań 
odporności na ślizganie dla klasy oceny 24º. Antypoślizgowe wytłoczenia powierzchniowe podłóg, 
drabinek, schodów, ścian szczytowych basenów sportowych itp. należy zrealizować jednakowo pod 
względem wzoru i wykonania.  
Z powodu ryzyka wystąpienia naprężeń powodujących odkształcenia powierzchni blach jak i osłabienia 
własności antykorozyjnych, niedopuszczalne jest uzyskiwanie powierzchni antypoślizgowych przez 
piaskowanie. 
 
5.5.5.1.5. Odbiory i uruchomienie próbne 

Szczelność:  
Cała konstrukcja podlega kontroli szczelności poprzez napełnienie wodą. 
Niwelacja krawędzi przelewowej:  
Prawidłowość niwelacji należy potwierdzić pomiarami geodezyjnymi. 
Hydraulika basenowa:  
Na życzenie Inwestora hydraulikę basenową należy potwierdzić na podstawie próby barwienia wody (PN-
EN 15288-2:2008). 
Dokumenty:  
Do odbioru przedstawić instrukcję obsługi i dokumentację rysunkową niecki basenu.  

 
Powyższe wymagania dotyczą również zewnętrznych brodzików do płukania stóp wyposażonych w rynny 
przelewowe. 
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5.5.5.2. Wytyczne wykonawcze 
5.5.5.2.1. Wykonanie ścian niecki basenu 

Ściany niecki basenu z gładkiej blachy należy tak usztywnić, aby przyjęły one parcie wody/gruntu 
względnie występujące obciążenia pionowe. Musi to być konstrukcja sztywna przenosząca wszystkie 
obciążenia w miejsca kotwienia do konstrukcji żelbetowej.  
Ściany niecki przeznaczone do przyłączenia zewnętrznej rynny przelewowej (rynna 
fińska) należy wykonać z krawędzią przelewową wyprofilowaną wewnątrz pod kątem ok. 25-30° 
jako przelew do stałego i równomiernego odprowadzania wody powierzchniowej optymalnie 
na całym obwodzie niecki. Odchylenie krawędzi przelewowej od poziomu na obwodzie niecki 
basenu nie może przekraczać ±2 mm. 
Ściany niecki przeznaczone do przyłączenia wewnętrznej rynny przelewowej (rynna fińska) należy 
wykonać z krawędzią przelewową w dopuszczalnej szerokości, jako przelew do stałego i równomiernego 
odprowadzania wody powierzchniowej.  
Połączenia narożne należy wykonywać pod kątem nie mniejszym jak 90° i promieniu nie mniejszym jak 25 
mm. 
 
5.5.5.2.2. Rynna przelewowa wraz z kratami basenowymi 

Należy zapewnić równomierny odpływ wody wewnątrz rynny do otworów wylotowych w taki sposób, aby 
zapobiec zalaniu zewnętrznej krawędzi niecki wodą gromadzącą się w rynnie przelewowej. Prowadzenie 
wody od krawędzi przelewu do rynny przelewowej musi być stałe i równomierne. Kształt odpływu rynny 
przelewowej do odprowadzania wody należy dostosować do wielkości odprowadzanego strumienia wody. 
Koryto rynny powinno być w górnej części spięte kątownikami w położeniu litery v w celu ograniczenia 
hałaśliwości pracy rynny.  
Kratki basenowe muszą przyjmować obciążenia pionowe osób po nich stąpających. Ruszt musi być 
odporny na działanie temperatur oraz wody basenowej i promieniowania UV. Pręty rusztu muszą mieć od 
strony górnej powierzchnię antypoślizgową wg wymagań normy PN-EN 13451 (spełnienie klasy oceny 
24º). 
 
5.5.5.2.3. Zakotwienie ścian bocznych 

Ściany niecki usztywnione U-profilami są przytwierdzane w górnej części w rejonie dna rynny przelewowej 
oraz w dolnej części na przedłużeniu profili usztywniających bezpośrednio do fundamentu. Dolne 
zakotwienie na przedłużeniu profili usztywniających z przyspawanym do nich elementem pośrednim 
bezpośrednio do fundamentu, zostanie usztywnione poprzez zabetonowanie profili usztywniających. 
Obciążenia górne są przenoszone za pomocą podpór ukośnych względnie prostopadłych do wykonanego 
fundamentu (ława bądź płyta fundamentowa – wykonanie według załączonych przekrojów ścian). 
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5.5.5.2.4. Dno niecki basenu 

Krawędzie blach dennych ze stali nierdzewnej należy ułożyć na przygotowanej podkonstrukcji i spawać je 
między sobą na styk jednocześnie mocując je do podkonstrukcji. Na obrzeżach basenu blachy denne 
należy spawać w sposób pewny do wywiniętych ścian, kanałów dennych oraz elementów wbudowanych w 
niecki. Blachy denne na całej powierzchni basenu maja być tłoczone powierzchniowo i mają zapewnić 
własności antypoślizgowe wg wymagań dla bosej stopy klasa C (powyżej 24º) zgodnie z normą PN-EN 
13451-1+A1:2017A pkt. 4.8 oraz załącznik E, test wg. DIN 51097:1992A. 
 
5.5.5.2.5. Schody niecki 

Schody niecki do poziomu lustra wody należy wykonać, jako zamkniętą ze wszystkich stron konstrukcję 
spawaną łącznie z podłużnicami oraz węzłówkami zgodnie z wymaganiami statycznymi. Wysokość 
pomiędzy poszczególnymi stopniami musi być równa, stopień najwyższy musi znajdować się na wysokości 
górnej krawędzi lustra wody. Między przednią krawędzią górnego stopnia a tylną krawędzią dolnego 
stopnia w pionie nie może być prześwitu. Stopnie należy wykonać, jako bezpieczne przy stąpaniu stopnie 
płaskie.  
Powierzchnie stąpania nie mogą się odkształcać w sposób trwały. Przednie krawędzie stopni należy trwale 
oznaczyć poprzez trawienie elektrochemicznie na kolor kobaltowo niebieski pasów wzdłuż krawędzi stopni 
o szerokości 5cm w płaszczyźnie pionowej oraz 5cm w płaszczyźnie poziomej. Nie dopuszcza się 
wykonania oznakowania poprzez malowanie, nakładanie żywic, naspawanie lub nakładanie innych 
substancji na krawędzie stopni.  
Schody z więcej niż trzema stopniami muszą mieć, co najmniej jedną poręcz. Na schodach o szerokości 
większej niż 1,5 m należy zamontować co najmniej 2 poręcze. 
 
5.5.5.2.6. Drabinki 

Drabinki należy wykonać, jako przymocowane na stałe do ściany niecki w formie zamkniętej ze wszystkich  
stron i zespawanej drabinki niszowej. Drabinki winny posiadać wymiary główne zgodne z PN-EN 13451-2.  
Odstęp pomiędzy stopnicami wynosi 30cm. Najwyższy stopień musi być umiejscowiony na wysokości 
górnej krawędzi lustra wody. Pochwyty należy wykonać jako niesymetryczne odchylane w kierunku wyjścia 
z basenu. Poręcze należy trwale zakotwić na obrzeżu niecki basenu. Część podpory, stanowiąca łuk 
uchwytu od strony niecki nie może wystawać nad krawędź niecki i/lub odstawać od krawędzi niecki o 
więcej niż 15 cm. Przekrój poręczy średnica: minimum 3,8 cm. 
 
5.5.5.2.7. Kanały napływowe denne 

W celu doprowadzenia czystej wody należy przewidzieć w dnie basenu kanały denne z demontowanymi 
pokrywami (możliwość konserwacji i czyszczenia) wyposażonymi w specjalne dysze wlotowe – wszystko 
ze stali szlachetnej. Elementy kanałów dennych należy wykonać w taki sposób, aby były w jednej 
płaszczyźnie z dnem niecki basenu (nie mogą wystawać).  
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Kanały denne powinny uwzględniać równomierne rozprowadzenie wody w całym ich przekroju. 
Uszczelnienie pomiędzy kanałem dennym a pokrywą należy wykonać za pomocą uszczelki elastycznej, 
odpornej na działanie wody uzdatnianej chlorem.  
Pokrycie kanałów dennych należy wykonać w zależności od głębokości wody materiałami takimi samymi 
jak powierzchnia dna niecki basenu w kształcie łatwo montowanych podłużnych pokryw. Należy zwrócić 
uwagę na odpowiednią wytrzymałość na deformację pokryw kanałów dennych. Krawędzie boczne pokryw 
winny być więc wygięte do dołu. Przewidywany profil uszczelniający musi być zamocowany na całym 
obwodzie krawędzi bocznych. Mocowania pokryw należy wybrać tak, aby możliwe było łatwe ich otwieranie 
również po długim okresie eksploatacji. 
 
5.5.5.2.8. Oznakowanie niecki basenu – tabliczki informacyjne 

Tabliczki z tworzywa sztucznego wykonane jako piktogram. Oznaczenie w formie grawerowanego w górnej 
warstwie piktogramu plus grawerowany wiersz informujący o głębokości wody, wielkość pisma ok. 45mm. 
Tabliczka z zaokrąglonymi narożnikami, mocowana przez cztery otwory mocujące specjalnymi śrubami 
grzybkowymi (płaskie okrągłe) do rusztu rynny przelewowej lub wtapiane w kratki basenowe (wykonanie na 
specjalne zamówienie). 
 
5.5.5.3. Wyposażenie niecki basenu zewnętrznego 

Obieg IV – Basen zewnętrzny  
Element wyposażenia  Ilość [szt./ kpl.] 
Schody zejściowe wraz z poręczą z giętej stali nierdzewnej 316 (po obu stronach 
schodów) 
 - 2 szt. basen rekreacyjny (schody 6-stopniowe) 
 - 1 szt. basen brodzik (schody 2-stopniowe) 

3 

Drabinka basenowa asymetryczna ze stali 316, stopnie antypoślizgowe 2 
Barierka ochronna oddzielająca basen brodzik od basenu rekreacyjnego, stal 
nierdzewna 316 

wg obmiaru 

Znak basenowy "Zakaz skoków do wody" 4 
Znak basenowy "Zakaz biegania" 2 
Tabliczki z oznakowaniem głębokości basenu 8 
Kratki basenowe, proste białe wg obmiaru 
Kanały napływowe denne przebiegające przez całą długość basenu 5 
Spust zerowy – odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej  
 - 1 szt. basen rekreacyjny 
 - 1 szt. basen brodzik 

2 
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 5.5.6 Wykopy. Roboty ziemne 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje:  
o usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów,  
o wykonanie zabezpieczeń wykopów (w zależności od potrzeb ścianka szczelna lub ścianka 

berlińska) 
o odwodnienie wykopu wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego 
o wywóz i utylizację znacznej ilości gruntów nasypowych w obszarze planowanego parkingu 
o likwidację zieleni i drobnych elementów infrastruktury,  
o wykopy w gruncie kat. I – IV,  
o wykopy w gruncie kat. V – VII,  
o zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem,  
o zasypywanie wykopów gruntem z dowozu wraz z zagęszczaniem,  
o wykonanie nasypów, 
o wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne,  
o wykonanie obsypki rurociągu i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem warstwami,  
o wywóz i utylizację nadmiaru gruntu,  
o plantowanie terenu po zakończeniu prac,  
o humusowanie terenu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
PZJ. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu.  
Grunty przydatne do budowy powinny pozostać na placu budowy lub powinny być wywiezione na odkład. 
Pozostałe grunty należy wywieźć i poddać utylizacji. W przypadku braku możliwości wykorzystania gruntów 
rodzimych wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wbudować grunty ze źródeł własnych. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie całości prac ziemnych. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza obszar robót i odpompować. 
Przy planowaniu głębokości wykopu należy uwzględnić liczne instalacje podposadzkowe. 
Po wykonaniu wykopów i instalacji podposadzkowej dno wykopu zasypać materiałem dobrze 
zagęszczalnym i uzyskać wskaźnik Is> 0,99 
Zwrócić szczególną uwagę na zasypki bezpośrednio przy elementach niecek stalowych, które 
należy wykonać z kruszywa z dowozu, z potwierdzonymi badaniami składu chemicznego z 
koniecznością braku zawartości związków żelaza. 
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 5.5.7 Konstrukcja 

Ogólny opis konstrukcji:  
o Budynek o konstrukcji szkieletowej, monolitycznej ze ścianami murowanymi i żelbetowymi. Niecki 

basenowe jako białe wanny oparte na ściankach pionowych z przekładkami poślizgowymi. Stropy 
żelbetowe wylewane lub prefabrykowane sprężane z płyt typu HC.  

o Klatki schodowe wylewane, żelbetowe, biegi prefabrykowane.  
o Szyby windowe wylewane, żelbetowe.   
o Konstrukcja stropodachu mieszana, częściowo żelbetowa, częściowo z drewna klejonego 
o Stateczność ogólną budynku zapewnią stężenia dachowe oraz ściany żelbetowe i murowane.  
o Pokrycie przewiduje się z blachy trapezowej o grubości nie mniej niż 0.75mm wraz z izolacją 

termiczną i folią EPDM. 
o Okres trwałości min. 50 lat. 

 
Podłoże gruntowe 
Przed przystąpieniem do kolejnych prac, należy dokonać odbioru dna wykopu przez uprawnionego 
geotechnika. 
 
Elementy żelbetowe 
Cześć podziemną proponuje się wykonać w całości konstrukcji jako żelbetową w technologii „białej wanny” 

o Beton min. C30/37 W8, klasa ekspozycji XC3 
o Stal zbrojeniowa AIII-N RB500W 

 
Drewno 

o Drewno min klasy GL28 
 

Stal konstrukcyjna 
o S355 

 
Elementy murowe 
Bloczki silikatowe klasy 20, na zaprawie cienkowarstwowej 
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 5.5.8 Architektura i wykończenie 

UWAGA OGÓLNA: 
Przy projektowaniu i wykonaniu wszystkich elementów należy mieć na względzie agresywność 
środowiska w kategorii C4 
 
Posadzki 

o w podbaseniu posadzki betonowe zatarte na gładko utwardzone, antypoślizgowe 
o posadzki z podłogowych płytek gresowych antypoślizgowych R11, R11/B, R11/C, odpornych na 

ścieranie PEI4 i PEI5, chemicznie GA, GLA, GHA, odpornych na plamienie w klasie 5, format w 
zależności od pomieszczania 20x20 cm, do 60x60 cm, w pomieszczeniach rozdzielni elektrycznej 
posadzka antyelektrostatyczna (nie dopuszcza się stosowania stalowego zbrojenia 
rozproszonego) 

o w nieckach basenowych płytki ceramiczne białe, pasy torowe niebieskie. Na potrzeby niecek 
zastosować materiały montażowe przeznaczone do niecek basenowych i kontaktu w wodą pitną. 

o w pomieszczeniach fitness posadzka taneczna (winylowa) o podwyższonej wytrzymałości, 
zabezpieczona grzybo i bakteriobójczo, kolorystyka wg projektu architektury 

o w pomieszczeniach siłowni posadzka elastyczna (winylowa) o podwyższonej wytrzymałości, 
zabezpieczona grzybo i bakteriobójczo, kolorystyka wg projektu architektury 

o zbiorniki techniczne z płytek gresowych, białych, montowane na chemii przeznaczonej do kontaktu 
z wodą pitną ze spoiną z materiałów epoksydowych 

 
Tynki i powłoki malarskie 

o dla pomieszczeń technicznych grunt głębokopenetrujący bezbarwny, nietworzący powłoki 
o dla ścian murowanych, powierzchni pod okładziny tynk cementowo-wapienny kat. 4 
o dla ścian pod malowanie dodatkowa gładź gipsowa 
o malowanie wykonać farbami lateksowymi, grzybobójczymi, odpornymi na zmywanie i szorowanie 

kolor biały matowy lub półmatowy 
 

Okładziny ścienne 
o płytki ceramiczne ścienne barwione w masie, odporne chemicznie GA, GLA, GHA, kolorystyka wg 

projektu architektury, proponowany format 20x20 cm lub 20x40 cm 
o dla niecek basenowych gres szkliwiony odpornych chemicznie GA, GLA, GHA kolor biały, do 

montażu zastosować chemię dostosowaną do niecek basenowych 
o dodatkowo w hali basenowej przewidzieć zastosowanie paneli akustycznych ściennych, 

szczegółowe rozwiązanie uzgodnić z inżynierem dźwięku (akustykiem) 
o zbiorniki techniczne z płytek gresowych, białych, montowane na chemii przeznaczonej do kontaktu 

z wodą pitną ze spoiną z materiałów epoksydowych 
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Sufity 
o dla wszystkich pomieszczeń należy przewidzieć sufity o odporności na agresywność środowiska 

C4 
o w holu wejściowym, hali basenowej (część obniżona) sufit listwowy aluminiowy lakierowany na 

podkonstrukcji systemowej 
o w hali basenowej (część wysoka) sufit z paneli akustycznych (rozwiązanie uzgodnić z inżynierem 

dźwięku) 
o w pozostałych pomieszczeniach sufity systemowe panelowe lub listwowe aluminiowe lakierowane 

 
Ściany działowe 

o ściany działowe z bloków piaskowo-wapiennych gr. 12 cm, na poziomie -1 na podmurówce z 
bloczków betonowych. W przypadku konieczności prowadzenia instalacji w ścianach zwiększyć 
grubość do 18 cm. 

o zabudowy przestrzeni instalacyjnych w systemie suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych 
wodoodpornych z podwójnym płytowaniem. 

o ścianki działowe kabin, przebieralni, szatni z laminatu HPL o wysokości min. 200 cm na 
podkonstrukcji i z okuciami ze stali nierdzewnej odpornej na działanie chlorków. 

o dodatkowo dla przegród przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie p.poż wynikające ze stref 
pożarowych 

 
Dach 

o dach nad halą basenową (nad niecką sportową) w konstrukcji z drewna klejonego 
zabezpieczonego p.poż. i biologicznie. Główne dźwigary wsparte na słupach i ścianach 
żelbetowych. Przykrycie z blachy trapezowej opartej na płatwiach z drewna klejonego. Warstwy 
izolacji dachowych w systemie klejonym EPDM przeznaczonym dla tego typu obiektów i 
rozwiązań.  

o nad pozostałą częścią budynku stropodach żelbetowy o tradycyjnym układzie warstw z pokryciem 
z identycznego materiału jak cześć nad niecką sportową z możliwością montażu mechanicznego. 

o należy przewidzieć wykonanie przelewów awaryjnych 
 

Balustrady i pochwyty 
o balustrady i pochwyty wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo lub ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej. 
 

Ślusarka wewnętrzna 
o ślusarka okienna i drzwiowa przeszklona lub pełna – aluminiowa, malowana proszkowo, 

wyposażona w systemowe okucia ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo 
o drzwi p. poż. wyposażyć zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w uszczelki 

pęczniejące, rygle antypaniczne, samozamykacze. 
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o do pomieszczeń technicznych przewidzieć drzwi stalowe z blachy ocynkowanej o odporności 
ogniowej do EI60  

 
Stolarka wewnętrzna 

o fasada wewnętrzne między korytarzem na poziomie +1, a halą basenową wykonać jako ramy z 
drewna klejonego, oszklone szkłem bezpiecznym zlicowanym z ramą od strony basenowej. 
Drewno winno być zabezpieczone przeciw wilgoci i odporne na chemię basenową. Alternatywnie 
dopuszcza się wykonanie okien aluminiowych 
 

Parapety wewnętrzne 
o Wykonane z konglomeratu w kolorystyce dopasowanej do kolorystyki ścian w danym 

pomieszczeniu 
 

Przesłony przeciwsłoneczne 
o Dla witryn i okien przewidzieć przesłony wewnętrzne. Proponuje się żaluzje aluminiowe lub 

drewniane. Sterowanie automatyczne. 
 

Wycieraczki 
Przy wejściach do budynku zastosować systemowe wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne w wkładem 
naprzemiennym gumowym i szczotkowym montowane w ramie z profili aluminiowych w zagłębieniu. Pod 
wycieraczkami przewidzieć wpusty do odwodnienia. 

 
Dźwigi 
Projektuje się dwa dźwigi: 

o pierwszy przeznaczony dla klientów z trzema przystankami i następujących parametrach 
minimalnych: 
a) wymiar drzwi 900x2000 mm ze stali nierdzewnej, wymiar wewnętrzny kabiny 1100x2100 mm 
b) prędkość jazdy: 1,5 m/s 
c) wyposażony w kontrolę dostępu (na potrzeby komunikacji służbowej do poziomu -1) 
d) czujnik przeciążenia z wyświetlaczem w kabinie 
e) udźwig 900 kg 
f) sterowanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia 
g) wyposażony w kasety wezwań na każdym poziomie oraz panel sterujący wewnątrz, pochwyty 

ze stali nierdzewnej, lustro 
o drugi przeznaczony do obsługi technicznej budynku z dwoma przystankami i następujących 

parametrach minimalnych: 
a) wymiar drzwi 900x2000 mm ze stali nierdzewnej, wymiar wewnętrzny kabiny 1100x2100 mm 
b) prędkość jazdy: 1,0 m/s 
c) wyposażony w kontrolę dostępu 
d) czujnik przeciążenia z wyświetlaczem w kabinie 
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e) udźwig 1100 kg 
f) sterowanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia 
g) wyposażony w kasety wezwań na każdym poziomie oraz panel sterujący wewnątrz 
h) wymagane uzyskanie odstępstwa w zakresie wysokości nadszybia w UDT 

 
Niecki basenowe wewnętrzne 

o niecki wykonać jako żelbetowe z izolacją bezpowłokową w technologii białej wanny 
o wymiary basenu pływackiego powinny odpowiadać przepisom Polskiego Związku Pływackiego i 

być potwierdzone protokołem z pomiarami uprawnionego geodety 
o dla wszystkich niecek tolerancja krawędzi przelewu w stanie wykończonym +- 2mm 
o rynny przelewowe ukształtować jako żelbetowe monolityczne i wykończyć płytkami, całość 

przykryć rusztem z polipropylenu 
 

Basen sportowy 
o długość 25,00 m; szerokość 14,50 m, głębokość 1,30 do 1,80 m 
o podział niecki na 7 torów pływackich z wydzieleniem wizualnym na dnie i ścianach niecki, oraz 

wydzieleniem linami torowymi pływackimi na powierzchni lustra wody 
o słupki startowe ze stopniem i numeracją 
o linki z oznaczeniami do nawrotów w stylu grzbietowym wg wytycznych FINA 
o drabinka z poręczami - 4szt.  
o narożnik rusztu ze skosem  
o piktogramy: "Dla osób umiejących pływać" ; "Nie skakać do wody z krawędzi basenu"; oraz 

oznaczenia głębokości 
o płyta nawrotu, kompletna - 20 szt.  
o bęben do nawijania liny - 6 szt.  
o wózek bębna do nawijania liny - 1 szt.  
o dźwig dla osób niepełnosprawnych - 1 szt.  
o dźwig dla osób niepełnosprawnych umożliwiający dostęp do basenu. Elektryczny, zasilany 

akumulatorem, w komplecie z ładowarką, szybko demontowalny. Maksymalny udźwig nie mniej niż 
135kg.  

o reflektory podwodne Ø250 –LED biały – w niszy 
 

Nieckę zaprojektować zgodnie z przepisami FINA.  
Po wykonaniu, na życzenie Zamawiającego, należy uzyskać homologację FINA oraz Polskiego 
Związku Pływackiego. 

 
Basen do nauki pływania 

o długość 10,00m; szerokość: 7,50m;  głębokość wody: 0,90m  
o wydzielenie 3 torów w osiach z pasami w dnie niecki, ścianie początkowej i końcowej w ciemnym 

kontrastowym kolorze,  
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o wydzielenie torów 2 linami z pływackimi,  
o drabinka z poręczami - 4szt.  
o narożnik rusztu ze skosem  
o piktogramy: "Dla osób umiejących pływać" ; "Nie skakać do wody z krawędzi basenu"; oraz 

oznaczenia głębokości 
o lina torowa, 10m – 2szt.  
o bęben do nawijania liny – 2,00 szt.  
o reflektory podwodne Ø250 –LED biały 

 
Niecka brodzika dla dzieci 

o głębokość 0,30m; całkowita pow. lustra wody: 21 m2  
o natrysk strumieniowy dla dzieci, 2szt.  
o zjeżdżalnia dla dzieci typu słoń o dł. ślizgu ok. 1,20 m 

 
Wanna JACUZZI  

o powierzchnia lustra wody 7,50 m2 
o wyposażona w spiralny układ dysz wodnych, który pozwala na masaż wszystkich części pleców, 

niezależny układ dysz powietrznych- kąpiel perełkowa, dysze wodne w dnie do masażu stóp, 
system sterowania 

o w komplecie pochwyt stalowy umożliwiający bezpieczne wejście i wyjście z niecki. Kratka rynny 
przelewowej wykonana z polipropylenu 

o punkt świetlny 
 

Wykończenie niecek 
o niecki, plaże, nogomyje zaizolować za pomocą elastycznej masy uszczelniającej (mikrozaprawy). 

Izolacja musi posiadać atesty higieniczne dopuszczające do kontaktu z wodą pitną. 
o niecki, plaże, nogomyje wyłożyć płytkami basenowymi klejonymi do podłoża z zastosowaniem 

chemii przeznaczonej do obiektów basenowych, płytki muszą być dobrane zgodnie z przepisami 
antypoślizgowości dla poszczególnych elementów. Spoinowanie płytek należy wykonać z 
epoksydowych zapraw przeznaczonych do obiektów basenowych posiadających odpowiednie 
certyfikaty higieniczne 

 
Sauny suche 
Wykończenie wewnętrzne z drewna abachi. Szczegółowe wyposażenie wg dostawcy sauny. 

 
Grota solna  
Wykończenie z paneli drewnianych drzwi ze szkła hartowanego, bezbarwnego. Ściany sauny wyłożone 
bryłami soli , elementy drewniane z drewna abachi. Szczegółowe wyposażenie wg dostawcy groty.  
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Sauna parowa  
Wykończenie z paneli drewnianych, drzwi ze szkła hartowanego, bezbarwnego. Wykończenie wewnętrzne 
z drewna abachi. Szczegółowe wyposażenie wg dostawcy sauny. 

 
Izolacje termiczne  

o izolacja ścian fundamentowych na całej wysokości ściany od posadowienia do wysokości cokołu 
ze styropianu ekstrudowanego XPS 200 o grubości min. 16 cm.  

o izolacja posadzek na gruncie wykonać z płyt styropianowych twardych EPS037 o gr. 14,0cm.  
o izolacja posadzek stropów międzykondygnacyjnych z płyt styropianowych twardych EPS 100-038 

o grubości 5 cm.  
o izolacja dachu w postaci wełny mineralnej twardej, układanej dwuwarstwowo (10+10) na mijankę o 

grubości min. 20cm i λ ≤ 0,037 W/mK.  
o izolacji ścian w wełny mineralnej dwugęstościowej z welonem szklanym o grubości min. 16 cm i λ 

≤0,036 W/mK 
o wszelkie wkładki termiczne w celu uniknięcia mostków cieplnych wykonać z polistyrenu 

ekstrudowanego. 
 

Izolacje przeciwwodne 
o izolację fundamentów i ścian części podziemnej proponuje się wykonać jako białą wannę, 

alternatywnie można wykonać hydroizolacje typu ciężkiego 
o posadzki izolować przeciwwodnie hydroizolacja zespolona (podpłytkowa) w postaci elastycznego 

szlamu uszczelniającego.  
o niecki basenowe, plaże, natryski, nogomyje jako hydroizolacja zespolona (podpłytkowa) w postaci  

elastycznej masy uszczelniającej (mikrozaprawy).  
o hydroizolacja dachów i stropodachów z membrany dachowej EPDM. Na dachu nad halą basenową 

membranę ułożyć w systemie klejonym. Na stropodachu żelbetowym membranę można mocować 
mechanicznie.  

o posadzki pomieszczeń sanitarnych i szatniowych izolować przeciwwodnie hydroizolacja zespoloną 
(podpłytkowa) w postaci dwuskładnikowej elastycznej masy uszczelniającej. 

o ściany izolować przeciwwodnie płynną folią uszczelniającą. 
o zbiorniki izolować przeciwwodnie hydroizolacja zespolona (podpłytkowa) w postaci elastycznego 

szlamu uszczelniającego i wyłożyć płytkami ceramicznymi koloru białego 20x 20 cm 
 

Wyłazy dachowe, klapy dymowe, osłona estetyczna urządzeń  
o dwie obudowane klatki schodowe wyposażyć w klapy oddymiające o powierzchni czynnej zgodnej 

z przepisami. 
o na dachu wykonać osłonę estetyczną w ilości i zakresie niezbędnym do przesłonięcia urządzeń. 

Osłonę wykonać z paneli aluminiowych lub przyjąć równoważne rozwiązanie. Należy zwrócić 
uwagę na posadowienie osłony na konstrukcji drewnianej dachu w aspekcie braku możliwości 
montażu słupków w regularnych odstępach. 
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Ślusarka zewnętrzna  

o system fasadowy aluminiowo – szklany półstrukturalny, szklenie – trzykomorowy system izolowany 
termicznie, malowane proszkowo, wyposażone w systemowe okucia ze stali nierdzewnej. Zlicować 
z krawędzią zewnętrzną elewacji – 24cm od elementu konstrukcyjnego. 

o okna wychylne z ramą niewidoczną, systemowe okucia ze stali nierdzewnej, otwierane 
automatycznie, zintegrowane z systemem klimatyzacji 

o drzwi wyposażone w pochwyty ze stali nierdzewnej, systemowe okucia ze stali nierdzewnej, zamki 
antywłamaniowe, dźwignie antypaniczne, samozamykacz i siłowniki napowietrzające, malowane 
proszkowo. 

o drzwi zewnętrzne pomieszczeń technicznych stalowe z blachy ocynkowanej, malowane 
proszkowo, wyposażone w samozamykacz, systemowe okucia ze stali nierdzewnej.  

 
Elewacja wentylowana 

o  płyty wielkoformatowe – spieki kwarcowe, na podkonstrukcji aluminiowej indywidualnej, 
projektowanej dla proponowanego podziału płyt 

o zaproponowano dwa rodzaje płyt: 
o SPIEKI KWARCOWE WIELKOFORMATOWE O STRUKTURZE BETONU, formaty 

997x3000x5,5 z siatką, lico fasady - 24 cm od elementu konstrukcyjnego, układ pionowy płyt; 
o SPIEKI KWARCOWE WIELKOFORMATOWE CIETE, kolor korten z powłoką z rdzy, formaty 

997x3000x5,5 z siatką cięty do formatu 498,5x3000x5,5, lico fasady – 24 i 26cm od elementu 
konstrukcyjnego, układ skośny płyt tworzącym przestrzenną, tektoniczną kompozycję 
płaszczyzn oddzielonych od siebie fugą w uskoku o gr 2cm w której umieszczona została 
taśma ledowa klejona do maskownicy zamykającej powstałą przestrzeń. 

o fuga o szerokości minimalnej dopuszczalnej dla tego typu płyt  
 

WYPOSAŻENIE: 
Wyposażenie przewidzieć zgodnie z tabelą pomieszczeń. 

 

 5.5.9 Instalacje sieci i przyłączy branży elektrycznej i teletechnicznej 

5.5.9.1. Zasilanie obiektu 

Obiekt będzie zasilany w energię elektryczną z przyłącza elektroenergetycznego SN. Zgodnie z 
Oświadczeniem o Możliwości Przyłączenia do Sieci Dystrybucyjnej z dnia 15.12.2020 wydanym przez 
Tauron Dystrybucja SA istnieje możliwość przyłączenia projektowanego obiektu oraz dostaw energii z 
mocą 600 kW. 
Przyłączenie obiektu do sieci będzie wymagać:  

o budowy stacji transformatorowej Odbiorcy,  
o rozbudowy sieci średniego napięcia, 
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o uzyskania warunków przyłączenia,  
o zawarcia i zrealizowania umowy o przyłączenie. 

Stacja transformatorowa zostanie wybudowana na terenie obiektu. Lokalizację stacji transformatorowej 
należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego. 

 
Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej wydanymi warunkami Orange TTISIKU-262/21/JB z dnia 
03.02.2021. 
Przyłączenie obiektu do sieci będzie wymagać zaprojektowania i wykonania infrastruktury 
telekomunikacyjnej do najbliższego punktu styku z siecią OPL, którym jest studnia telekomunikacyjna 
298A/5 lub 288C/25 zlokalizowane przy ulicy Wilanowskiej. 
 

 5.5.10 Instalacje elektryczne 
5.5.10.  

5.5.10.1. Rozdział energii elektrycznej 
Rozdział energii odbywać będzie się w rozdzielnicy głównej NN. Rozdzielnica główna obiektu 
zlokalizowana zostanie w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego. Rozdzielnica będzie zasilana 
linią zasilającą prowadzoną z rozdzielnicy głównej NN stacji transformatorowej. 

 
5.5.10.2. Kompensacja mocy biernej 

Przewiduje się montaż baterii do kompensacji mocy biernej dla rozdzielnicy głównej. Lokalizacja w  
pomieszczeniu rozdzielni. Szczegółowy dobór baterii zostanie wykonany, po uruchomieniu wszystkich 
urządzeń technologicznych. 
 
5.5.10.3. Zasilanie urządzeń technologicznych 

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne 
Zasilanie central wentylacyjnych realizowane będzie z rozdzielnicy głównej NN. 
 
Urządzenia sanitarne 
Przepompownie ścieków, kurtyny powietrzne, samoregulujące wpusty podgrzewane i inne urządzenia 
branży sanitarnej zasilane będą z lokalnych rozdzielnic odpowiednich dla danego obszaru. 
 
Zasilanie urządzeń instalacji teletechnicznych 
Zasilanie urządzeń i instalacji doprowadzone zostanie z lokalnych rozdzielnic, lub rozdzielnicy głównej. 
 
5.5.10.4. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Sterowanie wyłącznikiem przeciwpożarowym budynku odbywa się za pomocą przycisku zlokalizowanego 
przy wejściu głównym do budynku. Kable pomiędzy przyciskami, a rozdzielnicą wykonać przewodami 
ognioodpornymi PH90. 
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Funkcję wyłącznika pożarowego pełnić będzie rozłącznik mocy w rozdzielnicy głównej wyposażony w 
wyzwalacz wzrostowy. 
 
5.5.10.5. Instalacja połączeń wyrównawczych 

W budynku zakłada się instalację połączeń wyrównawczych wykonaną przewodem o przekroju 25/16 mm2 
dla połączeń głównych oraz 6 mm2 dla połączeń lokalnych. W pobliżu rozdzielnicy głównej należy 
zlokalizować główną szynę wyrównania potencjałów. 
 
5.5.10.6. Instalacja uziemienia 

Instalację uziemienia wykonać jako uziom fundamentowy z taśmy FeZn w warstwie chudego betonu pod 
konstrukcją budynku.  
Do systemu uziemienia podłączone zostaną wszystkie dostępne części przewodzące.  
W pomieszczeniu rozdzielni głównej zlokalizowana zostanie Główna Szyna Wyrównania Potencjałów. 
Dodatkowo z uziemienia wyprowadzone będą przewody z taśmy dla podłączenia lokalnych szyn 
wyrównania potencjałów do pomieszczeń technicznych, szybów wind, itp. 

 
5.5.10.7. Instalacja odgromowa 

Zgodnie z wymaganiami zakłada się wykonanie instalacji odgromowej budynku. Klasa instalacji 
odgromowej będzie określona na etapie projektu budowlanego. 
Instalację odgromową budynku wykonać z wykorzystaniem zwodów poziomych niskich nieizolowanych z 
pręta na uchwytach dostosowanych do powierzchni dachu. 
 
5.5.10.8. Instalacja oświetlenia 

o wymaga się zastosowania energooszczędnych opraw oświetlenia podstawowego LED, 
o należy zapewnić wymagane przepisami poziomy natężenia oświetlenia.  
o w pomieszczeniach wilgotnych oraz narażonych na zapylenie (technicznych) należy stosować 

oprawy o stopniu ochrony IP 65,  
o oprawy oświetleniowe  montowane w  obszarach  dostępnych  dla  ludzi  powinny  mieć  II  klasę 

ochronności, 
o oprawy oświetleniowe montowane w nieckach basenowych o stopniu ochrony IP68 oraz zasilane 

bezpiecznym napięciem, 
o przewody instalacji oświetleniowych powinny być na napięcie 750V, układane w korytach 

kablowych, pod tynkiem lub w ścianach działowych karton-gips, 
o oświetlenie awaryjne i awaryjne ewakuacyjne powinno zapewniać wymagane przepisami 

normatywne natężenie oświetlenia przez co najmniej 1 h. 
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5.5.10.8.1. Wymagania szczegółowe opraw oświetleniowych – oprawy wewnętrzne 

Oprawa E1 
Oprawa do montażu nastropowego, natynkowego lub do zwieszania 
Oprawa kloszowa 
Korpus: z białej blachy stalowej, klosz OPAL PMMA, boczki z białego tworzywa  
Wymiary: 1500mm x 110mm x wys. 60 mm 
Źródło: Diody binarne Led SAMSUNG, OSRAM, SDMC3, 3000K lub 4000K, RG0, moduł led o żywotności 
min. 120 000 godz. przy L80B50 
Oprawa w RG0 – zerowa grupa bezpieczeństwa fotobiologicznego, strumień świetlny z oprawy 7100lm, 
moc całkowita oprawy 45W, żywotność oprawy 80.000h L80B50, CRI>80  
Możliwość wymiany modułu led oraz zasilacza 
Zasilacz elektroniczny renomowanego producenta wewnątrz oprawy 
Szczelność oprawy: IP54 
Waga 3kg 

  
 
Oprawa E2 
Oprawa do montażu nastropowego, natynkowego lub do zwieszania 
Oprawa kloszowa 
Korpus: w kolorze szarym RAL9016 z wysokiej jakości polyesteru wzmacnianego włóknem szklanym, klosz 
z poliwęglanu OPAL. odbłyśnik z galwanizowanej blachy stalowej malowany na biało,  INOX klipsy  
Wymiary: 1575mm x 135mm x wys. 100 mm 
Źródło: Diody binarne Led SAMSUNG, OSRAM, SDMC3, 3000K lub 4000K, RG0, moduł led o żywotności 
min. 120 000 godz. przy L80B50 
Oprawa w RG0 – zerowa grupa bezpieczeństwa fotobiologicznego, strumień świetlny z oprawy 7.700lm, 
moc całkowita oprawy 48W, żywotność oprawy 80.000h L80B50, CRI>80  
Oprawa IK08 
Możliwość wymiany modułu led oraz zasilacza 
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Zasilacz elektroniczny renomowanego producenta wewnątrz oprawy 
Szczelność oprawy: IP65 
Waga 3,2kg 

 

   
 

Oprawa E3 
Oprawa zwieszana  opcjonalnie do montażu w linie świetlne 
Oprawa kloszowa 
Korpus: z eloxowanego aluminium, klosz opal 
Wymiary: 1422mm x 53mm x 60mm 
Źródło: Diody binarne Led SAMSUNG, OSRAM, SDMC3, 3000K lub 4000K, RG0, moduł led o żywotności 
min. 120 000 godz. przy L80B50 
Oprawa w RG0 – zerowa grupa bezpieczeństwa fotobiologicznego, strumień świetlny z oprawy 7.000lm, 
moc całkowita oprawy 55W, żywotność oprawy 80.000h L80B50, CRI>80  
Możliwość wymiany modułu led oraz zasilacza 
Zasilacz elektroniczny renomowanego producenta wewnątrz oprawy 
Regulowane zwieszaki linkowe o dł. 2,2m w komplecie z oprawą,  
Inne akcesoria: w komplecie z oprawą, wykonanie do łączenia w linie świetlne,  
Szczelność oprawy: IP20 
Waga: 2,5kg 
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Oprawa E4 
Oprawa do montażu podtynkowego  
Oprawa kloszowa 
Korpus: w kolorze białym RAL9003 wykonany z blachy stalowej, klosz akryl opal   
Wymiary: Ø 390mmm x 46mm 
Źródło: Diody binarne Led SAMSUNG, OSRAM, SDMC3, 3000K lub 4000K, RG0, moduł led o żywotności 
min. 120 000 godz. przy L80B50 
Oprawa w RG0 – zerowa grupa bezpieczeństwa fotobiologicznego, strumień świetlny z oprawy 2500lm, 
moc całkowita oprawy 27W, żywotność oprawy 80.000h L80B50, CRI>80  
II kl. izolacji 
Możliwość wymiany modułu led oraz zasilacza 
Zasilacz elektroniczny renomowanego producenta dołączony zewnętrznie na konektorze 
Szczelność oprawy: IP54 
Waga: 2,0kg 
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Oprawa E5 
Oprawa do montażu natynkowego, nastropowa, naścienna  
Oprawa kloszowa 
Korpus: w kolorze  białym RAL9003 wykonany z eloxowanego profilu aluminiowego, klosz PS opal   
Wymiary: 605mm x 42mm x 45mm 
Źródło: Diody binarne Led SAMSUNG, OSRAM, SDMC3, 3000K lub 4000K, RG0, moduł led o żywotności 
min. 120 000 godz. przy L80B50 
Oprawa w RG0 – zerowa grupa bezpieczeństwa fotobiologicznego, strumień świetlny z oprawy 1350lm, 
moc całkowita oprawy 12W, żywotność oprawy 80.000h L80B50, CRI>80  
Możliwość wymiany modułu led oraz zasilacza 
Zasilacz elektroniczny renomowanego producenta wewnątrz oprawy 
Szczelność oprawy: IP20 
Waga: 0,9kg 

   
 

Oprawa E6 
Oprawa do montażu podtynkowego lub zwieszanego  
Oprawa kloszowa- panel LED 
Korpus: eloxowana ramka z profilu aluminiowego, klosz opal  + przewodząca światło płyta PMMA 
Wymiary: 1196mm x 596mm x 15mm 
II klasa izolacji 
Źródło: Diody binarne Led SAMSUNG, OSRAM, SDMC3, 3000K lub 4000K, RG0, moduł led o żywotności 
min. 120 000 godz. przy L80B50 
Oprawa w RG0 – zerowa grupa bezpieczeństwa fotobiologicznego, strumień świetlny z oprawy          
12.900lm, moc całkowita oprawy 107W, żywotność oprawy 80.000h L80B50, CRI>80  
Możliwość wymiany modułu  zasilacza 
Zasilacz elektroniczny renomowanego producenta dołączony zewnętrznie na konektorze 
Szczelność oprawy: IP40 
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Waga: 9kg 

  
 
Oprawa AW1 
Oprawa IP65 LED 3W 1h jednozadaniowa AT biała 
Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego. Klosz transparentny  
z poliwęglanu. Montaż natynkowy, opcjonalnie podtynkowy, opcjonalnie za pomocą uchwytu sufitowego. 
NAPIĘCIE ZASILANIA: Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50 - 60Hz 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA 1W, 2W, 3W LED 
CZAS ŁADOWANIA:  maks. 12h; energooszczędny układ ładowania 
CZAS PODTRZYMANIA 1h lub 3h 
KLASA OCHRONNOŚCI II lub III 
STOPIEŃ OCHRONY I WYTRZYMAŁOŚCI IP65, IK8 
TEMPERATURA OTOCZENIA: 
Wersja autonomiczna: ta: 0°C ÷ 40°C • ta: -25°C ÷ 40°C – przy zastosowaniu układu grzejnego   
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Oprawa AW2 
Oprawa LED 3W 1h jednozadaniowa AT biała, optyka C – Droga ewakuacyjna 
Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego • Klosz transparentny  
z poliwęglanu. Montaż natynkowy, opcjonalnie za pomocą zawiesia linkowego. 
NAPIĘCIE ZASILANIA: Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50 - 60Hz 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 
1W, 2W, 3W, 3x1W LED 
Optyki: S – bez optyki • O – przestrzeń otwarta • C – Droga ewakuacyjna  
CZAS ŁADOWANIA: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania 
CZAS PODTRZYMANIA 1h lub 3 
KLASA OCHRONNOŚCI II lub III 
STOPIEŃ OCHRONY I WYTRZYMAŁOŚCI IP40, IK8 

   
 

Oprawa AW3 
Oprawa LED 3W 1h jednozadaniowa AT biała, optyka O – przestrzeń otwarta 
Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego • Klosz transparentny  
z poliwęglanu. Montaż natynkowy, opcjonalnie za pomocą zawiesia linkowego. 
NAPIĘCIE ZASILANIA: Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50 - 60Hz 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 
1W, 2W, 3W, 3x1W LED 
Optyki: S – bez optyki • O – przestrzeń otwarta • C – Droga ewakuacyjna  
CZAS ŁADOWANIA: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania 
CZAS PODTRZYMANIA 1h lub 3 
KLASA OCHRONNOŚCI II lub III 
STOPIEŃ OCHRONY I WYTRZYMAŁOŚCI IP40, IK8 
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Oprawa AW4 
Oprawa LED 3W (optyka przestrzeń otwarta) 1h jednozadaniowa AT biała 
Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego  
MONTAŻ: Natynkowy (sufit) 
NAPIĘCIE ZASILANIA: Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50/60Hz 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1W, 2W, 3W power LED 
Optyka:C – korytarz, R – droga ewakuacyjna, O – przestrzeń otwarta, U – uniwersalna, A – asymetryczna 
CZAS ŁADOWANIA: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania 
CZAS PODTRZYMANIA: 1h lub 3h  
KLASA OCHRONNOŚCI: II lub III 
STOPIEŃ OCHRONY: IP41 
TEMPERATURA OTOCZENIA: Wersja autonomiczna:  0°C÷40°C 

   
 

Oprawa EW1 
Oprawa IP65 LED 1W 1h jednozadaniowa AT biała jednostronna 
Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego. Klosz transparentny  
lub opalizowany z poliwęglanu. Szyba z plexi. 
Montaż natynkowy, opcjonalnie podtynkowy, opcjonalnie za pomocą uchwytu sufitowego. 
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NAPIĘCIE ZASILANIA: Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50 - 60Hz 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA 1W, 2W LED 
CZAS ŁADOWANIA:maks. 12h; energooszczędny układ ładowania 
CZAS PODTRZYMANIA 1h lub 3h 
KLASA OCHRONNOŚCI II lub III 
STOPIEŃ OCHRONY I WYTRZYMAŁOŚCI IP65, IK8 
ROZPOZNAWALNOŚĆ Jednostronna lub obustronna 
INFORMACJE DODATKOWE:  
Temperatura pracy :wersja autonomiczna: ta: 0°C ÷ 40°C lub  ta: -25°C ÷ 40°C – przy zastosowaniu 
układu grzejnego.   

   
 

Oprawa EW2 
Oprawa IP65 LED 1W 1h jednozadaniowa AT biała wersja zewnętrzna (ta: -25°C ÷ 40°C) 
Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego. Klosz transparentny  
lub opalizowany z poliwęglanu. Szyba z plexi. 
Montaż natynkowy, opcjonalnie podtynkowy, opcjonalnie za pomocą uchwytu sufitowego. 
NAPIĘCIE ZASILANIA: Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50 - 60Hz 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA 1W, 2W LED 
CZAS ŁADOWANIA:maks. 12h; energooszczędny układ ładowania 
CZAS PODTRZYMANIA 1h lub 3h 
KLASA OCHRONNOŚCI II lub III 
STOPIEŃ OCHRONY I WYTRZYMAŁOŚCI IP65, IK8 
ROZPOZNAWALNOŚĆ Jednostronna lub obustronna 
INFORMACJE DODATKOWE:  
Temperatura pracy :wersja autonomiczna: ta: 0°C ÷ 40°C lub  ta: -25°C ÷ 40°C – przy zastosowaniu 
układu grzejnego.   
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Oprawa EW3 
Oprawa IP65 LED 1W 1h jednozadaniowa AT biała dwustronna 
Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego. Klosz transparentny  
lub opalizowany z poliwęglanu. Szyba z plexi. 
Montaż natynkowy, opcjonalnie podtynkowy, opcjonalnie za pomocą uchwytu sufitowego. 
NAPIĘCIE ZASILANIA: Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50 - 60Hz 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA 1W, 2W LED 
CZAS ŁADOWANIA:maks. 12h; energooszczędny układ ładowania 
CZAS PODTRZYMANIA 1h lub 3h 
KLASA OCHRONNOŚCI II lub III 
STOPIEŃ OCHRONY I WYTRZYMAŁOŚCI IP65, IK8 
ROZPOZNAWALNOŚĆ Jednostronna lub obustronna 
INFORMACJE DODATKOWE:  
Temperatura pracy :wersja autonomiczna: ta: 0°C ÷ 40°C lub  ta: -25°C ÷ 40°C – przy zastosowaniu 
układu grzejnego.   
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5.5.10.8.2. Wymagania szczegółowe opraw oświetleniowych – oprawy zewnętrzne 

Oprawa zewnętrzna stojąca jednostronna EOZ1- ok.24 szt.  
OBUDOWA: aluminium, duża odporność na czynniki zewnętrzne, wszystkie śruby ze stali nierdzewnej, 
uszczelki z przeźroczystego silikonu.  
WYMIARY: profil 90x150mm, długość oprawy 1000mm, wysokość słupa 4m  
DYFUZOR: szkło hartowane   
ŹRÓDŁO: Trwałość LED do 59 000 h. Temperatura barwowa 3000K, 4000K, wysokie odwzorowanie barw 
CRI >80.   
ZASILACZ: elektroniczny, montowany w oprawie   
SZCZELNOŚĆ IP: 65  
ODPORNOŚC NA UDERZENIA: IK07  
AKCESORIA: mocowanie zamawiane oddzielnie 

 
Oprawa zewnętrzna stojąca dwustronna EOZ2- ok.6 szt.  
OBUDOWA: aluminium, duża odporność na czynniki zewnętrzne, wszystkie śruby ze stali nierdzewnej, 
uszczelki z przeźroczystego silikonu.  
WYMIARY: profil 90x150mm, długość oprawy 2x1000mm, wysokość słupa 4m  
DYFUZOR: szkło hartowane   
ŹRÓDŁO: Trwałość LED do 59 000 h. Temperatura barwowa 3000K, 4000K, wysokie odwzorowanie barw 
CRI >80.   
ZASILACZ: elektroniczny, montowany w oprawie   
SZCZELNOŚĆ IP: 65  
ODPORNOŚC NA UDERZENIA: IK07  
AKCESORIA: mocowanie zamawiane oddzielnie 

 
Oprawa zewnętrzna stojąca jednostronna EOZ3- ok.30 szt.  
OBUDOWA: aluminium, duża odporność na czynniki zewnętrzne, wszystkie śruby ze stali nierdzewnej, 
uszczelki z przeźroczystego silikonu.  
WYMIARY: profil 90x150mm, długość oprawy 200mm, wysokość 1m  
DYFUZOR: szkło hartowane   
ŹRÓDŁO: Trwałość LED do 59 000 h. Temperatura barwowa 3000K, 4000K, wysokie odwzorowanie barw 
CRI >80.   
ZASILACZ: elektroniczny, montowany w oprawie   
SZCZELNOŚĆ IP: 65  
ODPORNOŚC NA UDERZENIA: IK07  
AKCESORIA: mocowanie zamawiane oddzielnie 
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5.5.10.9. Instalacje gniazd wtyczkowych oraz siłowe 

o stosować osprzęt dostosowany do warunków środowiskowych (IP44 lub IP65), 
o przy urządzeniach technologicznych należy stosować wyłączniki serwisowe, 
o przewody instalacji siłowych oraz gniazd wtyczkowych na napięcie 750V, układane w 
o korytach kablowych, pod tynkiem lub w ścianach działowych karton-gips  

 
Rozdzielnice elektryczne: 

o stopnie ochrony powinny być dostosowane do warunków w miejscu zabudowy, 
o W rozdzielnicach zapewnić 25% miejsca jako rezerwę pod przyszłą rozbudowę, 
o należy przewidzieć główny, pożarowy wyłącznik prądu. 

 
 5.5.11 Instalacja fotowoltaiczna 
5.5.11. I 

W celu zwiększenia efektywności energetycznej produkcji energii obiekt należy wyposażyć w instalację 
fotowoltaiczną zbudowaną z tzw. kolektorów hybrydowych.  
Jako kolektor hybrydowy należy rozumieć rozwiązanie łączące w jednym urządzeniu kolektor 
fotowoltaiczny, produkujący energię elektryczną, oraz kolektor słoneczny, produkujący energię 
cieplną. 
Wymagania stawiane instalacji hybrydowych kolektorów słonecznych PVT: 

o Roczna produkcja energii elektrycznej: ok. 30 MWhe 
o Roczna produkcja energii cieplnej: ok. 35 MWht 

 
 5.5.12 Instalacje niskoprądowe 
5.5.12. I 

5.5.12.1. Instalacja wykrywania i sygnalizacji alarmu pożaru SSP, oddymiania i DSO 

W budynku należy zastosować automatyczny, adresowalny system sygnalizacji pożaru SSP pozwalający w 
szybki i łatwy sposób precyzyjnie zlokalizować ognisko pożaru. Instalacja powinna się składać z:  

o centrali Systemu Sygnalizacji Pożaru (CSP),  
o automatycznych ostrzegaczy pożarowych,  
o ręcznych ostrzegaczy pożarowych,  
o modułów kontrolno – sterujących. 

 
Instalację należy wykonać w postaci pętli dozorowych / technicznych, które zaczynają się i kończą w 
centrali systemu sygnalizacji pożaru (CSP) gwarantujących wysoką niezawodność systemu.  
Każdy z elementów znajdujący się w pętlach detekcyjnych (detektory, ostrzegacze) oraz w pętlach 
technicznych (moduły IO) musi być wyposażony w izolator zwarcia. Pojedyncza przerwa / zwarcie nie 
może powodować eliminacji z linii żadnego elementu, natomiast uszkodzenie podwójne (w danej pętli) 
powinno powodować wyeliminowanie jedynie elementów zainstalowanych pomiędzy miejscami 
wystąpienia uszkodzeń. 
 



 

 Inwestor: Wrocławski Park Wodny Nr projektu: 808 

Adres: Wrocław, ul. Borowska 99 Data: 31.03.2021 

Tytuł 
zamierzenia: 

Kompleks basenowy składający się z krytych basenów 
wraz z częścią sanitarno – szatniową, częścią 
rekreacyjną (sauna, fitness) i technologiczną wraz z 
basenem zewnętrznym, zagospodarowaniem terenu, 
infrastrukturą techniczną i parkingami zewnętrznymi 

Branże: wielobranżowy 

Opracował: EO 

 

 
 

AP SZCZEPANIAK SP. Z O.O. - SP. KOM.  
ul. Pogodna 19, 53-022 Wrocław POLAND 

T: +48 71 360 74 88;  
F: +48 71 360 74 99 

E: biuro@apsz.com.pl 
www.apsz.com.pl Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 

0000275151, NIP: 8992597441 REGON: 020483218  

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY, strona nr 49 
 

Ze względu na charakter obiektu zaleca się rozważenie zaprojektowania instalacji SAP wraz z modułem 
powiadamiania służb PSP. System SAP oraz współpracująca z nim automatyka pożarowa powinny 
powodować następujące działania: 

o wyłączenie wentylacji bytowej, 
o wyłączenie wytypowanych urządzeń technologicznych, 
o zamknięcie klap pożarowych na granicach stref pożarowych oraz oddzieleń pożarowych, 
o uruchomienie systemów oddymiania, 
o odblokowanie drzwi ewakuacyjnych objętych kontrolą dostępu, 
o wysłanie sygnału powiadomienia o zagrożeniu do PSP, 
o uruchomienie systemu DSO. 

 
W obiekcie należy zastosować  następujące automatyczne detektory pożarowe:  

o adresowalna, punktowa, multisensorowa czujka pożaru (wyposażona w detektor optyczny i 
termiczny) –  podstawowy typ detektora, zabezpieczenie przestrzeni właściwej poszczególnych 
pomieszczeń,  

o adresowalna, punktowa, optyczna czujka dymu – zabezpieczenie przestrzeni międzystropowych,  
o adresowalna, punktowa, temperaturowa czujka pożaru – zabezpieczenie zapleczy kuchennych.  
o uzupełnieniem automatycznych ostrzegaczy pożarowych będą ręczne ostrzegacze pożarowe 

(ROP).  
 

Powiadamianie o wykrytym niebezpieczeństwie osób przebywających w budynku należy realizować 
poprzez uruchomienie systemu DSO. 
 
Obiekt wyposażyć w system sterowania oddymianiem. W tym celu należy zastosować instalacje 
oddymiającą powodującą usunięcie gazów i dymów pożarowych, a tym samym pozwalającą np. na 
utrzymanie pionowych dróg ewakuacyjnych w stanie wolnym od zadymienia. Uruchomienie oddymiania 
odbywać się będzie poprzez moduły kontrolno-sterujące system sygnalizacji pożaru.  
Wymaga się, aby samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania 
dymu oraz rozwiązania zapewniające usuwanie dymu (grawitacyjnie lub mechaniczne) z pomieszczeń i 
dróg ewakuacyjnych instalowane były w miejscach takich jak klatki schodowe, poziome drogi ewakuacyjne, 
szyby dźwigów. 
W budynku należy zastosować instalację DSO, współpracującą z instalacją SAP i umożliwiającą 
kierowanie ewakuacją obiektu. Zasady działania DSO,należy określić w projekcie budowlanym i 
„scenariuszu pożaru”. 
 
Dla obiektu należy opracować operat pożarowy, który będzie stanowił podstawę do projektowania obiektu i 
jego instalacji skoordynowanej z potrzebami zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
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5.5.12.2. Instalacja nagłośnienia 

System nagłośnienia obiektu będzie umożliwiał nadawanie komunikatów oraz nadawanie muzyki, 
nagłaśnianie imprez sportowych, imprez rekreacyjnych. 
System nagłośnienia obiektu będzie obejmował:  

o Nagłośnienie strefy wejściowej, komunikacji ogólnej oraz szatni i toalet,  
o Nagłośnienie obszarów niecek basenowych,  
o Nagłośnienie strefy siłowni, fitness i saun. 

 
5.5.12.3. Instalacja SSWIN i KD 

Budynek należy wyposażyć w system sygnalizacji włamania i napadu służący zabezpieczeniu przed 
dostępem osób niepowołanych. System SSWiN należy wykonać zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 50-
131. 
 
Zakresem ochrony należy objąć:  

o pomieszczenia technologiczne, 
o pomieszczenia infrastruktury technicznej,  
o pomieszczenia administracyjne, 
o ciągi komunikacyjne na poszczególnych kondygnacjach, 
o pomieszczenia łatwo dostępnie z zewnątrz,  
o pomieszczenia z cennym majątkiem. 

 
W obiekcie przewiduje się instalację kontroli dostępu. Jako ogólną zasadę przyjęto ochronę wydzielonych 
stref dla pracowników oraz dodatkową do kluczowych dla użytkownika pomieszczeń tj., części 
administracyjnej, pomieszczeń technicznych, pomieszczeń zarządzającego obiektem itp. System KD 
poprzez zastosowanie sterowanych zamknięć i czujników na drzwiach, ma za zadanie ograniczyć 
możliwość poruszania się bez odpowiednich uprawnień w wyznaczonych strefach.   
Ochroną należy objąć następujące obszary:  

o Wybrane wejścia do budynku dla personelu,  
o Wejścia do wybranych pomieszczeń magazynowych,  
o Wejścia do pomieszczeń technicznych,  
o Wejścia do biur,  
o Wejścia do szatni,  
o Wejścia do kluczowych dla użytkownika pomieszczeń. 

Wszystkie drzwi wejściowe do pomieszczeń objęte kontrolą dostępu, muszą zostać wyposażone w 
elektrozaczepy, kontaktrony, samozamykacze oraz gałkę od strony zewnętrznej. Drzwi objęte kontrolą 
dostępu znajdujące się na ciągach komunikacyjnych, muszą zostać wyposażone w elektrozaczepy, 
kontaktrony oraz samozamykacze. Wszystkie przejścia objęte systemem KD znajdujące się na drodze 
ewakuacji muszą być sterowane z systemu SSP. 
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5.5.12.4. Instalacja CCTV 

W obiekcie należy zainstalować system monitoringu wizyjnego (CCTV). Instalację należy wykonać zgodnie 
z wymaganiami normy PN-EN 50-132.   
Mając na uwadze osiągnięcie jak najlepszego zabezpieczenie obiektu oraz możliwość dalszej rozbudowy 
system wykonać w technologii IP umożliwiającej:  

o dowolność w zakresie lokalizacji wynikającą z topologii sieci okablowania strukturalnego LAN,  
o zdalną konfigurację poszczególnych elementów systemu z dowolnej lokalizacji,  
o integrację z innymi systemami bez konieczności dokonywania zmian w strukturze ich połączeń,  
o wspólną transmisję danych i zasilania w standardzie PoE, 
o system wykonać w oparciu o platformę programową typu klient-serwer dla systemów CCTV IP, 

Nadzorem wizyjnym należy objąć: 
o wejścia do obiektu – identyfikacja osób wchodzących, 
o elewacje budynku, 
o komunikację wewnętrzną na poszczególnych kondygnacjach budynku, 
o pomieszczenia z nieckami basenowymi, 
o pomieszczenia fitness, siłowni, itp., 
o pomieszczenia z szafkami ubraniowymi, 
o wejścia do pomieszczeń technicznych, 
o parkingi, 
o drogi dojazdowe, 
o zewnętrzny teren rekreacyjny, 
o zewnętrzną nieckę basenową. 

 
5.5.12.5. Instalacja okablowania strukturalnego LAN 
5.5.12.5.1. Rozwiązania szczegółowe 

o Ze względu na bezpieczeństwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziaływania zakłóceń 
szczególnie w miejscach dużego natężenia kabli transmisyjnych i nakładania się różnych instalacji 
prądowych, projekt przewiduje budowę okablowania poziomego w wersji ekranowanej kategorii 7A 
/ klasy FA. 

o Aby zagwarantować Użytkownikowi najwyższą jakość w zakresie zainstalowanego rozwiązania i 
komponentów oraz bezpieczeństwo ich użytkowania producent oferowanego systemu okablowania 
strukturalnego musi spełniać najwyższe wymagania jakościowe potwierdzone wdrożonymi 
następującymi programami: systemem zarządzania jakością ISO 9001, systemem zarządzania 
środowiskiem ISO 14001, spełnieniem wymagań unijnej dyrektywy Restriction of Hazardous 
Substances (RoHS). 

o Wszystkie komponenty okablowania (panele, wieszaki porządkujące, kable liniowe, kable 
przyłączeniowe, gniazda abonenckie, panele krosowe) muszą pochodzić z jednolitej oferty 
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producenta systemu okablowania i spełniać wymagania do objęcia wykonanej instalacji 25-letnią 
standardową gwarancją systemową potwierdzoną certyfikatem gwarancyjnym producenta 
systemu. Gwarancja ma być realizowana w postaci bezpłatnej usługi serwisowej pomiędzy 
inwestorem, a producentem systemu. 

o Producent musi objąć kluczowe produkty wchodzące w skład toru transmisyjnego zarówno 
miedzianego jak i światłowodowego programem weryfikacyjnym potwierdzającym ich wydajność w 
sposób ciągły (minimum od 3 lat),  co gwarantuje Użytkownikowi najwyższą jakość produktów (np. 
GHMT Premium Verification Program  - próbki produktów objętych programem pobierane są nie 
tylko od producenta, ale również z rynku, np. od odsprzedawców lub z realizowanych projektów. 
Aktualne wyniki badań są na bieżąco umieszczona na stronie internetowej laboratorium). 

o Wszystkie elementy toru transmisyjnego mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm 
przywołanych w projekcie dla poszczególnych elementów, tzn. na kategorię 6A wg. ISO/IEC 11801 
Am.1 i Am.2. 

o W konfiguracji pierwotnej – do uruchomienia systemu, należy zapewnić minimalne możliwości 
transmisyjne kat.6A / klasa EA, przy wykorzystaniu wymiennych wkładek ekranowanych RJ45 kat. 
6A. 

o System ma posiadać potwierdzoną wydajność Klasy FA kat. 7A (wymagane certyfikaty 
niezależnych laboratoriów oraz wymaganie wykonania pomiarów certyfikacyjnych dla Klasy FA), 
natomiast jego budowa ma pozwalać na skonfigurowanie połączeń do pracy z innymi 
wydajnościami, ustandaryzowanymi przez Normy i wynikające z potrzeb przyłączeniowych 
Użytkownika w zakresie innym niż okablowanie strukturalne. 

o Miedziane okablowanie poziome punktów logicznych służących do transmisji danych ma być 
prowadzone podwójnie ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF), kategorii  „7A”, o paśmie 
częstotliwościowym 1200 MHz, w osłonie uniepalnionej FRNC/LS0H-3 (średnica żyły 22/1AWG). 
Należy zastosować okablowanie o klasie odporności na działanie ognia zgodnie z Euroklasą 
minimum B2ca s1 d1 a1. 

o Do paneli i gniazd należy zastosować te same końcówki kablowe i wkładki umożliwiające 
zarabianie dedykowanym narzędziem (panel modułowy). Ze względu na zastosowaną technologię 
wyklucza się zastosowanie zarabiania beznarzędziowego. 

o Wydajność zaoferowanych komponentów pasywnych okablowania musi być potwierdzona 
certyfikatem, niezależnego laboratorium, np. GHMT, Intertec, ETL, KEM, 3P. 

o Okablowanie należy sprowadzić do nowo projektowanych punktów, 
o Punkt końcowy (miedziany) PL oparty został na złączu kablowym 2GHz z możliwością wymiany 

interfejsu końcowego w postaci wymiennego gniazda modułowegeo, bez zmian w trwałym 
zakończeniu kabla na złączu. 

o System ma gwarantować zastosowanie dowolnego interfejsu, który może być wykorzystany 
zgodnie ze specyfiką pracy obiektu - wśród nich muszą być RJ45, ARJ45, złącze ISO kat.7 
(TERA™). Zmiana interfejsu końcowego nie może być realizowana za pomocą zewnętrznych 
rozgałęźników czy adapterów. 
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o System okablowania miedzianego ma mieć możliwość realizacji transmisji wielokanałowej (kilka 
aplikacji na tym samym kablu) przez wymianę gniazda modułowego, np. 1xRJ45, ARJ45, TERA™, 
w ramach jednego i tego samego osprzętu przyłączeniowego (zespołu gniazda); 

o System powinien zapewniać wsparcie usługi PoE + zgodnie z IEEE 802.3at typ 2. 
o Okablowanie pionowe przewidziane do transmisji danych pomiędzy szafami dystrybucyjnymi 

oparto o połączenia światłowodowe i miedziane. 
o Okablowanie pionowe światłowodowe należy zrealizować jako kabel światłowodowy wewnętrzny 

1x12 J9/125 OS2 o konstrukcji luźnej tuby wypełnionej żelem. Powłoka kabla powinna być 
niepalna (FRNC) i bezhalogenowa (LSZH). Należy zastosować kabel o klasie odporności na 
działanie ognia, zgodnie z Euroklasą, minimum B2ca s1a d0 a1. Kabel należy zakończyć w 
technologii spawania w panelu z odpowiednią liczbą adapterów typu LC-Duplex OS2 
(wyposażonym fabrycznie w osłonki spawów, kasetę oraz pigtaile). 

 
Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne będą pochodzić z jednolitej oferty 
producenta reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne 
do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta. 
 
Ze względu na bezpieczeństwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziaływania zakłóceń 
szczególnie w miejscach dużego natężenia kabli transmisyjnych i nakładania się różnych instalacji 
prądowych, projekt przewiduje budowę okablowania poziomego w wersji podwójnie ekranowej. Spełnienie 
postulatów kompatybilności elektromagnetycznej, a więc zwiększenie odporności systemu informatycznego 
na zakłócenia elektromagnetyczne oraz ograniczenie emisji zakłóceń do środowiska zewnętrznego 
znacząco zwiększa bezpieczeństwo transmisji danych. 
 
System powinien zostać wykonany zgodnie z normąPN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna - 
Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne. 
 
Minimalne wymagania elementów okablowania strukturalnego służącego do transmisji danych to kategoria 
6A (komponenty)/Klasa EA (wydajność całego systemu) oraz gniazdo RJ45 jako interfejs końcowy. 
 
Okablowanie poziome miedziane. 
Uwzględniając dużą koncentrację przewodów transmisyjnych i poziom oddziaływań pomiędzy nimi jako 
medium transmisyjne należy zastosować ekranowane kable typu S/FTP kat. „7A” o paśmie 
częstotliwościowym 1200 MHz, w osłonie bezhalogenowej LSZH - 3 (średnica żyły 22/1 AWG) i klasie 
odporności na działanie ognia zgodnie z Euroklasą minimum B2ca s1 d1 a1.  
Ekrany kabla występują w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej, przy czym oddzielnie 
ekranowana jest każda para transmisyjna, a dodatkowo wszystkie pary (skręcone razem między sobą) 
osłonięte są dodatkowym wspólnym ekranem (w celu redukcji wzajemnego oddziaływania). Taka 
konstrukcja pozwala osiągnąć najwyższe parametry transmisyjne (zmniejszenie przesłuchu NEXT i 
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PSNEXT) oraz zmniejszyć poziom zakłóceń (emisji) od kabla, ale także w dużym stopniu poprawić 
odporność na zakłócenia zarówno wysokich, jak i niskich częstotliwości. 
WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO DO TRANSMISJI DANYCH I GŁOSU: 
Opis konstrukcji. 
Opis: Kabel S/FTP (PiMF) 1200 MHz 
Zgodność z normami: EN 50173 (2. edycja), 

EN 50288 
EN 50575/EN 50399 
ISO/IEC 11801:2002 wyd.II, 
IEC 60332-3-24  
IEC 60754 -  1/2 
IEC 61034 - 1/2 
IEC 61156 
IEEE 802.3 an zgodny z 10 GbE 

Średnica przewodnika: drut 22/1 AWG 
Minimalny promień gięcia 
Podczas instalacji 
Po instalacji 

 
8 x średnica zewnętrzna kabla 
4 x średnica zewnętrzna kabla 

Osłona zewnętrzna: Bezhalogenowa LS0H-3, z pokryciem trudnopalnym kolor 
żółty 

Klasa odporności na działanie ognia 
(Euroklasa): 

B2ca s1 d1 a1 

Ekranowanie par: poliestrowa taśma pokryta aluminium 
Ogólny ekran: oplot z miedzianej cynowanej siatki drucianej, 50%  

Legenda: 
1. Przewodnik, 
2. Izolacja żyły, 
3. Ekran indywidualny, parowy 
4. Ekran całościowy, siatka, 
5. Powłoka FRNC/LS0H-3 
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Konfiguracja punktów logicznych PEL. 
W punktach logicznych projektowanych należy doprowadzić do 1 punktu Logicznego w zależności od 
konfiguracji odpowiednią ilość kabli typu S/FTP kat. ‘7A’ o paśmie częstotliwościowym 1200 MHz, w 
osłonie bezhalogenowej LSZH - 3 (średnica żyły 22/1 AWG) i klasie odporności na działanie ognia zgodnie 
z Euroklasą minimum B2ca s1 d1 a1.  Na złączu kablowym 2GHz do kabli o średnicy żyły AWG22-24 
należy umieścić wymienne gniazda modułowe ekranowane kategorii 6A typu RJ45.  
Możliwe konfiguracje: 

o 1 x adapter Mosaic wyposażony w jeden moduł RJ45 kat. 6A, 
 

  

1 x Wymienne gniazdo modułowe kat. 6A 

(ISO/IEC) STP, ze złączem typu RJ45 

 

 

 

 

1 x Złącze kat. 7A 2GHz do kabli typu drut 

AWG24-22, 

 

 

 

 

1 x Kabel kat. ‘7A’ S/FTP, 1300MHz, 4P, 

4x2xAWG22/1 PiMF 

 

 
Panele okablowania poziomego. 
Kable należy zakończyć na 24 – portowym modularnym panelu krosowym  
o wysokości montażowej 1U posiadającym porty pozwalające na indywidualny montaż modułów RJ45 
kat.6A  w płycie czołowej panela, co zapewnia zwartą konstrukcję, łatwy montaż, terminowanie kabli oraz 
uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B.  

1 x Adapter 45x45 1–portowy  
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Panel ma zawierać tylną prowadnicę kabla. 

 
Należy zastosować  kable krosowe kategorii 6A / klasy EA w wersji ekranowej. 
Zastosowane kable krosowe oraz moduły RJ45 powinny umożliwiać kolorystyczne oznakowanie łączy w 
zależności od ich przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka etc.). 

 
Charakterystyka wymiennego gniazda modułowego RJ45 kat. 6A 
Normy   
Złącze         IEC 60603-7-51  
PoE+          
  
Właściwości mechaniczne  

IEEE802.3at  

Wymiar montażowy      17 mm x 15 mm (wysokość x szerokość)  
Siła docisku        ≤ 30 N  
Wytrzymałość (gniazdo RJ45)    ≥ 750 cykli  
Wytrzymałość (złącze)     ≥ 100 cykli   
Materiał obudowy       odlew cynku    
Materiał części izolacyjnych    PC (kolor turkusowy)  
Materiał styków      FR4  
 
 
Charakterystyka środowiskowa   

 

Stopień ochrony       IP20   
Zakres temperaturowy      
  
Właściwości  elektryczne:  

-40°C do +70°C  

Rezystancja styku:      ≤ 20 mΩ  
Rezystancja izolacji między stykami  ≥ 500 mΩ  
Dopuszczalne napięcie (styk – styk)  ≥1000 V DC/AC szczytowe  
Dopuszczalne napięcie (styk – ekran)  ≥1500 V DC/AC szczytowe  
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Max. Wartość prądu (50°C)    
  
Właściwości transmisyjne:  

1,25 A   

Klasa EA        zgodnie z ISO/IEC 11801 AMD 1/2, (długość > 10m)  
Kategoria 6A        zgodnie z ISO/IEC 11801 AMD 1/2, 10 GbE  

Charakterystyka ekranowanego złącza kablowego klasy FA, 2GHz 
Budowa 
Materiały:   poliwęglan, odlew cynkowy, niklowany 
Okablowanie:   4 pary, metoda punchdown 
Mocowanie kabla:  przy pomocy opaski 
Ekranowanie:   ekran 360 
Właściwości zgodne z:  klasa FA / kategoria 7A 
 
Właściwości elektryczne  
Rezystancja:   < 20 Ω 
Rezystancja izolacji:  > 500 MΩ między stykami 
Napięcie testowania:  >1000 VDC/VAC styk-styk 

> 1500 VDC/VAC styk-ekran 
Maks. natężenie prądu:  1,25 A 

 
5.5.12.5.2. Okablowanie pionowe ( szkieletowe ) 

System połączeń międzyszafowych ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci 
teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działanie 
dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. Projekt połączeń międzyszafowych oparto o połączenia 
światłowodowe. 
 
Przełącznice światłowodowe 
Panele okablowania szkieletowego należy rozwiązać jako fabrycznie wyposażone w adaptery, kasety na 
spawy i pigtaile 6, 12 lub 24 portowe wysuwalne przełącznice światłowodowe 19” obsadzone adapterami 
LC Duplex. 
 
Wymagania dla przełącznicy światłowodowej 

o Wysokość 1U do montażu w szafie 19”, głębokość 220mm 
o Konstrukcja w formie wysuwanej szuflady 
o Dostępność w kolorach szarym i czarnym 
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o Obudowa aluminiowa malowana proszkowo 
o W zestawie elementy mocujące, dławiki, opaski kablowe 
o Insertion Loss: 0.15 dB 
o Zgodny z EN50173, ISO/IEC 11801 
o Ochrona IP20 
o Waga około 1,8 kg 

 
5.5.12.5.3. Wymagania gwarancyjne 

Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową 
producenta/dystrybutora, obejmującą całą część transmisyjną „miedzianą i światłowodową” wraz z kablami 
krosowymi. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu. Podstawą 
gwarancji ma być udzielone przez producenta okablowania zapewnienie właściwych parametrów przez 25 
następnych lat. Program gwarancyjny ma zapewnić spełnienie wymagań parametrów elektrycznych i 
transmisyjnych, określonych w aktualnie obowiązujących normach ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1 dla 
całości zainstalowanego systemu niezależnie od obecnych i przyszłych aplikacji. Gwarancja obejmuje 
swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda 
użytkownika, zawiera więc okablowanie szkieletowe i poziome. 
 
W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną 
legitymującą się dyplomami ukończenia czterostopniowego kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych 
pracowników w zakresie: 

1. Instalacji (certyfikowany instalator),  
2. Pomiarów, nadzoru, wykrywania i eliminacji uszkodzeń (certyfikowany technik pomiarowy),  
3. Projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz 
procedurami instalacyjnymi producenta okablowania (certyfikowany Integrator/projektant). 

 
Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach 
oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych. Tym samym oświadczenia o specjalnie 
wydłużonych okresach gwarancji wystawione przez producentów, dostawców, dystrybutorów, pośredników, 
wykonawców lub innych nie są uznawane za wiarygodne i równoważne względem niniejszych wymagań. 
Okres gwarancji liczony jest od dnia, w którym podpisano protokół końcowego odbioru prac i producent 
okablowania wystawił certyfikat gwarancji.  
Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgłosić wniosek o certyfikację systemu okablowania do 
producenta. Przykładowy wniosek powinien zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu 
zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, imienną listę pracowników wykonujących 
instalację, wyciąg z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika pełniącego funkcję 
nadzorującą (np. Kierownik Projektu) oraz wyniki pomiarów dynamicznych łącza/kanału transmisyjnego 
(Permanent Link/Channel) wszystkich torów transmisyjnych według norm ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 lub EN 
50173. 
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W celu zagwarantowania Użytkownikowi najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała 
instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony producenta oraz 
zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym. 
 
5.5.12.5.4. Odbiór i pomiary sieci LAN 

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji 
systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność 
parametrów z wymaganiami norm Klasy FA / Kategorii 7A wg obowiązujących norm. 
 
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki: 
 
A. Wykonać komplet pomiarów – opis pomiarów części miedzianej  
A.1. Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada oprogramowanie 
umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów 
musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. 
A.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum III 
poziomem dokładności.  
A.2.1. Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału transmisyjnego  
„Channel” lub w konfiguracji łącza stałego „Permanent Link” 
A.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego na 
zgodność parametrów z normami należy przeprowadzić pomiary odpowiednim miernikiem przeznaczonym 
do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametrów powinny być zgodne z tymi, które są zawarte 
w najnowszych edycjach norm EN50173-1 lub ISO/IEC11801:2002 dla odpowiedniej klasy. Przed 
dokonaniem pomiarów należy wybrać typ nośnika, limit testu (klasę) oraz współczynnik propagacji kabla. 
Powinny zostać zmierzone (lub wyznaczone) i przyrównane do limitu: 

o RL (tłumienie sygnału odbitego) – parametr mierzony z dwóch stron dla każdej z par, nie jest 
specyfikowane dla klas A i B, 

o IL (strata wtrąceniowa – tłumienie) – parametr mierzony dla każdej z par, specyfikowane dla 
wszystkich klas, 

o NEXT (strata przesłuchu zbliżonego) – parametr mierzony z dwóch stron dla wszystkich 
kombinacji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F, 

o PSNEXT (sumaryczna strata przesłuchu zbliżonego) – parametr mierzony z dwóch stron dla 
każdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F, 

o ACR-N (współczynnik straty do przesłuchu na bliskim końcu) – parametr wyznaczany z dwóch 
stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej, 

o PSACR-N – parametr wyznaczany z dwóch stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej, 
o ACR-F (współczynnik straty do przesłuchu na dalekim końcu) – parametr wyznaczany dla każdej z 

kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej, 
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o PSACR-F – parametr wyznaczany dla każdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla 
klasy D i wyżej, 

o Rezystancja pętli stałoprądowej, specyfikowana dla wszystkich klas, 
o Opóźnienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas, 
o Różnica opóźnień propagacji, specyfikowane dla klasy C i wyżej. 
o Mapa połączeń – test przypisania żył kabla do pinów w gniazdach. 

 
A.2.3. Pomiar każdego toru transmisyjnego światłowodowego (wartość tłumienia) należy wykonać 
dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwóch okien transmisyjnych, tj. 1310nm i 1550nm (SM). Powinien 
zawierać: 

o Specyfikację (normę) wg której jest wykonywany pomiar 
o Metodę referencji 
o Tłumienie toru pomiarowego 
o Podane wartości graniczne (limit) 
o Podane zapasy (najgorszy przypadek)  
o Informację o końcowym rezultacie pomiaru  

 
A.3 Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu pracy (inaczej 
zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj 
wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) podanych przy najgorszych 
przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w całej wymaganej dziedzinie 
częstotliwości/tłumienia. Zapasy (margines bezpieczeństwa) musi być podany na raporcie pomiarowym dla 
każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru światłowodowego. 
 
B. Zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta.  
Przykładowa procedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących warunków: 
B.1. Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie  
z obowiązującą w Polsce oficjalną drogą dystrybucji  
B.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktów) nabytego  
u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce. 
B.3. Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami ISO/IEC 
11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczącymi parametrów technicznych okablowania, jak 
również procedur instalacji i administracji. 
B.4. Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność  
z obowiązującymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich torów 
transmisyjnych miedzianych. 
B.5. Wykonawca musi posiadać status Licencjonowanego Instalatora Projektowania  
i Instalacji, potwierdzony umową z producentem oferowanego systemu, regulującą warunki udzielania w/w 
gwarancji przez tegoż producenta. 
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B.6. W celu zagwarantowania Użytkownikom końcowym najwyższej jakości parametrów technicznych i 
użytkowych, cała instalacja jest weryfikowana przez inżynierów ze strony producenta. 
C. Wykonać dokumentację powykonawczą.  
C.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierać 
C.1. 1.Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania 
C.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych  
C.1.3. Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych  
C.1.4. Lokalizację przebić przez ściany i podłogi.  
C.2. Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej 
i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) 
należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) 
bezpłatnej gwarancji. 
 
5.5.12.5.5. Rozwiązania równoważne 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający 
dopuszcza materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające przyjętego 
standardu, nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych zastosowanych w niniejszej specyfikacji, a 
tym samym nie powodujące konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie 
pozbawiające Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności i właściwości użytkowych 
zaprojektowanego systemu. 
 
5.5.12.6. Instalacja RTV-SAT 

Należy wykonać antenową instalację zbiorczą oraz okablowanie na potrzeby dostawców telewizji kablowej.  
Należy zapewnić możliwość odbioru w każdym punkcie abonenckim (gniazdku antenowym) dowolnego 
programu cyfrowej telewizji naziemnej oraz programów telewizji satelitarnej. 
 
5.5.12.7. System obsługi klienta ESOK 

Należy wykonać instalację obsługi klienta. System powinien umożliwiać m.in.: 
o sterownie urządzeniami zewnętrznymi typu: czytniki kart magnetycznych bramki uchylne, bramki 

obrotowe, tablice informacyjne, szafki otwierane kartą zbliżeniową, tablice świetlne, 
o naliczanie opłaty wg różnych kryteriów, 
o obsługiwanie karty stałego klienta,  
o prowadzić bezgotówkową obsługę gastronomii, 
o wystawiać dokumenty typu paragon, rachunek, faktura, 
o informować klienta w trakcie przebywania na obiekcie o aktualnej wysokości kwoty do zapłaty, 
o blokować paski skradzione, blokować czasowo poszczególne urządzenia, 
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Modułowa budowa systemu umożliwia przygotowanie rozwiązania dopasowanego do konkretnych potrzeb 
Klienta. W skład systemu wchodzi 15 modułów. 

 
Wymagania dla podstawowych modułów systemu  
Moduł Administracja umożliwia bieżącą konfigurację i nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez 
poszczególnych użytkowników. Dla zwiększenia komfortu pracy moduł dostępny jest z poziomu 
przeglądarki internetowej i pozwala na pracę nieograniczonej liczbie zalogowanych pracowników w tym 
samym czasie. W zależności od charakteru  działalności prowadzonej przez Klienta, możliwe jest 
utworzenie stanowiska ze zdalnym dostępem do modułu z dowolnego miejsca – bez konieczności instalacji 
programu. Do najważniejszych funkcjonalności modułu możemy zaliczyć między innymi: 

o tworzenie i edycja aktualnych i nadchodzących wydarzeń biletowanych 
o tworzenie cenników i zarządzanie organizowanymi wydarzeniami 
o tworzenie harmonogramów i automatyzacja dodawania terminów wydarzeń 
o określanie dostępności terminów wydarzeń w kasie 
o określanie możliwości rezerwacji stacjonarnej internetowej 
o zarządzanie obiektami i grupami miejsc w obiektach  
o określanie szablonów wiadomości e-mail i sms, które są automatycznie wysyłane do osoby 

rezerwującej lub kupującego 
o tworzenie różnych układów wydruku informacji na biletach 
o zarządzanie uprawnieniami pracowników w odniesieniu do poszczególnych modułów systemu 
o zarządzanie magazynami, dokumentami magazynowymi oraz kartotekami towarów i dostawców 

przeglądanie dziennika zdarzeń z możliwością filtrowania 
 

Moduł Kasa umożliwia sprzedaż, drukowanie i zwrot biletów wstępu. Sprzedaż odbywa się przy użyciu 
komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie współpracujące z drukarką fiskalną i drukarką 
biletów. Poza biletami moduł pozwala na sprzedaż karnetów, voucherów, abonamentów oraz wejściówek 
dostępnych w kasie biletowej. Za pomocą Modułu Kasa możliwe jest także prowadzenie uproszczonej 
gospodarki magazynowej i sprzedaż dowolnie zdefiniowanych towarów oraz usług. Dodatkowym 
usprawnieniem procesu sprzedaży jest integracja modułu Kasa z terminalami płatniczymi firmy FirstData 
Polcard, która umożliwia szybką obsługę płatności bezgotówkowych. Do najważniejszych funkcjonalności 
modułu możemy zaliczyć między innymi: 

o sprzedaż biletów, karnetów, voucherów, abonamentów oraz wejściówek 
o sprzedaż towarów i usług z możliwością prowadzenia gospodarki magazynowej 
o wystawianie faktur VAT, korekt do faktur i faktur do paragonów 
o przeglądanie i zarządzanie bazą kontrahentów 
o przeglądanie i wydruk dokumentów 
o pełna obsługa zwrotów biletów. 
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Moduł Internet jest rozszerzeniem Modułu Rezerwacja i pozwala na samodzielną rezerwację biletów 
przez klientów na stronie internetowej. Moduł ten może być również połączony z serwisami płatności 
elektronicznych i umożliwiać sprzedaż biletów przez internet. 
Utworzenie rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej powoduje pojawienie się takiej rezerwacji w 
module Kasa. Można w nim odnaleźć daną rezerwację np. po jej numerze, dacie utworzenia czy nazwisku 
klienta. Umożliwia to klientom wykupienie wcześniej złożonej rezerwacji w kasie. 
Sprzedaż biletów przez internet pozwala wyeliminować zbędne ogniwa dystrybucji, a co za tym idzie 
pozwala na oszczędność czasu i kosztów. Po prawidłowo zakończonej transakcji elektronicznej na podany 
adres mailowy wysyłany jest bilet w formie elektronicznej, który może zostać wydrukowany lub zachowany 
na telefonie komórkowym klienta. Rozwiązanie to sprawdza się przy współpracy z modułem Kontrola 
Biletów. Korzystanie z przenośnych urządzeń skanujących kody kreskowe lub bramek wejściowych 
skutecznie eliminuje wszelkie próby oszustwa. Istnieje również możliwość odbioru wcześniej zakupionego 
biletu w kasie lub fizyczne wysłanie go na podany w formularzu zamówienia adres. 
Na chwilę obecną integracja systemu z następującymi operatorami szybkich płatności elektronicznych: 
Dotpay, FirstData Polcard, PayU oraz Tpay.com. Obsługa transakcji została w każdym przypadku 
maksymalnie zautomatyzowana tak, żeby zapewnić jak najsprawniejszą realizację zakupu biletów przez 
internet. 
Rezerwacja i sprzedaż biletów w module Internet odbywa się na stworzonej w tym celu stronie 
internetowej. Strona może być przygotowana w standardowej szacie graficznej modułu Internet lub w 
oparciu o szatę graficzną strony internetowej Klienta. 

 
Dodatkowe moduły: 

o Moduł Rezerwacja, 
o Moduł Kontrola Biletów, 
o Moduł Raporty, 
o Moduł Wymiana Danych, 
o Moduł JPK, 
o Moduł Automat, 
o Moduł Infokiosk, 
o Moduł Dystrybutorzy, 
o Moduł Personel, 
o Moduł Ekrany Informacyjne, 
o Moduł Webservice, 
o Moduł Projekty, 

Przed przystąpieniem do wykonania projektu uzgodnić z inwestorem zakres działania instalacji obsługi 
klienta oraz zapewnić pełną kompatybilność z systemem użytkowanym w obiekcie Wrocławski Park Wodny 
S.A. 
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5.5.12.8. System BMS 

Obiekt będzie wyposażony w instalację BMS, która będzie umożliwiała wizualizację oraz sterowanie 
parametrami wentylacji, systemu c.o., klimatyzacji, technologii wody basenowej i instalacji elektrycznej.  
Zakres opracowania powinien obejmować integrację poszczególnych instalacji przez system BMS:   

o monitoring i sterowanie instalacją automatyki central wentylacyjnych i pozostałych instalacji 
sanitarnych,  

o monitoring i sterowanie instalacją automatyki źródła ciepła,  
o monitoring i sterowanie instalacją technologii wody basenowej, 
o monitoring wybranych rozdzielnic elektrycznych,  
o monitoring instalacji teletechnicznych  
o sterowanie i monitoring instalacji oświetleniowych oraz oświetlenia terenu, 
o powinien w sposób przyjazny dla użytkownika pozwolić na zdalne nadzorowanie instalacji 

technicznych w budynku, zapewniając komfort, bezpieczeństwo oraz minimalizowanie kosztów 
eksploatacji, 

o należy zastosować system zarządzania i sterowania oparty na otwartych protokołach transmisji 
(BACnet, LonWorks, Modbus) umożliwiających łatwą integrację oraz współpracę urządzeń różnych 
producentów. 

 
System automatyki i BMS należy zaprojektować w ten sposób aby architektura systemu, umożliwia 
integrowanie systemów różnych producentów na każdym z trzech poziomów automatyki. Zastosowane 
rozwiązania powinny gwarantować, co najmniej 20% rezerwy w:   

o magistralach komunikacyjnych (w adresach),  
o procesorach CPU sterowników pod ew. przyszłą rozbudowę systemu.  
o wielkość i ilość sterowników ma pokryć całkowicie wszystkie punkty systemu automatyki oraz 

instalacji obsługiwanych przez sterowniki (np. czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia; stany 
załączenia, wyłączenia, położenia, zabrudzenia, braku ciśnienia, przekroczenia limitów temperatur 
i stężeń CO2, zabezpieczeń, awarii, sygnały wysterowania, siłowników, falowników; sygnały 
załączenia, wyłączenia napędów urządzeń, inne). 

 
Należy zaprojektować system BMS według poniższych założeń: 

o System BMS powinien w sposób przyjazny dla użytkownika pozwolić na zdalne nadzorowanie 
instalacji technicznych w budynku, zapewniając komfort, bezpieczeństwo oraz minimalizowanie 
kosztów eksploatacji. 

o Należy zastosować system zarządzania i sterowania oparty na otwartych protokołach transmisji 
(BACnet, LonWorks, Modbus) umożliwiających łatwą integrację oraz współpracę urządzeń różnych 
producentów. 

Przed przystąpieniem do wykonania projektu uzgodnić z inwestorem zakres działania instalacji BMS. 
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 5.5.13 Instalacja źródła ciepła 
5.5.13. I 

5.5.13.1. Zapotrzebowanie na ciepło dla obiektu 

Szacunkowe maksymalne zapotrzebowanie na ciepło dla poszczególnych procesów technologicznych 
przedstawiono poniżej: 

o podgrzew wody basenowej 950 kW 
o przygotowanie ciepłej wody użytkowej 300 kW 
o instalacja centralnego ogrzewania 220 kW 
o ciepło technologiczne na potrzeby wentylacji 250 kW 

Obliczeniowe parametry wody grzewczej w układzie źródła ciepła: 70/50 °C. 
 
5.5.13.2. Układ źródła ciepła 

Jako źródło ciepła pokrywające wszystkie potrzeby grzewcze obiektu należy zastosować biwalentny 
monoenergetyczny układ składający się z kaskady gazowych kotłów kondensacyjnych oraz kaskady 
gazowych modułów kogeneracyjnych. 
Źródło podstawowe stanowić będzie kaskada modułów kogeneracyjnych wspieranych przez pracę kaskady 
kotłów kondensacyjnych, będących szczytowym źródłem ciepła dla obiektu. 
Należy zastosować rozwiązania jednego producenta ( kotły gazowe + moduły kogeneracyjne ). 
 
5.5.13.2.1. Rozdział obiegów grzewczych 

Każdy proces powinien być realizowany przez odrębny obieg grzewczy. W tym celu w układzie źródła 
ciepła należy przewidzieć rozdział obiegów grzewczych: 

o obieg technologiczny na cele podgrzewu wody basenowej – basen sportowy  
o obieg technologiczny na cele podgrzewu wody basenowej – basen rekreacyjny i brodzik 
o obieg technologiczny na cele podgrzewu wody basenowej – wanna SPA z hydromasażem 
o obieg technologiczny na cele podgrzewu wody basenowej – basen zewnętrzny 
o obieg technologiczny na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej 
o obieg technologiczny na cele instalacji c.o.- ogrzewanie grzejnikowe 
o obieg technologiczny na cele instalacji c.o.- ogrzewanie podłogowe 
o obieg technologiczny na cele instalacji wentylacji mechanicznej  

 
Każdy obieg grzewczy należy wyposażyć w niezbędne urządzenia oraz armaturę: pompy obiegowe, 
armaturę odcinającą, filtrującą, równoważącą, regulacyjną.  
Należy również opomiarować zużycie ciepła w każdym obiegu oraz zapewnić możliwość odczytu 
parametrów pracy poszczególnych obiegów ( temperatura, zużycie ciepła ) przez centralny system 
monitoringu zużycia mediów w obiekcie. 
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5.5.13.2.2. Moduły kogeneracyjne 

Moduły kogeneracyjne odpowiadają za skojarzoną produkcję energii elektrycznej oraz cieplnej 
wykorzystując paliwo gazowe. 
Należy zastosować kaskadę składającą się z co najmniej dwóch jednostek o tej samej mocy znamionowej, 
umożliwiając częściową pracę układu również w przypadku awarii jednego z modułów lub trwających prac 
serwisowych. 
Kaskada modułów kogeneracyjnych powinna pokrywać ok. 25% obliczeniowego zapotrzebowania 
na ciepło obiektu dla wszystkich procesów technologicznych. 
Dobór modułów kogeneracyjnych należy poprzedzić wnikliwą analizą przebiegu zużycia energii 
elektrycznej oraz cieplnej w obiekcie w cyklu dobowym oraz rocznym z uwzględnieniem jego specyfiki. 
Nadrzędnym parametrem do doboru jednostek modułów kogeneracyjnych jest konieczność zapewnienia 
pracy wszystkich jednostek z ich wydajnością nominalną przez co najmniej 8000 h/rocznie. 
Wymagania stawiane modułom kogeneracyjnym przedstawiono poniżej: 

o należy zastosować moduły kogeneracyjne z silnikiem spalinowym zasilanym gazem ziemnym, 
wyposażone w trójfazowy asynchroniczny generator prądu chłodzony wodą. 

o należy zastosować moduły z funkcją automatycznego uzupełniania/wymiany oleju. 
o zakres modulacji mocy elektrycznej każdej jednostki: minimum 25-100 % 
o sprawność całkowita jednostki przy obciążeniu znamionowym ( bez ciepła kondensacji 

spalin): >95 % 
o dla wszystkich jednostek należy przewidzieć indywidualne systemowe przewody spalinowe 

wyprowadzone ponad dach budynku. 
 

5.5.13.2.3. Gazowe kotły kondensacyjne 

Należy zastosować kaskadę składającą się z co najmniej dwóch jednostek o tej samej mocy znamionowej, 
umożliwiając częściową pracę układu również w przypadku awarii jednego z kotłów. 
Dobór wielkości pojedynczej jednostki powinien uwzględniać najważniejsze potrzeby grzewcze obiektu, 
mając na uwadze utrzymanie jego całorocznej eksploatacji. 
Należy zastosować gazowe stojące kotły kondensacyjne. 
 
Wymagania stawiane kotłom gazowym przedstawiono poniżej: 

o obudowa kotła z blachy stalowej malowanej proszkowo 
o komora spalania ze stali nierdzewnej 
o zakres modulacji mocy kotła: minimum 25-100% 
o dla wszystkich jednostek należy przewidzieć indywidualne systemowe przewody powietrzno-

spalinowe wyprowadzone ponad dach budynku. 
 
 
 



 

 Inwestor: Wrocławski Park Wodny Nr projektu: 808 

Adres: Wrocław, ul. Borowska 99 Data: 31.03.2021 

Tytuł 
zamierzenia: 

Kompleks basenowy składający się z krytych basenów 
wraz z częścią sanitarno – szatniową, częścią 
rekreacyjną (sauna, fitness) i technologiczną wraz z 
basenem zewnętrznym, zagospodarowaniem terenu, 
infrastrukturą techniczną i parkingami zewnętrznymi 

Branże: wielobranżowy 

Opracował: EO 

 

 
 

AP SZCZEPANIAK SP. Z O.O. - SP. KOM.  
ul. Pogodna 19, 53-022 Wrocław POLAND 

T: +48 71 360 74 88;  
F: +48 71 360 74 99 

E: biuro@apsz.com.pl 
www.apsz.com.pl Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 

0000275151, NIP: 8992597441 REGON: 020483218  

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY, strona nr 67 
 

5.5.13.2.4. Układ automatyki 

Cały układ źródła ciepła należy wyposażyć we wspólny układ automatyki, realizujący zadania właściwej 
regulacji jego pracy z uwzględnieniem priorytetowego wykorzystania modułów kogeneracyjnych do 
produkcji ciepła oraz energii elektrycznej.  
Układ należy skomunikować z systemem BMS obiektu dając możliwość monitoringu zużycia mediów w 
poszczególnych obiegach układu źródła ciepła oraz produkcji energii elektrycznej. 
 
5.5.13.2.5. System detekcji gazu 

W pomieszczeniu źródła ciepła należy przewidzieć system detekcji gazu. 
Detektory gazu powinny znaleźć się nad zespołem kotłów gazowych oraz zespołem modułów 
kogeneracyjnych. W przypadku zadziałania detektora system powinien automatycznie odciąć dopływ gazu 
poprzez zadziałanie zaworu elektromagnetycznego znajdującego się w skrzynce gazowej oraz przekazać 
sygnał o zamknięciu zaworu użytkownikowi obiektu. 
 
5.5.13.2.6. Uzupełnianie zładu czynnika grzewczego w układzie źródła ciepła 

Należy zastosować układ automatycznego uzupełniania zładu czynnika grzewczego w układzie źródła 
ciepła. 
Uzupełnianie wody grzewczej powinno odbywać się automatycznie w oparciu o pomiar ciśnienia w układzie 
oraz powinno zostać poprzedzone właściwym uzdatnieniem wody wodociągowej. 
 
5.5.13.2.7. Dobór elementów źródła ciepła 

Wymagania i parametry przedstawione w punkcie 5.5.13., zweryfikowane na etapie przygotowania 
dokumentacji projektowej, powinny posłużyć do zwymiarowania i doboru elementów źródła ciepła: 

o gazowych kotłów kondensacyjnych wraz z wyposażeniem 
o gazowych modułów kogeneracyjnych wraz z wyposażeniem  
o wymienników ciepła dla poszczególnych procesów technologicznych 
o pojemnościowych podgrzewaczy wody użytkowej 
o buforów wody grzewczej 
o rozdzielaczy obiegów grzewczych 
o pomp obiegowych dla poszczególnych obiegów grzewczych 
o armatury regulacyjnej, równoważącej, odcinającej 
o liczników ciepła dla poszczególnych obiegów grzewczych 
o średnic rurociągów instalacyjnych 

oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dla prawidłowej pracy całego układu oraz wynikającego z 
właściwych norm technicznych oraz przepisów prawnych. 
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 5.5.14 Instalacja gazowa 
5.5.14. I 

5.5.14.1. Przyłącze gazowe 

Należy wykonać przyłącze gazowe do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia o średnicy Φ225 mm w 
ul. Wilanowskiej. 
Na terenie działki Inwestora w szafce gazowej należy zabudować zespół redukcyjno-pomiarowy. 

 
Przebieg trasy przyłącza gazowego do obiektu oraz lokalizację szafki gazowej przedstawiono na 
planie zagospodarowania terenu. 
Obowiązkiem wykonawcy jest również pokrycie wszelkich kosztów związanych z rozbiórką oraz 
odtworzeniem nawierzchni dróg, parkingów, chodników oraz terenów zieleni. 
 
5.5.14.2. Instalacja gazowa 

Od szafki gazowej z zespołem redukcyjno-pomiarowym należy poprowadzić instalację zewnętrzną gazową 
niskiego ciśnienia do pomieszczenia źródła ciepła. 
Na elewacji budynku należy przewidzieć szafkę gazową z zaworem elektromagnetycznym 
współpracującym z systemem detekcji gazu w pomieszczeniu źródła ciepła. 

 
 5.5.15 Instalacja grzewcza 
5.5.15. I 

W obiekcie należy zastosować wodną instalację centralnego ogrzewania. 
Przewiduję się ogrzewanie grzejnikowe oraz podłogowe. 
W pomieszczeniach o dużej wilgotności należy zastosować grzejniki w wykonaniu specjalnym, z 
uwzględnieniem agresywnego działania wilgotnego powietrza oraz związków chloru. 

 
Hala basenowa 
W przestrzeni hali basenowej należy przewidzieć ogrzewanie podłogowe wspomagane ogrzewaniem 
grzejnikowym. 
 
Zaplecze szatniowo-sanitarne hali basenowej 
W przestrzeni zaplecza szatniowo-sanitarnego należy przewidzieć ogrzewanie podłogowe z ewentualnym 
wspomaganiem ogrzewaniem grzejnikowym. 

 
Zaplecze szatniowo-sanitarne strefy fitness oraz SPA 
W przestrzeni zaplecza szatniowo-sanitarnego należy przewidzieć ogrzewanie podłogowe z ewentualnym 
wspomaganiem ogrzewaniem grzejnikowym. 
 
Pozostałe strefy budynku 
W pozostałych przestrzeniach obiektu należy przewidzieć wodne ogrzewanie grzejnikowe zapewniającej 
normatywne temperatury powietrza w pomieszczeniach. 
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 5.5.16 Instalacja ciepła technologicznego 
5.5.16. I 

Należy przewidzieć instalację ciepła technologicznego doprowadzającą czynnik grzewczy do poniższych 
odbiorników ciepła: 

o wymienniki ciepła obiegów wody basenowej 
o nagrzewnice wodne central wentylacyjnych 
o wodne kurtyny powietrza 

 
5.5.16.1. Wymienniki ciepła dla technologii wody basenowej. 

Szacunkowe maksymalne moce grzewcze wymienników ciepła dla technologii basenowej, wynikające z 
zapotrzebowana na energię cieplną w trakcie pierwszego podgrzewu wody basenowej przedstawiono 
poniżej. 
Wymiennik ciepła – basen sportowy: 270 kW 
Wymiennik ciepła – basen rekreacyjny i brodzik: 125 kW 
Wymiennik ciepła – wanna SPA z hydromasażem: 35 kW 
Wymiennik ciepła – basen zewnętrzny: 520 kW 
Należy zastosować wymienniki płytowe skręcane wykonane ze stali kwasoodpornej. 
Moce wymienników należy zweryfikować na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. 
Przed każdym wymiennikiem ciepła należy przewidzieć węzeł regulacyjny umożliwiający płynną regulację 
jakościową wydajności grzewczej wymiennika w zależności od aktualnych potrzeb grzewczych w układzie 
wody basenowej. 
Węzeł regulacyjny należy wyposażyć w:  

o 3-drogowy zawór mieszający z siłownikiem elektromechanicznym ze sprężoną powrotną, 
zabezpieczający obieg wody basenowej przed przegrzaniem w przypadku awarii pracy pompy 
obiegowej po stronie wody basenowej. 

o elektroniczną pompę mieszającą 
o armaturę odcinającą 
o armaturę równoważącą  
o armaturę pomiarową: termometry oraz manometry 

 
5.5.16.2. Nagrzewnice wodne central wentylacyjnych 

Czynnik grzewczy należy doprowadzić do wszystkich central wentylacyjnych wyposażonych w 
nagrzewnice wodne. 
Przed każdą nagrzewnicą wodną należy przewidzieć węzeł regulacyjny umożliwiający płynną regulację 
jakościową/ilościową wydajności grzewczej nagrzewnicy w zależności od aktualnych potrzeb grzewczych 
centrali wentylacyjnej. 
Węzeł regulacyjny należy wyposażyć w:  
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o 3-drogowy zawór mieszający z siłownikiem elektromechanicznym sterowany poprzez układ 
automatyki centrali wentylacyjnej. 

o elektroniczną pompę mieszającą 
o armaturę odcinającą 
o armaturę równoważącą  
o armaturę pomiarową: termometry oraz manometry 

 5.5.17 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
5.5.17. I 

Instalacja wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w obiekcie powinna zapewnić: 
o normowanie temperatury wewnętrznej powietrza w obiekcie 
o zapewnienie niezbędnej ilości świeżego powietrza w pomieszczeniach ze względów sanitarno-

higienicznych 
o asymilację zysków wilgoci oraz normowanie wilgotności powietrza w pomieszczeniach 

 
Obiekt należy podzielić na strefy charakteryzujące się zbliżonymi funkcjami użytkowymi oraz wymaganiami 
dotyczącymi jakości powietrza oraz jego parametrów. Podział obiektu na strefy powinien następnie 
zdeterminować dobór urządzeń oraz systemów wentylacyjnych dedykowanych dla danego obszaru. 
Proponowany podział budynku na strefy użytkowe przedstawiono poniżej. 
Dokładny podział budynku na strefy użytkowe powinien zostać dokonany przez wykonawcę w oparciu o 
analizę funkcjonalności i wymagań stawianych poszczególnym pomieszczeniom oraz ich wzajemne 
rozmieszczenie. 
 
5.5.17.1. Hala basenowa ( parter ) 

Parametry powietrza. 
Temperatura wody w basenach: 28÷30 °C 
Temperatura powietrza: maksymalnie 32 °C 
Wilgotność względna powietrza: 55÷60 % 
 
Wymagania dla układu wentylacji. 

o Należy zastosować system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. 
o System wentylacyjny obsługujący strefę powinien realizować funkcje: wentylacji, 

chłodzenia/ogrzewania, osuszania oraz asymilacji zysków wilgoci. 
o Normowanie wilgotności maksymalnej powietrza w przedziale 55÷60 % przez cały rok. 
o Normowanie temperatury powietrza w pomieszczeniach. 
o Dostarczanie świeżego powietrza w ilościach wynikających z wymagań higieniczno-sanitarnych.  
o System wentylacyjny powinien zapewnić stałe podciśnienie w hali basenowej względem 

sąsiednich pomieszczeń. 
o Sposób organizacji wymiany powietrza powinien zabezpieczać przegrody budowlane oraz 

elementy konstrukcyjne budynku przed wykraplaniem wilgoci, w tym celu należy m.in. zapewnić 
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odpowiednie strumienie powietrza chroniące zimne powierzchnie przegród zewnętrznych przed 
napływem wilgotnego powietrza. 

o Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji z wełny mineralnej na kanałach narażonych na 
wykraplanie pary wodnej. 

o Wszystkie elementy systemu, w tym urządzenia, przewody wentylacyjne oraz osprzęt, 
powinny zostać zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem agresywnego działania 
wilgotnego powietrza oraz związków chloru.   
 

Wymagania dla central wentylacyjnych. 
o Należy zastosować centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła.  
o Ilość central wentylacyjnych obsługujących strefę powinna wynikać z przyjętego przez wykonawcę 

sposobu organizacji wymiany powietrza, strumieni powietrza wentylacyjnego, sposobu 
prowadzenia przewodów wentylacyjnych, wielkości urządzeń oraz możliwości ich montażu w 
dostępnych przestrzeniach budynku. 

o Należy zastosować urządzenia dedykowane do obiektów basenowych, odporne na 
agresywne działanie powietrza basenowego, zawierające rozwiązania eliminujące 
kondensację pary wodnej na konstrukcyjnych i ruchomych elementach centrali oraz 
wewnątrz ścianek zewnętrznych i wewnętrznych urządzenia. Możliwość zastosowania 
central na basenach powinna zostać potwierdzona w dokumentach jakościowych 
producenta. 

o Zamawiający wymaga zastosowania central basenowych z certyfikatem Eurovent. 
o Zamawiający wymaga zastosowania w obiekcie central jednego producenta. 
o Dla tej strefy Zamawiający wymaga zastosowania central wyposażonych w zintegrowane 

rewersyjne pompy ciepła. 
o W celu realizacji funkcji chłodzenia oraz osuszania powietrza centralę należy wyposażyć w 

chłodnicę freonową oraz uwzględnić agregat skraplający współpracujący z centralą. 
o W celu realizacji funkcji ogrzewania powietrza nawiewanego centralę należy wyposażyć w 

nagrzewnicę wodną. 
o Dobór mocy nagrzewnicy wodnej nie powinien uwzględniać mocy pompy ciepła. 
o Funkcja utrzymania podciśnienia w hali basenowej względem sąsiednich pomieszczeń. 

 
5.5.17.2. Zaplecze szatniowo-sanitarne hali basenowej ( parter ). 

Parametry powietrza. 
Temperatura powietrza: 26÷28 °C 
Wilgotność względna powietrza: 55÷60 % 
 
Wymagania dla układu wentylacji. 

o Należy zastosować system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. 
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o System wentylacyjny obsługujący strefę powinien realizować funkcje: wentylacji, 
chłodzenia/ogrzewania oraz asymilacji zysków wilgoci. 

o Normowanie wilgotności maksymalnej powietrza w okresie eksploatowania obiektu. 
o Normowanie temperatury powietrza w pomieszczeniach. 
o Dostarczanie świeżego powietrza w ilościach wynikających z wymagań higieniczno-sanitarnych.  
o Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji z wełny mineralnej na kanałach narażonych na 

wykraplanie pary wodnej. 
o Wszystkie elementy systemu, w tym urządzenia, przewody wentylacyjne oraz osprzęt, 

powinny zostać zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem agresywnego działania 
wilgotnego powietrza oraz związków chloru.   

 
Wymagania dla central wentylacyjnych. 

o Należy zastosować centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. 
o Zamawiający wymaga zastosowania w obiekcie central jednego producenta. 
o Dla tej strefy Zamawiający wymaga zastosowania centrali wyposażonej w zintegrowaną 

rewersyjną pompę ciepła. 
o W celu realizacji funkcji chłodzenia oraz osuszania powietrza centralę należy wyposażyć w 

chłodnicę freonową oraz uwzględnić agregat skraplający współpracujący z centralą. 
o W celu realizacji funkcji ogrzewania powietrza nawiewanego centralę należy wyposażyć w 

nagrzewnicę wodną. 
o Dobór mocy nagrzewnicy wodnej nie powinien uwzględniać mocy pompy ciepła. 
o Przy doborze centrali należy wziąć pod uwagę agresywne działanie wilgotnego powietrza 

oraz związków chloru. 
 

5.5.17.3. Strefa saun ( parter ) 

Parametry powietrza. 
Temperatura powietrza: 26÷28 °C 
Wilgotność względna powietrza: wynikowa % 
 
Wymagania dla układu wentylacji. 

o Należy zastosować system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. 
o System wentylacyjny obsługujący strefę powinien realizować funkcje: wentylacji; osuszania i 

ogrzewania. 
o Powietrze nawiewane należy dostarczać do przestrzeni komunikacyjnych strefy saun. 
o Elementy wywiewne należy zlokalizować w pomieszczeniach saun.  
o Normowanie temperatury powietrza w pomieszczeniach. 
o Dostarczanie świeżego powietrza w ilościach wynikających z wymagań higieniczno-sanitarnych.  
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o Wszystkie elementy systemu, w tym urządzenia, przewody wentylacyjne oraz osprzęt, 
powinny zostać zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem agresywnego działania 
wilgotnego powietrza oraz związków chloru.   
 

Wymagania dla central wentylacyjnych. 
o Należy zastosować centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. 
o W strefie saun należy zastosować centralę w wykonaniu basenowym 
o Zamawiający wymaga zastosowania w obiekcie central jednego producenta. 
o W celu realizacji funkcji chłodzenia oraz osuszania powietrza centralę należy wyposażyć w 

chłodnicę freonową oraz uwzględnić agregat skraplający współpracujący z centralą. 
o W celu realizacji funkcji ogrzewania powietrza nawiewanego centralę należy wyposażyć w 

nagrzewnicę wodną. 
o Przy doborze centrali należy wziąć pod uwagę agresywne działanie wilgotnego powietrza. 

 
5.5.17.4. Strefa fitness ( parter ) 

Parametry powietrza. 
Temperatura powietrza zimą: 20 °C 
Temperatura powietrza latem: 24÷26 °C 
Wilgotność względna powietrza: 30÷60 % 
 
Wymagania dla układu wentylacji. 

o Należy zastosować system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. 
o System wentylacyjny obsługujący strefę powinien realizować funkcje: wentylacji, 

chłodzenia/ogrzewania. 
o Intensywność wymiany powietrza należy zrealizować w oparciu o regulację strumieni 

powietrza wentylacyjnego na podstawie pomiaru stężenia CO2 indywidualnie dla każdego 
pomieszczenia w strefie. 

o Regulacja strumieni powietrza powinna odbywać się poprzez zastosowanie regulatorów 
zmiennego wydatku, montowanych indywidulanie dla każdego pomieszczenia, współpracujących z 
centralą oraz pomieszczeniowymi czujnikami stężenia CO2. 

o Normowanie wilgotności maksymalnej powietrza w przedziale 30÷60 % w okresach eksploatacji 
obiektu. 

o Normowanie temperatury powietrza w pomieszczeniach. 
o Dostarczanie świeżego powietrza w ilościach wynikających z wymagań higieniczno-sanitarnych.  
o W celu normowania temperatury powietrza w pomieszczeniach należy przewidzieć 

dodatkowo układ klimatyzacji freonowej VRF. 
 

Wymagania dla central wentylacyjnych. 
o Należy zastosować centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. 
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o Zamawiający wymaga zastosowania w obiekcie central jednego producenta. 
o Układ automatyki centrali powinien dawać możliwość współpracy z regulatorami VAV 
o W celu realizacji funkcji chłodzenia powietrza nawiewanego centralę należy wyposażyć w 

chłodnicę freonową oraz uwzględnić agregat skraplający współpracujący z centralą 
o W celu realizacji funkcji ogrzewania powietrza nawiewanego centralę należy wyposażyć w 

nagrzewnicę wodną 
 

5.5.17.5. Zaplecze szatniowo-sanitarne strefy fitness oraz strefy saun ( parter ) 

Parametry powietrza. 
Temperatura powietrza: 26÷28 °C 
Wilgotność względna powietrza: 30÷60 % 
 
Wymagania dla układu wentylacji. 

o Należy zastosować system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. 
o System wentylacyjny obsługujący strefę powinien realizować funkcje: wentylacji, 

chłodzenia/ogrzewania. 
o Normowanie wilgotności maksymalnej powietrza w przedziale 30÷60 % w okresach eksploatacji 

obiektu. 
o Normowanie temperatury powietrza w pomieszczeniach. 
o Dostarczanie świeżego powietrza w ilościach wynikających z wymagań higieniczno-sanitarnych.  
o Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji z wełny mineralnej na kanałach narażonych na 

wykraplanie pary wodnej. 
o Wszystkie elementy systemu, w tym urządzenia, przewody wentylacyjne oraz osprzęt, 

powinny zostać zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem agresywnego działania 
wilgotnego powietrza oraz związków chloru.   
 

Wymagania dla central wentylacyjnych. 
o Należy zastosować centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. 
o Zamawiający wymaga zastosowania w obiekcie central jednego producenta. 
o W celu realizacji funkcji ogrzewania powietrza nawiewanego centralę należy wyposażyć w 

nagrzewnicę wodną. 
 

5.5.17.6. Hol wejściowy oraz komunikacja 

Parametry powietrza. 
Temperatura powietrza zimą: 20 °C 
Temperatura powietrza latem: 24÷26 °C 
Wilgotność względna powietrza: 30÷60 % 
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Wymagania dla układu wentylacji. 
o Należy zastosować system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. 
o System wentylacyjny obsługujący strefę powinien realizować funkcje: wentylacji, 

chłodzenia/ogrzewania. 
o Normowanie wilgotności maksymalnej powietrza w przedziale 30÷60 % w okresach eksploatacji 

obiektu. 
o Normowanie temperatury powietrza w pomieszczeniach. 
o Dostarczanie świeżego powietrza w ilościach wynikających z wymagań higieniczno-sanitarnych.  
o W celu normowania temperatury powietrza w pomieszczeniach należy przewidzieć 

dodatkowo układ klimatyzacji freonowej VRF. 
 

Wymagania dla central wentylacyjnych. 
o Należy zastosować centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. 
o Zamawiający wymaga zastosowania w obiekcie central jednego producenta. 
o W celu realizacji funkcji chłodzenia powietrza nawiewanego centralę należy wyposażyć w 

chłodnicę freonową oraz uwzględnić agregat skraplający współpracujący z centralą. 
o W celu realizacji funkcji ogrzewania powietrza nawiewanego centralę należy wyposażyć w 

nagrzewnicę wodną. 
 

5.5.17.7. Podbasenie 

Parametry powietrza. 
Temperatura powietrza zimą: minimum 10 °C 
Temperatura powietrza latem: uwzględnić wymagania technologii uzdatniania wody basenowej 
Wilgotność względna powietrza: uwzględnić wymagania technologii uzdatniania wody basenowej 

 
Wymagania dla układu wentylacji. 

o Należy zastosować system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. 
o System wentylacyjny obsługujący strefę powinien realizować funkcje: wentylacji, 

chłodzenia/ogrzewania oraz asymilacji zysków wilgoci. 
o System wentylacji mechanicznej podbasenia powinien uwzględniać przyjęte rozwiązania 

oraz wymagania stawiane przez producentów rozwiązań technologii uzdatniania wody 
basenowej ( maksymalna temperatura oraz wilgotność powietrza w pomieszczeniu ) 

o W przypadku nadmiernej emisji ciepła przez układ uzdatniania wody basenowej należy 
przewidzieć chłodzenie powietrza przy użyciu systemu klimatyzacji freonowej VRF/Multi 
Split 

o W przypadku nadmiernej emisji wilgoci przez układ uzdatniania wody basenowej należy 
przewidzieć osuszanie powietrza w centrali w chłodnicy freonowej współpracującej z zewnętrznym 
agregatem skraplającym 
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Wymagania dla central wentylacyjnych. 
o Należy zastosować centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. 
o Zamawiający wymaga zastosowania w obiekcie central jednego producenta. 
o W celu realizacji funkcji chłodzenia oraz osuszania powietrza nawiewanego centralę należy 

wyposażyć w chłodnicę freonową oraz uwzględnić agregat skraplający współpracujący z centralą. 
o W celu realizacji funkcji ogrzewania powietrza nawiewanego centralę należy wyposażyć w 

nagrzewnicę wodną. 
 

5.5.17.8. Pomieszczenia sanitarne 

Dla pomieszczeń WC należy zastosować niezależne systemy wywiewne w oparciu wentylatory wywiewne 
kanałowe lub dachowe. 
Nawiew kompensacyjny za pośrednictwem otworów transferowych w drzwiach lub przegrodach 
budowlanych. 
 
5.5.17.9. Pomieszczenia porządkowe 

Dla pomieszczeń porządkowych należy zastosować niezależne systemy wywiewne w oparciu wentylatory 
wywiewne kanałowe lub dachowe. 
Nawiew kompensacyjny za pośrednictwem otworów transferowych w drzwiach lub przegrodach 
budowlanych. 
 
5.5.17.10. Pomieszczenia magazynu podchlorynu sodu, koagulanta, kwasu. 

W pomieszczeniach należy zastosować indywidualne układy wentylacji wywiewnej. Wszystkie elementy 
układów wywiewnych należy dostarczyć w wykonaniu chemoodpornym. 
Należy zastosować wentylatory wywiewne chemoodporne kanałowe lub dachowe. 
Wentylatory należy wyposażyć w regulatory prędkości obrotowej współpracujące z pomieszczeniowymi 
czujnikami stężenia związków chemicznych emitowanych przez magazynowane substancje. 
W przypadku wykrycia przekroczenia dopuszczalnego stężenia związków chemicznych w powietrzu 
wentylator samoczynnie powinien zwiększyć wydajność wywiewu powietrza z pomieszczenia. 
 
5.5.17.11. Pomieszczenie ratowników 

W pomieszczeniu ratowników należy wykonać wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną oraz 
dodatkowo przewidzieć instalację klimatyzacji freonowej. 

 
5.5.17.12. Pomieszczenia techniczne ( hydrofor, rozdzielnia eNN) 

W pomieszczeniach technicznych w podbaseniu należy wykonać wentylację mechaniczną nawiewno-
wywiewną. 
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W pomieszczeniu rozdzielni eNN należy dodatkowo przewidzieć układ klimatyzacji freonowej. 
 
5.5.17.13. Instalacja klimatyzacji 

Zgodnie z przedstawionymi wymaganiami dla poszczególnych stref użytkowych obiektu instalację 
klimatyzacji freonowej należy przewidzieć w: 

o strefie fitness 
o holu wejściowym 
o podbasenie ( opcjonalnie )  
o pomieszczenie ratowników 
o pomieszczenie administracji 
o pomieszczenie rozdzielni eNN 

 
Dodatkowo w celu wstępnego chłodzenia powietrza nawiewanego do pomieszczeń należy 
przewidzieć agregaty skraplające współpracujące z chłodnicami freonowymi central 
wentylacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami dotyczącymi central wentylacyjnych. 

 
Niedopuszczalny jest montaż urządzeń na poziomie terenu oraz elewacji budynku, wszystkie agregaty 
należy zlokalizować na dachu budynku. 
 

 5.5.18 Instalacja wodociągowa 
5.5.18. I 

5.5.18.1. Zapotrzebowanie na wodę dla obiektu 

o Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru: 20 dm3/s 
o Zapotrzebowanie wody na cele p.poż wewnętrzne: 2 dm3/s 
o Szacunkowe obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze: 9 dm3/s 
o Szacunkowe obliczeniowe zapotrzebowanie wody na potrzeby technologii basenowej: 8 dm3/s 

 
Obliczeniowe zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze oraz technologiczne należy 
zweryfikować na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. 
 
5.5.18.2. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego 

W celu umożliwienia dostawy wody na cele bytowo-gospodarcze, technologiczne oraz ochrony p.poż dla 
obiektu należy: 

o wykonać rozbudowę sieci wodociągowej Φ160 mm w  ul. Wilanowskiej na odcinku od istniejącej 
sieci wodociągowej Φ160 mm na wysokości szaletu miejskiego przy ul. Wilanowskiej ( dz. 18 AM-
19 obręb Zakrzów ) do istniejącej sieci wodociągowej Φ250 mm w ul. Wilanowskiej na wysokości 
budynku ul. Kasztelańska 13. 

o po wykonaniu w/w rozbudowy należy wykonać przyłącze wodociągowe do przedmiotowego 
obiektu. 
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o zabudować studnię wodomierzową wraz zestawem wodomierzowym zgodnie z wymaganiami 
MPWiK S.A we Wrocławiu. 

Przebieg rozbudowy sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego do obiektu przedstawiono 
na planie zagospodarowania terenu. 
Obowiązkiem wykonawcy jest również pokrycie wszelkich kosztów związanych z rozbiórką oraz 
odtworzeniem nawierzchni dróg, parkingów, chodników oraz terenów zieleni.  
 
5.5.18.3. Pomieszczenie hydroforu 

W pomieszczeniu hydroforu należy przewidzieć zestaw hydroforowy pracujący na cele bytowe, 
technologiczne oraz p.poż obiektu. 
Za zestawem hydroforowym należy dokonać rozdziału instalacji wodociągowej na: 

o wodę do celów p.poż wewnętrznych 
o wodę na potrzeby technologii basenowej 
o wodę na potrzeby pryszniców zewnętrznych 
o wodę na cele bytowo-gospodarcze 

 
Na każdym odejściu należy zastosować zawór antyskażeniowy klasy BA. 
 
5.5.18.4. Instalacja wodociągowa zewnętrzna 

o Należy wykonać instalację zewnętrzną wody doprowadzającą wodę do pryszniców zewnętrznych, 
pryszniców przy nogomyjkach oraz pryszniców do dezynfekcji stóp ( nogomyjek )  

o Na obiekcie należy przewidzieć co najmniej 4 nogomyjki, w tym jeden brodzik do dezynfekcji stóp 
dostosowany do przejazdu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

o Należy wykonać odrębną instalację zasilającą nogomyjki wodą uzdatnioną zgodnie z 
wymaganiami Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

o Stężenie wolnego chloru w wodzie zasilającej nogomyjki: 0,7÷1,5 mg/dm3 
o Należy wykonać odrębną instalację doprowadzającą wodę wodociągową do pryszniców przy 

nogomyjkach 
o Należy wykonać instalację doprowadzającą wodę wodociągową do pryszniców zewnętrznych  
o Należy przewidzieć co najmniej 12 pryszniców zewnętrznych ze stali nierdzewnej zlokalizowanych 

na plaży niecki basenu zewnętrznego 
o Należy przewidzieć możliwość odcięcia dopływu wody do pryszniców i nogomyjek oraz 

odwodnienie instalacji prowadzonej w gruncie 
 

5.5.18.5. Instalacja zewnętrzna p.poż. 

Należy wykonać zewnętrzną instalację p.poż zasilającą dwa hydranty naziemne Dn80. Przed każdym 
hydrantem należy zabudować zasuwę odcinającą. 
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5.5.18.6. Instalacja wodociągowa wewnętrzna 

W obiekcie należy wykonać: 
o instalację zimnej wody użytkowej. 
o Instalację ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji. 
o Instalację hydrantową p.poż 
o Instalację wodociągową na potrzeby technologii basenowej 

 
Przy doborze rozwiązań należy wziąć pod uwagę agresywne działanie wilgotnego powietrza oraz 
zawartych w nim związków chloru w obszarach związanych z nieckami basenowymi. 
 
5.5.18.7. Instalacja wody odzyskanej 

W obiekcie należy wykonać odrębną instalację wody odzyskanej do celów spłukiwania misek ustępowych 
oraz pisuarów. 
Instalację należy zasilić ze zbiornika wody odzyskanej w podbaseniu budynku. 

 
Jako element utrzymujący niezbędne ciśnienie w instalacji należy zastosować dedykowane do tego 
kompaktowe urządzenie wyposażone w co najmniej dwie pompy oraz wbudowany zbiornik zasilany 
z instalacji wodociągowej, stanowiący rezerwę w przypadku braku lub niedostatecznego poziomu 
wody odzyskanej w zbiorniku z wodą odzyskaną. 

 
 5.5.19 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
5.5.19. I 

5.5.19.1. Obliczeniowy przepływ ścieków dla obiektu 

o Szacunkowy obliczeniowy przepływ ścieków bytowo-gospodarczych: 8 dm3/s 
o Szacunkowy obliczeniowy przepływ ścieków technologicznych ( technologia basenowa ): 6,5 

dm3/s 
 

Obliczeniowe przepływy ścieków dla obiektu należy zweryfikować na etapie przygotowania dokumentacji 
projektowej. 
 
5.5.19.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Ścieki sanitarne z obiektu należy odprowadzić do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Φ300 mm w  ul. 
Wilanowskiej, w tym celu należy wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej. 

 
Przebieg przyłącza kanalizacji sanitarnej do obiektu przedstawiono na planie zagospodarowania 
terenu. 
Obowiązkiem wykonawcy jest również pokrycie wszelkich kosztów związanych z rozbiórką oraz 
odtworzeniem nawierzchni dróg, parkingów, chodników oraz terenów zieleni.  
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Z uwagi na różnicę pomiędzy planowanym poziomem posadowienia budynku oraz rzędnymi 
przebiegu sieci Φ300 mm w  ul. Wilanowskiej w sąsiedztwie terenu inwestycji należy przewidzieć 
przepompownie ścieków sanitarnych oraz ścieków technologicznych z budynku krytej pływalni. 
 
5.5.19.3. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

o Należy wykonać zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z wszystkich 
pryszniców zewnętrznych  

o Należy wykonać zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej odprowadzającą ścieki z wszystkich 
nogomyjek oraz pryszniców przy nogomyjkach 

o Należy wykonać instalację umożliwiającą opróżnienie niecki basenu zewnętrznego, w tym celu 
należy przewidzieć spust/spusty denne w niecce basenowej. 

 
5.5.19.4. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

 
o Należy wykonać instalację odprowadzającą ścieki ze wszystkich przyborów sanitarnych w 

budynku. 
o Należy wykonać instalację odprowadzającą ścieki z wpustów kanalizacyjnych. 
o Należy wykonać instalację odprowadzającą ścieki z liniowych odpływów prysznicowych. 
o Należy wykonać instalację odprowadzającą ścieki technologiczne z budynku. 
o Odwodnienie posadzki w hali basenowej należy wykonać za pośrednictwem odwodnień 

liniowych usytuowanych dookoła niecek basenów wewnętrznych 
o Przy doborze rozwiązań należy wziąć pod uwagę agresywne działanie wody basenowej 

 
5.5.19.5. Instalacja kanalizacji pod płytą fundamentową budynku. 

o Należy wykonać instalację umożliwiającą spust wody ze wszystkich zbiorników technologii 
basenowej oraz zbiornika retencyjnego wody deszczowej. 

o W tym celu przy każdym zbiorniku należy wykonać przegłębienie w płycie fundamentowej 
budynku - rząpie odwadniające - o głębokości co najmniej 50 cm poniżej poziomu posadzki 
w zbiornikach. 

o Na dnie każdego rząpia należy zamontować wpust kanalizacyjny o średnicy dn100 z rusztem ze 
stali nierdzewnej. 

o Należy przewidzieć wpusty odwadniające posadzkę podbasenia 
o Należy przewidzieć odpływy kanalizacyjne ze wszystkich filtrów układu technologii basenowej 
o Należy przewidzieć wpusty kanalizacyjne w pobliżu pomp obiegowych technologii basenowej 
o Z uwagi na konieczność odprowadzenia ścieków ze wszystkich przegłębień wykonanych w 

płycie fundamentowej oraz poziomu posadzki podbasenia należy przewidzieć instalację 
kanalizacji prowadzoną pod płytą fundamentową budynku. 
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o Należy przewidzieć przepompownie ścieków umożliwiające przetłoczenie ścieków z 
instalacji prowadzonej pod płytą fundamentową budynku, poprzez studnie rozprężne, do 
planowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

 
 5.5.20 Instalacja kanalizacji deszczowej 
5.5.20. I 

5.5.20.1. Przyłącze kanalizacji deszczowej 

Wody opadowe z terenu inwestycji należy odprowadzić do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej Φ600 mm 
w ul. Wilanowskiej, w tym celu należy wykonać przyłącze kanalizacji deszczowej. 
 
5.5.20.2. Retencja wody deszczowej na działce Inwestora 

o Należy dążyć do maksymalnego zagospodarowania wody opadowej na działce Inwestora oraz 
minimalizację ilości wód opadowych odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 

o W tym celu należy przewidzieć zbiorniki retencyjne lub rozsączające o łącznej pojemności 
100 m3. 

o Należy przewidzieć przepompownię wód opadowych współpracującą ze zbiornikami 
retencyjnymi, odprowadzającą wody opadowe poprzez przyłącze do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej Φ600 mm w  ul. Wilanowskiej 

 
5.5.20.3. Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej 

o Należy wykonać zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody opadowe 
oraz roztopowe z nawierzchni utwardzonych: dróg i parkingów; plaż przy niecce basenowej 
zewnętrznej 

o W tym celu należy przewidzieć wpusty oraz odwodnienia liniowe 
o Wszystkie elementy powinny zostać zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem 

agresywnego działania wody basenowej. 
o Przy doborze rusztów elementów odwadniających należy wziąć pod uwagę bezpieczeństwo 

przyszłych użytkowników basenów, elementy te powinny spełniać wymagania dotyczące 
antypoślizgowości oraz wielkości otworów w rusztach ( strefa tzw. bosej stopy ) 

o Zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej należy wprowadzić do zbiornika retencyjnego  
o Wody opadowe oraz roztopowe z powierzchni dróg oraz parkingów przed wprowadzeniem 

do zbiornika retencyjnego należy podczyścić w separatorze substancji ropopochodnych. 
 

5.5.20.4. Instalacja wewnętrzna kanalizacji deszczowej. 

o Należy wykonać wewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody opadowe 
oraz roztopowe z powierzchni dachu budynku. 

o W tym celu należy wykonać instalację podciśnieniowego odwodnienia dachu z podgrzewanymi 
wpustami deszczowymi. 
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o Należy wykonać wewnętrzny zbiornik retencyjny wody deszczowej z dachu budynku o 
pojemności co najmniej 60 m3 do którego należy wpiąć instalację podciśnieniowego 
odwodnienia dachu. 

o Wodę ze zbiornika retencyjnego po przejściu przez system filtracji należy wykorzystywać do 
spłukiwania misek ustępowych oraz pisuarów. 

o Nadmiar wód deszczowych z wewnętrznego zbiornika wód deszczowych należy 
przepompowywać do zewnętrznego zbiornika wód deszczowych, w tym celu należy 
zastosować w podbaseniu przepompownię wód deszczowych. 

o Należy wykonać awaryjny system podciśnieniowego odwodnienia dachu z wpustami 
wyposażonymi w elementy spiętrzające. Wody opadowe z systemu awaryjnego należy 
odprowadzić pionami kanalizacyjnymi na teren działki Inwestora. 

 
 5.5.21 Instalacja uzdatniania wody basenowej. 
5.5.21. I 

5.5.21.1. Charakterystyka obiegów wody basenowej 

Wyszczególniono cztery obiegi basenowe, działające niezależnie, obsługiwane przez niezależne stacje 
uzdatniania wody: 
Obieg I – Basen sportowy 

Parametry pracy Wartość  Jednostka 
Wydajność 180 m3/h 
Powierzchnia lustra wody 363 m2 

Głębokość 1,3-1,8 m 
Temperatura wody basenowej 28 °C 
Niecka basenowa żelbetowa, wykończenie ceramiczne 

 
Obieg II – Basen rekreacyjny i brodzik 

Parametry pracy Wartość  Jednostka 
Wydajność 90 m3/h 
Powierzchnia lustra wody 106 m2 

Głębokość 0,9 m basen rekreacyjny 
0,3 m basen brodzik 

m 

Temperatura wody basenowej 32 °C 
Niecka basenowa żelbetowa, wykończenie ceramiczne 

 
Obieg III – Wanna Spa z hydromasażem 

Parametry pracy Wartość  Jednostka 
Wydajność 60 m3/h 
Objętość 2600 l 

Ilość miejsc siedzących 12 osób 
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Temperatura wody basenowej 34-36 °C 
Dysze masażu – masaż wodny 60 szt. 
Dysze masażu – masaż powietrzny 16 szt. 
Reflektor podwodny 1 szt. 
Niecka basenowa tworzywowa 

 
Obieg IV – Basen zewnętrzny 

Parametry pracy Wartość  Jednostka 
Wydajność 350 m3/h 
Powierzchnia lustra wody 500 m2 

Głębokość 1,35 m basen zewnętrzny 
0-0,3 m basen brodzik 

m 

Temperatura wody basenowej 28 °C 
Niecka basenowa stal nierdzewna 

 
5.5.21.2. Wytyczne technologiczne – proces uzdatniania wody 

Proces uzdatniania wody pracuje w zamkniętym układzie, opartym o następujące procesy: 
o Filtracja wstępna  
o Koagulacja 
o Filtracja na filtrach podciśnieniowych wielowarstwowych, wypełnionych złożem szklanym i węglem 

aktywnym  
o Dezynfekcja na lampie UV 
o Podgrzewanie wody 
o Korekta odczynu pH 
o Dezynfekcja podchlorynem sodu 
o Każdy obieg funkcjonuje w sposób niezależny, jako zamknięty układ, w pełni zautomatyzowany.  

Woda z niecki basenu odprowadzana jest systemem rynien przelewowych do żelbetowego zbiornika 
wyrównawczego, z którego pobierana jest przez pompy obiegowe, wyposażone w prefiltry (łapacze włosów 
i innych zanieczyszczeń mechanicznych). Pompy tłoczą wodę na filtry podciśnieniowe wypełnione złożem 
szklanym i węglem aktywnym. Pomiędzy pompami obiegowymi wody brudnej, a filtrem podciśnieniowym, 
stosuje się system dozowania koagulanta, który wspomaga dodatkowo filtrację. Pompy obiegowe wody 
czystej tłoczą wodę z filtra wielowarstwowego, przez lampę UV, wymiennik ciepła na nieckę basenu. Za 
wymiennikami do wody dawkuje się korektor pH i podchloryn sodu.  
Prawidłową pracę dozowania chemikaliów do wody basenowej sprawuje automatyczny system kontrolno-
pomiarowy, pobierający wodę z niecki basenowej do celi pomiarowej, w której przy pomocy sond 
dokonujemy pomiaru chloru wolnego, chloru całkowitego, potencjału redox i wartości pH. Po uzdatnieniu 
woda kierowana jest do niecki basenowej za pomocą dysz dennych.  
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Pompy obiegowe należy wyposażyć w falowniki, które w oparciu o pomiar przepływu (za pomocą 
przepływomierza elektromagnetycznego) i pomiar poziomu wody w filtrze, utrzymują stałą wydajność 
układu.  
Należy zaprojektować centralny układ płukania filtrów (wspólny dla wszystkich obiegów). Wodę do płukania 
filtrów należy pozyskać z wody popłucznej oraz deszczowej, po poddaniu jej procesowi oczyszczania na 
układzie filtracji membranowej zgodnie z normą DIN 19643.  
Wszystkie obiegi muszą mieć automatyczne uzupełnianie świeżej wody, w postaci wody odzyskanej i 
wodociągowej. 
Zbiorniki wyrównawcze muszą dodatkowo być wyposażone w przetworniki ciśnienia, których zadaniem jest 
zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem i  utrzymaniem poziomu wody na odpowiednim stałym 
poziomie. 
 
5.5.21.3. Wymagania dotyczące zastosowanych urządzeń i materiałów technologicznych 
5.5.21.3.1. Zbiorniki przelewowe 

Zbiorniki przelewowe/ wyrównawcze projektuje się jako zamknięte żelbetowe, z wykończeniem 
ceramicznym. Wejście do zbiorników należy wykonać jako boczne włazy osadzone szczelnie w ścianie 
zbiornika z przeźroczystą pokrywą (możliwość sprawdzenia zabrudzenia zbiornika) i wentylacją 
grawitacyjną wyprowadzoną na zewnątrz budynku, bądź wyprowadzoną do przestrzeni podbasenia. 
Wyjątek stanowią zbiorniki wód popłuczyn, deszczówki, których wentylacja grawitacyjna musi być 
wyprowadzona za zewnątrz budynku.  
Zbiorniki powinny mieć możliwość spuszczenia wody, kontroli poziomu wody za pomocą przetwornika 
ciśnienia i rury wodowskazowej, posiadać przelew awaryjny, szczelne króćce przyłączeniowe, montowane 
w ścianie zbiornika i układ automatycznego uzupełniania wody.  
Każdy zbiornik musi posiadać odpowiednie oświetlenie ponad poziomem wody, przy uwzględnieniu 
przestrzeni powietrznej nad lustrem wody. 
 
5.5.21.3.2. Pompy obiegowe wody brudnej 

Jako pompy obiegowe wody brudnej należy zastosować pompy w wykonaniu pionowym monoblokowym ze 
zintegrowanym filtrem wstępnym, o wydajności i wysokości podnoszenia zgodnymi z warunkami pracy.   
Pompy zabezpieczone wewnętrzną powłoką antykorozyjną HPC (wszystkie elementy wewnętrzne pompy) 
ok. 1000µm,   
Wykonanie materiałowe:  
Korpus pompy, korpus pośredni, pokrywa korpusu:  EN-GJL-250 + HPC 
Wirnik:       G-CuAl10Ni (CuAl10Fe5Ni5-C) 
Osłona wirnika:     POM/FKM 
Obudowa filtra:      EN-GJL-250, od strony medium pokryty epoksydem  
Pokrywa filtra :      PMMA 
Kosz filtra:       1.4571 
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Wał:        1.4571 
Uszczelnienie mechaniczne:     SiC/SiC/FKM 
Osłona uszczelnienia mechanicznego:   CuSn-12-C 
Silnik pompy wyposażony w otwarte łożyska z zabudowanym systemem smarującym oraz termistor PTC.  
Korpus filtra wyposażony w korek spustowy oraz przyłącze pod instalację wakuometra. 
Pompa wyposażona w jednolity wspólny wał dla pompy i silnika bez konieczności montażu zużywalnego 
sprzęgła. Pompy należy wyposażyć w system odpowietrzenia górnej przestrzeni korpusu pompy, 
zapobiegający suchobiegowi. 

 
5.5.21.3.3. Pompy obiegowe wody czystej, atrakcji i pozostałe 

Jako pompy obiegowe wody czystej należy zastosować pompy  w wykonaniu  poziomym monoblokowym, 
o wydajności i wysokości podnoszenia zgodnymi z warunkami pracy.     
Pompy zabezpieczone wewnętrzną powłoką antykorozyjną HPC (wszystkie elementy wewnętrzne pompy) 
ok. 1000µm,   
Wykonanie materiałowe: 
Korpus pompy, korpus pośredni, pokrywa korpusu:  EN-GJL-250 + HPC 
Wirnik:       G-CuAl10Ni (CuAl10Fe5Ni5-C) 
Osłona wirnika:      POM/FKM 
Obudowa filtra:      EN-GJL-250, od strony medium pokryty epoksydem  
Pokrywa filtra :      PMMA 
Kosz filtra:       1.4571 
Wał:        1.4571 
Uszczelnienie mechaniczne:     SiC/SiC/FKM 
Osłona uszczelnienia mechanicznego:   CuSn-12-C 
Silnik pompy wyposażony w otwarte łożyska z zabudowanym systemem smarującym oraz termistor PTC. 
Pompa wyposażona w jednolity wspólny wał dla pompy i silnika bez konieczności montażu zużywalnego 
sprzęgła. 
 
5.5.21.3.4. Pompy dozujące chemikalia 

Należy zastosować cyfrowe pompy membranowe, z możliwością płynnego i ciągłego dozowania, funkcję 
SlowMode – tryb zwolnionego suwu ssania, posiadać graficzny wyświetlacz, możliwość wysyłania 
sygnałów alarmowych do systemu BMS technologii basenowej wraz z informacją o braku środka 
chemicznego w zbiorniku.  
Praca układów dozowania chemii musi być zdalnie monitorowania wraz z kontrolą chwilowej i sumarycznej 
ilości dozowanych środków chemicznych. 
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5.5.21.3.5. Urządzenia kontrolno-pomiarowe 

Należy zastosować urządzenie kontrolno-pomiarowe, do pomiaru stężenia chloru wolnego, chloru 
całkowitego, pH oraz pomiarem potencjału redox. Tworzywowa cela pomiarowa powinna mieć możliwość 
pomiaru i regulacji przepływu wody pomiarowej.  
Regulator powinien być zintegrowany z automatyką szaf sterowniczych obiegów basenowych, zatrzymanie 
filtracji powinno skutkować zatrzymaniem dozowania chemikaliów do układów technologicznych. 
 
5.5.21.3.6. Filtry podciśnieniowe 

Należy zastosować filtry podciśnieniowe cylindryczne wypełnione złożem szklanym aktywowanym i 
węglem aktywnym, wykonane w technologii spawanej z płyt PP. Filtry powinny być wyposażone w dno 
dyszowe, króćce przyłączeniowe kołnierzowe i przetwornik ciśnienia, w celu kontroli poziomu wody. 
Wysokość złoża 1,2 m. Galerię zaworów filtra należy wyposażyć w napędy pneumatyczne. 
 
5.5.21.3.7. Złoże wielowarstwowe 

Złoże szklane aktywowane. 
Złoże szklane musi spełniać następujące kryteria: 

o być zgodne ze standardami ISO 9001, 14001&18001 
o posiadać certyfikat DWI EC Regulacja 31  dla wody zdatnej do picia  
o posiadać certyfikat NSF 50 & 61  
o granulacja: 

warstwa filtrująca (0,4 – 1,0) 
warstwa pośrednia (1,0-2,0) 
warstwa podtrzymująca (2,0 – 4,0) 

o twardość >7 mohs 
o zanieczyszczenie organiczne < 50 g/tonne 
o czynna powierzchnia adsorpcyjna złoża – 1 000 000 m2/m3 
o ścieralność cząstek (po 100 godzinach płukania wstecznego) < 1% 
o kolorowe szkło (zielone/ bursztynowe) > 98% 
o współczynnik jednorodności (d160/d110) w zależności od frakcji waha się w przedziale – 1,4 – 1,8 
o gwarantowane zapobieganie zanieczyszczeniu biologicznemu (odporność biologiczna złoża) 
o mezoporowata struktura 
o przy prędkości filtracji 20 m/h uzyskuje się filtrację na poziomie 95% wszystkich cząstek do 4 

mikronów 
 

Węgiel aktywny. 
Węgiel aktyny musi spełniać następujące kryteria: 

o produkowany z łupin kokosowych;  
o właściwości adsorpcyjne;  
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o zdolność wyłapywania substancji chloropochodnych; 
o liczba jodowa min. 1000 mg/g 
o CTC 55% 
o Powierzchnia właściwa 1100 m2/g  
o uziarnienie 0,60-2,36 mm; 

 
5.5.21.3.8. Lampy UV średniociśnieniowe 

Należy zastosować lampy UV o następujących cechach: 
o Urządzenia wyposażone w ręczny układ czyszczenia rur kwarcowych 
o Możliwość (opcjonalnie) wymiany ręcznego urządzenia czyszczącego na urządzenie 

automatycznego czyszczenia bez konieczności zmiany komory 
o Wewnętrzny czujnik UV (widok 360 stopni) zainstalowany w środku komory (przy urządzeniach z 2 

żarnikami), a nie na boku (poprawne odczytanie dawki UV)  
o Regulacja mocy żarników 
o Zewnętrzny, zdalny start-stop np. podczas płukania filtra 
o Kontrolera wraz z prezentacją aktualnej dawki UV na wyświetlaczu i możliwością rozbudowy do 

prezentacji w zewnętrznym systemie zarządzania budynkiem (sygnał BUS) 
o Wytrzymała komora ze stali nierdzewnej lub HDPE 
o Kontrola pracy każdego z żarników UV 
o Zabudowa w linii przepływu: minimalne straty ciśnienia  
o Niewielkie wymiary 

 
5.5.21.3.9. Wymienniki ciepła 

W celu uzyskania odpowiedniej temperatury wody basenowej, należy zastosować wymienniki płytowe 
skręcane  wykonane ze stali kwasoodpornej.  
Zakłada się osiągnięcie wymaganej temperatury wody w basenie sportowym i zewnętrznym w czasie 72 h, 
w basenie rekreacyjnym i brodzik w czasie 48 h. Instalacja technologii basenowej powinna być 
zabezpieczona po stronie grzewczej siłownikiem ze sprężyną zwrotną, regulowaną sygnałem płynnym 
(modulowanym), napięcie sterujące 24 VAC, sygnał sterujący 0-10V. Dodatkowo na rurociągach 
technologii basenowej należy zastosować czujniki temperatury, których zadaniem jest sterowanie 
siłownikiem zaworu grzania. 
 
5.5.21.3.10. Rurociągi instalacji technologii basenowej 

Rurociągi technologiczne w przestrzeni technicznej budynku, należy stosować jako klejone PVC-U min. 
PN10 łączonego za pomocą kształtek lub z PE 100 min. PN10 zgrzewanego doczołowo lub 
elektrooporowo.   
Rurociągi zasilające nieckę basenu zewnętrznego i odprowadzające wodę z rynny przelewowej projektuje 
się w systemie zgrzewanym z rur PE 100 min. PN10.  
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Przewody mocowane do wymienników płytowych powinny być odporne na wysokie temperatury, rury PVC-
C lub PP do stosowania w instalacjach ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania.   
Rurociągi sprężonego powietrza wykonać za pomocą rur i kształtek ocynkowanych zewnętrznie i 
wewnętrznie, łączonych metodą zaciskową.  
Do transportu środków chemicznych należy zastosować ciśnieniowe teflonowe wężyki dozujące (PTFE). 
 
5.5.21.3.11. Armatura 

Zastosowana armatura musi spełniać wymagania nakładane na materiały wykorzystane w technologii 
basenowej, transportujące wodę o podwyższonej zawartości chloru, posiadać uszczelnienie EPDM lub 
PTFE w przypadku kontaktu z promieniami UV.  
Napędy pneumatyczne będą sterowane sprężonym powietrzem. Napędy w dwóch konfiguracjach: 
dwustronnego działania i jednostronnego działania ze sprężyną zwrotną, na instalacji czystej wody 
zasilającej nieckę basenową. Powietrze sterujące musi być odpowiedni przygotowane, przefiltrowane i 
osuszone, zgodnie z wymaganiami producenta. 
 
5.5.21.4. Odzysk wód popłucznych, deszczowych i zawrócenie ich ponownie do układu 

Wody popłuczne, uzyskiwane w wyniku płukania wstecznego filtrów podciśnieniowych, a także wody 
deszczowe z powierzchni dachu, będą magazynowane w zbiornikach szlamowych, oczyszczane i 
ponownie zawracane do obiegu w postaci świeżej wody.  
W pełni zautomatyzowana stacja odzysku wody powinna składać się z dwóch zbiorników przelewowych, 
napełnianych naprzemiennie, filtra ciśnieniowego lub podciśnieniowego ze złożem wielowarstwowym, 
zbiorników buforowych, układu dwustopniowej mikrofiltracji i dozowania środkiem dezynfekcyjnym w 
postaci dwutlenku chloru. Zastosowane membrany powinny być swobodnie zawieszone z jednej strony, o 
średnicy porów nie większej niż  0,03 µm. Cykliczny proces płukania wstecznego włókien filtracyjnych wraz 
z testem integralności membran, powinien się odbywać automatycznie.  
Wydajność instalacji mikrofiltracji musi być mierzona i dokumentowa. Zbiorniki przelewowe muszą mieć 
możliwość okresowego czyszczenia nagromadzonego osadu przez delegowany do tego celów pojazd 
asenizacyjny. System oczyszczania wód popłucznych ma spełniać wymagania DIN 19643. Odzyskana 
woda ma być wykorzystywana do uzupełniania wody w nieckach basenowych, płukania filtrów i zasilania 
misek ustępowych i pisuarów. 
 
5.5.21.5. Instalacja sprężonego powietrza 

Instalacja sprężonego powietrza steruje pracą napędów pneumatycznych przepustnic 
międzykołnierzowych i zaworów membranowych.   
Układ należy wyposażyć w sprężarkę o odpowiedniej wydajności, osuszacz zziębniczy, filtr wstępny, filtr 
dokładny i separator oleju.  
Instalację sprężonego powietrza należy wykonać z rur i kształtek ocynkowanych zewnętrzne i wewnętrznie, 
łączonych metodą zaciskową. 
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5.5.21.6. Instalacja płukania powietrzem 

W celu odpowiedniego wypłukania złoża filtracyjnego, pod dno dyszowe doprowadza się powietrze za 
pomocą dmuchawy, które spulchnia i wzrusza złoże filtracyjne.  
Zabieg ten pozwala na efektywniejsze wypłukanie filtra wielowarstwowego. Wydajność dmuchawy należy 
dobrać do wypłukania filtra na każdym obiegu. Należy dopasować jedną dmuchawę dla wszystkich 
układów filtracyjnych. 
5.5.21.7. Magazynowanie chemii basenowej 

Wymagania dotyczące magazynowania środków chemicznych (podchloryn sodu, korektor pH, koagulant) 
zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 
1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. nr 21 poz. 73 z 27.01.94r.). 
 
5.5.21.8. Wyposażenie niecek basenowych 

Obieg I – Basen sportowy 
Element wyposażenia  Ilość [szt./ kpl.] 
Drabinka basenowa asymetryczna ze stali 316, stopnie antypoślizgowe 4 
Słupki startowe 7 
Lina torowa wraz z mocowaniem 6 
Lina nawrotowa wraz z mocowaniem 2 
Lina falstartowa wraz z mocowaniem  1 
Dźwig dla niepełnosprawnych z tuleją mocującą 1 
Podposadzkowy system przechowywania lin torowych 6 
Znak basenowy "Zakaz skoków do wody" 4 
Znak basenowy "Zakaz biegania" 2 
Znak basenowy "Uwaga ślisko" 2 
Lampa LED podwodna  12 
Kratki basenowe wg obmiaru 
 
Obieg II – Basen rekreacyjny i brodzik 
Element wyposażenia  Ilość [szt./ kpl.] 
Schody zejściowe wraz z poręczą z giętej stali nierdzewnej 316 1 
Barierka ochronna oddzielająca basen brodzik od basenu rekreacyjnego, stal 
nierdzewna 316 

wg obmiaru 

Lina torowa wraz z mocowaniem 2 
Lampa LED podwodna – basen rekreacyjny 4 
Lampa LED podwodna – brodzik 2 
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Tuleja do zabudowy w plaży basenowej do zamontowania dźwigu dla 
niepełnosprawnych 

1 

Kratki basenowe wg obmiaru 
Zabawki wodne dla dzieci (żółw, ryba) 2 
Zjeżdżalnia dla dzieci typu słoń 1 
 
Obieg III – Wanna Spa z hydromasażem 
Element wyposażenia  
Wanna eliptyczna z rynną przelewową 
Ilość miejsc siedzących – 12  
Łączna ilość dysz 76 sztuki w tym 60 sztuk z masażem wodnym, 16 sztuk z masażem powietrznych 
Wanna wyposażona w spiralny układ dysz wodnych 
Oświetlenie LED białe 
 
Obieg IV – Basen zewnętrzny 
Element wyposażenia  Ilość [szt./ kpl.] 
Schody zejściowe wraz z poręczą z giętej stali nierdzewnej 316 3 
Drabinka basenowa asymetryczna ze stali 316, stopnie antypoślizgowe 2 
Barierka ochronna oddzielająca basen brodzik od basenu rekreacyjnego, stal 
nierdzewna 316 

wg obmiaru 

Znak basenowy "Zakaz skoków do wody" 4 
Znak basenowy "Zakaz biegania" 2 
Tabliczki z oznakowaniem głębokości basenu 8 
Tuleja do zabudowy w plaży basenowej do zamontowania dźwigu dla 
niepełnosprawnych 

2 

Kratki basenowe wg obmiaru 
Brodzik przejściowy do mycia stóp, z dnem antypoślizgowy, rynną przelewową, 
wyposażony w prysznic  

3 

Brodzik przejściowy antypoślizgowy do mycia stóp, z dnem antypoślizgowy, z 
rynną przelewową, dostosowany do użytku dla osób niepełnosprawnych wraz z 
prysznicem 

1 

Prysznic basenowy zewnętrzny ze stali nierdzewnej 316 12 
 

Wyposażenie dodatkowe: 
o odkurzacz basenowy James ręczny – 1 kpl.;  
o odkurzacz automatyczny, samojezdny ze szczotkami obrotowymi przystosowany do basenu o  

wymiarach 50 x 25 m, wyposażony w  automatyczny wyłącznik po zakończeniu cyklu czyszczenia, 
czujnik wykrywania powietrza, wykrywanie przeszkód, zdalne sterowanie za pomocą pilota – 1szt.  

o wózki inwalidzki basenowy odciekowy – 2 szt. 
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o fotometr z możliwością pomiaru chloru wolnego, związanego, pH – 1 kpl. 
o pompa do przetłaczania chemikaliów – 2 kpl.;  
o apteczka ratownicza basenowa – 1 kpl. 
o sprzęt BHP w pomieszczeniach dozowania chemii basenowej – 3 kpl. 
o stanowisko dla ratownika – 3szt. 

 
5.5.21.9. Automatyka i sterowanie 

Układy AKPiA będą sterowały pracą wszystkich układów technologicznych: źródeł ciepła, uzdatnia wody 
basenowej, obróbki powietrza, c.o., c.w.u., zużycia wody oraz odprowadzenia ścieków. Układy AKPiA będą 
się komunikowały z nadrzędnym systemem BMS. 
Układ AKPiA technologii basenowej będzie realizował następujące zadania: 

o Automatyczne sterowanie pracą filtrów wraz z w pełni automatycznym procesem płukania filtrów, z 
zastosowaniem blokad niezbędnych do prawidłowej pracy układu.  

o Możliwość ręcznego wymuszania załączania poszczególnych procesów pracy filtra. 
o Automatyczna kontrola poziomu wody w zbiornikach przelewowych, z zabezpieczaniem pomp 

obiegowych przed suchobiegiem, uzupełnianie zbiorników wodą świeżą i sygnalizowaniem stanów 
alarmowych.  

o Automatyczne dozowanie chemikaliów wraz z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym 
dozowaniem podczas postoju pomp obiegowych.  

o Regulacja temperatury w wodzie basenowej i zabezpieczanie przed przegrzaniem, zapewnione 
dzięki zastosowaniu czujników temperatury  na rurociągach wody basenowej i zaworów grzania ze 
sprężyną zwrotną na obiegu ciepła technologicznego, sterowanych z układu automatyki technologii 
basenowej.  

o Kontrola wydajności instalacji technologicznej wraz z pomiarem przepływu przez celę pomiarową i 
wykrywaniem stanów alarmowych.  

o Pomiar wydajności wody odzyskanej i uzupełnianej z wodociągu sieci miejskiej.  
o Sterowanie pracą atrakcji wodnych z możliwości ustawienia algorytmu czasowego załączania i 

wyłączania atrakcji.  
o Pomiar zużycia energii elektrycznej, wody i energii cieplnej dla każdego obiegu basenowego z 

możliwością generowania raportów z liczników i przyrządów pomiarowych w postaci graficznej i 
tabelarycznej.  

o Zarządzania energią w postaci interaktywnej grafiki, wizualizującej zużycie energii, pozwalające na 
wprowadzanie planów energetycznych oraz umożliwiające porównanie zużycia energii w stosunku 
do poprzednich okresów rozliczeniowych. 

o Prowadzenie dziennika zdarzeń, awarii, który śledzi zmiany dokonywane w systemie BMS wraz z 
przypisaniem użytkownika i danych czasowych zdarzenia.  

o Posiadanie platformy programowej umożliwiającej zarządzanie użytkownikami oraz grupami z 
przypisanymi im uprawnieniami. 
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basenem zewnętrznym, zagospodarowaniem terenu, 
infrastrukturą techniczną i parkingami zewnętrznymi 

Branże: wielobranżowy 

Opracował: EO 
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o Posiadanie platformy archiwizacyjnej służącej do archiwizacji trendów napływających z 
poszczególnych sterowników. 

o Posiadanie platformy generującej raporty zużycia mediów na podstawie analizy danych 
obiektowych. 

o Posiadanie platformy kontroli prowadzenia prac serwisowych z jednolitym systemem tagowania 
(oznaczenia) wszystkich urządzeń wykonawczych z możliwość programowania i bieżącej kontroli 
prac serwisowych. 

o Monitoring i wizualizacja zużycia wody przez poszczególne układy. 
o Monitoring i wizualizacja zużycia ciepła przez poszczególne układy. 
o Monitoring i wizualizacja zużycia energii eklektycznej przez poszczególne układy. 
o Monitoring i wizualizacja zużycia środków chemicznych przez poszczególne układy uzdatniania 

wody wraz z alarmowaniem użytkownika o zużyciu środka w zbiornikach chemii. 
 

 


