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NAZWY I KODY CPV:
74000000-9
74200000-1
74210000-4
74220000-7
74222000-1
74232000-4
74270000-2
74313000-6
74230000-0
74231000-7
74840000-9
74842000-3
74250000-6
74251000-3
74252000-0
74260000-9
74261000-6
74262000-3
74272000-6
74276000-4
74264000-7
45111100-9
45000000-7
45100000-8
45111200-0
45111240-2
45111250-5
45111291-4
45112000-5
45112100-6
45210000-2
45112710-5
45112720-8
45221100-3
45221000-2
45221113-7
45223200-8
45223210-1
45262210-6
45223000-6
45223100-7
44212200-1
45223821-7
45223800-4
45262300-4
45262310-7
45262410-8
45262311-4
45262320-0
45262321-7
45262350-9

Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa księgowości
oraz inne
Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne
Techniczne usługi doradcze
Usługi architektoniczne i podobne
Usługi projektowania architektonicznego
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
Usługi kontroli i nadzoru technicznego
Usługi inżynieryjne
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
Specjalne usługi projektowe
Usługi projektowania wnętrz
Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu
Usługi planowania przestrzennego
Architektoniczne usługi planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
Usługi związane z budownictwem
Usługi badania terenu
Usługi nadzoru budowlanego
Usługi badania podłoża
Usługi sporządzania map
Usługi zarządzania budową
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych ,sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Roboty budowlane
Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Badanie gruntu
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty w zakresie kopania rowów
Roboty budowlane w zakresie budynków
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
Roboty budowlane w zakresie budowy mostowych przejść dla pieszych
Roboty konstrukcyjne
Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Fundamentowanie
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Montaż konstrukcji metalowych
Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe
Elementy gotowe
Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
Betonowanie
Zbrojenie
Wznoszenie konstrukcji budynków
Betonowanie konstrukcji
Wyrównywanie
Wyrównywanie podłóg
Betonowanie bez zbrojenia
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45262370-5
45262410-8
45262420-1
45223500-1
45262410-8
45262420-1
45231000-5
45231100-6
45231110-9
45231111-6
45231112-3
45231113-0
45231300-8
45231400-9
45231600-1
45232000-2
45232100-3
45232140-5
45232141-2
45232150-8
45232152-2
45232200-4
45232220-0
45232221-7
45232300-5
45232310-8
45232410-9
45232411-6
45232420-2
45232452-5
45232460-4
45233120-6
45233124-4
45233140-2
45233161-5
45233200-1
45233220-7
45233162-2
45233 161-5
45233226-9
45233260-9
45233290-8
45233300-2
45233340-4
45200000-9
45236000-0
45260000-7
45261000-4
45261210-9
45261214-7

Roboty w zakresie pokrywania betonem
Wznoszenie konstrukcji budynków
Wznoszenie konstrukcji obiektów
Konstrukcje z betonu zbrojonego
Wznoszenie konstrukcji budynków
Wznoszenie konstrukcji obiektów
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych
Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
Kładzenie rurociągów
Podnoszenie i poziomowanie rurociągów
Instalacja rurociągów
Poziomowanie rurociągów
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
Lokalne węzły grzewcze
Roboty grzewcze
Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
Przepompownie
Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
Podstacje
Podstacje transformatorowe
Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów
komunikacyjnych
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Rurociągi wody ściekowej
Roboty w zakresie ścieków
Roboty odwadniające
Roboty sanitarne
Roboty w zakresie budowy dróg
Drogi dojazdowe
Roboty drogowe
Ścieżki piesze
Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
Drogi dojazdowe
Drogi piesze
Instalowanie znaków drogowych
Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyrównywanie terenu
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Wykonywanie pokryć dachowych
Kładzenie dachów bitumicznych
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45261220-2
45261310-0
45261400-8
45261410-1
45261420-4
45262000-1
45262100-2
45262110-5
45262120-8
45262311-4
45262320-0
45262321-7
45262500-6
45262510-9
45262520-2
45262521-9
45262522-6
45443000-4
45262620-3
45262650-2
45300000-0
45314310-7
45314300-4
45112100-6
45230000-8
45232000-2
45311200-2
45232200-4
45232220-0
45232221-7
45311000-0
45312310-3
45312311-0
45311000-0
45311100-1
45311200-2
45312000-7
45312100-8
45312200-9
45312311-0
45313000-4
45314120-8
45314200-3
45314300-4
45314310-7
45315000-8
45315100-9
45315700-5
45316000-5
45316100-6
45316110-9
45316200-7
45317000-2
1122000-7

Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin
Kładzenie zaprawy
Pokrywanie
Izolowanie dachu
Uszczelnianie dachu
Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
Roboty przy wznoszeniu rusztowań
Demontaż rusztowań
Wznoszenie rusztowań
Betonowanie konstrukcji
Wyrównywanie
Wyrównywanie podłóg
Roboty murarskie
Roboty kamieniarskie
Roboty murowe
Roboty murarskie w zakresie fasad
Roboty murarskie
Roboty elewacyjne
Ściany nośne
Okładziny
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Układanie kabli
Instalowanie infrastruktury okablowani
Roboty w zakresie kopania rowów
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
Podstacje
Podstacje transformatorowe
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Ochrona odgromowa
Montaż instalacji piorunochronnej
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
Roboty w zakresie opraw elektrycznych
Instalowanie systemów alarmowych i anten
Instalowanie pożarowych systemów alarmowych
Instalowanie alarmów włamaniowych
Instalowanie oświetlenia
Instalowanie wind i podnośników
Instalowanie linii telefonicznych
Instalowanie infrastruktury kablowej
Kładzenie kabli
Instalowanie okablowania komputerowego
Instalowanie przełączeniowych central telefonicznych
Instalacyjne roboty elektryczne
Instalowanie rozdzielni elektrycznych
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego
Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego
Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego
Inne instalacje elektryczne
Jednostki prądotwórcze
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09300000-2
45331000-6
45317200-4
45320000-6
45321000-3
45323000-7
45324000-4
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45331110-0
45331200-8
45331210-1
45331220-4
45331230-7
45332200-5
45332400-7
45340000-2
45317400-6
45343000-3
45343200-5
45343220-1
45350000-5
45400000-1
45410000-4
45420000-7
45421000-4
45421100-5
45421110-8
45421111-5
45421112-2
45421113-9
45421114-6
45421115-3
45421141-4
45421143-8
45421145-2
45421146-9
45421147-6
45421148-3
45421150-0
45421152-4
45421160-3
45422000-1
45430000-0
45431000-7
45431100-8
45431200-9
45432000-4
45432100-5
45432110-8
45432112-2
45432120-1
45432130-4
45440000-3

Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Pompy ciepła
Instalowanie transformatorów elektrycznych
Roboty izolacyjne
Izolacja cieplna
Izolacja dźwiękoszczelna
Tynkowanie
Hydraulika i roboty sanitarne
Instalacje cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne
Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalowanie kotłów
Instalacja cieplna, wentylacyjna i klimatyzacyjne
Instalowanie wentylacji
Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
Instalowanie sprzętu chłodzącego
Hydraulika
Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
Instalowanie urządzeń filtrujących
Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
Instalowanie sprzętu gaśniczego
Instalowanie gaśnic
Instalacje mechaniczne
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Tynkowanie
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych
Instalowanie metalowych framug
Instalowanie metalowych ram okiennych
Instalowanie metalowych progów
Instalowanie drzwi metalowych
Instalowanie okien metalowych
Instalowanie ścianek działowych
Instalowanie zasłon
Instalowanie rolet
Instalowanie sufitów podwieszanych
Instalowanie krat
Instalowanie bram
Instalowanie stolarki niemetalowej
Instalowanie ścianek działowych
Instalowanie wyrobów metalowych
Roboty ciesielskie
Pokrywanie podłóg i ścian
Kładzenie płytek
Kładzenie terakoty
Kładzenie glazury
Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
Kładzenie i wykładanie podłóg
Kładzenie podłóg
Kładzenie nawierzchni
Instalowanie nawierzchni podłogowych
Pokrywanie podłóg
Roboty malarskie i szklarskie
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45441000-0
45442000-7
45442100-8
45442110-1
45442120-4
45442121-1
45442200-9
45450000-6
45246003-6
71322000-1
45247230-1
45247100-1
45230000-8

Roboty szklarskie
Nakładanie powierzchni kryjących
Roboty malarskie
Malowanie budynków
Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
Malowanie budowli
Nakładanie powłok antykorozyjnych
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowe
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie grobli
Roboty w zakresie budowy dróg wodnych
Zewnętrzne sieci energetyczne i oświetlenie terenu
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I. CZĘŚĆ PIERWSZA
Wymagania ogólne
Wymagania PFU obowiązują do wszystkich części przedmiotu zamówienia, chyba, że z treści PFU
wynika iż są to wymagania ograniczone wyłącznie do jednej z części tego przedmiotu.
W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli
naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem prac projektowych lub robót
budowlanych w ramach Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca:
a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych
zdarzeń;
b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obsługi prawnej postępowania;
c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych
osoby lub osób zgłaszających roszczenia.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek grupy, klasy lub kategorii CPV w PFU nie zwalnia Wykonawcy
z zaprojektowania i wykonania robót budowlanych objętych niniejszym PFU, jeżeli wykonanie robót
wynika z wymagań, zasad wiedzy technicznej i obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Opracowanie sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U. 2013, poz. 1129).
PFU służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz
przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej.
Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwiązań projektowych i wykonawczych, w tym do nazw
wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń nie jest obowiązujące dla Wykonawcy, a jedynie
przykładowe i ma na celu wskazanie standardów realizacji. Wykonawca może zastosować urządzenia
i materiały równoważne do preferencyjnych, jednak o parametrach i standardzie nie gorszych niż
określone w PFU, przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe działanie
poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych
całego przedsięwzięcia.
Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których
mowa wart. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wskazuje, że
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem
prawnym.
Zamawiający wymaga zapewnienia minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia
w zakresie robót budowlanych 36 miesięcy, a na zamontowany osprzęt co najmniej 24 miesiące.
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1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia określonym w niniejszych wymaganiach w formule „zaprojektuj
i wybuduj” jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie Zamawiającemu niezbędnych
materiałów do wniosków o decyzję i zezwolenia na realizację robót budowlanych, wykonanie tych robót
i przekazanie do użytkowania zespołu obiektów budowlanych użyteczności publicznej wraz ze
związanymi z nim urządzeniami budowlanymi pn. ”Oddział Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie –
Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r.” oraz towarzyszącymi budowlami, obiektami inżynierskimi,
koniecznymi tymczasowymi obiektami budowlanymi, niezbędną infrastrukturą i obiektami liniowymi,
zwany dalej „Projektem”.
Wszystkie postanowienia PFU odnoszą się do wykonawcy lub wykonawców jednego Projektu
podzielonego na części.
Zgodnie z Notą uzgodnień z dnia 25 września br. Projekt stanowi integralną, autorską całość,
której realizacja została podzielona na przedmioty odbioru. Pozwoli to zrealizować poszczególne
etapy Projektu, tak, aby uzyskały pozwolenie na użytkowanie w terminach związanych z rocznicami
100.lecia Niepodległości i 100.lecia Bitwy Warszawskiej. Dokumentacja rysunkowa ma być
dostarczona Zamawiającemu z rozszerzeniem dwg w wersji z nim ustalonej.
Wskazanie w PFU określonej technologii czy sekwencji robót budowlanych (ze szczególnym
uwzględnieniem zewnętrznych sieci instalacyjnych i urządzeń) wynika z faktu, że całość zamierzenia,
na które składa się pięć zadań wymaga odpowiedniej sekwencji prac projektowych i wykonawczych.
Tylko realizowanie ich w określonej kolejności pozwoli na oddanie pierwszego przedmiotu odbioru
(Masztów Stulecia) 15 sierpnia 2018 roku i zakończenie budowy całego kompleksu architektonicznokrajobrazowego z Muzeum i wystawą dwa lata później tj. 15 sierpnia 2020 r. Harmonogram (str. 20)
określa początek i zakończenie każdego z przedmiotów odbioru.
PFU w opisie poszczególnych przedmiotów odbioru uwzględnia logikę zagospodarowania
najbliższego otoczenia obiektów będących przedmiotem odbioru, aby mogły funkcjonować
niezależnie od budowy lub prac wykończeniowych, które będą prowadzone w innej części Projektu.
Wszystkie obiekty, instalacje, urządzenia i materiały muszą spełniać wymagania określone
w PFU, zostać przekazane Zamawiającemu bez wad lub uszkodzeń.
Części opisowe odniesione są do 5.części rysunkowej opisanej w spisie treści (str.142).
Projekt Zagospodarowania terenu obejmuje obszar ok. 15 ha i dotyczy także przemieszczenia
dużych mas ziemnych oraz prowadzenia sukcesywnych nasadzeń zieleni niezależnie od budowy
obiektów kubaturowych. Łukowa Aleja Zwycięstwa pomiędzy obu Masztami Stulecia ma 800 m
długości. Muzeum Bitwy Warszawskiej zlokalizowane w jej centrum tworzy projektowane
wzniesienie wysokości 15 metrów. Ta skala przestrzenna zbliżona jest do węzła drogowego i nakazuje
grupować sekwencje prac budowlanych w czasie w sposób pozwalający prowadzić określone grupy
robót niezależnie. Zarówno, jeśli chodzi o ograniczenie placu budowy do części terenu jeszcze
niezagospodarowanego jak i obsługę komunikacyjną umożliwiającą korzystanie z terenu, na którym
realizacja została już zakończona. Korzystanie w trakcie obchodów 100.lecia Niepodległości Polski
i 100.lecia Bitwy Warszawskiej z poszczególnych oddanych do użytkowania części kompleksu
memorialnego (Projektu) stanowi podstawowe kryterium oferty przetargowej „zaprojektuj i wybuduj”.
Plan Zagospodarowania Terenu wyznacza granice Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
(LICP), która obejmuje wszystkie budowlane, terenowe i infrastrukturalne obiekty składające się na
przedsięwzięcie. Są one opisane w legendzie i Wykonawca powinien uwzględnić w projektowaniu
następujące elementy będące integralnymi zasadami projektu:
 geometria podłużna i poprzeczna Alei Zwycięstwa (będącej we wschodnim fragmencie drogą
pożarową) oraz Masztów Stulecia ograniczających ją na krańcach może podlegać tylko minimalnym
technicznym korektom. Podobnie, lokalizacja budynku Muzeum Bitwy Warszawskiej wieńczącego
wzniesienie, na które od wschodu i zachodu prowadzi Aleja na nasypie;
 mosty na osi Masztów Stulecia oraz przepusty w nasypie muszą być w lokalizacji i parametrach
dostosowane do znacznego obciążenia masowym ruchem kołowym i/lub pieszym;
 standardy wykończenia nawierzchni dróg kołowych i ścieżek są zróżnicowane i obejmują trzy
kategorie: ruch ciężkich pojazdów (w tym wojskowych); drogi pieszo-rowerowe z możliwością
wjazdu awaryjnego (karetka, samochody służb), ciągi pieszo rowerowe w terenie (na nasypach
i nadrzecznej łące – polu rekonstrukcji bitwy);

16

Program Funkcjonalno – Użytkowy. Wrota Bitwy Warszawskiej 1920r.







zarówno projekt budynku Muzeum, jak i obiekty terenowe (mosty żelbetowe, tunel z toaletami
publicznymi itp.) muszą spełniać wymogi dyscypliny wykończenia. Gama materiałów jest
ograniczona: beton architektoniczny, gabiony, okładzina z Cortenu, elewacja (nieotwierana)
o dużych podziałach szklenia. We wnętrzach – beton szlifowany i dębowy parkiet przemysłowy.
Ta prostota wykończenia narzuca w robotach wewnętrznych i zewnętrznych surowe wymogi
jakości i koordynację międzybranżową w projektowaniu i wykonywaniu robót.
prace instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne muszą być zgrane z datami oddania do użytkowania
przedmiotów odbioru. Awansowanie budowy konstrukcji wylewanych i prefabrykatów ze
sprężonego betonu jest warunkiem koniecznym niezależnego prowadzenia prac ziemnych
i oddzielenia urządzania terenu od obiektów kubaturowych (w tym pracami elewacyjnymi oraz
wykończeniem wnętrz do stanu gotowego przyjąć ekspozycję). Nasadzenia zieleni są selektywnie
szlachetne (byliny i krzewy kwitnące). Dla obsadzenia skarp kluczowa jest ekonomia konserwacji
zieleni.
realizacja wszystkich prac winna być skoordynowana z oczekiwanymi przez Zamawiającego
terminami oddania do użytkowania.

Wykonawca w projekcie i realizacji powinien uwzględniać konieczność wygradzania części terenu
inwestycji, na której kontynuowana jest budowa od terenu, na którym przedmiot/ przedmioty odbioru
zostały oddane do użytkowania. Oznacza, to zorganizowanie procesu budowy i zagospodarowanie
placu budowy w sposób odpowiadający zarysowanemu w PFU podziałowi na przedmioty odbioru.
Sposób wygradzania placu budowy w poszczególnych etapach należy do Wykonawcy i ma być
uwzględniony w projekcie po uzgodnieniu z Zamawiającym.
PFU opisuje wymogi dla całości przedsięwzięcia i definiuje Plan Zagospodarowania Terenu,
zwany dalej „PZT” jako całość. Przyszły Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym
harmonogram projektowania oraz wykonania robót budowlanych z określeniem terminów odbiorów
zwany dalej „Harmonogramem”, który będzie skorelowany z pięcioma głównymi częściami
składowymi Projektu, zwanymi dalej „Przedmiotami odbioru” z których cztery pierwsze objęte są
PFU.
1.
2.
3.
4.

Przedmioty odbioru określono w Projekcie:
Masztami Stulecia,
Placem Centralnym i Ogrodem Pamięci Poległych,
Trybunami ziemnymi na ok. 10 tysięcy widzów i polem rekonstrukcji Bitwy,
Muzeum wykończonym z zewnątrz i we wnętrzu, otwartym na wprowadzenie wystawy
z zagospodarowanym otoczeniem tak, aby otwarcie rocznicowej i stałej ekspozycji nastąpiło na
100.lecie Bitwy Warszawskiej.
Powyższe Przedmioty odbioru wymagają równoległej realizacji zadań instalacyjnych.

Proces budowy Projektu przebiegać będzie równolegle z konkursem i przygotowaniem stałej
i czasowej wystawy przez Muzeum Wojska Polskiego, którego oddziałem będzie obiekt w Ossowie.
Ostatnia, 5. część Przedmiotu odbioru wystawa i wykończenie wnętrz na potrzeby ekspozycji nie jest
objęta PFU i przedmiotem zamówienia.

2

Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja znajduje się w Centralnej Polsce, w województwie mazowieckim, na
Równinie Wołomińskiej, 22 km od centrum Warszawy, w gminie Wołomin w miejscowości Ossów.
Teren na którym realizowany jest Projekt obejmuje obszar około 1,9003 ha, na terenie Parku
Kulturowego w Ossowie, w obszarze pomiędzy drogą powiatową 01134 (Turów – Majdan –
Mostówka – granica gminy Wołomin), która w Ossowie nosi nazwę Stanisława Matarewicza, a rzeką
Długa.
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2.1

Stan istniejący

Teren inwestycji jest płaski, niezabudowany obiektami kubaturowymi, pokryty roślinnością
trawiastą, w rejonie meandrującej rzeki Długa i Czarna Struga lokalnie porośnięty gęstymi zaroślami
i lasem łęgowym.

2.2

Plan sytuacyjny

Rys. Nr. 1 Plan sytuacyjny

3

Niezależne przedmioty odbioru i harmonogram rozpoczęcia i zakończenia
etapów inwestycji

Realizacja Projektu wpisuje się w obchody dwóch Stuleci: Niepodległości i Bitwy Warszawskiej.
Wykonawca w Harmonogramie zaplanuje rozpoczęcie i zakończenie kolejnych etapów budowy
tak, aby wymienione niżej przedmioty odbioru pozwalały na zorganizowanie zarówno dorocznych
uroczystości w Dniu Wojska Polskiego, jak i specjalnych wydarzeń związanych z obchodami obu
stuleci. Harmonogram (str. 20) pokazuje relacje rzeczowo-czasowe uwzględniając cykle produkcji
(Maszty Stulecia), minimalny czas budowy Muzeum gotowego na przyjęcie wystawy (18 miesięcy)
czy jej montaż z aranżacją wnętrz (9 miesięcy). Harmonogram będzie przewidywał rozpoczęcie robót
budowlanych wczesną wiosną 2018 roku .
Struktura dysponowania terenem na cele budowlane jest różna dla poszczególnych Przedmiotów
odbioru.
Maszty Stulecia zlokalizowane są na terenie Skarbu Państwa, natomiast dojazdy do nich (przez
projektowane żelbetowe mosty na rzekach Długiej i Czarnej Strudze) wymagają dysponowania trzema
prywatnymi działkami na dojazdy od ul. Matarewicza (działki nr 190, 191, 262).
Ogród Pamięci Poległych z Pawilonem Wejściowym jest zlokalizowany całkowicie na działce
numer 175 należącej do gminy Wołomin, natomiast Kolumnada Placu Centralnego (której częścią jest
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Ogród z Pawilonem) wymaga dysponowania niewielkimi fragmentami działek numer 176, 388/1, 389
i 464 przyległych do projektowanego ronda.
Projektowane Trybuny ziemne i łąka będąca przyszłym miejscem rekonstrukcji Bitwy należą
w części do majątku Skarbu Państwa; niemniej dojazd do tego fragmentu placu budowy (w tym prac
hydrotechnicznych związanych ze zmianą biegu obu rzek na krótkich odcinkach) wymaga dojazdu w
części centralnej założenia tj. miejscu przyszłego podjazdu VIP i schodów do Muzeum. Rozpoczęcie
prac fundamentowych pod właściwy budynek Muzeum Bitwy Warszawskiej wymaga dysponowania
11 niezabudowanymi działkami prywatnymi (numer od 302 do 312 obręb Ossów-03) przyległymi do
ul. Matarewicza. Optymalne dla rozdzielenia prac przy poszczególnych pięciu Przedmiotach odbioru
jest uzyskanie przynajmniej dzierżawy (z opcją wykupu) dla całości lub części działek wymienionych
w tabeli 1 (str. 26) i tabeli 3 (str. 89) i pokazanych na PZT (rys. 22; 23). Poszczególne części budowy
będą wówczas mogły korzystać z przyszłej drogi serwisowej, zlokalizowanej po północnej stronie
Alei Zwycięstwa u stóp nasypu.
Harmonogram (str. 20) pokazuje początek i zakończenie poszczególnych czterech Przedmiotów
odbioru z założeniem zakończenia realizacji całego Projektu 15 sierpnia 2020r.w Stulecie Bitwy
Warszawskiej.
1.
Maszty Stulecia z najbliższym otoczeniem dwoma mostami, dwiema stacjami średniego
napięcia i dwoma przepustami (dla nowego przebiegu rzek pod nasypem Alei Zwycięstwa).
Rozpoczęcie prac fundamentowych powinien nastąpić w marcu 2018, aby Maszty były
inaugurowane 15 sierpnia 2018 tego roku.
2.
Budowa Ogrodu Pamięci Poległych z Pawilonem Wejściowym do Parku Kulturowego powinna
być rozpoczęta latem 2018 roku, aby Plac Centralny mógł być otwarty 15 sierpnia 2019 r.
3.
Prace fundamentowe przy budynku Muzeum oraz powstanie wschodniej, zachodniej
i południowej ściany oporowej są warunkiem niezależnego prowadzenia prac przy Trybunach
Ziemnych, drenażu łąki oraz regulacji rzek Długiej i Czarnej Strugi na krótkich odcinkach.
Środkowe odcinki nasypu Alei Zwycięstwa (pomiędzy wzgórzem, które wieńczy budynek
Muzeum a rondami z Masztami) mogą powstać dopiero po zakończeniu prac
hydrotechnicznych i skonstruowaniu trybun ziemnych na ok. 10 tysięcy widzów oraz
urządzeniu zieleni. Ten etap inwestycji powinien być zakończony, podobnie jak Plac Centralny,
na 15 sierpnia 2019r.
4.
Muzeum w stanie wykończenia otwartym na przyjęcie wystawy stałej i czasowej wraz
z finalnym wykończeniem wnętrz powinno być gotowe najpóźniej na 11 listopada 2019 roku.
Planuje się rozstrzygniecie konkursu na koncepcję ekspozycji Muzeum do końca 2018 roku,
aby móc ją przygotować na otwarcie w Stulecie Bitwy.
5.
Planuje się otwarcie całego w pełni skończonego kompleksu Muzeum Bitwy Warszawskiej
wraz z urządzoną zielenią i 800.metrową Aleją Zwycięstwa 15 sierpnia 2020. Na montaż
ekspozycji stałej i czasowej wraz z finalnym wykończeniem wnętrz będzie 9 miesięcy. Oznacza
to, że kompletowanie eksponatów będzie postępować równolegle z przygotowaniem konkursu
na wystawy, a produkcja ekspozycji rozpocznie się najpóźniej w połowie 2019 roku.
PFU dotyczy zaprojektowania i wybudowania pierwszych czterech Przedmiotów odbioru.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnej części
przedmiotu zamówienia.
Jedynymi elementami robót, które mogą być realizowane równolegle z 5. Przedmiotem odbioru są
prace terenowe, drogowe oraz urządzanie zieleni na częściach nasypów i dróg nie sąsiadujących
z właściwym budynkiem Muzeum.
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3.1

Harmonogram
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II. CZĘŚĆ DRUGA – Maszty Stulecia z zagospodarowaniem
otoczenia

3.2

Zakres robót

Maszty Stulecia znajdują się na wschodnim i zachodnim krańcu Alei Zwycięstwa. Prowadzą do nich
drogi dojazdowe pieszo – jezdne od ul. Matarewicza prowadzące przez żelbetowe mosty przez rzekę
Długą i Czarną Strugę. Maszty znajdują się na rondach zamykających wyżej wymienione drogi
dojazdowe i tworzących komunikacyjne zamknięcie Alei Zwycięstwa. Pierwszy Przedmiot odbioru
powinien być zaprojektowany i zrealizowany tak, aby możliwa była inauguracja Masztów
z najbliższym otoczeniem 15 sierpnia 2018 roku jako przedsięwzięcie, które uzyska pozwolenie na
użytkowanie.
W zakres pierwszego Przedmiotu odbioru wchodzą:
 budowa dwóch Masztów Stulecia ze stali nierdzewnej wysokości 100m położonych na
działkach ewidencyjnych Nr 162 i 314 obręb 5-60-02 wraz z niezbędną infrastrukturą tj.
drogami dojazdowymi, parkingami, dwoma mostami na działkach 162, 313, 314 obręb 5-6002, działkami 262, 344 obręb Ossów-03 oraz 190, 191, 295 obręb Ossów-04;
 nasyp ziemny na koronie, którego przebiega Aleja Zwycięstwa (Działki Nr 162, 166, 312,
313, 314 obręb 5-60-02, działki od 278 do 338 oraz 342, 343, 344, 357, 358, 359, 360, 361,
362 obręb Ossów-03 i działki 173, 395 obręb Ossów-04;
 obiekty inżynieryjne pod nasypem: przepusty na rzece Długiej i rzece Czarnej Strudze, w tym
Przepust Zachodni posadowiony na działkach 162, 166, 312 obręb 5-60-02 oraz działkach
344, 361, 362 obręb Ossów-03 i Przepust Wschodni na działkach 313, 314 obręb 5-60-02 oraz
działce 295 obręb Ossów-04;
 zbiornik bezodpływowy, separatory, pompownia, drenaż, dwie stacje transformatorowe do
zasilania instalacji, urządzeń i niezbędnej infrastruktury poza budynkiem Muzeum. Działki nr
312, 313, 314 obręb 5-60-02. Działki 243, 262, od 296 do 342 obręb Ossów-03 oraz działki od
173 do 179/2, 180, 181, 182, 183 oraz od 185 do 191 i działka 295 obręb Ossów-04;
 urządzona zieleń;
 droga
serwisowo-parkingowa
dla
obsługi
kolejnych
osobnych
części
przedsięwzięcia przebiegająca po działkach od 262 do 342 obręb Ossów-03 oraz na działkach
173 do 179/2, 180, 181, 182, 183 oraz od 185 do 191 obręb Ossów-04.
Projekt realizowany będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” jako zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych.
W pierwszym etapie realizacji pierwszego Przedmiotu odbioru Wykonawca wykona dokumentację
projektową w poniższym zakresie.
W skład dokumentacji projektowej wejdą następujące elementy:
 koncepcja funkcjonalno-przestrzenna,
 w miarę potrzeby uzupełniająca dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowowodne podłoża pod projektowane Maszty, drogę i mosty nad rzeką Długą i Czarną Strugą,
 operat wodno-prawny,
 projekt budowlany wielobranżowy,
 projekt wykonawczy wielobranżowy,
 przedmiary robót z podziałem na branże,
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
 informację dot. BIOZ,
 projekt docelowy organizacji ruchu,
 Programy Zapewnienia Jakości.
Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca wykona:
 dokumentację powykonawczą,
 mapę powykonawczą.
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Projekty budowlane winny być uzgodnione z rzeczoznawcami i wykonane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.).
Wszystkie koszty związane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej – ponosi Wykonawca.
Wszystkie koszty administracyjne wynikające z wymaganej wycinki drzew i krzewów – ponosi
Wykonawca.
Jeśli realizacja inwestycji wymagała będzie wykonania dodatkowych opracowań dokumentacji
zamiennej, lub uzyskiwania zamiennych pozwoleń na budowę, wszystkie koszty z tym związane
poniesie Wykonawca.
Wszystkie założenia oraz rozwiązania projektowe muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed
przystąpieniem do końcowej fazy prac projektowych. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi po jej
zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
Poszczególne projekty wchodzące w skład dokumentacji projektowej powinny posiadać uzgodnienia
wymagane obowiązującymi przepisami.
Opracowania projektowe powinny obejmować następujące branże:
a. Budowlaną
 Architektura
 PZT
 Konstrukcja
b. Drogową i mostową
c. Gospodarki drzewostanem i zielenią
d. Instalacyjną
 instalacje kanalizacji deszczowej,
 instalacje elektryczne średniego i niskiego napięcia oraz słaboprądowe.
Realizacja pierwszego Przedmiotu odbioru obejmuje także:
– wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i uzgodnioną
przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz Decyzją o pozwoleniu na budowę,
– wykonanie czynności związanych z nadzorem autorskim,
– wykonanie czynności związanych z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia
na użytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego.
Po zakończeniu robót Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa otrzymanego od Zamawiającego
wystąpi i uzyska na jego rzecz decyzje o pozwoleniu na użytkowanie Charakterystyczne parametry
określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych

4
4.1

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót
budowlanych
Maszty Stulecia

Maszty Stulecia z proporcami ułańskimi wyznaczają topografię założenia krajobrazowo –
architektonicznego w skali zarówno pola Bitwy jak i Parku Kulturowego
Maszty Stulecia, ze stali nierdzewnej, o całkowitej wysokości 100 m zbudowane będą z trzonu
o przekroju kołowym, o wysokości 80 m w miejscu umieszczenia proporca. Trzon to walcowa,
zwężająca się stożkowo ku górze powłoka nośna, zbudowana z segmentów o wysokości min. 15m,
wzmocniona pierścieniami usztywniającymi w ich połączeniach. Średnica u podstawy ok. 3,5m,
zwężać się będzie do 80 cm w rejonie kołnierza i zakończona będzie wierzchołkiem nawiązującym do
lancy ułańskiej o średnicy 30-20 cm i wysokości około 10 m. Budowla zostanie wyposażona
w drabiny z systemem asekuracji, pomosty spoczynkowe oraz włazy w części dolnej i szczytowej.
Charakterystykę i sposób montażu proporca o powierzchni ok. 100 m² opisano w punkcie 5.1
Architektura (str. 27).
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Trzon Masztu posadowiony zostanie pośrednio na palach zwieńczonych w poziomie oczepów
monolityczną żelbetową płytą fundamentową, posadowioną – 2,0 m ppt. Alternatywą jest
posadowienie obiektu pośrednie (na palach żelbetowych zwieńczonych oczepem).
W ramach kontraktu należy zaprojektować oraz wykonać konstrukcję posadowienia w oparciu
o dokumentację geotechniczną oraz wykonać warsztatowo oraz zmontować stożkowe trzony stalowe
i iglice oraz elementy wyposażenia (drabiny, włazy, kołnierze). Podział na elementy warsztatowe oraz
technologia montażu leży po stronie Wykonawcy.
4.1.1
Drogi dojazdowe do Masztów Stulecia
Dostęp do projektowanych Masztów Stulecia planowany jest z drogi powiatowej, gminnej
nr 4314 (1134) (ul. Matarewicza). Należy zaprojektować drogi przebiegające w terenie
niezabudowanym i niezalesionym po odcinkach prostych, na granicach od strony wschodniej
i zachodniej projektowanego obszaru.
Parametry techniczne drogi:
 nośność nawierzchni-115 kN/oś,
 kategoria obciążenia ruchem – do ustalenia na etapie projektowania,
 prędkość projektowa – 20 km/h,
 liczba jezdni – 1,
 szerokość drogi – 10 m,
 długość drogi (strona wschodnia) – 187 m,
 długość drogi (strona zachodnia) – 234 m,
 nawierzchnia – beton cementowy,
 zjazdy na drogę gminną nr 4314 – 2 szt.
W zakres budowy drogi wchodzi także oznakowanie poziome i pionowe.
Budowa nawierzchni na zjazdach będzie polegała na wykonaniu nowych warstw nawierzchni
celem dowiązania wysokościowego ulicy Matarewicza do nowej niwelety nawierzchni drogi.
4.1.2 Ronda
Na zakończeniach dróg dojazdowych do Masztów Stulecia przewiduje się ronda dwuwlotowe.
Zakładane parametry ronda:
 nośność nawierzchni – 115 kN/oś,
 wyspa środkowa z Masztami Stulecia – średnica 12,0m,
 zewnętrzna średnica pierścienia ronda – 27,0m,
 szerokość pierścienia na rondzie – 1,5m,
 szerokość jezdni na rondzie – 6,0m,
 nawierzchnia – beton cementowy,
 zakładane spadki poprzeczne jezdni na jezdni i pierścieniu – 2,0%.
Budowa rond dwulotowych obejmuje wykonanie przez Wykonawcę odpowiedniego oznakowania,
odwodnienia, oświetlenia oraz zagospodarowania terenu w uzgodnionym zakresie.
4.1.3 Parkingi
Budowa stanowisk postojowych przewidziana jest wzdłuż dróg dojazdowych do Masztów i obejmuje
łącznie 260 mp. Planuje się stanowiska postojowe o pow. 0,53 ha konstrukcji podbudowy wraz
z warstwą ścieralną o nośności analogicznej jak drogi tj. 115 kN/oś. Są to ilości szacunkowe.
Ostatecznie ilość miejsc postojowych ca. 250 mp, wyniknie w trakcie opracowywania dokumentacji
technicznej. Wskazanym jest wykonanie miejsc postojowych usytuowanych prostopadle do krawędzi
jezdni w nawierzchni przepuszczalnej.
4.1.4 Mosty nad rzeką Długą i Czarną Strugą
W ciągu dróg dojazdowych do Masztów należy zaprojektować i wykonać mosty drogowe
w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej.
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Parametry mostów:
– długość całkowita: ok. 18-25m (do ostatecznego ustalenia na etapie projektu),
– szerokość 6, 0 m+ 2x0,5 m opaska,
– światło mostu: w oparciu o obliczenia hydrologiczne,
– balustrady: pełne, żelbetowe,
– nawierzchnia na moście-beton cementowy.
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza optymalizację obiektu polegającą na zastosowaniu innych prefabrykatów lub
wykonanie obiektu w technologii monolitycznej ewentualnie częściowo na mokro, częściowo
z prefabrykatów z zastrzeżeniem zachowania klasy obciążeń A, klasy MLS 150 oraz minimalnego
światła poziomego i pionowego obliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Optymalizacja rozwiązań projektowych nie może wpłynąć na zmianę terminu umownego.
4.1.5 Przepusty
W projektowanym nasypie przewiduje się dwie konstrukcje przelotowe, w postaci przepustów na
rzece Długiej. Przepusty zostaną zaprojektowane i wykonane jako jednootworowe z przewodem z rur
stalowych karbowanych o przekroju łukowo-kołowym otwartym, wykonanym z blachy falistej.
Parametry techniczne przepustów:
 długość przepustu (w części zachodniej) – ok.42 m,
 kąt skrzyżowania 98°,
 długość przepustu (w części wschodniej) – 48 m,
 kąt skrzyżowania 61°.
Fundament żelbetowy przepustów zostanie wykonany w postaci ław żelbetowych monolitycznych
o szerokości 50 cm, połączonych z przegłębiona płytą denną o grubości 20 cm.
W ciągu przepustów należy wykonać drogi pieszo-rowerowe o nośności 50 kN/oś, szerokości 3,5 m
i długościach odpowiednio do długości przepustów.
Ponadto ten Przedmiot odbioru obejmuje zaprojektowanie i wykonanie tuneli, wraz z niezbędnym
wyposażeniem. A także wykonanie grodzy ziemnej dla każdego z przepustów oraz przekopów
tymczasowych w celu przeprowadzenia wód budowlanych poza obrębem robót o łącznej długości
ok. 200 m.
4.1.6 Droga serwisowo-parkingowa i fragmenty nasypów w otoczeniu Masztów
Zaprojektowana i wykonana droga serwisowo-parkingowa w poziomie terenu stanowić będzie
południowe ograniczenie nasypu Alei Zwycięstwa.
Parametry techniczne drogi:
 Nośność nawierzchni-100 kN/oś,
 Kategoria obciążenia ruchem –KR1( do potwierdzenia na etapie projektowania),
 Prędkość projektowa – 20 km/h,
 Całkowita szerokość drogi – 10 m,
 Całkowita długość drogi ok. 900 m,
 Powierzchnia 9,0 tys. m²,
 Nawierzchnia – beton cementowy.
W zakres budowy drogi wchodzi także oznakowanie poziome i pionowe, a także odwodnienie korony
drogi ( wpusty uliczne, kanalizacja deszczowa). Dodatkowo Wykonawca wykona fragmenty nasypów
między rondem a przepustami.
4.1.7 Stacje transformatorowe
Dla zasilania instalacji urządzeń i infrastruktury pierwszego przedmiotu odbioru, Wykonawca
wybuduje dwie stacje ST1 i ST2.
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Stacja ST-1 – wbudowana w Pawilonie Wejściowym z transformatorem o mocy znamionowej max
630 kVA (moc transformatora dobrana będzie na podstawie bilansu mocy wykonywanego na etapie
projektu budowlanego). Stacja zasili projektowane i istniejące obiekty:
 Ogród Pamięci Poległych,
 Cmentarz Żołnierzy Polskich,
 Maszt Stulecia Zachodni,
 teren Kościoła
 ścieżki pieszo-rowerowe,
 drogi i parkingi – w pierwszym przedmiocie odbioru jedynie kable i przepusty pod
drogą (bez słupów i opraw oświetleniowych),
 przepust w nasypie.
Stacja ST-2 – kontenerowa, typowa o mocy znamionowej 630 kVA z transformatorem o mocy
wynikającej z bilansu (który może być wykonany na etapie projektu budowlanego) obsługiwana
z zewnątrz, która zasili:
 Maszt Stulecia Wschodni,
 Cmentarz i pomnik żołnierzy sowieckich,
 ścieżki pieszo-rowerowe,
 drogi i parkingi – w pierwszym przedmiocie jedynie kable i przepusty pod drogą (bez
słupów i opraw oświetleniowych),
 przepust w nasypie,
 toalety w tunelu.

4.2

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

4.2.1 Uwarunkowania czasowe i finansowe przedsięwzięcia
Harmonogram realizacji Projektu dostosowano do kolejnych rocznicowych wydarzeń:
Realizacja Masztów Stulecia, flankujących Wrota Bitwy Warszawskiej przewidziano na
15 sierpnia 2018 r.
Równolegle realizowane będą: Ogród Pamięci Poległych i budynek oddziału Muzeum Wojska
Polskiego wraz z najbliższym otoczeniem. Wykonanie Ogrodu Pamięci i budynku Muzeum w stanie
deweloperskim przewiduje się na 11.11.2019 r.
Zamknięcia wszystkich prac przewidzianych w niniejszym PFU i przekazanie do użytkowania
przewidziano na dzień 15 sierpnia 2020 r.
Projekt odpowiada na wyzwanie, jakim jest potrzeba szybkiej realizacji oddziału Muzeum Wojska
Polskiego w Ossowie w związku z rocznicą Stulecia Bitwy Warszawskiej.
4.2.2 Ochrona konserwatorska
Teren Bitwy Warszawskiej 1920 roku został objęty szczególną formą ochrony konserwatorskiej
poprzez utworzenie pierwszego na Mazowszu i na terenie powiatu wołomińskiego Parku Kulturowego
„ Ossów-Wrota Bitwy Warszawskiej 1920r.”. Obszar ten jest jednym z ważniejszych Miejsc Pamięci
Narodowej. Teren objęty jest w gminie ochroną prawną zapewniającą zachowanie terenów
o ponadlokalnych wartościach historycznych i wyróżniających się pod względem zachowanych cech
krajobrazu kulturowego.
Planowany Projekt zlokalizowany jest na obszarze objętym ochroną prawną na podstawie
przepisów o ochronie dóbr kultury.
Obecne granice objęte ochroną konserwatora zabytków wyznaczono na zał. Nr 2 do Uchwały
nr XIII-149/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany granic
Parku Kulturowego pod nazwą „Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.
Jest to ok. 100 ha obszar rozciągający się szerokim pasem we wschodniej części wsi, wzdłuż
głównej drogi w kierunku sąsiedniej Leśniakowizny.
W Rejestrze stanowisk archeologicznych dla Ossowa wyróżniono obszar oznaczony jako AZP 5568 Nr inwentarzowe MSHM- 2620-MSHM-1631), gdzie znaleziono ślady osadnicze epoki Neolitu,
epoki kamienia, brązu i średniowiecza
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Wszystkie stanowiska archeologiczne są objęte ochroną konserwatorską poprzez umieszczenie ich
w strefach ochrony konserwatorskiej. W zasięgu stref i stanowisk archeologicznych obowiązuje
uzgadnianie z właściwym Konserwatorem Zabytków wszelkich działań inwestycyjnych, zwłaszcza
związanych z robotami ziemnymi. Przed rozpoczęciem wykonania robót należy liczyć się
z koniecznością przeprowadzenia w tych miejscach archeologicznych badań wykopaliskowych lub
interwencyjnych wyprzedzających realizację inwestycji.
Na tych obszarach wszelka działalność inwestycyjna może być dokonana dopiero po uzgodnieniu
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
4.2.3 Ewidencja gruntów i budynków
Większość obszaru stanowi własność Skarbu Państwa w części niezabudowanych nieużytków
prywatnych właścicieli. Dla całej inwestycji należy wykupić tylko 0,9837 ha gruntów od właścicieli
prywatnych. Cała inwestycja położona jest na powierzchni 1,8236 ha.
Granice Parku Kulturowego wyznaczono w projekcie koncepcyjnym tak, aby minimalizować
interesy prywatnych właścicieli.
Lokalizację Masztów Stulecia przewidziano na terenach będących własnością Skarbu Państwa.
W tabeli Nr 1 zamieszczono wykaz działek przeznaczonych pod planowany Przedmiot odbioru.
Działki zlokalizowane są w powiecie wołomińskim w gminie Zielonka (poz. 1-2) i gminie Wołomin
(poz. 3-5).
Tabela 1. Zestawienie działek ewidencyjnych pod budowę Masztów Stulecia

Lp.

IDENTYFIKATOR

NUMER
DZIAŁKI

1
2
3
4
5
6
7
8

143404_1.0052.162
143404_1.0052.313
143404_1.0052.314
143412_5.0027.262
143412_5.0027.344
143412_5.0028.190
143412_5.0028.191
143412_5.0028.295

162
313
314
262
344
190
191
295

OBRĘB
EWIDENCYJNY

5-60-02
OSSÓW-03
OSSÓW-04

POWIERZCHNIA
CAŁEJ DZIAŁKI
[m2]

POWIERZCHNIA
POD
INWESTYCJĘ
[m2]

58660
15628
281344
3847
2040
2516
4475
13624

5 870
253
2 529
3 847
218
2 516
3 475
296

W myśl ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U.2017 poz. 1073) jest to inwestycja celu publicznego. W związku z powyższym przewiduje
się wykup lub wywłaszczenie części działek przeznaczonych pod inwestycję, przy współudziale władz
gminnych i służb prawniczych.
4.2.4 Ochrona przyrody
Ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze
względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, teren inwestycji
Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. (Dz.Urz. Woj. Maz. z dn.
14 lutego 2007 r. Nr 42 poz. 870) na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz.U.2016 poz. 2134) został ujęty w obszarze Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.
Na obszarze gminy Wołomin występują następujące gatunki roślin objęte ochrona prawną w stanie
dzikim: widłak goździsty, goździk kropkowany, goździk kartuzek, grzybienie białe, grążel żółty,
kalina koralowa , kruszyna pospolita, konwalia majowa, storczyk szerokolistny.
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Spośród występujących na terenie gminy zwierząt bezkręgowych ochronie podlegają: niektóre
gatunki ważek (Donata), wszystkie tęczniki (Calosoma spp.), biegacze (Carabus spp.) oraz trzmiele
(Bambus spp.). Wśród kręgowców chronione są wszystkie gatunki żab (Rana spp.) oraz ropuch
(Bufo spp.).
Wszystkie stwierdzone gatunki ptaków, z wyjątkiem ośmiu, podlegają ochronie łowieckiej, a pięć
gatunków objętych jest ochroną częściową (okresową) – objęte ochroną na podstawie Rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie:
– łąki trzęślicowe (doliny rzek: Długiej i Czarnej Strugi),
– żyzne łąki dwukośne (doliny rzek: Długiej i Czarnej Strugi).

4.3

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Teren inwestycji jest częścią Parku Kulturowego o powierzchni ok. 1 km² i stanowi urządzony dla
celów memorialnych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych teren Wrót Bitwy Warszawskiej
1920 r.
Koncepcja łączy architekturę Muzeum Bitwy Warszawskiej z krajobrazem w sposób ukazujący
skalę zwycięstwa, kontynentalną i globalną. Koncepcja Wrót Bitwy Warszawskiej umożliwia
realizację przedsięwzięcia etapami. W pierwszym etapie objętym niniejszym PFU przewidziano
realizację dwóch Masztów Stulecia wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem.
Zamawiający wymaga, aby:
a. zastosowane rozwiązania konstrukcyjne w przypadku budowli (Masztów) miały zapewnioną
między-remontową trwałość nie krótszą niż 30 lat,
b. zastosowane nawierzchnie utwardzone miały zapewnioną między-remontową trwałość co najmniej
20 lat,
c. sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania zapewniały
bezawaryjne użytkowanie w okresie co najmniej 30 lat; zastosowany osprzęt i przybory
instalacyjne zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie nie krótszym niż 20 lat,
d. elementy małej architektury spełniały wymóg bez serwisowego funkcjonowania co najmniej 5 lat.

4.4

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy kierować się:
wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, treścią opracowań stanowiących
załączniki do niniejszego PFU oraz jego zapisami.
Wykonawca powinien liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości robót zawarte w PFU są
orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Rozwiązania
wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy.

5

Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Poniższe zapisy zawierają założenia do projektowania dotyczące poszczególnych branż.
Wymagania ogólne dotyczące projektowania zawarto w pkt. 10 PFU (str. 123).

5.1

Architektura

Maszty wyznaczają w skali krajobrazu lokalizację Wrót Bitwy Warszawskiej. Symbolicznie
nawiązują swoją sylwetą i proporcami do lanc ułańskich. Maszty mają kształt wysmukłych stożków
o wysokości 100 m i średnicy u podstawy około 3,5 m, a na wierzchołku ok. 20cm. Na wysokości nie
mniejszej niż 80m osadzony jest dół biało-czerwonego proporca wojennego o wysokości w części
będącej podstawą mocowania nie mniejszej niż 6m. Maszt ze stali nierdzewnej składa się strukturalnie
z czterech części:
1. Fundamentu mocowanego palami w gruncie;
2. Trzonu z wewnętrzną drabinką, do której prowadzą drzwi i wyłaz na wysokości (służący do
montażu proporca);
3. Części flagowej z łożyskowaną tuleją (służącą do montażu i demontażu proporca i jego ruchów
na wietrze);
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4. Wierzchołka z niezbędnym światłem przeszkodowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania
przeszkód lotniczych i zaczepem w dolnej części do wciągania i montażu proporca z tuleją.
Podstawowy element Masztu ma na wysokości ok. 3m od podstawy wygrawerowany laserowo
napis BÓG- HONOR- OJCZYZNA (trzykrotnie na obwodzie) wykonany współczesną czcionką.
Sposób oświetlenia napisu, Masztu i proporca powinien być uzgodniony z Zamawiającym
i zaprojektowany ze świadomością oglądania Masztów Stulecia z najdalszych, ale i bliskich
perspektyw pieszego i jezdnego. Techniczna drabinka wewnątrz Masztu z podestami ma odpowiadać
normom BHP i ergonomii pracy montażystów proporca. W szczególności, ma umożliwiać
mechaniczny pionowy transport (wciągarką) proporca przy montażu i demontażu (jego powierzchnia
wynosić ma ok. 100 m²). Zarówno dolne jak i górne drzwiczki montażowe muszą geometrią
i szczelnością odpowiadać designowi i wymaganiom jak dla drzwi samolotowych tj. uwzględniać siłę
wiatru i napór wody. Projekt elementów wymiennych – proporca i jego trwałości materiałowej,
podatności na wiatr (mechanizm tulei obrotowej), łatwości montażu i demontażu muszą być
skonsultowane z Zamawiającym i zweryfikowane z obsługą podobnego urządzenia (np. na Rondzie
„Radosława” w Warszawie).
Projekt Masztów powinien zakładać ich montaż z elementów o możliwie dużej długości ( min.
15m) i zapewniać niewidoczne połączenia tych elementów. W szczególności oznacza to, że wszystkie
łączenia elementów konstrukcji Masztów (poza zamknięciami ruchomych wyjść technicznych) będą
niewidoczne tzn. zgodne z gładką geometrią stożkowej powierzchni Masztów Wykonawca powinien
wykazać się realizacjami analogicznymi w skali i trudności technologiczno-materiałowej oraz
możliwościami wykonawczymi. Otoczenie Masztów obsadzone ma być piętrową roślinnością
podkreślającą osiowość kompozycji na powierzchni 18 936m2 (wskaźniki powierzchniowe ujęto
w tab. 2 w części III, na str. 87).

5.2

Konstrukcja

5.2.1

Maszty Stulecia

Obciążenia
Obliczenia statyczne wykonać przyjmując:
1 - strefa obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1 lub równoważnej
Oddziaływania na konstrukcje Część 1-3. Oddziaływania ogólne – obciążenie śniegiem.
2 - strefa obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 lub równoważnej
Oddziaływania wiatru. Część 1-4. Oddziaływania ogólne – oddziaływania wiatru.
1 -Strefa przemarzania gruntu wg PN-EN 1997-1-2 Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne
Obciążenia użytkowe wynikają z funkcji projektowanego obiektu lub równoważnej.
Materiały
Konstrukcja żelbetowa
Klasy betonu - konstrukcje monolityczne:
 beton podkładowy C12/15,
 beton konstrukcyjny C30/37, dla konstrukcji monolitycznych,
 beton elementów żelbetowych przepustów o wodoszczelności W8, mrozoodporny; F150.
Klasy stali zbrojeniowej dla żelbetowych elementów monolitycznych:
 zbrojenie główne A-IIIN (klasa ciągliwości C),
 zbrojenie rozdzielcze, strzemiona A-IIIN.
Konstrukcja stalowa
Elementy konstrukcji stalowej wykonać należy stosując:
 stal profilowa – austeniczna stal nierdzewna Fe-Cr-Ni(Mo) wg. EN 14307,

28

Program Funkcjonalno – Użytkowy. Wrota Bitwy Warszawskiej 1920r.

 połączenia warsztatowe konstrukcji stalowej spawane lub równoważnej,
 klasa jakości złączy spawanych co najmniej C wg PN-EN 25817 lub równoważnej,
 połączenia montażowe konstrukcji stalowej spawane lub skręcane z zastosowaniem śrub klasy 8.8,
 dla połączeń sprężanych śruby klasy 10,9.
Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-2:2009 lub równoważnej.
5.2.2 Założenia techniczne dla Masztów Stulecia
Konstrukcję należy zaprojektować w oparciu o aktualnie obowiązujące normy PN-EN,
a w szczególności o PN-EN 1993-3-1:2008, PN-EN 1991-1-4:2008, PN-EN 1997-1:2008 lub
równoważnych.
Maszt powinien spełniać wymogi wytrzymałościowe jak dla II klasy niezawodności wg. PN-EN
1993-3-1:2008 lub równoważnych.
Nośność Masztu (w stanie granicznym nośności) powinien zapewnić bezpieczne przeniesienie
wszystkich montowanych na maszcie urządzeń oraz zapewniać "zapas" nośności nie mniejszy niż10%
(dopuszczalne wytężenie elementów wieży -max 90%).
Wychylenie obliczeniowe Masztu (w stanie granicznym użytkowalności) dopuszczalna odchyłka
1/100 wysokości Masztu.
Konstrukcję należy wykonać zgodnie z wymogami norm dotyczących wykonania konstrukcji
stalowych: PN-EN 1090-1+A1:2012 i PN-EN 1090-2+A1:2012 /Ap1:2014-09P lub równoważnych
przyjmując klasę wykonania EXC3 lub PN-B06200:2002/Ap1:2005 (przyjmując 2 klasę wykonania) .
5.2.3 Założenia techniczne dla mostów
Most zaprojektować zgodnie z klasą techniczną drogi, ale nie mniej niż na klasę obciążenia A,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735 z późn. zm.);
Układ statyczny: Obiekty jednoprzęsłowe o rozpiętości teoretycznej do 25 m żelbetowe,
prefabrykowane (lub z betonu sprężonego), o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej.
Posadowienie: pośrednie, na palach fundamentowych wykonywanych w technologii dostosowanej
do warunków gruntowych. Wybór sposobu posadowienia obiektu powinien wynikać z dokumentacji
geotechnicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017
poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).
Konstrukcja nośna przęseł: Obiekty mostowe należy projektować w konstrukcji belkowej lub
płytowej. Minimalne grubości monolitycznych płyt pomostów powinny wynosić 24 cm.
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza optymalizację obiektu polegającą na wykonaniu obiektów w technologii
monolitycznej ewentualnie częściowo na mokro, częściowo z prefabrykatów z zastrzeżeniem
zachowania klasy obciążeń A, klasy MLS 150 oraz minimalnego światła poziomego i pionowego
obliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Optymalizacja rozwiązań projektowych nie może wpłynąć na zmianę terminu umownego.
5.2.4 Założenia techniczne dla przepustów
Do wymiarowania konstrukcji stalowo-powłokowych stosuje się metodę Sundquista-Petterssona,
zwaną metodą szwedzką. Obliczenia można przeprowadzić innymi metodami, zatwierdzonymi przez
producenta.
Dobierając kształt przekroju poprzecznego należy pamiętać o dopasowaniu przekroju do
wymaganej skrajni nad ciągiem piezo rowerowym wynoszącej 2,5 m, z uwzględnieniem tolerancji
konstrukcji.
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Zaleca się, aby w przekroju podłużnym konstrukcje powłokowe były ukształtowane tak,
aby długość dołem mierzona wzdłuż osi podłużnej obiektu odpowiadała poniższej formule:
Ld = 40 + n × 1200 + 40 [mm]
gdzie n – liczba pełnych modułów blach na długości obiektu.
5.2.5 Założenia techniczne dla dróg
Na nawierzchnie stosować beton o klasie wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 206-1 lub
równoważnej, nie niższej niż: C30/37 i kategorii mrozoodporności wg PN-EN 13877-2 lub
równoważnej, nie niższej niż FT1 (wg.) PKN-CEN/TS EN 12390-9 lub równoważnej.
Grupa nośności podłoża – G1
W przypadku otrzymania słabego podłoża gruntowego o grupie nośności G2, G3 lub G4 należy
zastosować odpowiednio wymianę gruntu lub wzmocnienie tak, aby uzyskać grupę nośności G1
W przypadku gruntu dla podłoża G3 i G4 zaleca się zastosowanie geosyntetyku lub wzmocnienie
poprzez stabilizację. Zabiegi, wzmacniające podłoże naturalne do tzw. ulepszonego podłoża, powinny
doprowadzić do uzyskania na poziomie układania podbudowy na-wierzchni wtórnego modułu
odkształcenia E2=100-120MPa (w zależności od przeznaczenia). Projektowaną niweletę osi drogi
dowiązać wysokościowo do drogi istniejącej.

5.3

Instalacja elektryczna

5.3.1 Maszty Stulecia
 wnętrza Masztów Stulecia będą miały instalację oświetleniową wewnątrz zabudowy trzonu.
Oświetlona będzie drabina wewnętrzna oraz miejsca włazów i pomosty spoczynkowe,
 wciągarka dla proporca,
 oświetlenie przeszkodowe/lotnicze dostosowane do miejsca posadowienia Masztu oraz
wysokości. Urządzenie i instalacja certyfikowana przez ICAO i FAA, a także oznaczona
znakiem CE,
 oświetlenie akcentujące, podkreślające walory Masztu Stulecia.
5.3.2 Instalacja uziomowa i odgromowa
Wokół fundamentu Masztu Stulecia (średnica 12m) ułożony będzie płaskownik stalowy ocynkowany
Fe/Zn 50x4 mm + 4-ry 6-cio metrowe szpilki Φ10. Do uziomu poprzez 4-ry złącza kontrolne,
umieszczone w skrzynkach poniżej terenu dołączony będzie korpus Masztu. Ze względu na
15-metrowe odcinki konstrukcji Masztu ze stali nierdzewnej o zwężającym się przekroju, trwale
połączonych przez skręcanie – nie przewiduje się odrębnych przewodów odprowadzających.
5.3.3 Drogi, parkingi, mostki, ścieżki rowerowe
Drogi i parkingi dla samochodów osobowych i autokarów będą oświetlone oprawami ledowymi
o konstrukcji dostosowanej do miejsca zainstalowania i natężeniu wynikającym z wymagań
normowych.
Mostki i ścieżki rowerowe będą posiadać oświetlenie zapewniające wymagane natężenie oświetlenia
na powierzchni jezdni oraz oświetlenie akcentujące i podnoszące walory estetyczne miejsca.

30

Program Funkcjonalno – Użytkowy. Wrota Bitwy Warszawskiej 1920r.

6
6.1

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych
Maszty Stulecia

6.1.1 Grunt i fundamenty
Przy projektowaniu i realizacji fundamentów budowli należy w szczególny sposób przestrzegać
zaleceń zawartych w dokumentacji geotechnicznej.
Trzon Masztu posadowiony zostanie na monolitycznej żelbetowej fundamentowej płycie,
wykonanej na placu budowy stanowiącej zwieńczenie posadowienia pośredniego.
Beton fundamentów ze względu na klasę ekspozycji, uwzględniającą wymaganą trwałość betonu.
w rzeczywistych warunkach użytkowania (klasy: XC2, XF1, XA1 lub równoważnej), przyjęto beton
C30/37. Klasa i grubość betonu wg obliczeń dokumentacji projektowej.
Niwelacja kotwy fundamentowej (pierwszego połączenia kołnierzowego) – wymagana dokładność
niwelacji ek,dop = 1,0 mm, w projekcie należy ująć podkładki pionujące umożliwiające korektę
niwelacji fundamentów do około 15,0 mm, w razie potrzeb można wykonać dodatkowe blachy
pionujące.
Wykonanie badań wytrzymałości na ściskanie betonu wykorzystanego na fundamenty Masztu
(wg PN-EN 12350 części 1, 2, 7; PN-EN 12390 części 1, 2, 3, 7; PN-EN 206:2014 lub według norm
równoważnych) badanie po 3 dniach oraz po 28 dniach od dnia wbudowania betonu (po 3 próbki dla
każdego badania) – szczegóły należy uzgodnić z Zamawiającym.
Fundamenty należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez pomalowanie ich masami
asfaltowymi (rozpuszczalnikowymi).
6.1.2 Konstrukcja Masztów Stulecia
Projektowane Maszty będą stalową konstrukcją pełnościenną, zbieżną, o wysokości całkowitej
trzonu H = 100m łącznie z częścią z tuleją na proporce i zwieńczeniem. Przekrój poprzeczny na całej
wysokości jest kołowy o zmiennej średnicy od 350 cm dołem i na wysokości 80m zwęża się do 80 cm.
Maszty bezobsługowe (bez stałej obsługi), z drabiną włazową i z pomostami spoczynkowymi.
Konstrukcję należy zaprojektować w oparciu o aktualnie obowiązujące normy PN-EN,
a w szczególności o PN-EN 1993-3-1:2008, PN-EN 1991-1-4:2008, PN-EN 1997-1:2008 lub norm
równoważnych.
Maszt powinien spełniać wymogi wytrzymałościowe jak dla II klasy niezawodności wg. PN-EN
1993-3-1:2008 lub równoważne.
6.1.3 Materiały
Konstrukcję wykonać w całości ze stali szlachetnej nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 część 2
lub równoważnej.
6.1.4 Powierzchnia
Powierzchnie widoczne wykonać z walcówki o gładkiej jasnej powierzchni (gołej) 2B wg PN-EN
10088-2. Spoiny od zewnętrznej strony powłoki stożkowej Masztów lub równoważnej, należy
wygładzić poprzez szlifowanie, do uzyskania efektu gładkiej powierzchni. Pozostałe spoiny obrobić
przez szczotkowanie oraz trawienie chemiczne
6.1.5 Wykonanie robót spawalniczych
Połączenia spawane wykonać się w zakresie stosowanych dodatków spawalniczych, fachowej
obróbki wstępnej materiałów, jak również fachowego przeprowadzania procesu spawania zgodnie
z PN-EN ISO 3834-2, PN-EN 287 część 1 (PN-EN ISO 9606-1) lub równoważnych.
Spoiny wykonać 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 lub równoważnych jako
spawane łukowo w osłonie gazów ochronnych (argon) przy ustalonych parametrach spawania.
Wszelkie połączenia śrubowe wykonać przy zastosowaniu elementów złącznych ze stali nierdzewnej
w gatunku A4. Zakład produkcyjny, w którym wytwarzane są konstrukcje powinien posiadać:
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–

–
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Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wg. wymagań norm z serii PN-EN 1090 lub
równoważnych.. Brak przetopu spoiny w grani, jak również karby są niedopuszczalne. Wszystkie
spoiny są wykonywane z osłoną grani wg wymagań normy. Jako materiał dodatkowy stosować
dodatek spawalniczy tego samego rodzaju.
Certyfikat Instytutu Spawalnictwa w zakresie techniki spawalniczej kwalifikujący producenta do
spawania konstrukcji ze stali szlachetnej CrNi zgodnie z DIN 18800-7 lub równoważnej, klasa D,
w zakresie:
 spawanie łukowe ręczne,
 spawanie w osłonie gazu aktywnego,
 spawanie robotem spawalniczym w osłonie gazu aktywnego,
 spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych,
 kondensatorowe zgrzewanie doczołowe kołków z zajarzeniem ostrzowym.
Certyfikat zgodności z wymaganiami jakości dotyczącymi spawania materiałów metalowych wg
PN-EN ISO 3834-2 lub równoważnej, wydany przez niezależną, akredytowaną jednostkę
certyfikującą,

6.1.6 Budowa
Metoda instalowania Masztu przedstawiona w projekcie Wykonawcy powinna zapewnić
minimalny wpływ na teren. Wszystkie urządzenia i materiały używane do instalacji muszą posiadać
odpowiednią jakość.
Czasowe podpory będą odpowiednio zabezpieczone.
Przez cały czas budowy miejsce instalacji będzie utrzymywane w czystości, porządku, będzie
ogrodzone, zabezpieczone i oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego
rodzaju prac. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje program BIOZ dla terenu realizacji
zadania.
6.1.7 Wymagane dokumenty
Po zakończeniu montażu Masztu, należy sporządzić wszystkie wymagane protokoły (w tym m.in.
protokół z badań i pomiarów instalacji odgromowej, opracowanie operatu geodezyjnego z pomiarów
pionowości i kąta skręcenia trzonu Masztu, opracowanie protokołu z dokręcenia połączeń śrubowych,
protokół z rektyfikacji, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności materiałów użytych do wykonania
prac, zgodnie z zapisami opracowanej STWiOR.)

6.2

Nawierzchnia drogi

Konstrukcja nawierzchni drogowych winna być wykonana na odpowiednio przygotowanym
podłożu nie wysadzinowym grupy nośności G1, charakteryzującymi się wartościami wskaźnika
zagęszczenia na poziomie 1,0 oraz modułu sprężystości (wtórny moduł odkształcenia) na poziomie
min. 100-120 MPa, w zależności od przeznaczenia
Warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni:
– beton cementowy – 24 cm,
– grunt stabilizowany cementem – 30 cm,
– podłoże naturalne lub ulepszone.
W nawierzchni betonowej wykonać szczeliny skurczowe (pozorne) i konstrukcyjne.
Nasypy drogowe pod konstrukcję nawierzchni muszą spełniać wymogi normy PN-S-02205 „Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” lub równoważnej. Oznacza to, że nasyp należy
doprowadzić do takiego stanu wprowadzając urządzenia odwadniające i wzmacniające tak, aby
ustabilizować jego konstrukcję oraz tak, aby powierzchnia robót ziemnych mogła stanowić podłoże
konstrukcji nawierzchni.
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6.3

Parkingi

Wykonawca wykona parkingi po zewnętrznej stronie dróg dojazdowych. Powierzchnię parkingów
na długości należy wysokościowo dopasować do krawędzi drogi. Spadek poprzeczny tej powierzchni
o wartości od 1,5% do 4,0% skierować należy w stronę drogi. Od strony zewnętrznej nawierzchnię
należy zaoporować opornikiem betonowym. Wszystkie krawężniki spoinować elastyczną masą na
bazie żywic epoksydowych.
Warstwy konstrukcyjne parkingu:
 nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych o wymiarach 60x40 cm, gr. 10 cm wypełnionych
ziemią i obsianych trawą,
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 4 cm,
 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie – gr. 20 cm,
 warstwa odsączająca z piasku średniego o współczynniku filtracji k > 8m/dobę, współczynniku
zagęszczalności U = d60/d10>5 oraz szczelności D15/d85 < 5 – gr. 15 cm.

6.4

Zjazdy

W celu ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich Wykonawca przebuduje zjazdy do dróg
gminnych.
Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania
i przeznaczenia (określonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku
planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych
dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów,
dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu.
Na połączeniu zjazdów z krawędzią jezdni zastosować należy krawężnik typu najazdowego
o wymiarach 15x22x100 cm o wyokrąglonej krawędzi. Krawężnik najazdowy powinien być wtopiony
w konstrukcję nawierzchni zjazdu na głębokość 0,54 cm i wystawać nad krawędź nawierzchni jezdni
na wysokość 2 cm.
Modernizacja nawierzchni na zjazdach i w rejonie skrzyżowań będzie polegała na wykonaniu
potrzebnych warstw nawierzchni, analogicznych jak dla modernizowanej drogi, celem dowiązania
wysokościowego nowej niwelety do istniejącej drogi.
Uwaga: Oznakowanie poziome i pionowe, Oświetlenie, Odwodnienie drogi, Separatory związków
ropopochodnych, Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, Oznakowanie dróg, Stała organizacja ruchu
zostały opisane w pkt. 6.10.1 niniejszego opracowania.

6.5

Obiekty inżynierskie

6.5.1 Mosty
Projektowane mosty Wykonawca dostosuje pod względem architektonicznym do otaczającej
zabudowy, wkomponowując w otaczający krajobraz i w sposób współgrający z nim. Obiekty powinny
nawiązywać swoją konstrukcją, formą, kształtem, architekturą lub jej elementami do innych obiektów
architektonicznych znajdujących się w tej samej przestrzeni bądź w jej sąsiedztwie.
W zakresie skarp należy dokonać obliczeń ich stateczności, zaprojektować, a następnie
wybudować wzmocnienie skarp.
Długość mostu nad przeszkodą powinna zapewnić w szczególności bezpieczny ruch pojazdów
i pieszych na drodze z zachowaniem wymaganych skrajni oraz nie spowodować zmiany parametrów
przekroju poprzecznego drogi,
Obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób spełniający poniższe wymagania.
Parametry obiektów takie jak długość i szerokość należy określić na podstawie zaprojektowanej
części drogowej, traktując wymagania zawarte w Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 63 poz. 735 z poźn. zm.), jako standardy minimalne, z uwzględnieniem wymagań decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przejść dla zwierząt. Pozostałe parametry są
dowolne w zakresie obowiązującego prawa.
Wybór sposobu posadowienia obiektu powinien wynikać z dokumentacji geotechnicznej, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z poźn. zm.) oraz
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rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012
poz. 463);
Nawierzchnia na całej szerokości jezdni powinna być jednorodna materiałowo.
Obiekty mostowe należy wyposażyć w min. 2 ciągi schodów roboczych dla obsługi (po 1 przy
każdym przyczółku).
Wszystkie skarpy i stożki przylegające do konstrukcji inżynierskiej, których pochylenia są większe
od 1:2 należy zabezpieczyć powierzchniowo obrukowaniem podatnym (materace gabionowe),
stosownie do pochylenia.
6.5.2 Przepusty
Kolizje cieków z korpusem nasypu Wykonawca usunie poprzez budowę przepustów grawitacyjnych,
których parametry geometryczne (światło, spadek) winny być dobrane tak, aby umożliwiały swobodne
przepuszczanie wód cieków bez ryzyka lokalnego podpiętrzania wody, i jednocześnie zapewniały
parametry przepływu dające możliwość samooczyszczania się przepustów. Przepusty będzie można
również wykorzystać jako ekologiczny tunel migracyjny fauny, dla której korpus nasypu może
stanowić barierę migracyjną.
Obiekty Wykonawca zaprojektuje i wykona jako stalowe konstrukcje gruntowo powłokowe, ze stali
ocynkowanej, połączonej śrubami w arkusze. Do montażu konstrukcji zastosuje śruby M20
o długościach uzależnionych od grubości i liczby łączonych blach. Moment dokręcenia śrub powinien
wynosić min. 360 Nm.
Wybór sposobu posadowienia obiektu powinien wynikać z dokumentacji geotechnicznej.
Połączenie konstrukcji z fundamentem, dla zapewnienia szczelności, Wykonawca wykona przez
osadzenie konstrukcji w gnieździe wykonanym na górnej powierzchni ławy fundamentowej.
Szerokość gniazda powinna wynosić 18-20 cm, a głębokość 10-15 cm.

6.6

Nasyp ziemny
Szczegółowe wymagania zawarto w Części III (str.104 ).

6.7

Oświetlenie

Oświetlenie drogowe należy zaprojektować w oparciu o normy PN-EN 13201-1:2007, PN-EN
13201-2:2007, PN-EN 13201-3:2007 lub norm równoważnych zawierających rozwiązania
równoważne, za które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanych norm
w przedmiotowym zakresie.
W oparciu o powyższe normy lub rozwiązania równoważne należy wykonać obliczenia
oświetleniowe, uzasadniające przyjęte rozwiązania projektowe dla zapewnienia parametrów
oświetleniowych przynależnych dla dobranych klas oświetleniowych w wyniku wieloetapowego
procesu w odniesieniu przede wszystkim do parametrów projektowanej drogi.
Cały osprzęt oświetleniowy powinien spełniać wymogi między innymi ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 roku o efektywności energetycznej ( t.j. 2016 poz. 831 z poźn. zm.) i Rozporządzenia Komisji
(WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r
w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. nr 155 poz. 1089) i posiadać
ważną deklarację zgodności CE. Ponadto sprzęt oświetleniowy podlega przepisom ustawy z dnia 13
kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. 2016 poz. 1258) i powinien spełniać
postanowienia normy nr PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010 lub równoważnej.

6.8

Odwodnienie drogi

Wykonawca zaprojektuje i wykona system odwodnienia dróg, mostów na podstawie wykonanej
w ramach zamówienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej.
System odwodnienia dróg należy projektować dla docelowego przekroju poprzecznego poprzez
nadanie nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych (min. 0,3%) i spadków poprzecznych
(min. 2,5%) umożliwiających spływ wody do obustronnych rowów i urządzeń odwadniających (np.
ścieki, studzienki kanalizacyjne, przepusty).

34

Program Funkcjonalno – Użytkowy. Wrota Bitwy Warszawskiej 1920r.

W przypadkach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych oraz braku możliwości
podniesienia niwelety należy zaprojektować i wybudować, oprócz odwodnienia powierzchniowego,
odwodnienie wgłębne, pozwalające obniżyć poziom wody do 1,0 m poniżej spodu konstrukcji
nawierzchni.
Kanalizację deszczową należy zaprojektować i wybudować w miejscach, gdzie nie jest możliwe
odwodnienie powierzchniowe, w szczególności:
– dla zabezpieczenia odbiorników zewnętrznych przed dopływem ścieków nieoczyszczonych
(przy obiektach mostowych);
– na odcinkach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych, gdzie nie ma możliwości
prawidłowego odprowadzenia ścieków rowami drogowymi;
– w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód opadowych rowami do odbiorników
naturalnych;
– na terenach wrażliwych, wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub
z Raportu wykonanego w ramach ponownej ocen oddziaływania na środowisko w ramach
ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
6.8.1 Separatory związków ropopochodnych
W uzasadnionych przypadkach w celu dodatkowej ochrony odbiorników na odcinkach
wymagających specjalnej ochrony środowiska należy zastosować separatory związków
ropopochodnych, w szczególności na odpływach wód opadowych z nawierzchni utwardzonej
z rejonów zagrożonych tymi rodzajami zanieczyszczeń, np. na obiektach, parkingach. Zamknięcie
odpływu powinno być uruchamiane krytyczną grubością warstwy związków ropopochodnych
w urządzeniu.

6.9

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania barier ochronnych w celu fizycznego
zapobieżenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu
poza koronę drogi, niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami
stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni.
Bariery ochronne w miejscach występowania obiektów i przeszkód stałych należy zgodnie
z wytycznymi projektowania barier ochronnych wykonać jako bariery stalowe, stalowo-betonowe
bądź betonowe pełne, (np.: bariery stalowe ciągłe, słupki betonowe, cokoły). Bariery umieszczone na
konstrukcji wiaduktów i mostów powinny stanowić przedłużenie barier na drodze, aby zabezpieczyć
pieszych przed upadkiem z wysokości, jeśli ukształtowanie korpusu drogowego lub konstrukcja
przyczółka nie zapewnia odpowiedniego zabezpieczenia.
Zastosowane bariery ochronne powinny być scharakteryzowane w zakresie parametrów
funkcjonalnych, (na podstawie badań zderzeniowych odniesionych do testowanych długości barier),
zgodnych z normą PN-EN1317-2:2001 lub równoważną.

6.10 Oznakowanie dróg
Oznakowanie pionowe i poziome drogi należy wykonać wg zatwierdzonego projektu oznakowania
i organizacji ruchu, który sporządzi projektant.
Ustawienia oznakowania pionowego należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania
na drogach (D.U. 2003 nr 220 poz. 2181) wg orientacyjnego zakresu rzeczowego określającego
szacunkową ilość znaków drogowych (znaki, tablice, drogowskazy) oraz szacunkową wielkość
oznakowania poziomego.
6.10.1 Stała organizacja ruchu
Oznakowanie pionowe i poziome drogi należy wykonać wg zatwierdzonego projektu oznakowania
i organizacji ruchu, który sporządzi projektant. Oznakowanie pionowe obejmuje rozbiórkę
istniejących znaków drogowych na drodze utwardzonej, drogowskazów, tablic oraz wykonanie
nowego oznakowania pionowego .
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Znaki i tablice mają być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi,
właściwymi atestami, aprobatami i certyfikatami odpowiadającymi wymaganiom norm europejskich
Ustawienia nowego oznakowania pionowego należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach (D.U. 2003 nr 220 poz. 2181) wg orientacyjnego zakresu rzeczowego
określającego szacunkową ilość znaków drogowych (znaki, tablice, drogowskazy) oraz szacunkową
wielkość oznakowania poziomego.

6.11 Zieleń
Sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni. Sadzenie należy wstrzymać jeżeli
warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby.
Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin takich jak:
 zalane doły przeznaczone do sadzenia,
 zbite podłoże,
 zalegająca woda w miejscach sadzenia,
 mocno zamarznięta ziemia,
 długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry itp.
6.11.1 Przygotowanie terenu
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności, teren na którym będą prowadzone prace
Wykonawca oczyści z gruzu, resztek pobudowlanych chwastów i innych zanieczyszczeń. Następnie na
terenie Wykonawca wykona orkę głęboką, bronowanie i kultywatorowanie. Na koniec powierzchnię
wyrówna do odpowiednich rzędnych przewidzianych w projekcie.
6.11.2 Wymagania dotyczące sadzenia drzew
 pora sadzenia – cały rok (drzewa w kontenerach) jesień lub wiosna (drzewa z odkrytym
systemem korzeniowym),
 miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,
 doły pod drzewa powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej,
 podczas wykopywania dołów nie wolno mieszać gleby urodzajnej z podglebiem, należy
usypywać je na osobne kupki,
 doły pod drzewa powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału roślinnego,
powinny być wykopane pod kątem,
 ściany dołu wykapanego pod drzewo nie mogą być gładkie, jeżeli dół wykonany był za
pomocą koparki, jego ściany należy dodatkowo spulchnić szpadlem lub kilofem, (by ułatwić
młodym korzeniom roślin przerastanie gruntu rodzimego),
 pień sadzonego drzewa należy zabezpieczyć warstwą tkaniny jutowej,
 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości lub nieco wyższej
jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia lub całkowicie uniemożliwia
prawidłowy rozwój rośliny,
 miejsce szczepienia powinno być zawsze nad poziomem gruntu (dotyczy zwłaszcza drzew
owocowych),
 należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej,
korzenie takie należy bezwzględnie usuwać,
 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
 po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać sypką ziemią, w celu równomiernego
zasypania poszczególnych korzeni,
 bryłę korzeniową należy zasypać ziemią urodzajną. Po zasypaniu połowy dołu należy ziemię
delikatnie przydeptać,
 po posadzeniu należy uformować misę wokół pnia drzewa o średnicy 70cm,
 po posadzeniu drzewa należy obficie podlać - dwukrotnie, w okresie lata min. 5 krotnie
w odstępach 3 dniowych,
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formy pienne drzew należy przymocować do palików zgodnie z wskazaniami dokumentacji
projektowej,
drzewo należy mocować do palika szeroką (5cm) taśmą. Należy zachować odstęp pala od pnia
wiążąc taśmę w ósemkę. Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzew,
ziemię pod drzewem ściółkujemy 3-5 cm warstwą przekompostowanych kory mielonej,
pozostawiając jednak wokół pnia wolną od ściółki przestrzeń o średnicy 10 cm,
urobek ziemi z wykopywanych dołów, który nie zostanie wykorzystany należy wywieźć poza
teren budowy.

6.11.3 Wymagania dotyczące sadzenia krzewów
Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące:
 rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Rośliny powinny być
usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na rysunku oraz powinny być rozmieszczone
równomiernie i dopasowane kształtami tak aby uzyskać określony efekt,
 doły pod krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej,
 sadzenie należy przeprowadzić niewielkimi partiami, na głębokości podobnej do tej na jakiej
krzewy rosły w szkółce/w pojemnikach,
 po posadzeniu roślin należy ugnieść ziemię wokół posadzonych roślin oraz wyściółkować
3-5 cm warstwą kory mielonej,
 po posadzeniu krzewy należy obficie podlać (minimum 5 l wody/roślinę)
6.11.4 Wymagania dotyczące sadzenia bylin i traw ozdobnych
Materiał roślinny użyty do sadzenia powinien być zdrowy, wyprodukowany w pojemniku.
Rośliny należy sadzić na takiej samej głębokości jak rosły w szkółce. Pojemniki należy usunąć przed
sadzeniem. Powierzchnię wokół posadzonych roślin należy delikatnie zagęścić tak, by nie uszkodzić
systemu korzeniowego. Powierzchnie wokół posadzonych traw należy wyściółkować korą
w warstwie min. 3-5 cm. Po posadzeniu, rośliny należy starannie podlać.
6.11.5 Zabezpieczenie skarp
Skarpy należy mechanicznie wykształtować, tak by ich nachylenie było możliwie jak najmniejsze.
Część skarp należy umocnić za pomocą geokraty komórkowej, wysokiej na 10cm, przyszpilonej do
gruntu. Pod geokratę należy rozścielić geowłókninę min. 200g/m2, zamocowaną do skarpy za pomocą
szpilek. Innym sposobem zabezpieczenia skarp będzie rozścielenie siatki kokosowej, 400g/m2
i przytwierdzenie jej za pomocą szpilek do zbocza skarpy, a następnie wysypanie ok.3 cm warstwą
ziemi urodzajnej.
6.11.6 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące
charakterystyki:
 ziemia do sadzenia drzew i wykonania trawników nie powinna zawierać więcej niż 25% iłu
i nie więcej niż 70% piasku,
 optymalne pH ziemi 5,5-6,8,
 ziemia nie może być zasolona,
 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia
stosowana do zaprawy dołów powinna być przygotowana w specjalistycznym zakładzie i być
mieszanką mineralno-organiczną,
 ziemia powinna ponadto spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej,
 wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą
ziemi urodzajnej na teren budowy
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6.11.7 Parametry projektowanego materiału roślinnego
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 lub równoważną i PN-R-67022
lub równoważną, właściwie oznaczone, tzn. powinny mieć etykiety, na których podana jest nazwa
łacińska lub polska, forma, parametry, numer normy, producent.
Szczegółowe zalecenia dotyczące materiału roślinnego zwarte zostały w tabeli opisu technicznego
do projektu zieleni.
Wymagania ogólne:
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte,
 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
 przewodnik powinien być prosty,
 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
 rany na pniach drzew po usuwaniu pędów bocznych nie mogą mieć średnicy większej niż 1/3
średnicy pnia,
 cięcia formujące koronę drzew powinny być przeprowadzone najpóźniej pełen rok przed
sadzeniem na miejsce docelowe. Dla drzew o obwodach >18/20, najpóźniej dwa lata przed
sadzeniem.
 rana po podmianie przewodnika w szkółce powinna być zarośnięta,
 pień powinna mieć odpowiednią dla obwodu drzewa wysokość.
Wady niedopuszczalne:
 uszkodzenia mechaniczne roślin,
 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
 ślady żerowania szkodników,
 oznaki chorobowe,
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
 martwice i pęknięcia kory,
 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
 dwupędowe korony drzew formy piennej,
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką
Wykonawca powinien się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości robót zawarte w PFU są
orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Rozwiązania
wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy.
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III.
7

CZĘŚĆ TRZECIA – Muzeum Bitwy Warszawskiej
z całym terenem inwestycji

Przedmiot odbioru

Część trzecia PFU dotyczy następujących zadań:
 Budowa Budynku Muzeum z podjazdem i wejściem honorowym, wewnętrznym parkingiem
oraz garażem, wbudowana stacją transformatorową.
 Nasypu ziemnego na koronie, którego jest zlokalizowana Aleja Zwycięstwa. Tunelu
z toaletami publicznymi. Trybuny ziemnej na ok. 10 tys. widzów. Pola rekonstrukcji Bitwy
ograniczonym rzeką Długą i rzeką Czarną Strugą, z dwoma nowymi mostkami.
 Placu Centralnego z kolumnadą.
 Pawilonu Wejściowego i Ogrodu Pamięci Poległych z Rondem Wjazdowym od
ul. Matarewicza wraz infrastrukturą, drogami dojazdowymi, wewnętrznymi, ścieżkami
rowerowymi, drenażem w granicach lokalizacji inwestycji.
 Urządzonej zieleni.
Zamawiający zaleca jako rozwiązanie optymalnie ekonomicznie wykonanie trybun z gabionów
i modularnych prasowanych prefabrykatów betonowych, dotyczy siedzeń z przejściem jak i schodów
pomiędzy sektorami terenowego amfiteatru. Ich forma powinna nawiązywać do detali amfiteatrów
antycznych. Pomiędzy prefabrykatami, a gabionami należy pozostawić odstęp na wprowadzenie
humusu i zasadzenie bluszczu zimozielonego. Jego agresywna (po 2 latach od nasadzeń) wegetacja
pozwoli z jednej strony zazielenić trybuny, a z drugiej – ograniczyć zachwaszczenie poziomych
nawierzchni.
Funkcja trybun jest zarówno ceremonialna i turystyczna (związana z rocznicami Bitwy, jak
i pokazami „światło i dźwięk”), a także na co dzień – rekreacyjna. Park Kulturowy „Wrota Bitwy
Warszawskiej” rozciągający się na obszarze ok. 1 km² w kilkunastohektarowej centralnej części
będzie dostosowany infrastrukturalnie do obu tych funkcji.
W części instalacyjnej opisano wymogi okablowania i oświetlenia ewakuacyjnego trybun, jak
i okablowanie pod kątem audio-video, w tym doprowadzenie zakończeń tych kabli do projekcji we
mgle nad stawami. Pole rekonstrukcji Bitwy ma wizualnie być nadal zwykłą koszoną łąką, ale pod
kątem drenażu i jej nowych niwelet (pomiędzy rzeką a trybunami) będzie zaprojektowanym
i infrastrukturalnie uzbrojonym fragmentem krajobrazu.
Z trybunami ziemnymi wiąże się funkcjonalnie tunel pod nasypem, w którym powinny być
zlokalizowane toalety publiczne podłączone do zbiornika ścieków umieszczonego
w lokalizacji wskazanej w PZT (rys. 21 )
Aleja Zwycięstwa wznosi się i opada po łagodnym łuku zdefiniowanym w rysunku PZT i ma
(pomiędzy rondami otaczającymi Maszty Stulecia) długości ok. 800m i szerokość 10m. W części
wschodniej aleja jest drogą pożarową. Nawierzchnia Alei wykonana ma być z betonu, a jej obrzeża
stanowią niskie gabiony szerokości min. 70cm i wysokości max. 50cm ponad niweletą drogi. Aleja
Zwycięstwa stanowi funkcjonalnie ciąg pieszo-jezdny bez wydzielenia pasów ruchu czy chodnika.
Powinna być tak zaprojektowana aby wytrzymać nacisk na ze względu na planowane ekspozycje na
świeżym powietrzu lub wjazd wozu strażackiego czy transmisyjnego na szczyt projektowanego
wzniesienia, którego zwieńczeniem jest Muzeum.
Granicą realizacji pierwszego Przedmiotu odbioru (Masztów Stulecia) są dwa przepusty w nasypie,
w które przekierowany będzie nurt strumienia Długa i Czarnej Strugi. Termin realizacji tego
fragmentu prac wodno-terenowych należy do Wykonawcy, który przy realizacji prac winien
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minimalizować negatywny wpływ tych prac na środowisko. Przepusty (wschodni od strony
wschodniej, a zachodni od zachodniej) muszą uwzględnić poza 3,5 m szerokością na bieg rzeki , półkę
na ciąg pieszo-rowerowy o parametrach odpowiadających tej kategorii ruchu (także karetka czy
samochód służb) o minimalnej wysokości skrajni 2,5 m.
Zmiana w PZT w stosunku do koncepcji konkursowej pozwala zlokalizować w centralnej części
nasypu tunel na toalety publiczne o pojemności funkcjonalnej na ok. 50 oczek (męskich i damskich).
Na wyniesieniu Alei Zwycięstwa na wysokości 15m ponad poziomem terenu i długości
odpowiadającej szerokości budynku Muzeum nawierzchnia betonowa przechodzi w kamienną
z rysunkiem mapy Europy pokazanym w części rysunkowej projektu koncepcyjnego (rys. 28, 29).
Detale i zakres tego fragmentu Alei Zwycięstwa powinny być rozpatrywane łącznie z niewielkim
amfiteatrem zlokalizowanym pod dachem Muzeum. Strona merytoryczna rysunku mapy Europy
powinna być uzgodniona z Zamawiającym.
Uwaga: realizując wschodnią część nasypu Alei Zwycięstwa Wykonawca zabezpieczy
dodatkowym ogrodzeniem (z monitoringiem CCV) niewielki Cmentarz żołnierzy sowieckich
z pomnikiem i umożliwi swobodny dostęp do niego zainteresowanym. Trybuny oraz nasyp Alei
Zwycięstwa znajdują się na terenie Skarbu Państwa oraz tylnych części działek przyległych do
ul. Matarewicza (rys.15).
Ten fragment PZT (rys. 17) obejmuje część inwestycji zlokalizowanej na działce gminnej
przyległej do dzisiejszego skrzyżowania ul. Matarewicza i drogi prowadzącej do istniejącej Kaplicy
Zwycięstwa przy Cmentarzu Żołnierzy Polskich. Skrzyżowanie należy przebudować na rondo
o parametrach zgodnych z klasą drogi. Wokół ronda zaprojektowano zadaszenie na współczesnej
kolumnadzie o konstrukcji z betonu architektonicznego o wysokości netto (skrajni) 4,5m. Szerokość
zadaszenia wynosi minimum 6 m, zewnętrzna średnica kolumnady ma ok. 45 metrów. Przerwy
w kolumnadzie i rozkład podpór akcentują osie widokowe na zachodni Maszt Stulecia, na działkę
Kościoła, działkę remizy oraz na oś Ogrodu Pamięci Poległych. Planowany obiekt memorialny
stanowi ogrodzony murem wysokości min. 2.2m w obrysie wg. PZT dziedziniec wypełniony
symbolicznymi statuami o proporcjach ciała ludzkiego (30x60cm w rzucie i wysokości 180cm)
wykonanymi z prasowanych prostopadłościennych prefabrykatów betonowych z wnęką na
identyfikator i otworem montażowym (może służyć do wkładania wstążek i kwiatów). We wnęce
będzie wmontowany element z opisem identyfikującym poległego (i ewentualnie jego wyznanie
analogicznie do obiektów na Monte Casino, w Katyniu czy w Bykowni) .
Ściany ogrodu – dziedzińca będą obsadzane czerwonymi różami pnącymi i białą pnącą hortensją.
Posadzka Ogrodu Pamięci będzie strzyżonym trawnikiem (na stabilnym wielowarstwowym podłożu
jak trawa na zielonym korcie). Pawilon Wejściowy przy rondzie zawiera część ekspozycyjną
z makietą Parku Kulturowego „Wrota Bitwy Warszawskiej” oraz pomieszczenie na stację średniego
napięcia. Przejście i wejście do ogrodu na osi obiektu tworzy perspektywę na diagonalnie
uszeregowane symboliczne groby/postumenty. Perspektywa ta zamknięta jest kaplicą na skrzyżowaniu
osi Ogrodu z ciągiem pieszym prowadzącym z zachodu na wschód do krzyża ks. Skorupki. Ogród
Pamięci z Pawilonem Wejściowym znajduje się w całości na działce gminy Wołomin (działka 175).
Kolumnada Placu Centralnego znajduje się na fragmentach działek 389, 388/1, 176, 464 (rys. 23).
Właściwy budynek Muzeum z podjazdem i wejściem znajduje się na działkach zamieszczonych na
rys. 23.

7.1

Lokalizacja

Planowany Przedmiot odbioru znajduje się centralnej Polsce, w województwie mazowieckim, na
Równinie Wołomińskiej, 22 km od centrum Warszawy, w gminie Wołomin w miejscowości Ossów.
Zadanie obejmuje obszar około 13,0646 ha na terenie Parku Kulturowego w Ossowie, w obszarze
pomiędzy drogą powiatową 01134 (Turów – Majdan – Mostówka – granica gminy Wołomin), która
w Ossowie nosi nazwę Stanisława Matarewicza, a rzeką Długą.
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7.2

Stan istniejący

Teren inwestycji jest płaski, niezabudowany obiektami kubaturowymi, pokryty roślinnością
trawiastą, w rejonie meandrującej rzeki Długa i Czarna Struga lokalnie porośnięty gęstymi zaroślami.

Foto Nr 1. Widok na teren inwestycji

7.3

Zakres robót

Projekt realizowany będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” jako zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych.
W pierwszym etapie realizacji niniejszego Przedmiotu odbioru Wykonawca wykona dokumentację
projektową w poniższym zakresie, która będzie zawierała następujące elementy:
 koncepcja funkcjonalno-przestrzenna
 w razie potrzeby wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z zatwierdzeniem
zawierającej projekt robót geologicznych (jej wykonanie zależy do klasy gruntu, która
zostanie określona wyjdzie przy badaniach wstępnych
 operat wodno-prawny,
 inwentaryzacja zieleni i gospodarka zielenią wymagana przy pozwoleniu na budowę
 projekt budowlany wielobranżowy,
 projekt wykonawczy wielobranżowy,
 przedmiary robót z podziałem na branże,
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
 informację dot. BIOZ,
 projekt docelowy organizacji ruchu,
 Programy Zapewnienia Jakości.
Po zakończeniu robót Wykonawca opracuje:
 dokumentację powykonawczą,
 mapę powykonawczą.
Projekty budowlane winny być uzgodnione z rzeczoznawcami i wykonane zgodnie z uzgodnione
z rzeczoznawcami i wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.).
Wszystkie koszty związane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej ponosi Wykonawca.
Wszystkie koszty administracyjne wynikające z wymaganej wycinki drzew i krzewów – ponosi
Wykonawca.
Jeśli realizacja inwestycji wymagała będzie wykonania dodatkowych opracowań dokumentacji
zamiennej, lub uzyskiwania zamiennych pozwoleń na budowę, wszystkie koszty z tym związane
poniesie Wykonawca.
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Wszystkie założenia oraz rozwiązania projektowe muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed
przystąpieniem do końcowej fazy prac projektowych. Odbiór dokumentacji nastąpi po jej
zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
Obowiązki po stronie Zamawiającego to:
 uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 uzyskanie pozwoleń na budowę, do których materiały przygotuje Wykonawca,
 uzyskanie dostępu do terenu i wykona badania gruntowe oraz dostarczy mapy terenu:
geodezyjne, własnościowe etc.,
 uzyska prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane,
 uzyska decyzję środowiskową lub zgodę na odstąpienie od jej uzyskania,
 dostarczy materiały dotyczące 600 poległych w Bitwie Warszawskiej,
 na etapie projektowania określi podział pomieszczeń umożliwiający właściwe położenie
instalacji,
 uzyska pozwolenie na użytkowanie, do którego materiały przygotuje Wykonawca/projektant.
Opracowania projektowe powinny obejmować następujące branże:
a) Budowlaną
 architektura + projekt wnętrz (poza wyłączeniami dotyczącymi przestrzeni
ekspozycyjnych),
 konstrukcją drogową i mostową,
 gospodarki drzewostanem i zielenią,
b) Sanitarną
– instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
– instalacje wodociągową bytową i przeciwpożarową (+ zbiornik na cele ppoż.),
– instalację wodociągową przeciwpożarową wraz z siecią hydrantów lub innych zabezpieczeń
np. instalacji tryskaczowej, instalacji gazowej przeciwpożarowej wybranych pomieszczeń
zgodnie z wymaganiami rzeczoznawcy p-poż.,
– instalację wody ciepłej i cyrkulacji:
 instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego dla wentylacji
 instalację wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dostosowanej do
funkcji pomieszczeń,
 instalację grzewczą (Zamawiający wymaga, aby zastosowano ekonomicznie
uzasadnione rozwiązania, uwzględniające niski koszt eksploatacji) – preferowana
pompa ciepła z odwiertami pionowymi o głębokości do 95mb. Liczba odwiertów na
terenie dostosowana do wielkości
pompy ciepła, opcjonalnie projekt
niskoparametrowej kotłowni olejowej lub gazowej o wysokiej sprawności
energetycznej,
 instalację wentylacji pomieszczeń technicznych i garażu,
 instalację klimatyzacji opartej na wodzie lodowej lub układów FRF z freonem
z kontrolą wilgotności dla pomieszczeń tego wymagających,
– instalację kanalizacji i wody dla sanitariatów koszarowych wraz instalacją grzewczą
elektryczną wody bytowej i pomieszczeń sanitariatów.
c)







Instalacje elektryczne:
zasilania elektroenergetycznego SN-15kV,
sieci zewnętrznych SN i nN,
stacji transformatorowej typu PZO w budynku Muzeum,
instalacji agregatu prądotwórczego ze zbiornikiem paliwa i systemem pompowym
uzupełniania zbiornika dziennego agregatu,
instalacji siłowych,
instalacji oświetleniowych,
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sieci dystrybucji mocy w szachtach instalacyjnych wraz z tablicami piętrowymi,
instalacji wykrywania tlenku węgla i gazu LPG w garażu,
instalacji uziomowych i odgromowych,
oświetlenie podstawowe i awaryjne, ewakuacyjne, trybuny ziemnej i Alei Zwycięstwa.

d) Instalacje słaboprądowe takie jak:
 instalacja oddymiania w budynku Muzeum,
 system sygnalizacji pożaru w budynku Muzeum: wymagane posiadanie przez projektanta
uprawnienia rzeczoznawcy systemów sygnalizacji pożaru Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Pożarnictwa,
 dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) w budynku Muzeum,
 okablowanie strukturalne i serwerownia,
 Kontrola Dostępu i System Sygnalizacji Włamania i Napadu w budynku Muzeum: wymagane
posiadanie przez projektanta wpisu do ewidencji kwalifikowanych pracowników ochrony
technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji,
 monitoring wizyjny (CCTV) w budynku Muzeum, w miejscach Pamięci Poległych,
amfiteatrze: wymagane posiadanie przez projektanta wpisu do ewidencji kwalifikowanych
pracowników ochrony technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji,
 BMS w budynku Muzeum,
 instalacje audio – wideo: w Ogrodzie Pamięci Poległych (prezentacje laserowe
i nagłośnienie), w amfiteatrze (nagłośnienie), w budynku Muzeum (multimedialne prezentacje
laserowe na elewacji głównej, w pomieszczeniach ekspozycyjnych, w pomieszczeniach
konferencyjnych, salach ekspozycji multimedialnej, audytorium ) , a także instalację do
multimedialnych prezentacji laserowych wraz z nagłośnieniem nad stawami za Polem Bitwy.
W zakresie instalacji audio i wideo należy:
 zaprojektować systemy umożliwiające wyświetlanie obrazu na witrynie frontowej elewacji
budynku Muzeum i wykonać trasy kablowe dla przewodów sygnałowych oraz zasilających do
zaprojektowanych urządzeń projekcyjnych,
 zaprojektować instalację laserową i nagłośnieniową w Ogrodzie Pamięci Poległych zgodnie
z opisem w PFU oraz wykonać trasy kablowe do urządzeń na kable zasilające i sygnałowe do
zaprojektowanych urządzeń,
 zaprojektować nagłośnienie amfiteatru oraz wykonać trasy kablowe w postaci kanałów
kablowych lub kanalizacji teletechnicznej i elektrycznej dla przewodów sygnałowych oraz
zasilających do zaprojektowanych urządzeń nagłośnieniowych,
 zaprojektować nagłośnienie, system projekcji obrazu, urządzenia pozwalające na wyświetlanie
obrazu nad stawami w wodzie (mgła, para wodna, większe krople wody) nad stawami za
Polem Bitwy oraz wykonać trasy kablowe w postaci kanałów kablowych lub kanalizacji
teletechnicznej i elektrycznej dla przewodów sygnałowych oraz zasilających do
zaprojektowanych urządzeń projekcyjnych i nagłośnieniowych.
e) Hydrologiczną
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmować
 wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i uzgodnioną przez
Zamawiającego dokumentacją projektową oraz Decyzją o pozwoleniu na budowę
 wykonanie czynności związanych z nadzorem autorskim
 wykonanie czynności związanych z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na
użytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego.
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7.4

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót
budowlanych

7.4.1

Budynek Muzeum Bitwy Warszawskiej z podjazdem i wejściem honorowym, wewnętrznym
parkingiem oraz garażem
Budynek Muzeum Wykonawca zaprojektuje i wykona jako budynek o zwartej bryle, czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony, długości 72,0m, szerokości 38,0m wysokości 24,0m i powierzchni
całkowitej 7930m2; od strony południowej, południowo wschodniej i zachodniej otoczony nasypem
tworzącym sztuczne wzgórze o wysokości 15,0m zgodnie z poniższymi dodatkowymi wymaganiami.
Na poziomie +10,20 loża widokowa o wymiarach 6,3mx17,0m.
Od strony frontowej przewiduje się strefę wejściową na poziom +5,10 m budynku Muzeum.
Dostęp do obiektu schodami żelbetowymi o szerokości 8 m, o łącznej długości 18 m.
Po obu stronach usytuowanych centralnie schodów pochylnie wjazdowe o szerokości 6,0m,
w kształcie elipsy, ograniczone obustronnie ścianami oporowym o szerokości 1,0m i zmiennej
wysokości. Powierzchnia pochylni ok. 525m2. Konstrukcja wsporcza tych elementów połączona
z wysuniętą poza obrys budynku Muzeum niszą o wysokości 2,5m i wym. 5,5x36,0m przeznaczona na
parkingi dla VIP-ów.
Zakres prac konstrukcyjnych obejmuje zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji posadowienia
oraz konstrukcję żelbetową części nadziemnej w tym słupy, stropy, ściany, elementy komunikacji
(klatki schodowe szyby wind, amfiteatr edukacyjny). W ramach zadania należy zaprojektować
i wykonać podłączenia oraz wszystkie instalacje w zakresie określonym w niniejszym PFU oraz
elementy wyposażenia i wykończenia dostosowane do wymogów budynku muzealnego, wytycznych
konserwatorskich i wystawienniczych.

Rys. Nr 2. Budynek Muzeum Bitwy Warszawskiej – elewacja frontowa
Wytyczne dla pomieszczeń budynku Muzeum
Wykończenie pomieszczeń zgodnie z pkt. 8 załączonego dokumentu „Wymagania Zamawiającego
w stosunku do przedmiotu zamówienia z określeniem standardów zakończenia inwestycji”.
We wszystkich pomieszczeniach budynku Muzeum należy zaprojektować i wykonać system
sygnalizacji pożaru. Detektory dymu, temperatury, tlenku węgla oraz ręczne ostrzegacze pożarowe
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i sygnalizatory zagrożenia pożarowego w ilości i rodzaju wynikającym z zasad projektowania zgodnie
z PKN-CEN/TS 54-14 lub normą równoważną, sterowania urządzeniami bezpieczeństwa pożarowego:
klapami pożarowymi odcinającymi, oddymiającymi, systemami zapobiegania zadymieniu, sterowanie
urządzeniami stałymi gaśniczymi - w zależności od wyposażenia pomieszczenia.
Dźwiękowy System Ostrzegawczy
We wszystkich pomieszczeniach budynku muzeum należy zaprojektować i wykonać dźwiękowy
system ostrzegawczy spełniający warunki PN-EN 60849 – Dźwiękowe systemy ostrzegawcze lub
normy równoważnej. W każdym pomieszczeniu więc, będzie zlokalizowany głośnik lub głośniki.
System oddymiania
Klatki schodowe wyposażone w oddymianie grawitacyjne lub nadciśnieniowy układ zapobiegania
zadymieniu zostaną wyposażone w system sterowania oddymianiem grawitacyjnym składający się
z centrali oddymiania grawitacyjnego, czujek dymu na klatce schodowej, ręcznych przycisków
oddymiania. System oddymiania będzie przekazywał do systemu sygnalizacji pożaru co najmniej dwa
sygnały: zadziałanie i awaria oraz będzie sterowny z systemu sygnalizacji pożaru: uruchomienie lub
system sterowania nadciśnieniowym układem zapobiegania zadymieniu sterowanym z systemu
sygnalizacji pożaru i będzie przekazywał do systemu sygnalizacji pożaru co najmniej dwa sygnały:
zadziałanie i awaria.
BMS
Budynek będzie wyposażony w system sterowania i monitorowania urządzeniami technicznymi
budynku.
Zadania systemu: Monitorowanie i sterowanie stanami urządzeń technicznych: zasilania, pracy,
awarii, przepełnienia lub spadku poziomu w zbiornikach, separatorach wody w garażach.
W systemie zarządzającym – BMS będzie możliwość ręcznego (za pośrednictwem komputera)
sterowania nastawami oraz automatyka – czyli samoczynne zmiany nastaw w zależności od
występujących parametrów środowiskowych lub innych urządzeń.
Instalacje objęte systemem BMS (oświetlenie wewnętrzne, zewnętrzne, wentylacja, ogrzewanie,
chłodzenie, wod-kan) pozwolą na swobodne sterowanie oraz ustawienia parametrów w budynku
w dowolnych trybach czasowych (dni robocze, weekend, wystawa, impreza, konferencja, inscenizacja).
BMS powinien umożliwić ustawienie dowolnych parametrów czasowych sterowania oświetleniem
wewnętrznym i zewnętrznym z możliwością swobodnego programowania różnych kalendarzy.
Należy zaprojektować i wykonać system z wizualizacją
stanu urządzeń. Oprogramowanie
z naniesionym rysunkiem kondygnacji, urządzeniami, nastawami urządzeń i stanu aktualnego
urządzeń.
System BMS będzie integrował systemy automatyki:
 zarządzał i monitorował urządzenia komfortu bytowego:
 monitorowanie sterowników komfortu pomieszczeń z możliwością zmiany nastaw
parametrów pomieszczeń w zależności od terminarza oraz nastaw ręcznych
 monitorowanie automatyki central wentylacyjnych z możliwością zmiany nastaw
parametrów w zależności od terminarza (dni wolne, godziny nocne) oraz nastaw ręcznych
 monitorowanie automatyki centrali czynnika chłodniczego
 monitorowanie automatyki układu grzewczego
 monitorował ważne parametry wybranych urządzeń:
 analizator sieci
 zasilanie rozdzielnicy głównej
 pompy układu czynnika chłodniczego
 pompy układu wod-kan
 wentylatory wentylacji bytowej
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sterował urządzeniami:
 oświetleniem.
Automatyka central, centrali czynnika chłodniczego, węzła cieplnego będzie dostarczana razem
z urządzeniami.


Główne cechy BMS
Przewidziano otwarty system automatyki budynkowej. Projektowany otwarty system automatyki
zapewni:
 sprawne i efektywne zarządzanie instalacjami technicznymi budynku,
 ograniczenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej,
 prostotę funkcjonalną,
 łatwość i niski koszt modyfikacji na etapie projektowania i eksploatacji,
 elastyczność w wyborze rozwiązań dla zmieniających się wymagań użytkownika (możliwość
korzystania z urządzeń różnych producentów),
 dostępność wielu serwisantów.
System powinien składać się z trzech poziomów funkcjonalnych:
 poziom zarządzania (serwer i stacje robocze, routery),
 poziom automatyki (sterowniki, bramki komunikacyjne),
 poziom obiektowy (czujniki, sygnalizatory, zadajniki, zawory, siłowniki, pompy, wentylatory, itp.).
Monitoring i sterowanie instalacji technicznych budynku
W zakresie BMS jest realizacja monitoringu i sterowania instalacji elektroenergetycznej budynku
zgodnie z poniższymi wytycznymi:
 monitoring opcjonalnych urządzeń UPS – włączenie UPS do BMS odbędzie się za
pośrednictwem magistrali Modbus
 monitoring zużycia energii elektrycznej dostarczanej do budynku i pomiaru rozdziału energii
elektrycznej na poszczególne odbiory (liczniki z modułem komunikacyjnym Mbus lub
LonWorks),
 monitoring analizatorów parametrów sieci (wyposażonych w moduł komunikacyjny Modbus)
z możliwością funkcji niedopuszczenia do przekroczenia 15 minutowej mocy maksymalnej
budynku,
 sterowanie obwodami oświetleniowymi oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego (styki
bezpotencjałowe),
 sterowanie obwodami oświetleniowymi części wspólnych (styki bezpotencjałowe).
W zakresie automatyki i BMS jest realizacja monitoringu instalacji sanitarnych i wentylacji budynku
zgodnie z poniższymi wytycznymi:
 opcjonalny monitoring szaf klimatyzacji precyzyjnej zgodnie,
 monitoring liczników zużycia mediów (liczniki z modułem komunikacyjnym Mbus lub LonWorks)
– liczniki ciepła i chłodu, wodomierze na przyłączach do budynku i na rozdziale czynnika,
 monitoring i sterowanie centralami wentylacyjnymi, układem wytwarzania chłodu,
 monitoring pracy i awarii układów pompowych,
 monitoring alarmowego poziomu cieczy we wszystkich zbiornikach.
Budynek będzie wyposażony w System kontroli dostępu, który będzie obejmował wszystkie przejścia
między strefą ogólnodostępną, a strefą przeznaczoną dla obsługi i personelu, wejścia do pomieszczeń
technicznych i serwerowni.
W zakresie instalacji audio i wideo należy zaprojektować systemy umożliwiające wyświetlanie obrazu
na witrynie frontowej elewacji budynku Muzeum i wykonać trasy kablowe dla przewodów
sygnałowych oraz zasilających do zaprojektowanych urządzeń projekcyjnych.
Uwaga: Niewyspecyfikowanie danej instalacji teletechnicznej przy opisie danego pomieszczenia nie
oznacza zaniechania jej wykonania. Wyspecyfikowanie danej instalacji teletechnicznej w opisie
pomieszczenia oznacza konieczność jej wykonania nawet jeśli z zapisów PFU można wywnioskować,
że w danym pomieszczeniu instalacji byłaby zbędna.
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KONDYGNACJA – POZIOM 0: powierzchnia użytkowa około 2532,8m2, wysokość kondygnacji
netto około 4,7m
0.1. ZAPLECZE KAWIARNI – pow. 70,1m2
posadzka: szlichta betonowa przygotowana pod wykończenie gresem,
wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 3 – przygotowanie pod malowanie
sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips, tynk cementowo wapienny kat. 3 –
przygotowanie pod malowanie
Wyposażenie instalacyjne sanitarne
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami
 instalacja ciepła technologicznego
 instalacja kanalizacyjna
 instalacja wody zimnej i ciepłej
 instalacja hydrantowa
Dla w/w pomieszczenia doprowadzona moc PZ = 60kW / 400V w rozdz. RKAW. zapewniająca
zasilenie wszystkich urządzeń i instalacji po wykonaniu aranżacji przez Najemcę lokalu.
Wyposażenie w instalacje elektryczne:
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożarowych,
 zasilenie do PEL.




Wyposażenie instalacyjne teletechniczne:
 PEL w ilości 1 PEL na 30m2 powierzchni pomieszczenia.
 Kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
0.2. TOALETA DLA PERSONELU – pow. 4,5 m2
 Posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie
 Wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f oraz gres (wg projektu wnętrza)
 Sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. lub sufit podwieszony, tynk
cementowo wapienny kat. 4f, malowanie – wg projektu wnętrza
Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami
 instalacja kanalizacyjna, kratka ściekowa
 instalacja wody zimnej i ciepłej
 umywalka wisząca, miska ustępowa na stelażach
Wyposażenie w instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe – 150lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożarowych
 zasilanie dźwigu* – 400V
 zasilanie wentylacji wyciągowej
 zasilanie instalacji oddymiania
0.3. SZATNIA DLA PERSONELU – pow. 6,2 m2
 Posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie
 Wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f oraz gres (wg projektu wnętrza)
 Sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. lub sufit podwieszony, tynk
cementowo wapienny kat. 4f, malowanie
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Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami
 *maszynownia dźwigu na kond. +3
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 200lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
 zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej
0.4. KOMUNIKACJA PIONOWA – pow. 39,5 m2
 Posadzka: posadzka kamienna / dąb – wg projektu wnętrza
 Wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 1 – okładziny ścienne wg projektu
wnętrza, kategoria 4F – pod malowanie, elementy żelbetowe wykonane z betonu
architektonicznego – pozostawione odkryte, impregnowane, wg projektu wnętrza
 Sufit: tynk cementowo wapienny kat. 4F, malowanie lub sufit podwieszony – wg projektu
wnętrza
Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa
 instalacja oddymiania
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami
 instalacja hydrantowa
Wyposażenie w instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 150lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożar.
 zasilanie dźwigu* – 400V
 zasilanie wentylacji wyciągowej
 zasilanie instalacji oddymiania
0.5. TOALETY DAMSKIE – pow. 64,9 m2
 Posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie
 Wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f oraz gres (wg projektu wnętrza)
 Sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. lub sufit podwieszony, tynk
cementowo wapienny kat. 4f, malowanie – wg projektu wnętrza
Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami
 instalacja kanalizacyjna, kratki ściekowe
 instalacja wody zimnej i ciepłej
 umywalki wiszące, miski ustępowe na stelażach
Wyposażenie w instalacje elektryczne:
 oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe – kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe
ogólnego przeznaczenia (hermetyczne, nad umywalką), 200lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne - 1lx
 zasilanie wentylacji wyciągowej
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0.6. TOALETA DLA N.P. – pow. 10,9m2
 Posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie
 Wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f oraz gres (wg projektu wnętrza)
 Sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. lub sufit podwieszony, tynk
cementowo wapienny kat. 4f, malowanie – wg projektu wnętrza
Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa,
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja kanalizacyjna, kratki ściekowe,
 instalacja wody zimnej i ciepłej,
 umywalka wisząca, miska ustępowa na stelażu, uchwyty dla N.P.
Wyposażenie w instalacje elektryczne:
 oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe – kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe
ogólnego przeznaczenia (hermetyczne, nad umywalką), 200lx,
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne - 1lx,
 zasilanie wentylacji wyciągowej.
0.7. TOALETY MĘSKIE – pow. 85m2
 posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f oraz gres (wg projektu wnętrza),
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. lub sufit podwieszony, tynk
cementowo wapienny kat. 4f, malowanie – wg projektu wnętrza.
Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa,
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja kanalizacyjna, kratki ściekowe,
 instalacja wody zimnej i ciepłej,
 umywalki wiszące, miski ustępowe na stelażach
Wyposażenie instalacje elektryczne:
 oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe – kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe
ogólnego przeznaczenia (hermetyczne, nad umywalką), 200lx,
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – 1lx,
 zasilanie wentylacji wyciągowej.
0.8. POMIESZCZENIE POMPY CIEPŁA – pow. 31,7m2
Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 gruntowa pompa ciepła z funkcją rewersyjną,
 zbiornikami buforowymi,
 automatyką (komplet),
 rurociągi pomiędzy strefą odwiertów gruntowych a pomieszczeniem maszynowni ŹC
alternatywa: kotłownia z kotłami na olej opałowy,
 zbiorniki na olej rozprowadzenie rurociągów co, ct, cwu,
 instalacja kanalizacyjna .
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe – 300lx,
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – 1lx,
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 oświetlenie bezpieczeństwa,
 uziemienia i połączenia wyrównawcze,
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,
 zasilanie pompy – 400V.
Instalacje teletechniczne:
 BMS zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe, szafy BMS
z wyposażeniem,
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
0.9. SZATNIE DAMSKIE DLA WOJSKA – pow. 131,1m2
 posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f oraz gres (wg projektu wnętrza),
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. lub sufit podwieszony, tynk
cementowo wapienny kat. 4f, malowanie – wg projektu wnętrza.
Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa,
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 200lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
 zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej
Instalacje teletechniczne
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi PFU
w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
0.10.

SZATNIE MĘSKIE DLA WOJSKA – pow. 149,7m2
 posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f oraz gres (wg projektu wnętrza),
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. lub sufit podwieszony, tynk
cementowo wapienny kat. 4f, malowanie – wg projektu wnętrza.

Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa,
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia
 zasilanie wentylacji wyciągowej

– 200lx
– 1lx
– 230V

Instalacje teletechniczne
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi
PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
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0.11.

POMIESZCZENIA TECHNICZNE – pow. 117,7m2
 posadzka: gres

Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa ,
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia
 zasilanie wentylacji wyciągowej

– 200lx
– 1lx
– 230V

Instalacje teletechniczne:
 BMS zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe, szafy BMS
z wyposażeniem,
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
0.12.

ARCHIWUM – pow. 131,5m2
 posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kategoria 4F – malowanie,
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips, tynk cementowo wapienny kat. 4F –
pod malowanie.

Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa,
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 200lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożar.
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
 zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej
 zasilanie klimatyzacji
 sieć dedykowana do PEL
Instalacje teletechniczne
 BMS zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe, szafy BMS
z wyposażeniem,
 PEL w ilości 1 PEL na 30 m2 powierzchni pomieszczenia,
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
0.13.

ZAPLECZE TECHNICZNE AUDYTORIUM – pow. 170,5m2
 posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kategoria 4F – malowanie,
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips, tynk cementowo wapienny kat. 4F –
pod malowanie.
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Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła
 instalacja klimatyzacji precyzyjnej z kontrolą wilgotności, woda lodowa, agregat,
skropliny
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami
 instalacja ciepła technologicznego
 instalacja pożarowa gaszenia gazem
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 200lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
 zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej
 zasilenie do PEL.
Instalacje teletechniczne
 BMS zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
 PEL w ilości 1 PEL na 30 m2 powierzchni pomieszczenia.
 trasy kablowe i okablowanie audio - wideo zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4
Instalacje słaboprądowe.
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
SERWEROWNIA – pow. 27,6 m2
 posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kategoria 4F – malowanie
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips, tynk cementowo wapienny kat. 4F –
pod malowanie
Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa
 instalacja klimatyzacyjna freonowa
 instalacja ciepła technologicznego
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 500lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx
 oświetlenie bezpieczeństwa
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia
– 230V
 zasilanie wentylacji wyciągowej
 instalacja uziomowa, połączeń wyrównawczych
 sieć dedykowana do PEL
Instalacje teletechniczne:
 W pomieszczeniu serwerowni oznaczonym na rysunku koncepcji numerem 14 będzie
zlokalizowany GPD.
 W pomieszczeniu serwerowni należy zapewnić warunki środowiskowe właściwe dla
pracy sprzętu komputerowego zgodnie z wytycznymi technologicznymi. System
klimatyzacji winien utrzymywać warunki środowiskowe: temperatura 21-23 st. C,
wilgotność 40-45%. Wymagana jest redundancja urządzeń zapewniających właściwe
warunki środowiskowe na poziomie co najmniej 50%. Zaproponowane rozwiązania
dotyczące serwerowni muszą być przygotowane na obsługę sprzętu IT o wysokiej
gęstości mocy. Pomieszczenie serwerowni powinno być zabezpieczone przed
podsłuchem
elektromagnetycznym.
Odporność
ogniowa
ścian
serwerowni
i pomieszczenia technicznego powinno wynosić min. 90 min. Drzwi wejściowe do
serwerowni o odporności pożarowej EI 90 wyposażone w samozamykacze i dostosowane
do instalacji elementów systemu Kontroli Dostępu. Pomieszczenia serwerowni
i techniczne muszą posiadać na całej powierzchni podniesioną podłogę techniczną.

0.14.
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0.15.

Podłoga ma być zbudowana z płyt pełnych i powinno być przystosowane do montażu
systemowych przepustów kablowych wykonanych z aluminium lub stali oraz koryt
kablowych stalowych - odporne na wilgoć, korozję, niepalne.
Pomieszczenie serwerowni powinno być wyposażone w szafy teletechniczne:
 szafy kablowe o wymiarach 800x800mm w ilości odpowiadającej ilości wymaganym
panelom krosowym modułowym (na wkładki) okablowania;
 szafy serwerowe o wymiarach 800x1000mm;
 szafy na sprzęt telekomunikacyjny 800x800mm.
Szafy teletechniczne powinny być w układzie zamkniętym, z ażurowymi drzwiami
przednimi i tylnymi. Szafy muszą być pozbawione ścian bocznych wewnętrznych w
przypadku ich ulokowania obok siebie (szafy przylegają do siebie). Szafy serwerowe i na
sprzęt telekomunikacyjny muszą posiadać moduły dystrybucji zasilania z sieci
dedykowanej o mocy 16kW na każda szafę.
Minimalne wyposażenie serwerowni w szafy teletechniczne: niezbędne szafy
dystrybucyjne 42U 800x800mm, cztery szafy serwerowe, jedna szafa na sprzęt
telekomunikacyjny.
BMS zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe, szafy BMS z
wyposażeniem, serwer BMS w szafie serwerowej z dedykowanym UPS-em.
Kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.

POM. ZBIORNIKA P.POŻAROWEGO położonego poniżej poziomu 0 – pow. 45m2

Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa
 zestaw hydroforowy przeciwpożarowy z pełną automatyką
 grzejnik elektryczny
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 300lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
 zasilanie wentylacji wyciągowej
 zasilanie grzejnika elektrycznego

0.15a. POM. HYDROFORNIA położonego na poziomie 0 – pow. 30.8m2
Wyposażenie w instalacje sanitarne:
wentylacja wyciągowa
zestaw hydroforowy przeciwpożarowy z pełną automatyką
grzejnik elektryczny
Instalacje elektryczne:
-

oświetlenie podstawowe
– 300lx
oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia
– 230V
zasilanie wentylacji wyciągowej
zasilanie grzejnika elektrycznego

0.16. PRZYŁĄCZE WODY – pow. 29,4 m2
Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 układ pomiaru ilości wody, zawory odcinające, moduł uzdatniania wody w zależności od
jakości wody surowej (określić po wykonaniu wstępnych pompowań z odwiertu studni i
badaniach chemicznych i biologicznych) ,
 zawory antyskażeniowe,
 grzejnik elektryczny.

53

Program Funkcjonalno – Użytkowy. Wrota Bitwy Warszawskiej 1920r.

Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 300lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
 zasilanie grzejnika elektrycznego.
Instalacje teletechniczne
 BMS zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe, szafy BMS z
wyposażeniem,
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
PRACOWNIE – pow. 110m2
 posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kategoria 4F – malowanie
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips, tynk cementowo wapienny kat. 4F –
pod malowanie.
Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła
 instalacja klimatyzacyjna, woda lodowa, agregat, skropliny
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami
 instalacja ciepła technologicznego
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 300lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx
– 230V
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia
 zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej
 zasilanie klimatyzacji
 sieć dedykowana do PEL
Instalacje teletechniczne:
 PEL w ilości 1 PEL na 10m2 powierzchni pomieszczenia.
0.17.

0.18. STACJA TRAFO – pow. 42, m2
Kompletne wykończenie pomieszczenia wg wymagań branżowych.
wentylacja mechaniczna wyciągowa zależna od mocy urządzeń transformatorowych
a) Trójpolowa rozdzielnica SN Użytkownika:
 pole zasilające, łączące z rozdzielnicą ZE
 pole pomiaru napięcia
 pole transformatorowe
Parametry podstawowe:
Napięcie znamionowe
Prąd zwarciowy 1s
Stopień ochrony min.

– 24kV
– 16kA
– IP4X

W polu zasilającym przekładniki prądowe legalizowane dla zabezpieczeń i pomiarów rozliczeniowych
energii
b) Transformator suchy w izolacji żywicznej z możliwością przeciążenia o 20%
Parametry podstawowe:
Moc
– 800kV·A
Napięcie górne
– 15,75kV
Napięcie dolne
– 0,42kV
Regulacja napięcia
– +2,5% – -2,5%
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Układ połączeń
– Dyn5
Napięcie zwarcia
– 6%
Stacja PZO zaprojektowana dla jednostki transformatorowej max 1000 kVA. Ostateczna wielkość
jednostki transformatorowej zostanie ustalona bilansem elektrycznym na etapie PB.
Wykonanie o obniżonym poziomie strat jałowych i drgań.
Połączenie z rozdzielnicą RNG mostem kablowym z jednożyłowych kabli Cu.
Transformator ustawiony na fundamencie „pływającym” oddylatowanym od konstrukcji
żelbetowej budynku. Stanowisko transformatora wydzielone siatką.
c) Rozdzielnia napięcia gwarantowanego – RNG
Rozdzielnica posiada:
 układ SZR1 między zasilaniem podstawowym (zasilanie SN) a zasilaniem rezerwowym –
odrębne niezależne zasilanie z sieci nN ZE z wyłącznikiem sprzęgłowym między sekcjami
 niezależny układ wydzielonych szyn dla zasilania wybranych odbiorów z agregatu
prądotwórczego – SZR2 w przypadku awarii obu zasilań z sieci PGE
Parametry podstawowe rozdzielnic nN:
Napięcie znamionowe – 600V
Częstotliwość
– 50Hz
Sieć
– TN-S
Stopień ochrony
– IP 31
Rozdzielnice muszą posiadać:
 rezerwę mocy min. 20%
 rezerwę miejsca na apar. 20%
 analizatory sieciowe do analizy obciążeń
W pomieszczeniu instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe 300lx, awaryjne, bezpieczeństwa, ewakuacyjne
 gniazda serwisowe:
o 2 x 400V
o 4 x 230V
 uziemienie, połączenia wyrównawcze
 instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP)
Instalacje teletechniczne:
 BMS zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe, szafy BMS z
wyposażeniem.
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.

0.18.1. ROZDZIELNICA SN CZĘŚĆ PZO – należąca do ZE PGE
Trójpolowa Rozdzielnica SN 15kV w izolacji SF6 należąca do ZE PGE w wydzielonym
pomieszczeniu składa się z:
 pól zasilających z sieci ZE,
 1 pola do rozdzielnicy część Inwestora.
Parametry podstawowe:
 napięcie znamionowe
 prąd zwarciowy 1s
 stopień ochrony min.

– 24kV
– 16kA
– IP4X
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Rozdzielnica ustawiona na podeście wys. 50cm dla prawidłowego wyprowadzenia promieni gięcia
kabli.
Instalacja uziomowa i oświetleniowa 300lx, oświetlenie bezpieczeństwa.
0.18.2. POMPA PALIWOWA ZE ZBIORNIKIEM
Instalacja uzupełniania paliwa w agregacie prądotwórczym, w skład której wchodzą:








zbiornik magazynowy 620 l, dwupłaszczowy z detekcją wycieku do miedzypłaszcza
zapewniający ok. 15 h pracy generatora
skrzynka tankowania z cysterny
pompa paliwowa
rozdzielnica zasilająco-sterownicza
urządzenia kontrolno-sterownicze zapewniające prawidłową pracę instalacji
zespół rurociągów: tankujący, zrzutu lub przelewu oraz odpowietrzający poprowadzony na
zewnątrz budynku pod stropem do szachtu instalacyjnego i szachtem do pomieszczenia
agregatu na kondygnacji +3; odpowietrzenie zbiornika wyprowadzone ponad dach
rurociąg tankujący i zrzutu paliwa – dwupłaszczowe z detekcją wycieku do międzypłaszcza

Instalacja z certyfikatem i dopuszczeniem do stosowania wewnątrz budynków - Rozporządz. Min.
Gosp. Przestrz. I Bud. Dz.U. Nr 10/95 poz. 46.
W pomieszczeniu wentyl. mechaniczna.
Instalacje elektryczne:
 zasilająca 400V
 oświetlenie podstawowe 300lx, awaryjne, bezpieczeństwa
 uziemienia zbiornika i rurociągów oraz połączenia wyrównawcze
Instalacje teletechniczne:
 BMS zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe, szafy BMS z
wyposażeniem.
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
0.18.3. ROZDZIELNIA POŻAROWA
Wydzielona rozdzielnica pożarowa zasilająca urządzenia ochrony pożarowej budynku: pompownia
hydrantowa, pompownia tryskaczowa, wentylacja pożarowa, oświetlenie awaryjne.
Instalacje elektryczne w pomieszczeniu:
 oświetlenie podstawowe 300lx, awaryjne, bezpieczeństwa,
 uziemienia i połączenia wyrównawcze,
 gniazdo 400V,
 2 gniazda 230V,
Instalacje teletechniczne
 trasy kablowe do BMS zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje
słaboprądowe, szafy BMS z wyposażeniem,
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
0.19.

ARCHIWUM – pow. 244,8m2
 posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kategoria 4F – malowanie,
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips, tynk cementowo wapienny kat. 4F –
pod malowanie.
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Wyposażenie instalacji sanitarnych
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja klimatyzacji precyzyjnej z kontrolą wilgotności, woda lodowa, agregat,
skropliny,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami lub grzanie płaszczyznowe,
 instalacja ciepła technologicznego,
 instalacja pożarowa gaszenia gazem.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 200lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożar.
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
 zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej,
 zasilanie klimatyzacji,
 sieć dedykowana do PEL.
Instalacje teletechniczne:
 PEL w ilości 1 PEL na 30m2 powierzchni pomieszczenia,
 Kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
0.20.

PARKING – pow. 418,3m2
 posadzka: posadzka przemysłowa, wykończenie żywica poliuretanowa lub żywica
epoksydowa,
 wykończenie ścian: elementy żelbetowe pozostawione odkryte,
 sufit: ocieplenie stropu od spodu, wykończenie tynkowanie: metoda lekko mokra,
 wentylacja mechaniczna wyciągowa, napowietrzanie przez bramę garażową.

instalacja hydrantowa
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
przeciwpożar.
 system wykrywania CO
 system wykrywania LPG
 gniazda serwisowe

– 150lx
– 0,5lx + 5lx przy urządzeniach

Instalacje teletechniczne
 okablowanie monitoringu wizyjnego,
 BMS zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe, szafy BMS
z wyposażeniem,
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
0.21.

MAGAZYN – pow. 278,4m2
 posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie ,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kategoria 4F – malowanie
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips, tynk cementowo wapienny kat. 4F –
pod malowanie.

Wyposażenie w instalacje sanitarne
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja ciepła technologicznego,
 instalacja hydrantowa (tryskaczowa zgodnie z wytycznymi p-poż.).
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Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 200lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożar.
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
 zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej,
 sieć dedykowana do PEL.

0.22.

POMIESZCZENIE OBSŁUGI MAGAZYNU – pow. 29,4 m2
 posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kategoria 4F – malowanie,
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips, tynk cementowo wapienny kat. 4F –
pod malowanie.

Wyposażenie instalacji
 wentylacja wyciągowa,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia
 zasilanie wentylacji wyciągowej
 sieć dedykowana do PEL

– 200lx
– 1lx
– 230V

Instalacje teletechniczne
 PEL w ilości 1 PEL na 30m2 powierzchni pomieszczenia,
 Kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
0.23.

KOMUNIKACJA POZIOMA – pow. 263,9m2
 posadzka: posadzka kamienna / dąb – wg projektu wnętrza,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 1 – okładziny ścienne wg projektu
wnętrza, kategoria 4F –malowanie, elementy żelbetowe wykonane z betonu
architektonicznego – pozostawione odkryte, impregnowane, wg projektu wnętrza,
 sufit: tynk cementowo wapienny kat. 4F, malowanie lub sufit podwieszony – wg projektu
wnętrza.

Wyposażenie w instalacje sanitarne.
 wentylacja wyciągowa,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja hydrantowa.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
 zasilanie wentylacji wyciągowej
 gniazda serwisowe

– 200lx
– 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożar.
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Instalacje teletechniczne
 okablowanie monitoringu wizyjnego,
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi
PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
KONDYGNACJA - POZIOM +1, powierzchnia użytkowa około 2704,6m2, wysokość kondygnacji
netto około 4,7m
1.1. PRZEDSIONEK – pow. 58 m2
 posadzka: posadzka kamienna– wg projektu wnętrza,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 1 – okładziny ścienne wg projektu
wnętrza, kategoria 4F –malowanie, elementy żelbetowe wykonane z betonu
architektonicznego – pozostawione odkryte, impregnowane, wg projektu wnętrza,
 sufit: tynk cementowo wapienny kat. 4F, malowanie lub sufit podwieszany – wg projektu
wnętrza.
Wyposażenie w instalacje sanitarne
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami lub ogrzewanie płaszczyznowe,
 instalacja ciepła technologicznego.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 200lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożar.
 zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej
 gniazda serwisowe
Instalacje teletechniczne
 okablowanie monitoringu wizyjnego zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje
słaboprądowe,
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi
PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
1.2. FOYER – pow. 265,1m2
 posadzka: posadzka kamienna / parkiet drewniany przemysłowy dębowy – wg projektu
wnętrza,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 1 – okładziny ścienne wg projektu
wnętrza, kategoria 4F –malowanie, elementy żelbetowe wykonane z betonu
architektonicznego – pozostawione odkryte, impregnowane, wg projektu wnętrza,
 sufit: tynk cementowo wapienny kat. 4F, malowanie lub sufit podwieszany – wg projektu
wnętrza.
Wyposażenie w instalacje sanitarne
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja klimatyzacyjna lodowa, agregat, skropliny,
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami lub ogrzewanie płaszczyznowe,
 instalacja ciepła technologicznego,
 instalacja hydrantowa.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne

– 200lx
– 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożar.
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gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej
zasilanie klimatyzacji

Instalacje teletechniczne
 okablowanie monitoringu wizyjnego zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje
słaboprądowe,
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi
PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
1.3. KOMUNIKACJA POZIOMA – pow. 221,8m2
 posadzka: posadzka kamienna / dąb – wg projektu wnętrza,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 1 – okładziny ścienne wg projektu
wnętrza, kategoria 4F –malowanie, elementy żelbetowe wykonane z betonu
architektonicznego – pozostawione odkryte, impregnowane, wg projektu wnętrza,
 sufit: tynk cementowo wapienny kat. 4F, malowanie lub sufit podwieszany– wg projektu
wnętrza.
Wyposażenie w instalacje sanitarne
 wentylacja wyciągowa,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja hydrantowa.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
 zasilanie wentylacji wyciągowej
 gniazda serwisowe

– 200lx
– 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożar.

Instalacje teletechniczne
 okablowanie monitoringu wizyjnego zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje
słaboprądowe,
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi
PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
1.4. SZATNIA – pow. 81,5m2
 posadzka: posadzka kamienna / dąb – wg projektu wnętrza,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 1 – okładziny ścienne wg projektu
wnętrza, kategoria 4F –malowanie, elementy żelbetowe wykonane z betonu
architektonicznego – pozostawione odkryte, impregnowane, wg projektu wnętrza,
 sufit: tynk cementowo wapienny kat. 4F, malowanie lub sufit podwieszany– wg projektu
wnętrza.
Wyposażenie w instalacje sanitarne
 wentylacja wyciągowa,
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

– 200lx
– 1lx
– 230V
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zasilanie wentylacji wyciągowej

Instalacje teletechniczne
 Kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
1.5. KAWIARNIA – pow. 121,5m2
 posadzka: Posadzka: szlichta betonowa przygotowana pod wykończenie gresem,
 wykończenie pozostałych powierzchni:– pozostawione odkryte, wykończone na etapie
najmowania pomieszczenia.
Wyposażenie w instalacje sanitarne
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja klimatyzacyjna lodowa, agregat, skropliny,
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja ciepła technologicznego,
 instalacja kanalizacyjna,
 instalacja hydrantowa.
Informacje o inst. elektrycznych zawarte w zestawieniu pomieszczeń na Kondygnacji 0.
Instalacje teletechniczne
– okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z
wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
– PEL w ilości 1 PEL na 30m2 powierzchni pomieszczenia,
– BMS zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
1.6. KOMUNIKACJA PIONOWA – pow. 81,3m2
 posadzka: posadzka kamienna / dąb – wg projektu wnętrza,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 1 – okładziny ścienne wg projektu
wnętrza, kategoria 4F –malowanie, elementy żelbetowe wykonane z betonu
architektonicznego – pozostawione odkryte, impregnowane, wg projektu wnętrza,
 sufit: tynk cementowo wapienny kat. 4F, malowanie – wg projektu wnętrza.
Wyposażenie w instalacje sanitarne
 wentylacja wyciągowa,
 instalacja oddymiania,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja hydrantowa.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
 zasilanie dźwigu
 zasilanie wentylacji wyciągowej
 zasilanie instalacji oddymiania

– 150lx
– 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożar.
– 400V

1.7. TOALETY DAMSKIE – pow. 63,4m2
 posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f oraz gres (wg projektu wnętrza),
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. lub sufit podwieszony, tynk
cementowo wapienny kat. 4f, malowanie – wg projektu wnętrza.
Wyposażenie w instalacje sanitarne
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wentylacja wyciągowa,
instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami,
instalacja kanalizacyjna, kratki ściekowe,
instalacja wody zimnej i ciepłej,
umywalki wiszące, miski ustępowe na stelażach.

Instalacje elektryczne:
 oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe – kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe
ogólnego przeznaczenia (hermetyczne, nad umywalką), 200lx,
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx
 zasilanie wentylacji wyciągowej
1.8. TOALETY DLA N.P. – pow. 10m2
 posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f oraz gres (wg projektu wnętrza),
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. lub sufit podwieszony, tynk
cementowo wapienny kat. 4f, malowanie – wg projektu wnętrza.
Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa,
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja kanalizacyjna, kratki ściekowe,
 instalacja wody zimnej i ciepłej,
 umywalka wisząca, miska ustępowa na stelażu, uchwyty dla N.P.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe – kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe
ogólnego przeznaczenia (hermetyczne, nad umywalką), 200lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
- 1lx
 zasilanie wentylacji wyciągowej.
1.9. TOALETY MĘSKIE – pow. 85,9m2
 posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f oraz gres (wg projektu wnętrza),
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. lub sufit podwieszony, tynk
cementowo wapienny kat. 4f, malowanie – wg projektu wnętrza.
Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa,
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja kanalizacyjna, kratki ściekowe,
 instalacja wody zimnej i ciepłej,
 umywalki wiszące, miski ustępowe na stelażach.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe – kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe
ogólnego przeznaczenia (hermetyczne, nad umywalką), 200lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
- 1lx
 zasilanie wentylacji wyciągowej
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1.10.

SALA KONFERENCYJNA / KINO – pow. 97,7m2
 posadzka: posadzka kamienna / parkiet drewniany przemysłowy dębowy – wg projektu
wnętrza,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 1 – okładziny ścienne wg projektu
wnętrza, kategoria 4F –malowanie, elementy żelbetowe wykonane z betonu
architektonicznego – pozostawione odkryte, impregnowane, wg projektu wnętrza,
 sufit: tynk cementowo wapienny kat. 4F, malowanie lub sufit podwieszany – wg projektu
wnętrza.

Wyposażenie w instalacje sanitarne
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja klimatyzacyjna, woda lodowa, agregat, skropliny,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami lub ogrzewanie płaszczyznowe
 instalacja ciepła technologicznego,
 instalacja pożarowa hydrantowa lub tryskaczowa -wymogi rzeczoznawcy na etapie
projektu budowlanego.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 300lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożar.
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
 zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej
 zasilanie klimatyzacji
 sieć dedykowana do PEL
Instalacje teletechniczne
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi
PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 okablowanie i trasy kablowe dla systemu audio wideo zgodnie z wytycznymi PFU
w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 PEL w ilości 1 PEL na 30m2 powierzchni pomieszczenia,
 BMS zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe, szafy BMS
z wyposażeniem.
1.11.

EKSPOZYCJA – pow. 1015m2
 posadzka: Posadzka: szlichta betonowa przygotowana pod wykończenie parkiet
drewniany przemysłowy,
 wykończenie pozostałych powierzchni:– pozostawione odkryte, wykończone na etapie
umieszczania ekspozycji.

Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja klimatyzacji precyzyjnej z kontrolą wilgotności, woda lodowa, agregat,
skropliny,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami lub ogrzewanie płaszczyznowe,
 instalacja ciepła technologicznego,
 instalacja pożarowa hydrantowa lub tryskaczowa -wymogi rzeczoznawcy na etapie
projektu budowlanego.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe – zastosowane oświetlenie wewnętrzne pozbawione
promieniowania UV oraz o natężeniu dostosowanym do rodzaju prezentowanego zabytku
zgodnie z Wytycznymi konserwatorskimi i wystawienniczymi do PFU z dn. 18.09.2017.
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Zaleca się zastosowanie systemu oświetleniowego LED po rozpatrzeniu wad i zalet
przedstawionych w w/w dok.,
oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożar.,
floorboxy (o odpowiednim obciążeniu) – umieszczone w podłodze, zapewniające
podłączenia elektryczne oraz sterowanie ekspozycją,
zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej,
zasilanie klimatyzacji,
sieć dedykowana do PEL.

Instalacje teletechniczne:
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi
PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 okablowanie i trasy kablowe dla systemu audio wideo zgodnie z wytycznymi PFU
w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 PEL w ilości 1 PEL na 30 m2 powierzchni pomieszczenia.
 kablowanie monitoringu wizyjnego zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje
słaboprądowe.
1.12.

AUDYTORIUM – pow. 264,2 m2
 posadzka: posadzka kamienna / parkiet drewniany przemysłowy dębowy – wg projektu
wnętrza,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 1 – okładziny ścienne wg projektu
wnętrza, kategoria 4F –malowanie, elementy żelbetowe wykonane z betonu
architektonicznego – pozostawione odkryte, impregnowane, wg projektu wnętrza,
 sufit: tynk cementowo wapienny kat. 4F, malowanie lub sufit podwieszany – wg projektu
wnętrza.

Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja klimatyzacyjna, woda lodowa, agregat, skropliny,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami lub ogrzewanie płaszczyznowe,
 instalacja ciepła technologicznego,
 instalacja pożarowa hydrantowa lub tryskaczowa – wymogi rzeczoznawcy na etapie
projektu budowlanego.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 500lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożar.
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
 zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej
 zasilanie klimatyzacji,
 sieć dedykowana PEL.
Instalacje teletechniczne
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi
PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 okablowanie i trasy kablowe dla systemu audio wideo zgodnie z wytycznymi PFU
w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 PEL w ilości 1 PEL na 30 m2 powierzchni pomieszczenia.
 okablowanie monitoringu wizyjnego zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje
słaboprądowe.
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1.13.

CZYTELNIA – pow. 83,1m2
 posadzka: wykładzina biurowa,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f - malowanie (wg projektu
wnętrza),
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. Sufit: obudowa instalacji w systemie
karton. – gips, tynk cementowo wapienny kat. 4f – malowanie.

Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja klimatyzacyjna, woda lodowa, agregat, skropliny,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja ciepła technologicznego.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 500lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
 zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej
 zasilanie klimatyzacji
 sieć dedykowana do PEL
Instalacje teletechniczne
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi
PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
 PEL w ilości 1 PEL na 30 m2 powierzchni pomieszczenia.
 okablowanie monitoringu wizyjnego zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje
słaboprądowe.
1.14.

BIURO WOLONTARIATU – pow. 24,5 m2
 posadzka: posadzka kamienna / parkiet drewniany przemysłowy dębowy – wg projektu
wnętrza,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 1 – okładziny ścienne wg projektu
wnętrza, kategoria 4F –malowanie, elementy żelbetowe wykonane z betonu
architektonicznego – pozostawione odkryte, impregnowane, wg projektu wnętrza,
 sufit: tynk cementowo wapienny kat. 4F, malowanie lub sufit podwieszany – wg projektu
wnętrza.

Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja klimatyzacyjna, woda lodowa, agregat, skropliny,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja ciepła technologicznego.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 300lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
 zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej
 zasilanie klimatyzacji
 sieć dedykowana do PEL
Instalacje teletechniczne:
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okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi
PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
PEL w ilości 1 PEL na 10 m2 powierzchni pomieszczenia,
kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.

BIURO PRZEWODNIKÓW – pow. 33,6 m2
 posadzka: posadzka kamienna / parkiet drewniany przemysłowy dębowy – wg projektu
wnętrza,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 1 – okładziny ścienne wg projektu
wnętrza, kategoria 4F – malowanie, elementy żelbetowe wykonane z betonu
architektonicznego – pozostawione odkryte, impregnowane, wg projektu wnętrza,
 sufit: tynk cementowo wapienny kat. 4F, malowanie lub sufit podwieszany – wg projektu
wnętrza.
Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja klimatyzacyjna, woda lodowa, agregat, skropliny,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja ciepła technologicznego.

1.15.

Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 300lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
 zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej
 zasilanie klimatyzacji
 sieć dedykowana do PEL
Instalacje teletechniczne:
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi
PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 PEL w ilości 1 PEL na 10 m2 powierzchni pomieszczenia,
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
1.16.

SALA KONFERENCYJNA – pow. 28 m2
 posadzka: posadzka kamienna / parkiet drewniany przemysłowy dębowy – wg projektu
wnętrza,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 1 – okładziny ścienne wg projektu
wnętrza, kategoria 4F –malowanie, elementy żelbetowe wykonane z betonu
architektonicznego – pozostawione odkryte, impregnowane, wg projektu wnętrza,
 sufit: tynk cementowo wapienny kat. 4F, malowanie lub sufit podwieszany – wg projektu
wnętrza.

Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja klimatyzacyjna, woda lodowa, agregat, skropliny,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja ciepła technologicznego.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

– 500lx
– 1lx
– 230V
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zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej
zasilanie klimatyzacji
sieć dedykowana do PEL

Instalacje teletechniczne:
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi
PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 okablowanie i trasy kablowe dla systemu audio wideo zgodnie z wytycznymi PFU w
punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 PEL w ilości 1 PEL na 30 m2 powierzchni pomieszczenia.
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
1.17.

KSIĘGARNIA – pow. 170 m2
 posadzka: szlichta betonowa przygotowana pod wykończenie parkiet drewniany dębowy
przemysłowy,
 wykończenie pozostałych powierzchni – pozostawione odkryte, wykończone na etapie
najmowania pomieszczenia.

Wyposażenie w instalacje sanitarne
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja klimatyzacyjna, woda lodowa, agregat, skropliny,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja ciepła technologicznego.
Dla w/w pomieszczenia (17) doprowadzona moc PZ=30kW / 400V w rozdz. RKS zapewniająca
zasilenie wszystkich urządzeń i instalacji po wykonaniu aranżacji przez Najemcę lokalu.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożar.
Instalacje teletechniczne:
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi
PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 PEL w ilości 1 PEL na 30 m2 powierzchni pomieszczenia,
 okablowanie monitoringu wizyjnego (CCTV) zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4
Instalacje słaboprądowe.
KONDYGNACJA – POZIOM +2, powierzchnia użytkowa około 2142,5 m2, wysokość kondygnacji
netto około 4,70m
2.1.

EKSPOZYCJA – pow. 1518 m2
 posadzka: szlichta betonowa przygotowana pod wykończenie parkiet drewniany
przemysłowy,
 wykończenie pozostałych powierzchni – pozostawione odkryte, wykończone na etapie
umieszczania ekspozycji.

Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja klimatyzacyjna, woda lodowa, agregat, skropliny,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami lub ogrzewanie płaszczyznowe
 instalacja ciepła technologicznego,
 instalacja pożarowa hydrantowa lub tryskaczowa -wymogi rzeczoznawcy na etapie
projektu budowlanego.
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Informacje o inst. elektrycznych zawarte w zestawieniu pomieszczeń na Kondygnacji 1.
Instalacje teletechniczne:
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi
PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe
 okablowanie i trasy kablowe dla systemu audio wideo zgodnie z wytycznymi PFU w
punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 PEL w ilości 1 PEL na 30 m2 powierzchni pomieszczenia,
 okablowanie monitoringu wizyjnego zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje
słaboprądowe.
2.2

ZAPLECZE SOCJALNE – pow. 9,3m2
 posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f oraz gres (wg projektu wnętrza),
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. lub sufit podwieszany, tynk
cementowo wapienny kat. 4f.

Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa,
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja kanalizacyjna,
 instalacja wody zimnej i ciepłej.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia
(hermetyczne, nad umywalką), 200lx,
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – 1lx,
 zasilanie wentylacji wyciągowej.
Instalacje teletechniczne
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
2.3

SALA ZEBRAŃ – pow. 37,3m2
 posadzka: posadzka kamienna / parkiet drewniany przemysłowy dębowy – wg projektu
wnętrza,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 1 – okładziny ścienne wg projektu
wnętrza, kategoria 4F –malowanie, elementy żelbetowe wykonane z betonu
architektonicznego – pozostawione odkryte, impregnowane, wg projektu wnętrza,
 sufit: tynk cementowo wapienny kat. 4F, malowanie lub sufit podwieszany – wg projektu
wnętrza.

Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja klimatyzacyjna, woda lodowa, agregat, skropliny,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja ciepła technologicznego.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 500lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
 zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej
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zasilanie klimatyzacji
sieć dedykowana do PEL

Instalacje teletechniczne
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi
PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 okablowanie i trasy kablowe dla systemu audio wideo zgodnie z wytycznymi PFU w
punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 PEL w ilości 1 PEL na 10 m2 powierzchni pomieszczenia,
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
2.4

BIURO – pow. 25,8 m2
 posadzka: wykładzina biurowa,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f - malowanie (wg projektu
wnętrza),
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. Sufit: obudowa instalacji w systemie
karton. – gips, tynk cementowo wapienny kat. 4f – malowanie,

Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja klimatyzacyjna, woda lodowa, agregat, skropliny,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja ciepła technologicznego.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 300lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
 zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej
 zasilanie klimatyzacji
 sieć dedykowana do PEL
Instalacje teletechniczne
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi
PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 PEL w ilości 1 PEL na 10m2 powierzchni pomieszczenia,
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
2.5 BIURO – pow. 25,8m2
 posadzka: wykładzina biurowa,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f - malowanie (wg projektu wnętrza)
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. Sufit: obudowa instalacji w systemie,
karton. – gips, tynk cementowo wapienny kat. 4f – malowanie.
Wyposażenie w instalacje sanitarne
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja klimatyzacyjna, woda lodowa, agregat, skropliny,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja ciepła technologicznego.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne

– 300lx
– 1lx
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gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej
zasilanie klimatyzacji
sieć dedykowana do PEL.

Instalacje teletechniczne
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi
PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 PEL w ilości 1 PEL na 10m2 powierzchni pomieszczenia,
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
2.6

KOMUNIKACJA PIONOWA – pow. 78,6m2
 posadzka: posadzka kamienna / dąb – wg projektu wnętrza,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 1 – okładziny ścienne wg projektu
wnętrza, kategoria 4F – przygotowanie pod malowanie, elementy żelbetowe wykonane
z betonu architektonicznego – pozostawione odkryte, impregnowane, wg projektu
wnętrza,
 sufit: tynk cementowo wapienny kat. 4F, malowanie – wg projektu wnętrza.

Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa,
 instalacja oddymiania,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja hydrantowa.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
 zasilanie dźwigu
 zasilanie wentylacji wyciągowej,
 zasilanie instalacji oddymiania.
2.7

– 150lx
– 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożar.
– 400V

TOALETY DLA N.P. – pow. 7,3m2
 posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f oraz gres (wg projektu wnętrza),
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. lub sufit podwieszony, tynk
cementowo wapienny kat. 4f, malowanie – wg projektu wnętrza.

Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa,
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja kanalizacyjna, kratki ściekowe,
 instalacja wody zimnej i ciepłej,
 umywalka wisząca, miska ustępowa na stelażu, uchwyty dla N.P.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe – kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe
ogólnego przeznaczenia (hermetyczne, nad umywalką), 200lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – 1lx
 zasilanie wentylacji wyciągowej.
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2.8

TOALETY MĘSKIE – pow. 19,4m2
 posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f oraz gres (wg projektu wnętrza),
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. lub sufit podwieszony, tynk
cementowo wapienny kat. 4f, malowanie – wg projektu wnętrza.

Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa,
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja kanalizacyjna, kratki ściekowe,
 instalacja wody zimnej i ciepłej,
 umywalki wiszące, miski ustępowe na stelażach.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe – kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe
ogólnego przeznaczenia (hermetyczne, nad umywalką), 200lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne - 1lx
 zasilanie wentylacji wyciągowej.
2.9

TOALETY DAMSKIE – pow. 19 m2
 posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f oraz gres (wg projektu wnętrza),
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. lub sufit podwieszony, tynk
cementowo wapienny kat. 4f, malowanie – wg projektu wnętrza.

Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa,
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja kanalizacyjna, kratki ściekowe,
 instalacja wody zimnej i ciepłej,
 umywalki wiszące, miski ustępowe na stelażach.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe – kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe
ogólnego przeznaczenia (hermetyczne, nad umywalką), 200lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne - 1lx
 zasilanie wentylacji wyciągowej.
2.10

SALA EKSPOZYCJI MULTIMEDIALNEJ – pow. 58,5 m2
 posadzka: posadzka kamienna / parkiet drewniany przemysłowy dębowy – wg projektu
wnętrza,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 1 – okładziny ścienne wg projektu
wnętrza, kategoria 4F –malowanie, elementy żelbetowe wykonane z betonu
architektonicznego – pozostawione odkryte, impregnowane, wg projektu wnętrza,
 sufit: tynk cementowo wapienny kat. 4F, malowanie lub sufit podwieszany – wg projektu
wnętrza.

Wyposażenie w instalacje sanitarne
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja klimatyzacyjna, woda lodowa, agregat, skropliny,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami lub ogrzewanie płaszczyznowe
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instalacja ciepła technologicznego,
instalacja hydrantowa lub tryskaczowa -wymogi rzeczoznawcy na etapie projektu
budowlanego.

Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 500lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożar.
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
 zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej
 zasilanie klimatyzacji,
 sieć dedykowana do PEL.
Instalacje teletechniczne:
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi
PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 okablowanie i trasy kablowe dla systemu audio wideo zgodnie z wytycznymi PFU w
punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 PEL w ilości 1 PEL na 5 m2 powierzchni pomieszczenia,
 okablowanie monitoringu wizyjnego zgodnie z wytycznymi PFU, w punkcie 9.4 Instalacje
słaboprądowe.
2.11

KOMUNIKACJA – pow. 79,5 m2
 posadzka: posadzka kamienna / dąb – wg projektu wnętrza,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 1 – okładziny ścienne wg projektu
wnętrza, kategoria 4F –malowanie, elementy żelbetowe wykonane z betonu
architektonicznego – pozostawione odkryte, impregnowane, wg projektu wnętrza,
 sufit: tynk cementowo wapienny kat. 4F, malowanie – wg projektu wnętrza.

Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja hydrantowa.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
 zasilanie wentylacji wyciągowej,
 gniazda serwisowe.

– 200lx
– 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożar.

Instalacje teletechniczne:
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi
PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 okablowanie monitoringu wizyjnego (CCTV) zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4
Instalacje słaboprądowe.
2.12

SALA EKSPOZYCJI MULTIMEDIALNEJ – pow. 58,5m2
 posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie lub parkiet drewniany
dębowy przemysłowy,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f oraz gres (wg projektu wnętrza),
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sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. Sufit: obudowa instalacji w systemie
karton. – gips, tynk cementowo wapienny kat. 4f lub sufit podwieszany – wg projektu
wnętrza.

Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja klimatyzacyjna, woda lodowa, agregat, skropliny,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami lub ogrzewanie płaszczyznowe,
 instalacja ciepła technologicznego,
 instalacja hydrantowa lub tryskaczowa -wymogi rzeczoznawcy na etapie projektu
budowlanego.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 500lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożar.
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
 zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej
 zasilanie klimatyzacji
 sieć dedykowana do PEL
Instalacje teletechniczne:
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi
PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 okablowanie i trasy kablowe dla systemu audio wideo zgodnie z wytycznymi PFU w
punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 PEL w ilości 1 PEL na 5 m2 powierzchni pomieszczenia.
 okablowanie monitoringu wizyjnego zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje
słaboprądowe.
2.13 SALE EDUKACYJNE – pow. 66,1 m2
 posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f oraz gres (wg projektu wnętrza),
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. Sufit: obudowa instalacji w systemie
karton. – gips, tynk cementowo wapienny kat. 4f.
Wyposażenie w instalacje sanitarne
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja klimatyzacyjna, woda lodowa, agregat, skropliny,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami lub ogrzewanie płaszczyznowe,
 instalacja ciepła technologicznego,
 instalacja hydrantowa lub tryskaczowa -wymogi rzeczoznawcy na etapie projektu
budowlanego.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 500lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
 zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej
 zasilanie klimatyzacji
 sieć dedykowana do PEL
Instalacje teletechniczne:
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2.14

okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi PFU
w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
okablowanie i trasy kablowe dla systemu audio wideo zgodnie z wytycznymi PFU
w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
PEL w ilości 1 PEL na 10 m2 powierzchni pomieszczenia.
kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.

BIURO – pow. 25,5m2
 posadzka: wykładzina biurowa,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f - malowanie (wg projektu
wnętrza),
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. Sufit: obudowa instalacji w systemie
karton. – gips, tynk cementowo wapienny kat. 4f – malowanie.

Wyposażenie w instalacje sanitarne
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja klimatyzacyjna, woda lodowa, agregat, skropliny,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja ciepła technologicznego.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 300lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
 zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej
 zasilanie klimatyzacji
 sieć dedykowana do PEL
Instalacje teletechniczne:
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi PFU
w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 PEL w ilości 1 PEL na 10 m2 powierzchni pomieszczenia,
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
2.15

BIURO – pow. 25,5m2
 posadzka: wykładzina biurowa
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f - malowanie (wg projektu wnętrza)
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. Sufit: obudowa instalacji w systemie
karton. – gips, tynk cementowo wapienny kat. 4f - malowanie

Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja klimatyzacyjna, woda lodowa, agregat, skropliny,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja ciepła technologicznego.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 300lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
 zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej
 zasilanie klimatyzacji,
 sieć dedykowana do PEL.
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Instalacje teletechniczne:
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi
PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 PEL w ilości 1 PEL na 10 m2 powierzchni pomieszczenia,
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
2.16

SALA ZEBRAŃ – pow. 37,7m2
 posadzka: wykładzina biurowa
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f – malowanie (wg projektu
wnętrza),
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. Sufit: obudowa instalacji w systemie
karton. – gips, tynk cementowo wapienny kat. 4f – malowanie.

Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja klimatyzacyjna, woda lodowa, agregat, skropliny,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja ciepła technologicznego.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 500lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
 zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej
 zasilanie klimatyzacji,
 sieć dedykowana do PEL.
Instalacje teletechniczne:
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi
PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 okablowanie i trasy kablowe dla systemu audio wideo zgodnie z wytycznymi PFU
w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 PEL w ilości 1 PEL na 10 m2 powierzchni pomieszczenia,
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
2.17

ZAPLECZE SOCJALNE – pow. 49 m2
 posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f oraz gres (wg projektu wnętrza),
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips., tynk cementowo wapienny kat. 4f.

Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja kanalizacyjna,
 instalacja wody zimnej i ciepłej.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia
(hermetyczne, nad umywalką), 200lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne - 1lx
 zasilanie wentylacji wyciągowej
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KONDYGNACJA - POZIOM +3, powierzchnia użytkowa około 318,3m2, wysokość kondygnacji
netto około 5,30m
3.1. ZAPLECZE TECHNICZNE TEATRU EDUKACYJNEGO – pow. 66,2m2
 posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f – malowanie (wg projektu
wnętrza),
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips., tynk cementowo wapienny kat. 4f –
malowanie.
Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja klimatyzacyjna, woda lodowa, agregat, skropliny,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja ciepła technologicznego.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 200lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
 zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej,
 zasilanie klimatyzacji.
Instalacje teletechniczne:
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi
PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 okablowanie i trasy kablowe dla systemu audio wideo zgodnie z wytycznymi PFU
w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 PEL w ilości 1 PEL na 30 m2 powierzchni pomieszczenia,
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 BMS zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
3.2. TOALETY DLA N.P. – pow. 9,5 m2
 posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f oraz gres (wg projektu wnętrza),
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. lub sufit podwieszony, tynk
cementowo wapienny kat. 4f, malowanie – wg projektu wnętrza.
Wyposażenie w instalacje sanitarne
 wentylacja wyciągowa,
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja kanalizacyjna, kratki ściekowe,
 instalacja wody zimnej i ciepłej,
 umywalka wisząca, miska ustępowa na stelażu, uchwyty dla N.P.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe – kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe
ogólnego przeznaczenia (hermetyczne, nad umywalką), 200lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
- 1lx
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zasilanie wentylacji wyciągowej

3.3. TOALETY DAMSKIE – pow. 12,5 m2
 posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f oraz gres (wg projektu wnętrza),
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. lub sufit podwieszony, tynk
cementowo wapienny kat. 4f, malowanie – wg projektu wnętrza.
Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa,
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja kanalizacyjna, kratki ściekowe,
 instalacja wody zimnej i ciepłej,
 umywalki wiszące, miski ustępowe na stelażach,
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe – kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe
ogólnego przeznaczenia (hermetyczne, nad umywalką), 200lx,
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne - 1lx,
 zasilanie wentylacji wyciągowej.
3.4. TOALETY MĘSKIE – pow. 9,5 m2
 posadzka: żywica hybrydowa, elastyczna zaprawa cementowa do wykonywania cienkich
samopoziomujących się wylewek np. Sika, na szlifowanym betonie,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 4f oraz gres (wg projektu wnętrza),
 sufit: obudowa instalacji w systemie karton. – gips. lub sufit podwieszony, tynk
cementowo wapienny kat. 4f, malowanie – wg projektu wnętrza.
Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa,
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja kanalizacyjna, kratki ściekowe,
 instalacja wody zimnej i ciepłej,
 umywalki wiszące, miski ustępowe na stelażach.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe – kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe
ogólnego przeznaczenia (hermetyczne, nad umywalką), 200lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne - 1lx
 zasilanie wentylacji wyciągowej
3.5. KOMUNIKACJA PIONOWA – pow. 79,1 m2
 posadzka: posadzka kamienna / dąb – wg projektu wnętrza,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 1 – okładziny ścienne wg projektu
wnętrza, kategoria 4F –malowanie, elementy żelbetowe wykonane z betonu
architektonicznego – pozostawione odkryte, impregnowane, wg projektu wnętrza,
 sufit: tynk cementowo wapienny kat. 4F, malowanie – wg projektu wnętrza.
Wyposażenie w instalacje sanitarne
 wentylacja wyciągowa,
 instalacja oddymiania,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami,
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instalacja hydrantowa.

Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 200lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożar.
 zasilanie wentylacji wyciągowej
 gniazda serwisowe
3.6. KOMUNIKACJA POZIOMA – pow. 36,1m2
 posadzka kamienna / dąb – wg projektu wnętrza,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 1 – okładziny ścienne wg projektu
wnętrza, kategoria 4F –malowanie, elementy żelbetowe wykonane z betonu
architektonicznego – pozostawione odkryte, impregnowane, wg projektu wnętrza,
 sufit: tynk cementowo wapienny kat. 4F, malowanie – wg projektu wnętrza.
Wyposażenie w instalacje sanitarne
 wentylacja wyciągowa,
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja hydrantowa.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
 zasilanie wentylacji wyciągowej,
 gniazda serwisowe.

– 200lx
– 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożar.

Instalacje teletechniczne
 okablowanie monitoringu wizyjnego zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje
słaboprądowe,
 okablowanie dla punktów przyłączeniowych sieci bezprzewodowej zgodnie z wytycznymi
PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe.
3.7. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY – pow. 40,6m2
Kompletne wykończenie pomieszczenia
 wentylacja wyciągowa
 grzejnik elektryczny
W pomieszczeniu zainstalowany będzie agregat prądotwórczy, awaryjny do pracy ciągłej w przypadku
zaniku obu zasilań z sieci ZE PGE.
Parametry podstawowe:
Moc znamionowa do pracy ciągłej
– 210/160 kVA/kW
Prąd znamionowy
– 300 A
Napięcie znamionowe
– 400/230 V
Pojemność zbiornika paliwa
– 300 dm3
Wymiary dł.×szer.×wys.
– 3600×1400×2000 mm
Masa max (z paliwem)
– 3100 kg
Zbiornik podstawowy agregatu wystarcza na 9,5 h pracy
Zespół ustawiony na ramie wyposażonej w izolatory drgań eliminujące przenoszenie drgań i hałasu na
konstrukcję budynku.
Z dachu do pomieszczenia doprowadzone powietrze:
 do spalania
– 16 m3/min
 do chłodzenia
– 190 m3/min
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Minimalna pow. czerpni
Minimalna pow. wyrzutni
Spaliny (wyrzut na dach)
Temperatura spalin

– 1,1 m2
– 0,9 m2
– 41 m3/min
– 510ºC

Zespół montowany w trakcie budowy lub przez pozostawiony otwór montażowy/ Przy agregacie
tablica agregatu współpracująca z rozdzielnicą RNG w pom. 18 na kondygnacji „0”.
W pomieszczeniu: wentylacja mechaniczna.
Instalacje elektryczne w pomieszczeniu:
 rozdzielnica potrzeb własnych agregatu P=5kW / 400V,
 instalacja oświetleniowa 300lx, oświetlenie bezpieczeństwa,
 instalacja uziomowa, połączeń wyrównawczych,
Instalacje teletechniczna:
 kontrola dostępu zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe,
 BMS zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe, szafy BMS z
wyposażeniem.
3.8. KIOSK Z PUNKTEM INFORMACYJNYM – pow. 55,8 m2
 posadzka: szlichta betonowa przygotowana pod wykończenie gresem,
 wykończenie pozostałych powierzchni – pozostawione odkryte, wykończone na etapie
najmowania pomieszczenia.
Wyposażenie w instalacje sanitarne
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja klimatyzacyjna, woda lodowa, agregat, skropliny,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja ciepła technologicznego.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
– 300lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
– 1lx
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
 zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej
 zasilanie klimatyzacji
 sieć dedykowana do PEL
Instalacje teletechniczne
 okablowanie monitoringu wizyjnego zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje
słaboprądowe,
 PEL w ilości 1 PEL na 50 m2 powierzchni pomieszczenia.
3.9. ZAPLECZE SOCJALNE KIOSKU – pow. 9 m2
 posadzka: szlichta betonowa przygotowana pod wykończenie gresem,
 wykończenie pozostałych powierzchni – pozostawione odkryte, wykończone na etapie
najmowania pomieszczenia.
Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa,
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja kanalizacyjna,
 instalacja wody zimnej i ciepłej.
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Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe – 150lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożar.
 zasilanie dźwigu* – 400V
 zasilanie wentylacji wyciągowej
 zasilanie instalacji oddymiania
* maszynownia dźwigu na kond. +3
KONDYGNACJA – POZIOM +4 – powierzchnia użytkowa około 323,8 m2, wysokość kondygnacji
netto 2,5m
4.1
KOMUNIKACJA PIONOWA – pow. 40,3m2
 posadzka: posadzka kamienna / dąb – wg projektu wnętrza,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 1 – okładziny ścienne wg projektu
wnętrza, kategoria 4F – malowanie, elementy żelbetowe wykonane z betonu
architektonicznego – pozostawione odkryte, impregnowane, wg projektu wnętrza,
 sufit: tynk cementowo wapienny kat. 4F, malowanie – wg projektu wnętrza.
Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa,
 instalacja oddymiania,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja hydrantowa.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe – 150lx
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożar.
 zasilanie dźwigu* – 400V
 zasilanie wentylacji wyciągowej
 zasilanie instalacji oddymiania
* maszynownia dźwigu na kond. +3
4.2 KOMUNIKACJA PIONOWA – pow. 40,3 m2
 posadzka: posadzka kamienna / dąb – wg projektu wnętrza,
 wykończenie ścian: tynk cementowo wapienny kat. 1 – okładziny ścienne wg projektu
wnętrza, kategoria 4F – przygotowanie pod malowanie, elementy żelbetowe wykonane z
betonu architektonicznego – pozostawione odkryte, impregnowane, wg projektu wnętrza,
 sufit: tynk cementowo wapienny kat. 4F, malowanie – wg projektu wnętrza.
Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja wyciągowa,
 instalacja oddymiania,
 instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja hydrantowa.
4.3
POMIESZCZENIE TECHNICZNE – pow. 121,1 m2
Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja ciepła technologicznego,
 instalacja hydrantowa (tryskaczowa zgodnie z wytycznymi p-poż.).
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne

– 200lx
– 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożar.
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gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V
zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej.

Instalacje teletechniczne
 BMS zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe, szafy BMS
z wyposażeniem,
 PEL w ilości 1 PEL na 30 m2 powierzchni pomieszczenia.
4.4
POMIESZCZENIE TECHNICZNE – pow. 121,6 m2
Wyposażenie w instalacje sanitarne
 wentylacja nawiewno-wyciągowa z centralą i automatyką i odzyskiem ciepła,
 instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami,
 instalacja ciepła technologicznego,
 instalacja hydrantowa (tryskaczowa zgodnie z wytycznymi p-poż.).
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie podstawowe – 200lx,
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – 1lx + 5lx przy urządzeniach przeciwpożar.
 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia – 230V,
 zasilanie wentylacji nawiewno-wyciągowej.
Instalacje teletechniczne:
 BMS zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje słaboprądowe, szafy BMS z
wyposażeniem,
 PEL w ilości 1 PEL na 30 m2 powierzchni pomieszczenia.
 Trasy kablowe do BMS zgodnie z wytycznymi PFU w punkcie 9.4 Instalacje
słaboprądowe.
0.0. TOALETY ZEWNĘTRZNE W TUNELU – pow. 230 m2
Wyposażenie w instalacje sanitarne:
 (czynne od kwietnia do listopada) pomieszczenie wlotu wody opomiarowane, zawór
antyskażeniowy , zawory odcinające,
 umywalka wisząca ze stali nierdzewnej, miska ustępowa na stelażu ze stali nierdzewnej,
uchwyty dla N.P. armatura wandaloodporna.
Instalacje elektryczne:
 oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe – kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe
ogólnego przeznaczenia (hermetyczne, nad umywalką), 200lx,
 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – 1lx,
 zasilanie wentylacji wyciągowej.
7.4.2

Nasyp ziemny na koronie, na którym zlokalizowana jest Aleja Zwycięstwa

Nasyp ziemny
Wykonawca zaprojektuje i wykona nasyp ziemny, na koronie którego zostanie zlokalizowana Aleja
Zwycięstwa. Nasyp rozciąga się na dwóch obszarach. Na odcinku od strony wschodniej (dł. ok. 180m)
i zachodniej (dł. ok. 100m) schodząc łagodnym stokiem w kierunku rzeki Długiej. Od strony
ul. Matarewicza nasyp ograniczony ścianami oporowymi o długości 41,0m i wysokości ok. 6,0m.
Docelowo forma architektoniczna ukształtowania nasypu, wysokość oraz nachylenie skarp
zróżnicowane i dostosowane do dróg oraz posadowionych na niej budowli. Orientacyjna ilość mas
ziemnych do zabudowy ok. 60 tys. m3. W projekcie nasypu należy przewidzieć zbrojenie nasypu oraz
wzmocnienie podbudowy, w przypadku, gdy warstwy gruntu nie spełnią wymagań, wynikających
z warunków nośności lub stateczności.
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Nasyp rozciąga się na obszarze 600x60 m i posiada maksymalną wysokość 15m. Uzupełnia
istniejące nasypy objęte zakresem pierwszego Przedmiocie odbioru, spina je tworząc spójna
kompozycję. W nasyp wtopiony jest budynek Muzeum, od strony południowej, wschodniej
i zachodniej, schodząc łagodnym stokiem w kierunku rzeki Długiej. Od strony ul. Matarewicza nasyp
ograniczają ściany oporowe. Po koronie nasypu przebiega Aleja Zwycięstwa. Forma architektoniczna
ukształtowania nasypu, wysokość oraz nachylenie skarp zróżnicowane i dostosowane do dróg oraz
posadowionych budowli. Orientacyjna ilość mas ziemnych do zabudowy 170 tys. m3
W projekcie nasypu należy przewidzieć wzmocnienie podbudów, w przypadku gdy warstwy gruntu
nie spełniają wymagań, wynikających z warunków nośności lub stateczności.
Tunel
Pod nasypem ziemnym, przewidziano tunel o długości ok. 90m, który stanowi przejście podziemne
dla zwiedzających i wojska. Prowadzi on ciąg pieszy od strony ul. Matarewicza na Pole Bitwy.
W tunelu należy zlokalizować dodatkową, prostopadłą komorę o długości 25m i szerokości 8,5m
przeznaczoną na toalety ok. 50 szt. (damskie, męskie i dla osób niepełnosprawnych). W ramach
zadania należy zaprojektować konstrukcję nośną z uwzględnieniem warunków posadowienia,
niezbędne wyposażenie oraz zrealizować całość prac.
Aleja Zwycięstwa
Na koronie nasypu przewidziano drogę łączącą dwa ronda z Masztami Stulecia
Droga wewnętrzna szerokości 10m i długości 0,8km
Parametry techniczne drogi:
 nośność nawierzchni-115 kN/oś,
 kategoria obciążenia ruchem (do ustalenia na etapie projektowania),
 prędkość projektowa – 20 km/h,
 całkowita szerokość drogi – 14m,
 długość drogi ok. 800 m,
 powierzchnia 11,3 tys. m² ,
 nawierzchnia – beton cementowy,
 drogę zaopatrzyć w odpowiednie oznakowania poziome i pionowe,
 odwodnienia korony drogi ( wpusty uliczne, kanalizacja deszczowa),
 obustronny murek wzdłuż Alei Zwycięstwa, o szer. min. 0,7m i wysokości max. 0,5m z gabionów o
łącznej długości 1600 mb.
Droga serwisowo-parkingowa
Droga serwisowo-parkingowa w poziomie terenu stanowiąca południowe ograniczenie nasypu Alei
Zwycięstwa.
Parametry techniczne drogi:
 nośność nawierzchni – 100 kN/oś,
 kategoria obciążenia ruchem (do ustalenia na etapie projektowania),
 prędkość projektowa – 20 km/h,
 całkowita szerokość drogi – 10m,
 całkowita długość drogi ok. 900m,
 powierzchnia 9,0 tys. m² ,
 nawierzchnia – beton cementowy,
Na drodze należy wykonać odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe, odwodnienie korony drogi
(wpusty uliczne, kanalizacja deszczowa).
Trybuny ziemne
Na skarpie od strony południowej Wykonawca zaprojektuje i wykona ziemny amfiteatr na ok. 10 tys.
widzów otwarty na pole bitwy. Trybuna z rzędami podzielonymi na sektory. Trybuny posadowione na
ścianach oporowych z koszy gabionowych. Przestrzeń pomiędzy ścianami wypełniona gruntem
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budowanym, na którym ułożone zostaną prefabrykowane płyty audytoryjne. Pomiędzy rzędami trybun
należy wydzielić przestrzenie przeznaczone na komunikację. Dojście do sektorów z poziomu terenu
oraz z poziomu +3 tj. z zadaszonego tarasu widokowego z amfiteatrem. Schody żelbetowe
prefabrykowane o szerokości wynikającej z podziału na sektory i normy ewakuacyjne.
7.4.3

Plac Centralny z Kolumnadą, Pawilonem Wejściowym i Ogrodu Pamięci Poległych
z Rondem Wjazdowym od ul. Matarewicza

Pawilon Wejściowy
Na obwodzie Ronda Wjazdowego znajduje się rząd połączonych wspólnym zadaszeniem kolumn
żelbetowych przylegających do Pawilonu Wejściowego. Pawilon Wejściowy ma szerokość 28,0m
i wysokość 4,0m, jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony w konstrukcji żelbetowej
monolitycznej. Pawilon mieści stację transformatorową oraz toalety dla zwiedzających. Zakres prac
obejmuje zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji posadowienia oraz konstrukcję części nadziemnej
wraz
z uzbrojeniem, instalacjami, wyposażeniem i wykończeniem.
Kolumnada
W zakresie wykonawcy jest zaprojektowanie Kolumnady oraz jej wykonanie. Zakłada się konstrukcję
żelbetową monolityczną o wysokość 4,5 m . Słupy o przekroju kołowym i średnicy 60 cm,
w rozstawie osiowym podłużnym i poprzecznym 3,0m. Słupy zwieńczone attyką o szerokości 6 m
i grubości 25 cm. Zakłada się posadowienie na łukowych ławach fundamentowych, posadowionych
poniżej przemarzania. Należy przewidzieć uzbrojenie oraz wyposażenie w niezbędne instalacje.
Rondo Wjazdowe
W ciągu drogi powiatowej W4314 w ramach przewiduje się budowę ronda na wysokości Ogrodu
Pamięci Poległych. Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej i wykonanie nowej konstrukcji
nawierzchni w obszarze budowy ronda. Obecnie ulica posiada jednoprzestrzenną jezdnię
dwukierunkową o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,0m z jednostronnym chodnikiem
oddzielonym od jezdni pasem zieleni i krzyżuje się z drogą prowadzącą na Cmentarz poległych
w Bitwie Warszawskiej

Foto Nr 2. Planowana lokalizacja ronda Placu
Centralnego
Parametry ronda:
 prędkości projektowe – Vp = 20 km/h,
 Nośność nawierzchni – 115 kN/oś,
 kategoria ruchu – do ustalenia na etapie projektowania,
 rodzaj skrzyżowania – średnie rondo z wyspa środkową,
 średnica wyspy ronda – 24,0 m,
 szerokość jezdni ronda – 6,0 m,
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szerokość pierścienia – 1,5 m
szerokość wlotów i wylotów – 3,5 m,

Zakres prac do zaprojektowania i wykonania:
 roboty przygotowawcze, w tym rozbiórkowe (nawierzchnie, elementy oznakowania),
 zabezpieczenie lub przebudowa uzbrojenia obcego (sieci telekomunikacyjnej, gazowej,
energetycznej itp.) na podstawie uzgodnień z właściwymi właścicielami sieci,
 wykonanie robót odwodnieniowych i nawierzchniowych,
 oznakowanie tymczasowe i docelowe,
 roboty wykończeniowe w tym również zagospodarowanie otoczenia w formie humusowania
i wysiania nasion traw.

Foto Nr. 3.
projektowany

Obszar projektowanego ronda – stan

Ogród Pamięci Poległych
Ogród Pamięci Poległych powinien być zaprojektowany i wykonany w samym centrum Ossowa
przy głównym placu - bramie do Parku Kulturowego. Ogród indywidualizuje pamięć o sześciuset
żołnierzach i ochotnikach - bohaterach polskiej a także europejskiej wolności.
W Ogrodzie Pamięci zostanie posadowione 600 prostopadłościennych obelisków; słupów
prefabrykowanych o wymiarach: 30x60x180 cm z wnęką, symbolizujących 600 poległych w Bitwie
Warszawskiej 1920 r. Słupy posadowione będą na ławach żelbetowych, odpowiednio do osi ich
lokalizacji, poniżej strefy przemarzania.
Ogród otoczony zostanie murem w konstrukcji żelbetowej monolitycznej o grubości 20cm
i wysokości 2,5m, posadowionym bezpośrednio na ławach poniżej strefy przemarzania. Całkowita
długość muru wraz ze strefą wejściową wynosi ok. 445 mb.
W Ogrodzie Pamięci należy wykonać projekt iluminacji laserowej i nagłośnienia oraz wykonać
przygotowanie do ułożenia okablowania sygnałowego i zasilającego do projektowanych urządzeń.
Na każdym obelisku mają być rysowane symbole wojskowe, nazwiska – o ile są znane, sylwetki,
kontury twarzy za pomocą promienia laserowego jednokolorowego. Tło dźwiękowe będzie stanowił
szczęk oręża i odgłosy bitwy.
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7.4.4

Pole rekonstrukcji Bitwy ograniczone rzeką Długą z dwoma nowymi mostkami

Mostki nad rzeką Długa i Czarna Struga
Dla umożliwienia pełnego wykorzystania terenu Wykonawca zaprojektuje i wykona dwie kładki
nad rzekami Długa i Czarna Struga, zapewniające możliwość komunikacji pieszej.
Konstrukcję nośną kładki stanowią dwa bliźniacze dźwigary łukowe z drewna klejonego
o przekroju prostokątnym. Przęsła pomostu wykonane z drewna klejonego i połączonego
z elementami stalowymi.
Orientacyjna długość mostków 12-18m, w zależności od warunków terenowych. Szerokość 3,5 m.
Wysokość balustrad minimum 1,2m. Światło kładki należy przyjąć w oparciu o obliczenia
hydrologiczne.

Foto Nr. 4 Przykładowa kładka
W ramach tej części Przedmiotu odbioru Wykonawca wykona:
 pełną dokumentację projektową wszystkich koniecznych branż;
 konstrukcję posadowienia mostków
 kompletne drewniane przęsła pomostu stosując wyłącznie drewno klejone GL 28 H, a na
elementy łączników odpowiednio zabezpieczoną stal;
 elementy balustrad;
 nawierzchnię nawiązującą materiałowo do ciągu pieszego
 oświetlenie kładki wraz z zasilaniem i sterowaniem;
Drenaż łąki
Teren pomiędzy trybunami ziemnymi, a rzeką Długą i Czarną Strugą stanowi miejsce rekonstrukcji
Bitwy i aby pełnił przewidzianą dla niego funkcję w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania
całego kompleksu memorialnego Wykonawca zaprojektuje i wykona poniższy zakres prac
hydrotechnicznych. Należy wykonać regulację trasy rzeki Długiej na odcinku długości ok. 120 m
i Czarnej Strugi na odcinku ok. 120 m. Przełożenie fragmentów wymienionych cieków ma na celu
właściwą stabilizację stopy korpusu nasypu w strefach bezpośredniego sąsiedztwa nasyp-ciek.
Przepusty oraz fragmentaryczna relokacja tras cieków, stanowią granicę zagospodarowania terenu dla
pierwszego przedmiotu odbioru, jakim są Maszty Stulecia z dojazdami od ul. Matarewicza. Zostało to
opisane w punkcie 7.4.2. Aleja Zwycięstwa na nasypie z przepustami). Przełożenie i regulacja trasy
obu cieków wodnych zostanie skorelowana z osuszaniem przyległej łąki. W celu realizacji osuszania
łąki, przewiduje się wykonanie drenażu rurowego z odpływem powyżej średniego poziomu wody
w ciekach. W skład układu odwodnieniowego łąki będą wchodzić ułożone w terenie sączki (rury
perforowane w obsypce żwirowej pełniącej funkcję filtra odwrotnego). Spadek w sączkach o średnicy
7,5 cm powinien wynosić 0,1%, prędkość w rurze drenażowej nie mniej niż 30cm/sek. Projekt
systemu odwadniającego będzie uwzględniał zmianę nachylenia łąki skorelowaną z widocznością
z trybun. Wyloty sączków umieszczone zostaną powyżej zwierciadła wód średnich (SQ) w ciekach
Długa i Czarna Struga. Skarpy na odcinkach nowych tras cieków przewiduje się umocnić w strefie
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poniżej zwierciadła SQ kiszkami faszynowymi kołkowanymi w dnie. Skarpy powyżej zwierciadła SQ
zostaną umocnione kratami typu geoweb (struktura plastra miodu do wypełnienia materiałem
gruntowym), następnie kraty zostaną wypełnione gruntem organicznym i obsiane trawą.
Prace związane ze zmianą nachylenia łąki i jej odwodnieniem, zostaną połączone z ułożeniem
okablowania strukturalnego, służącego realizacji szerokiej gamy widowisk typu "światło i dźwięk"
także z użyciem generatorów pary zlokalizowanych w stawach.
Zadania hydrotechniczne związane z regulacją trasy cieków i drenażem przyległego terenu
wymagają wykonania operatu wodno-prawnego i zgodnie z Prawem Wodnym uzyskania pozwolenia
wodno-prawnego, o które należy wystąpić do właściwego starosty.
Projekt i budowa drenażu związana w placem przed amfiteatrem obejmuje układ rur drenarskich,
studzienek systemowych oraz przepompowni, obniżający lustro wody podziemnej o około 0,7 m pod
powierzchnią gruntu, długość drenażu około 600mb – budowę przepompowni o wydajności ustalonej
na podstawie wykonanych przez Wykonawcę badań gruntu wraz z odwodnieniem do cieku wodnego.
7.4.5 Instalacje sanitarne
Ścieki sanitarne z Muzeum będą odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji ściekowej
w ul. Matarewicza o średnicy D 0,25m. Ścieki z sanitariatów koszarowych, działających okresowo,
będą gromadzone w szczelnym zbiorniku o planowanej objętości czynnej około 100m3
i przepompowywane do kanalizacji ulicznej w ilości 5 l/s aby nie obciążać sieci dodatkowymi
skumulowanymi ściekami, dzień po masowych imprezach rocznicowych. Po obliczeniu ilości ścieków
sanitarnych Wykonawca uzyska dla nich warunki techniczne podłączenia od właściciela sieci gminnej
przy założeniu, że:
 projekt i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami obsługującymi budynek Muzeum
i sanitariaty koszarowe będzie przewidywała odpływ ścieków do kanalizacji w ul. Matarewicza oraz
budowę zbiornika ścieków około 400mb.
 woda do celów bytowych i przeciwpożarowych będzie pobierana z istniejącej sieci wodociągowej
w ul. Matarewicza. Istniejący wodociąg o średnicy D 110mm, zapewni potrzeby bytowe po ich
obliczeniu oraz zapewni pobór wody na zewnętrzne potrzeby przeciwpożarowe w ilości 5 l/s,
pozostałe ilości wody pożarowej dla celów zewnętrznej i wewnętrznej ochrony pożarowej będą
gromadzone w wybudowanym zbiorniku p-poż. w Muzeum o pojemności do 200m3.
Na obliczone ilości ścieków sanitarnych należy uzyskać warunki techniczne podłączenia od
właściciela sieci gminnej.
7.4.6

Zagospodarowanie terenu

Parkingi
Budowa stanowisk postojowych przewidziana jest w rejonie wjazdu głównego do budynku
Muzeum. Ilość miejsc postojowych na dziedzińcu wejściowym 56 szt. Nawierzchnia z betonowych
płyt ażurowych o grub.10,0 cm.
Zakres Przedmiotu odbioru obejmuje zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji podbudowy,
warstwy ścieralne wraz z oznakowaniem tymczasowym i docelowym.
Drogi pieszo-rowerowe
Ciągi komunikacyjne pieszo-rowerowe przeznaczone również dla służb ratowniczych, powinny
być wykonane o szerokości 3,5 m i nawierzchni tradycyjnej makadam (dwie uwałowane warstwy
tłucznia):
 nośność nawierzchni 60 kN/oś,
 grubość warstwy
7,0 cm,
 frakcja kruszywa
22-45 mm,
Całkowita długość ciągów na nasypie oraz terenie inwestycji ok. 1200 mb.
W ramach prac należy przewidzieć
 wykorytowanie i wyrównanie poprzez walcowanie,
 rozłożenie klińca w ilości zależnej od rodzaju zabiegu,
 zagęszczenie warstwy kruszywa walcem stalowym o wadze co najmniej 10 ton,
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rozłożenie wierzchniej emulsją w ilości odpowiedniej do uziarnienia ponowne zagęszczenie
do powierzchniowych utrwaleń stosować emulsje kationowe, szybkorozpadowe,
niemodyfikowane lub modyfikowane albo emulsje modyfikowane lateksem.

Ciągi pieszo-rowerowe
Ciągi komunikacyjne zostaną zlokalizowane na nasypie, o szerokości 3,5 m przeznaczone dla
pieszych ruchu rowerowego nawierzchni tradycyjnej makadam (dwie uwałowane warstwy tłucznia):
 grubość warstwy
5,0 cm
 frakcja kruszywa
22-45 mm
Całkowita długość ciągów nasypie ok. 480 mb;
W ramach prac należy przewidzieć:
 wykorytowanie i wyrównanie poprzez walcowanie,
 rozłożenie klińca w ilości zależnej od rodzaju zabiegu,
 zagęszczenie warstwy kruszywa walcem stalowym o wadze co najmniej 10 ton,
 rozłożenie wierzchniej emulsją w ilości odpowiedniej do uziarnienia ponowne zagęszczenie
 do powierzchniowych utrwaleń stosować emulsje kationowe szybkorozpadowe,
niemodyfikowane lub modyfikowane lub emulsje modyfikowane lateksem.
Uwaga: jeden z ciągów prowadzących do tarasu Trybuny honorowej ma służyć jako droga
transportu dużych i ciężkich eksponatów na poziom 2. ekspozycji.
Zieleń i nasadzenia
Zakres zieleni i nasadzeń obejmuje:
 Ogród Pamięci ku czci 600 żołnierzy poległych pod Ossowem, zlokalizowany na działce
gminnej. Ogród będzie symboliczny, składać się będzie z zielonej płaszczyzny trawnika oraz
z sześciuset kamiennych nagrobków symbolizujących poległych z wyrytymi nazwiskami.
Wnętrze będzie ogrodzeniem;
 Plac Centralny z rondem wprowadzającym przyjezdnych do Parku Kulturowego zamyka
w jedną całość urbanistyczną: szkołę z pawilonem ekspozycyjnym, remizę, terenem Kościoła
i Pawilon Wejściowy z Ogrodem Pamięci Poległych;
 Ogród Pamięci Poległych oraz otoczenie przed Pawilonem Wejściowym. Skarpy wokół
schodów obsadzone bylinami oraz trawami ozdobnymi, tak dobranymi odmianami
i gatunkami aby była dekoracyjna cały rok;
 Wzgórze na którym znajduje się budynek Muzeum, w skarpie znajduje się ziemny amfiteatr,
wzgórze zwieńczone jest Masztami. Skarpy obsadzone będą krzewami oraz trawami
ozdobnymi, tak dobranymi odmianami i gatunkami, aby była dekoracyjna cały rok;
 Otoczenie Masztów obsadzone ma być piętrową roślinnością podkreślającą osiowość
kompozycji;
 Łąka ograniczona korytem rzeki, zdrenowana łąka naturalna;
 Zieleń wokół parkingów składająca się z drzew i krzewów ozdobnych.

Lp.
1
2
3
4
5

Tabela 2. Wskaźniki powierzchniowe
Opis
Zieleń przed budynkiem Muzeum i Ogród Pamięci Poległych
Zieleń Parkingi
Otoczenie Masztów
Zieleń na skarpach
Zdrenowana łąka
Suma

Powierzchnie
[m2]
5 650
7 850
18 660
30 200
35 000
97 360
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Stacja transformatorowa
W budynku Muzeum stacja typu PZO (punkt zdawczo-odbiorczy) z transformatorem max
1000kVA, z rezerwowym zasilaniem na nN (niskim napięciu) z odrębnej sieci ZE PGE, - w drugiej
części realizacji (wielkość jednostki transformatora wyniknie z bilansu opracowanego na etapie PB,
szacowana wielkość to 800kVA).
Budynek Muzeum i charakter jego wyposażenia, względy bezpieczeństwa związane ze znaczną liczbą
osób na trybunach oraz tunel z toaletami publicznymi wymaga dużej niezawodności zasilania. Obiekt
będzie zasilony z dwóch niezależnych źródeł zasilania z sieci ZE PGE. Rezerwowe zasilanie będzie
realizowane na nN i będzie ograniczone do zasilania odbiorów bezpieczeństwa takich jak odbiory
ochrony pożarowej, oświetlenie awaryjne itp.
W przypadku większych awarii sieci PGE np. gdyby zawiodły oba zasilania, należy przewidzieć, aby
zasilenie w/w odbiorów bezpieczeństwa podjął zespół prądotwórczy zlokalizowany w budynku
Muzeum.
Stacja ST-1 – wbudowana w pawilonie wejściowym z transformatorem o mocy znamionowej max
630 kVA w Pawilonie Wejściowym przy Parku Pamięci Poległych zasilająca rezerwowo stację
w budynku Muzeum mocą 150 kW na niskim napięciu:
Projekty instalacji elektrycznych powinny zawierać:
 wystąpienia o wydanie warunków technicznych przyłączenia (wtp) do gestora sieci – ZE PGE:
dotyczących zasilania placu budowy


dotyczących zasilania docelowego
 projekt stacji typu PZO z pomiarem na średnim napięciu w budynku muzeum
 projekt instalacji agregatu prądotwórczego wraz ze zbiornikiem paliwa i systemem
pompowym dla uzupełniania zbiornika dziennego agregatu
 projekty i wykonanie linii zasilających wraz z tablicami piętrowymi
 projekty i wykonanie instalacji wewnętrznych w/g zestawień pomieszczeń
 projekt i wykonanie instalacji odgromowej budynku
 projekt i wykonanie instalacji pożarowego wyłącznika prądu
 projekty instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania odbiorników terenowych.

7.5

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

7.5.1 Ewidencja gruntów i budynków
Większość obszaru na, którym jest zlokalizowany niniejszy Przedmiot odbioru stanowi własność
Skarbu Państwa w części niezabudowanych nieużytków prywatnych właścicieli. Dla całej inwestycji
należy wykupić tylko 5,0549 ha gruntów od właścicieli prywatnych.
Granice Parku Kulturowego wyznaczono w projekcie koncepcyjnym tak, aby minimalizować
interesy prywatnych właścicieli.
W tabeli Nr 3 zamieszczono wykaz działek przeznaczonych pod planowaną inwestycję. Działki te
zlokalizowane są w powiecie wołomińskim w gminie Zielonka (poz. 1-5) i gminie Wołomin (poz. 5-118).
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Tabela 3. Zestawienie działek ewidencyjnych pod budowę Muzeum Wojska Polskiego oddział
w Ossowie – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Lp.

IDENTYFIKATOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

143404_1.0052.162
143404_1.0052.166
143404_1.0052.312
143404_1.0052.313
143404_1.0052.314
143412_5.0026.176
143412_5.0026.388
143412_5.0026.389
143412_5.0026.464
143412_5.0027.175
143412_5.0027.263
143412_5.0027.264
143412_5.0027.265
143412_5.0027.266
143412_5.0027.267
143412_5.0027.268
143412_5.0027.269
143412_5.0027.270
143412_5.0027.271
143412_5.0027.272
143412_5.0027.273
143412_5.0027.274
143412_5.0027.275
143412_5.0027.276
143412_5.0027.277
143412_5.0027.278
143412_5.0027.279
143412_5.0027.280
143412_5.0027.281
143412_5.0027.282
143412_5.0027.283
143412_5.0027.284
143412_5.0027.285
143412_5.0027.286
143412_5.0027.287
143412_5.0027.288
143412_5.0027.289
143412_5.0027.290
143412_5.0027.291

NUMER
OBRĘB
POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
DZIAŁKI EWIDENCYJNY CAŁEJ DZIAŁKI
POD
2
[m ]
INWESTYCJĘ [m2]
162
166
312
313
314
176
388/1
389
464
175
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

5-60-02

OSSÓW-02

OSSÓW-03

58 660
93 539
37 959
15 628
281 344
17 781
30 541
7 416
1 508
5 929
623
656
595
535
462
493
636
681
608
361
340
568
541
968
1 075
823
732
413
338
478
487
769
964
378
1 389
1 390
420
420
841

7 963
3 102
37 959
3 477
15 506
1 158
847
726
311
5 929
66
70
77
95
86
81
73
73
65
42
38
67
71
146
196
216
206
119
123
161
171
240
384
144
577
625
197
201
415
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

143412_5.0027.292
143412_5.0027.293
143412_5.0027.294
143412_5.0027.295
143412_5.0027.296
143412_5.0027.297
143412_5.0027.298
143412_5.0027.299
143412_5.0027.300
143412_5.0027.301
143412_5.0027.302
143412_5.0027.303
143412_5.0027.304
143412_5.0027.305
143412_5.0027.306
143412_5.0027.307
143412_5.0027.308
143412_5.0027.309
143412_5.0027.310
143412_5.0027.311
143412_5.0027.312
143412_5.0027.313
143412_5.0027.314
143412_5.0027.315
143412_5.0027.316
143412_5.0027.317
143412_5.0027.318
143412_5.0027.319
143412_5.0027.320
143412_5.0027.321
143412_5.0027.322
143412_5.0027.323
143412_5.0027.324
143412_5.0027.325
143412_5.0027.326
143412_5.0027.327
143412_5.0027.328
143412_5.0027.329
143412_5.0027.330
143412_5.0027.331
143412_5.0027.332
143412_5.0027.333
143412_5.0027.334

292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334

OSSÓW-03

862
409
423
967
1 615
1 595
775
778
859
935
1 643
1 437
2 882
1 324
1 331
653
648
846
827
838
841
1 077
865
857
1 511
2 059
1 095
1 099
1 421
2 109
1 897
1 294
1 112
1 032
1 242
753
818
1 491
1 411
1 409
1 367
1 617
1 655

443
212
227
552
946
1 595
775
778
859
935
1 643
1 437
2 882
1 324
1 331
653
648
846
827
583
579
722
715
709
696
1 295
688
682
868
1 266
1 055
662
659
605
648
399
450
778
703
688
648
858
825
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83 143412_5.0027.335
84 143412_5.0027.336
85 143412_5.0027.337
86 143412_5.0027.338
87 143412_5.0027.339
88 143412_5.0027.340
89 143412_5.0027.341
90 143412_5.0027.342
91 143412_5.0027.343
92 143412_5.0027.344
93 143412_5.0027.354
94 143412_5.0027.355
95 143412_5.0027.356
96 143412_5.0027.357
97 143412_5.0027.358
98 143412_5.0027.359
99 143412_5.0027.360
100 143412_5.0027.361
101 143412_5.0027.362
102 143412_5.0028.173
103 143412_5.0028.174
104 143412_5.0028.175
105 143412_5.0028.176
106 143412_5.0028.177
107 143412_5.0028.178
108 143412_5.0028.179/2
109 143412_5.0028.180
110 143412_5.0028.181
111 143412_5.0028.182
112 143412_5.0028.183
113 143412_5.0028.185
114 143412_5.0028.186
115 143412_5.0028.187
116 143412_5.0028.188
117 143412_5.0028.189
118 143412_5.0028.295

335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
354
355
356
357
358
359
360
361
362
173
174
175
176
177
178
179/2
180
181
182
183
185
186
187
188
189
295

OSSÓW-03

OSSÓW-04

3 509
4 566
1 731
1 001
1 854
1 372
649
1 154
1 104
2 040
4
30
51
40
34
52
45
62
3
4 237
2 334
1 219
582
591
551
1 340
769
623
636
645
1 999
2 146
2 323
2 252
2 311
13 624

1 693
1 999
442
413
338
223
164
219
1 104
894
4
30
51
40
34
52
45
62
3
867
317
94
58
61
80
194
86
81
82
78
208
270
247
174
123
1 123

Planowana inwestycja na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1073) jest inwestycją celu publicznego.
W związku z powyższym przewiduje się wykup lub wywłaszczenie części działek przeznaczonych
pod inwestycję, przy współudziale władz gminnych i służb prawniczych.
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7.5.2 Założenia konserwatorskie i wystawiennicze
Projektując pomieszczenia Muzealne Wykonawca winien uwzględnić, że gabloty, w których
będą prezentowane obiekty zabytkowe w Muzeum Bitwy Warszawskiej powinny być klimatyzowane
w sposób pasywny. Zabytki, które nie wejdą na ekspozycję stałą przechowywane w pomieszczeniach
magazynowych Muzeum w warunkach klimatycznych określonych poniżej, bez dostępu światła
dziennego i promieniowania UV. Zabytki ułożone w szafach bądź regałach w wykonanych
z bezkwasowego kartonu lub papieru – pudłach, kopertach, czy segregatorach w zależności od rodzaju
i formy przedmiotu. Pomieszczenia magazynowe muszą być zamykane i plombowane, a także
monitorowane pod względem warunków klimatycznych i spraw przeciwpożarowych. Dostęp do
magazynów będą mieli jedynie ściśle określeni pracownicy muzeum odpowiedzialni za dane zbiory.
Tabela 4. Optymalne wartości parametrów klimatu dla wnętrz muzealnych
Materiał
Temperatura Wilgotność
Natężenie
[°C]
względna [%]
światła [lux]
Obrazy olejne
55 ± 5
do 200
Drewno
55 ± 5
do 200
Papier (ryciny, rysunki)
50 ± 5
do 50
Materiały foto.
50 ± 5
do 50
Gips
do 50
300-500
Metal
do 45
300-500
Szkło
50
300-500
18-20
Tkanina
50 ± 5
do 50
Laka
50-60
do 200
Skóra
55 ± 5
do 200
Kość słoniowa
40
do 50
Pastele
50 ± 5
do 50
Emalia
40-50
do 200
Jedwab
50 ± 5
do 50
Wykonawca winien zastosować się do zaleceń Smithsonian Institution w Waszyngtonie co do
optymalnych warunków mikroklimatu w muzeach, warunki klimatyczne w tych salach, które
powinny spełniać następujące normy – temp. 21±2ºC, wilgotność względna 45±8% i powinny
być pozbawione światła dziennego (promieniowanie UV i IR).
W przypadku Muzeum Bitwy Warszawskiej przyjęto, że temperatura wynosić będzie 18-20°C,
wilgotność względna 50% ± 5%.
Podstawowym założeniem ekspozycji muzealnej jest umieszczenie wszystkich obiektów trójwymiarowych w szczelnych gablotach. Wyjątkiem mogą być obiekty wielkogabarytowe umieszczone
na salach (samochody, działa, lufy armatnie).
Sale wystawowe pozbawione oświetlenia dziennego, a zastosowane oświetlenie wewnętrzne
również pozbawione promieniowania UV oraz o natężeniu dostosowanym do rodzaju prezentowanego
zabytku. Oświetlenie LED.
Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne w całym gmachu wyposażone powinny być w filtry
gwarantujące emisję do sal wystawowych i magazynów powietrza o absolutnej czystości,
pozbawionego pyłów i środków chemicznych. Stałe utrzymywanie instalacji klimatycznej
i wentylacyjnej w czystości mikrobiologicznej.
Warunki w strefie ekspozycji – system rozdziału powietrza w pomieszczeniu.
Rozdziału powietrza w pomieszczeniu elementów nawiewnych i wywiewnych:
 prędkość powietrza w strefie ekspozycji wyrównana 0,2 m/s,
 równomierny rozkład temperatury i wilgotności względnej powietrza w obrębie kolekcji.
 ochrona akustyczna instalacji,
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System urządzeń monitorujących warunki klimatyczne w salach wystawowych (dane zbierane
z czujek umieszczonych w różnych miejscach sal, gablotach, witrynach), przesyłane powinny być do
serwera, gdzie są gromadzone, zapisywane i analizowane.
Sale wystawowe odcięte od oświetlenia zewnętrznego, powinny być wydzielone przegrodami tak,
by stanowiły odrębną przestrzeń możliwą do zamknięcia w czasie, gdy pozostała część Muzeum
normalnie pracuje. Konsultacje prac projektowych z Narodowym Instytutem Muzealnictwa.
Sale wystawowe powinny być stale monitorowane przez system ochrony pożarowej, nadzoru
CCTV jak i sygnalizacji napadu i włamania, kontroli dostępu i kontroli warunków klimatycznych.
systemu antykradzieżowego, zintegrowanego z czujnikami zainstalowanymi w gablotach
z najcenniejszymi zabytkami. System gaszenia sal powinien być oparty o mgłę wodną ,,suchą”.
 sale wystawy wyposażone w elementy konstrukcyjne służące do wprowadzenia dużych
gabarytowo obiektów o udźwigu min. 250 kg.
 sale wystawy w podłodze powinny zostać wyposażone w floorboxy zarówno do podłączeń
elektrycznych jak i do sterowania ekspozycją,
 instalacja gazowa w magazynach,
 instalacje wodne, c.o. podstropowe biegnące tranzytem przez sale wystawowe zabezpieczone
przed ewentualnymi skutkami rozszczelnienia.
7.5.3 Uzbrojenie terenu
W istniejącym pasie drogowym znajduje się sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna oraz
energetyczna i telekomunikacyjna wraz z oświetleniem drogowym. Do obowiązków Wykonawcy
należeć będzie zaprojektowania i wykonanie budowy nowych lub przebudowy istniejących sieci
według poniższych wymagań.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami obsługującymi budynek Muzeum i sanitariaty
koszarowe, z przepompownią ścieków sanitarnych ze zbiornika bezodpływowego, z przepompownią
wód drenażowych oraz budową odwodnień parkingów zewnętrznych wraz z separatorami
ropopochodnymi.






7.6

Sieć wodociągowa:
projekt i budowa sieci wodociągowej dla potrzeb sanitarnych, gospodarczych oraz
przeciwpożarowych do obsługi Muzeum z częściowym gromadzeniem wody pożarowej
w przeciwpożarowym zbiorniku wewnętrznym o pojemności do 200m3.
budowa zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy
ppoż.
Sieć gazowa:
ewentualna budowa przyłącza gazowego do potrzeb kotłowni gazowej (opcja) po otrzymaniu
warunków technicznych wydanych przez PSG.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Koncepcja łączy architekturę Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. z krajobrazem w sposób
ukazujący skalę zwycięstwa, kontynentalną i globalną. Koncepcja Wrót Bitwy Warszawskiej
umożliwia realizację przedsięwzięcia etapami.
Zamawiający wymaga, aby:
a) zastosowane rozwiązania konstrukcyjne w przypadku budynków i budowli miały zapewnioną
między-remontową trwałość nie krótszą niż 30 lat,
b) zastosowane nawierzchnie utwardzone miały zapewnioną między-remontową trwałość co
najmniej 20 lat,
c) sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania zapewniały
bezawaryjne użytkowanie w okresie co najmniej 30 lat; zastosowany osprzęt i przybory
instalacyjne zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie nie krótszym niż 20 lat,
d) elementy małej architektury spełniały wymóg bez serwisowego funkcjonowania co najmniej
5 lat.
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7.7

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy kierować się:
wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, treścią opracowań
stanowiących załączniki do niniejszego PFU oraz zapisami niniejszego PFU.
Wykonawca powinien się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości robót zawarte w PFU są
orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Rozwiązania
wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy.
7.7.1

Budynek Muzeum Bitwy Warszawskiej z podjazdem i wejściem honorowym, wewnętrznym
parkingiem oraz garażem
Budynek wieńczy szczyt projektowanego wzniesienia, na które od strony obu Masztów Stulecia
prowadzi Aleja Zwycięstwa. Muzeum stanowi zwornik dwóch przestrzeni otwartych. Północnej –
wejściowej od strony ul. Matarewicza z wznoszącym się na poziom głównego wejścia podjazdem dla
VIP-ów, schodami ( „oślimi”- pochyłymi, na 3 kroki) na osi i drogi na poziomie terenu prowadzącej
do parkingów otwartych i krytych, garażu i pozostałych pomieszczeń technicznych i magazynowych,
w tym – służących grupom rekonstrukcyjnym, wojsku etc. Południowa elewacja jest już architekturą
niekubaturową, w której tylko okno i taras trybuny honorowej stanowi zamkniętą część budynku.
Pokazuje to wizualizacja trybun ziemnych i pola rekonstrukcji Bitwy.
Budynek Muzeum stanowi przestrzenną ramę dla krajobrazu całego Parku Kulturowego. Sposób
skonfigurowania funkcji i grupowania doświetleń w elewacjach wschodniej i zachodniej ma służyć
temu efektowi. Z kolei mega-witryna elewacji północnej nie jest przeszkodą dla wyciemnienia
ekspozycji ze względu na głębokość budynku na kierunku północ-południe. Pas przy przeszklonej
elewacji stanowić ma tylko kuluar właściwej ekspozycji.
Opisany układ przestrzenny pozwala, a nawet nakazuje oddzielić fazę konstrukcji stanu surowego
(wylewanych ścian oporowych zachodniej, południowej wschodniej i wewnętrznych podpór
niosących mega-ramę oraz montażu sprężonych elementów prefabrykowanych) od prac terenowoziemnych, jakimi są trybuny z przedpolem aż do stawów od południa i wschodnia i zachodnia część
nasypu z Aleją Zwycięstwa.
Układ funkcjonalny
Układ funkcjonalny opisany w szczegółowym spisie pomieszczeń (pokazany na rysunkach
rzutów Muzeum nr. 25,26,27,28,29) sprowadza się do jednej kondygnacji technicznej na poziomie
terenu i dwóch kondygnacji przestrzeni ekspozycyjnej z centralnym dwupoziomowym patio we
wnętrzu. We wschodniej i zachodniej części kondygnacji +1 i +2 zawierają pomieszczenia
obsługujące (jak administracja, przewodnicy, pracownie etc). Te boczne bloki mieszczą klatki
ewakuacyjne z dźwigami i sanitariaty. O szczegółowych podziałach biur i pracowni czy magazynów
zdecyduje
Zamawiający
w fazie projektu budowlanego. Na poziomie wejścia w centrum znajduje się hall z szatniami, po lewej
– kawiarnia z tarasem, a po prawej sklep/księgarnia. O ich finalnym wykończeniu wnętrz
i wyposażeniu zadecydują wybrani operatorzy lub Zamawiający. Położenie dużego audytorium
i mniejszego, dużego dźwigu panoramicznego i układ pozostałych funkcji pokazany został na
rysunkach (rys nr. 26, 27).
Poziom 0. – Poziom zaplecza technicznego, parkingów, magazynów, archiwów, warsztatu. Zaplecze
socjalno-sanitarne dla wojska i grup rekonstrukcyjnych.
Poziom +1. – Hall wejściowy z ekspozycją czasową i stałą oraz podstawowymi funkcjami
obsługującymi. Sale (kinowa, konferencyjna), kawiarnia z zewnętrznym tarasem, sklep muzealny.
Dostęp dla niepełnosprawnych rampą 6%, dojazd VIP, reprezentacyjne schody.
Poziom +2. – Drugi poziom stałej ekspozycji z widokiem na północną i południową część pola Bitwy
Warszawskiej oraz lożą honorową. Pomieszczenia obsługujące: biura, sale edukacyjne. W centrum
dwupoziomowe patio z górnym doświetleniem.
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Poziom +3. – Zadaszony taras dla zwiedzających wzgórze, na które prowadzi ze wschodu i zachodu
Aleja Zwycięstwa. Amfiteatr na 200 osób z opuszczanym ekranem dla projekcji. Na proscenium
w rysunku posadzki mapa Europy z pionkami do przesuwania. Niezbędne funkcje obsługujące: kiosk
dla turystów i toalety. Piony komunikacyjne na poziom techniczny nad bocznymi pylonami, na
których pośrednich stropach umieszczone są urządzenia techniczne niewidoczne w sylwecie budynku.
Droga pożarowa o normatywnym spadku prowadzi w kierunku wschodniego Masztu Stulecia.
Pawilon Wejściowy Ogrodu Pamięci Poległych
Pawilon znajduje się na osi ronda Placu Centralnego otoczonego żelbetową Kolumnadą składającą
się z trzech części. Kolumnada stanowi zadaszenie szerokości min. 6m i wysokości netto ok. 4,5m.
Fragment kolumnady i Pawilon Wejściowy do Parku Kulturowego ma geometrię określoną w PZT
i mieści się w całości na działce gminnej nr 175, 176, 388/1, 389, 464. Na osi Pawilonu jest wejście
do otoczonego murem Ogrodu Pamięci Poległych. Zachodnia część Pawilonu mieści makietę całego
Parku Kulturowego Wrota Bitwy Warszawskiej, a wschodnia część stację średniego napięcia i toalety
dla zwiedzających. Szczegółowy program części publicznych i układu wnętrza określi Zamawiający w
trakcie projektowania. Obrys i architektura Pawilonu powinna być zaprojektowana jako kontynuacja
Kolumnady Placu Centralnego w sposób określony w PFU. Podobnie opisana dalej memorialna część
założenia Ogrodu Pamięci Poległych z kaplicą przy północnym wejściu do Ogrodu.
7.7.2 Zagospodarowanie terenu
Wszystkie obiekty ujęte w opracowaniu należy dostosować dla potrzeby osób niepełnosprawnych
(w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich), podjazdy oraz rozwiązania techniczne
i urządzenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.(Dz.U. 2015 poz. 1422).
Drogi wewnętrzne i ścieżki rowerowe
Drogi wewnętrzne – zarówno Aleja Zwycięstwa jak dwie drogi dojazdowe do Masztów
Zwycięstwa – nie są konwencjonalnymi drogami ruchu kołowego z dwóch powodów. Po pierwsze,
muszą (stąd betonowe nawierzchnie i duża wytrzymałość, także dwóch konstrukcji mostowych)
przyjąć także ruch pojazdów wojskowych. Po drugie, stanowią bardziej drogi masowego ruchu
pieszego zwiedzających niż dojazdy samochodów, w szczególności osobowych; dwa dojazdy do
Masztów stanowią tylko dojazd do parkingów. Z przyczyn zarówno ruchowych, jak i estetycznokompozycyjnych na wszystkich wymienionych ciągach jezdnych nie będzie wydzielony chodnik dla
pieszych i nie będą one miały statusu dróg o strefie ruchu ograniczonym i spowolnionym.
Droga serwisowo-parkingowa w poziomie terenu stanowiąca południowe ograniczenie nasypu Alei
Zwycięstwa powinna powstać w fazie budowy dla prawidłowej obsługi czterech osobnych części
przedsięwzięcia (Masztów, Muzeum, południowych trybun ziemnych i samego nasypu).
Ścieżki pieszo-rowerowe będą wykonane z nawierzchni tradycyjnej makadam (dwie uwałowane
warstwy tłucznia). Skośne ciągi pieszo-rowerowe na skarpach Alei będą dzięki temu mniej narażone
na różnice osiadania. Ścieżki w terenie zaś, dzięki nawierzchni z tłucznia będą naturalniej wpisywały
się w krajobraz.
Dwa mosty żelbetowe na osi Masztów, dwie półki pieszo-rowerowe w przepustach oraz dwa
mostki drewniane na betonowych przyczółkach stanowią niezbędne uzupełnienie zapewniające
drożność i płynność dojazdów i dojść dla masowego ruchu kołowego i pieszego na terenie inwestycji
objętym PZT.
Droga pożarowa
Do budynku Wykonawca zapewni drogę pożarową zgodnie z wymaganiami ppoż. Droga pożarowa
powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku (co wskazano na planie zagospodarowania
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przestrzennego rys. 15), przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej powinna być oddalona od ściany
budynku o 5-15 m.
Od drogi pożarowej do wejść do budynku zapewnić należy utwardzone dojścia o szerokości co
najmniej 1,5 m i długości nie większej niż 50 m. Minimalna szerokość drogi pożarowej powinna
wynosić co najmniej 4 m, a jej nachylenie podłużne nie może przekraczać 5 %.
7.7.3 Stacje średniego napięcia SN
 Na terenie Inwestycji znajdują się trzy stacje średniego napięcia (SN), wszystkie zasilone
liniami SN-15kV z sieci ZE PGE.
 Zasilanie podstawowe do budynku Muzeum doprowadzone jest do wydzielonej 3-polowej
rozdzielnicy SN-15kV w izolacji SF6 należącej do ZE PGE, realizowanej w II przedmiocie
odbioru.
 Zasilanie rezerwowe dla odbiorów budynku Muzeum stanowi linia kablowa nN
wyprowadzona ze stacji ST-1 zlokalizowanej w Pawilonie Wejściowym przy Ogrodzie
Pamięci Poległych, zasilonej z odrębnej od zasilania podstawowego sieci ZE.
 Stacja ST-2 zlokalizowana w pobliżu parkingów zasilona linią SN z sieci ZE PGE. w pobliżu
oczyszczalni ścieków
 Stacje ST-1 oraz ST-2 realizowane w I przedmiocie odbioru

8

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
z określeniem standardów wykończenia inwestycji
a. Zamawiający wymaga całkowitego wykończenia przestrzeni publicznych w standardzie
dostosowanym do wymogów budynku muzealnego określonych w pkt. 7.5.2 str. 92
następnych Założeń Zamawiającego. Całkowite wykończenie nie obejmuje wyposażenia
w meble czy urządzenia specjalistyczne (rzutniki, kamery, oświetlenie ekspozycyjne,
oświetlenia sceny audytorium, instalacje do audio, aparatury do widowisk „światło i
dźwięk”, ustrojów akustycznych, czujek ruch, kontaktorów, instalacji CCTV itp.)
b. Instalacje zewnętrzne i wewnętrzne oraz sieci będą kompletne z punktu widzenia norm
przewidzianych dla poszczególnych pomieszczeń i ich funkcji, kosztów eksploatacji,
kontroli dostępu (w zakresie okablowania i tylko do oddzielenia części publicznej od
niepublicznej) i pozwolenia na użytkowanie. Kompletne rozprowadzenie sieci
wewnętrznych np. centralnego ogrzewania (pompa ciepła), wody (z własnego ujęcia),
wprowadzona będzie automatyka sterowania klimatyzacją i wentylacją oraz BMS
(Building Management System).
c. Pomieszczenie takie jak kawiarnia, czy księgarnia/sklep muzealny dla odrębnych najemców
będą miały doprowadzone media zapewniające najwyższy standard. O aranżacji
wnętrzarskiej, technologii kuchni, wyposażenia czy urządzeń klimatyzacyjnych zdecyduje
Zamawiający.
d. Fasady, dachy i posadzki zewnętrzne będą kompletnie wykończone łącznie z zielenią
urządzoną w otoczeniu budynku i w granicach PZT.
e. Klimatyzację należy przewidzieć dla: foyer wejściowego, ekspozycji z aneksami
edukacyjnymi, sal konferencyjnych, audytoriów, biur, serwerowni, kawiarni, księgarni
i sklepu muzealnego.
f. Ewakuacyjne klatki schodowe, dźwigi osobowo-towarowe, schody reprezentacyjne i ciągi
komunikacyjne, sanitariaty będą wykończone i wyposażone w sposób finalny.
g. Zabezpieczenia pożarowe oraz zbiornik sieci hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
pompowni ppoż, gaszenie mgłowe (tryskacze) oraz gaszenie gazowe magazynów.
h. Instalacje teletechniczne będą wykonane w zakresie wymaganym przepisami, aby
budynek mógł uzyskać pozwolenie na użytkowanie

Opis wymagań obejmuje warunki projektowania i wykonania poszczególnych obiektów budowlanych,
odniesione do charakterystycznych (wiodących) elementów budowli.
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile
w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

8.1

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Projektowane maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne. Brak kondygnacji kwalifikowanych, jako
kondygnacje podziemne.
Wysokość budynku - poniżej 25 m. Ze względu na wysokość budynek kwalifikować się będzie do
grupy budynków średniowysokich.
W budynku występować będą głównie strefy zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi
ZL I (kondygnacje wystawowe nadziemne). Ze względu na przeznaczenie, niektóre pomieszczenia
będą kwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (biura) oraz jako strefy pożarowe PM
(pomieszczenia techniczne, garaż).
Na każdej z kondygnacji przewiduje się pomieszczenia przeznaczone dla jednoczesnego pobytu ponad
50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami.
8.1.1 Ocena zagrożenia wybuchem
W budynku nie będą prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć
mieszaniny wybuchowe, jak również nie są w nim lub jego obrębie magazynowane tego typu
materiały.
8.1.2

Klasa odporności pożarowej budynku i klasa odporności ogniowej elementów budowlanych
oraz stopień rozprzestrzeniania ognia
Budynek zaprojektować należy co najmniej w klasie odporności pożarowej „B”
 główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, ramy, podciągi) R 120
 strop oddzielenia ppoż. REI 60.
8.1.3 Strefy pożarowe, oddzielenia przeciwpożarowe
Dla budynku średniowysokiego (SW), limit powierzchni strefy pożarowej ZL I wynosi 5000 m2.
Ściany oddzielenia przeciwpożarowego, zaprojektować należy w klasie odporności ogniowej co
najmniej REI 120.
8.1.4 Warunki ewakuacji
Ewakuacja powinna być zaprojektowana i wykonana pionowymi drogami ewakuacyjnymi przez co
najmniej 2 klatki schodowe z dwoma biegami schodów, każdy szeroki na co najmniej 1,2m ze
spocznikiem o szerokości co najmniej 1,5m. Ewakuacja z klatek schodowych poprzez wydzielony
pożarowo korytarze bezpośrednio na zewnątrz.
Długości przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach, z zastrzeżeniem możliwości prowadzenia
ewakuacji przez maksymalnie trzy pomieszczenia, nie przekracza dopuszczalnej długości 32m
(z uwzględnieniem braku aranżacji w fazie deweloperskiej). Szerokości przejść ewakuacyjnych w tych
pomieszczeniach nie mniejsze niż 0,9m. Długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym dojściu nie
dłuższa niż 10m, przy co najmniej dwóch dojściach – 40 m dla najkrótszego.
Szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych co najmniej 1,4m oraz 1,2m dla korytarzy poznaczony do
ewakuacji do 20 osób. Skrzydła drzwiowe w pozycji otwartej lub zamkniętej, nie mogą zawężać
szerokości użytkowej dróg ewakuacyjnych.
8.1.5
Wytyczne dla instalacji technicznych i przeciwpożarowych
W budynku Muzeum Wykonawca zaprojektuje i wykona wyposażenie, w co najmniej następujące
instalacje i urządzenia przeciwpożarowe:
 o ile budynek Muzeum nie zostanie wyznaczony przez Generalnego Konserwatora Zabytków
w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej jako wymagający
zastosowania stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas
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środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru; to nie
przewiduje się potrzeby instalacji takiego systemu;
oczekiwaniem Zamawiającego zgodnie z notą uzgodnień z dnia 25.09.2017 r. jest zabezpieczenie
przeciwpożarowe zbiorów w Muzeum za pomocą instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej;
biorąc pod uwagę doświadczenia autorów PFU w stosowaniu tego typu instalacji (szczególnie
w aspekcie współdziałania instalacji mgły wodnej z instalacją oddymiania mechanicznego), zaleca
się dokładną analizę typu przestrzeni, w których stosowana miałaby być instalacja. Zaleca się
w przestrzeniach gdzie instalacja mgły mogłaby nie działać poprawnie (w przypadku interakcji
z instalacją oddymiania mechanicznego) rozważenie dopuszczenia alternatywnych instalacji, np.
samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych tryskaczowych.
Uwaga: zarówno instalacja tryskaczowa jak i wysokociśnieniowej mgły wodnej nie jest
wymagana w projektowanym obiekcie obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
oczekiwaniem Zamawiającego zgodnie z ww. notą uzgodnień jest także użycie systemu gaszenia
gazowego magazynów, z uwagi na wielkość kubatury pomieszczeń magazynu i archiwum. Zaleca
się rozważenie dopuszczenia możliwości zastosowania alternatywnych instalacji gaśniczych, np.
gaszenia mgłą wodną,
system sygnalizacji pożarowej (ochrona całkowita), w pomieszczeniach magazynu zbiorów
i wystawowych Wykonawca wykona jako instalację umożliwiającą wykrycie pożaru w jego
bardzo wczesnej fazie rozwoju, np. opartą o systemy zasysające,
dźwiękowy system ostrzegawczy,
instalacja wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi z wężem półsztywnym
DN 25 – w strefach pożarowych ZL i DN 33 – w strefa pożarowych garażu; instalacja zasilana
będzie ze zbiornika ppoż.,
przeciwpożarowy podziemny zbiornik wodny wraz z pompownią przeciwpożarową, minimalna
pojemność zbiornika zgodnie z osobnym opracowaniem,
przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP),
klatki schodowe należy wyposażyć w urządzenia zapobiegające zadymieniu,
awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych zapewniające poziom natężenia
oświetlenia na podłodze nie mniejszy niż 1 lx, 0,5 lx na powierzchniach otwartych i 5 lx przy
urządzeniach przeciwpożarowych znajdujących się poza drogami ewakuacyjnymi,
budynek należy wyposażyć w instalację odgromową o zakresie ochrony podstawowej.

8.1.6 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
Dla budynku Muzeum niezbędna jest ochrona co najmniej dwoma hydrantami DN 80 o wydajności
łącznej 20 l/s. Należy stosować hydranty zewnętrzne DN 80 o wydajności nominalnej co najmniej 10 l/s
przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa. Nowe hydranty lokalizować nie dalej niż 75m od chronionych
budynków i nie bliżej niż 5m od ściany budynku, a także nie bliżej niż 15m od zewnętrznej krawędzi
jezdni drogi i ulicy. W związku z brakiem sieci wodociągowej w miejscu inwestycji o odpowiedniej
wydajności, proponuje się zapewnienie zbiornika wewnętrznego przeciwpożarowego o pojemności co
najmniej 200m3 wraz z pompownią dla potrzeb zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia
pożaru oraz zasilania hydrantów wewnętrznych.

8.2

Konstrukcja

8.2.1 Obciążenia obiektów
Obliczenia konstrukcji żelbetowej wykonać dla stanów granicznych nośności stosując
podstawowe i wyjątkowe kombinacje obciążeń w oparciu o PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2:
Projektowanie konstrukcji z betonu lub równoważną.
Obciążenia stałe od ciężarów własnych materiałów konstrukcyjnych ustalić w pozycjach
obliczeniowych stosując odpowiednie współczynniki.
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Do obliczeń konstrukcji stropów przyjąć wartości charakterystyczne obciążeń użytkowych
(zgodnie z PN-EN 1991-1-1.2002 lub równoważną oraz z uwzględnieniem umieszczenia w obszarach
ekspozycji wyposażenia wojskowego ( armaty, pojazdy wojskowe).
8.2.2 Materiały
Konstrukcja żelbetowa
Klasy betonu - konstrukcje monolityczne:
– beton podkładowy C12/15,
– beton konstrukcyjny C30/37,
– beton konstrukcji prefabrykowanych C50/60.
Klasy stali zbrojeniowej dla żelbetowych elementów monolitycznych:
– zbrojenie główne A-IIIN (klasa ciągliwości C)
– zbrojenie rozdzielcze, strzemiona A-IIIN,
Klasy stali zbrojeniowej dla żelbetowych elementów monolitycznych:.
Stal aktywna:
– cięgna sprężające 7-mio drutowe o średnicy 12,5mm, nominalna wytrzymałość na rozciąganie
1860 MPa,
– cięgna sprężające 7-mio drutowe o średnicy 9,3 mm, nominalna wytrzymałość na rozciąganie
1860 MPa.
Konstrukcje drewniane
Klasa wytrzymałości drewna klejonego- nie mniejsza niż GL28H (do ustalenia na etapie
projektowania)
8.2.3 Otulina prętów zbrojeniowych
Otulina prętów określono zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1992-1-1 oraz PN-EN 1992-1-2 lub
równoważnymi. Grubość otuliny, dobrano odpowiednio dla średnic zbrojenia i klasy betonu
z uwzględnieniem warunków środowiskowych i wymaganej odporności ogniowej każdego elementu
żelbetowego.
8.2.4 Założenia techniczne dla obiektów inżynierskich
Mosty i tunel zaprojektować i wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735, z późn. zm.); Mosty drewniane
zaprojektować zgodnie z klasą techniczną drogi, ale nie mniej niż na klasę obciążenia B.
Układ statyczny: Obiekty jednoprzęsłowe o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej.
Posadowienie: pośrednie, wybór sposobu posadowienia obiektu powinien wynikać z dokumentacji
geotechnicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017
poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).
Konstrukcja nośna przęseł: belkowa.
Tunel i nisze na toalety wykonać w konstrukcji żelbetowej monolitycznej lub prefabrykowanej.
8.2.5 Założenia techniczne dla dróg
Na nawierzchnie stosować beton o klasie wytrzymałości na
 ściskanie wg PN-EN 206-1 lub równoważnej, nie niższej niż: C30/37
 kategoria mrozoodporności wg PN-EN 13877-2 lub równoważnej (dla GWN oraz JWN), nie
niższa niż FT1 (wg.) PKN-CEN/TS EN 12390-9 lub równoważnej
 grupa nośności podłoża – G1
W przypadku otrzymania słabego podłoża gruntowego o grupie nośności G2, G3 lub G4 należy
zastosować odpowiednio wymianę gruntu lub wzmocnienie tak, aby uzyskać grupę nośności G1.
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W przypadku gruntu dla podłoża G3 i G4 zaleca się zastosowanie geosyntetyku lub wzmocnienie
poprzez stabilizację. Zabiegi, wzmacniające podłoże naturalne do tzw. ulepszonego podłoża, powinny
doprowadzić do uzyskania na poziomie układania podbudowy na-wierzchni wtórnego modułu
odkształcenia E2 = 100 MPa oraz wskaźnika zagęszczenia 1.00.
8.2.6 Założenia techniczne dla dróg pieszo-rowerowych
Nawierzchnię Wykonawca zaprojektuje i wykona z warstw kruszyw jednofrakcyjnych o stopniowo
malejącym uziarnieniu, klinujących się wzajemnie. Ziarna kruszywa winny być otoczone lub tylko
skropione lepiszczem. Warstwy kruszywa układać i zagęszczać kolejno, począwszy od frakcji
najgrubszej
8.2.7 Dokumentacja hydrogeologiczna
Dokumentacja hydrogeologiczna powinna być wykonywana w związku z projektowaniem
inwestycji mogącej zanieczyścić wody podziemne lub naruszyć stosunki wodne.
Wykonawca uzyska przyjęcie dokumentacji hydrogeologicznej przez właściwy organ administracji
geologicznej.
Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na:
1. Szczególne korzystanie z wód.
2. Szczególne korzystanie z wód obejmuje wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. W przypadku
dróg ściekami są wody opadowe i roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni
zanieczyszczonych dróg i parkingów o trwałej nawierzchni.
3. Wykonanie urządzeń wodnych.
4. Urządzeniami wodnymi są urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu
z nich, w tym: budowle piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, kanały i rowy,
stawy, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód, mury
oporowe. Do urządzeń wodnych zostały zaliczone także rowy drogowe.
5. Odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych.
Wykonawca powinien przewidzieć konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zarówno
na wykonanie ew. obiektów hydrotechnicznych jak i na odprowadzenie ścieków.
Pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń warunków korzystania z wód regionu lub
warunków korzystania z wód zlewni, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani wymagań ochrony zdrowia ludzi,
środowiska oraz dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków, wynikających z odrębnych przepisów.
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być również wydane na
podstawie projektu tych urządzeń, o ile projekt ten odpowiada wymaganiom operatu wodnoprawnego.
Zakres operatu wodnoprawnego powinien być zgodny z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1121).

9

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych
i wskaźników ekonomicznych

Wykonanie robót należy zaprojektować zgodnie z wymaganiem Polskich Norm z uwzględnieniem
wymagań art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. do korzystania w pierwszej kolejności z
norm krajowych przenoszących normy europejskie oraz spełnieniem szczegółowych zasad
określonych w przepisach szczególnych,
Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały
dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i spełniają wymagania polskich
przepisów prawa. W szczególności przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570) i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę
Rady 89/106/EWG. Wymaga się, aby zastosowane materiały spełniały co najmniej dobre i bardzo
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dobre standardy jakościowe i wytrzymałościowe. Wybór rozwiązań materiałowych powinien być
skonsultowany z Zamawiającym.

9.1

Architektura

Układ funkcjonalny budynku oraz jego zewnętrzny wygląd należy zaprojektować na podstawie
projektu autorskiego.
9.1.1 Ściany zewnętrzne
Ściana warstwowa: konstrukcja nośna żelbetowa, termoizolacja
Ściany zagłębione w gruncie żelbetowe z termoizolacją na głębokość przemarzania (min. –1.0m)
9.1.2 Ściany wewnętrzne
Konstrukcja nośna żelbetowa.
Ściany działowe murowane. Nadproża nad otworami drzwiowymi prefabrykowane. Ściany szybu
dźwigowego żelbetowe.
9.1.3 Stolarka i ślusarka
Okna . Ślusarka aluminiowa. System fasadowy i okienno-drzwiowy
Dobrany rodzaj szklenia powinien uwzględniać wymogi bezpieczeństwa, akustyki i wymogi
termiczne wynikające bezpośrednio z norm i przepisów jak również uwzględniać ekspozycje na słońce
pod kątem transmisji i odbicia światła słonecznego oraz energii słonecznej. Przeszklenia drzwi w
fasadach ze szkła hartowanego i klejonego.
Drzwi zew. przeszklone jako element ślusarki aluminiowej. Przeszklenia ze szkła hartowanego
i klejonego. Pozostałe drzwi wejściowe zew. stalowe izolowane termicznie.
Drzwi wew. gładkie, wykończone laminatem przylgowe w ościeżnicach stalowych regulowanych.
Drzwi wew. do pom. toalet łazienek pom. porządkowych-gładkie płycinowe pełne z tworami
wentylacyjnymi.
Drzwi wew. do kabin toaletowych- systemowe z płyt laminowanych.
Ściany działowe i drzwi do kabin w zespołach sanitarnych wysokości 200cm z płyt laminowanych HPL.
9.1.4 Sufity podwieszone
Płyty sufitowe z wełny szklanej pokrytej powłoką akustyczną. Płyty o wym. 60x60, 120x60:
 odporność na wilgoć zgodnie z ISO 4611,
 odporność na ogień – niepalne, niekapiące nieodpadające pod wpływem ognia,
 pochłanialność dźwięku w audytoriach, czytelni, biurach, sali konferencyjnej, sali edukacyjnej
zgodnie z normą PN-B-02151-4:2015-06. Sufity demontowalne.
W sufitach należy zamontować wyłazy rewizyjne, oświetlenie oraz otwory wentylacji mechanicznej.
9.1.5 Podłogi i posadzki
Posadzki przestrzeni publicznych o rysunku podkreślający geometrię wnętrze i jego
wielkoprzestrzenność wg. projektu autorskiego. W przestrzeni wejściowej ekspozycyjnej, kawiarni,
sklepu i księgarni należy ograniczyć się do dwóch materiałów: kamienia i dębiny z parkietu
przemysłowego.
9.1.6 Pozostałe elementy wyposażenia wnętrz
 dwa dźwigi towarowo-osobowe do 650 kg na klatkach schodowych, osobowe min.110x200 cm
 dźwig towarowo-osobowy do 2,5 t (dźwig panoramiczny).
9.1.7 Wykończenie zewnętrzne
Okładzina ścian budynku – systemowa płyta typu ,, Corten”.
Balustrady i detale schodów na osi przestrzeni ekspozycyjnej według projektu autorskiego
i rozwiązujące do dwóch materiałów posadzki: kamienia i dębiny z parkietu przemysłowego.
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9.1.8 Wykończenie wewnętrzne
- tynki cementowo-wapienne
- tynki gipsowe
9.1.9 Zabezpieczenie przeciwilgociowe, termiczne i akustyczne
Na ścianach fundamentowcyh i zagłębionych w gruncie wykonać izolację poziomą oraz pionową
poprzez zastosowanie dwóch warstw papy izolacyjnej termozgrzewalnej
Wykonać izolacje poziome posadzek na gruncie z dwóch warstw papy izolacyjnej termozgrzewalnej
z wywinięciem na ściany
W pom. mokrych toalety, wc, należy zastosować izolację przeciwwodną w postaci folii płynnej.
9.1.10 Izolacje akustyczne
W warstwach stropu międzykondygnacyjnego
 sufit podwieszony o pochłanianiu dźwięku
 stolarka i ślusarka zew. uwzględniająca uwarunkowania zew. i normowe wymogi dla
poszczególnych funkcji
9.1.11 Współczynnik przenikania ciepła U(max) – W/(m2 · K)
 ściany zewnętrzne:
 dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
 okna:
 drzwi zew.:
 podłogi na gruncie:

9.2

0,23
0,18
1,1
1,5
0,30

Konstrukcja

9.2.1

Budynek Muzeum

Grunt i fundamenty
Przy projektowaniu i realizacji fundamentów budowli Wykonawca powinien w szczególny sposób
przestrzegać zaleceń zawartych w dokumentacji geotechnicznej. Fundamenty obiektu muszą zapewnić
w szczególności:
 minimalne i równomierne osiadanie budowli oraz jej stateczność;
 prawidłowe posadowienie na warstwie gruntu o odpowiedniej nośności
Posadowienie budynku Muzeum przewidziano jako pośrednie na palach CFA o średnicy 80 cm
i długościach 12-26 m w zależności od obciążeń i warunków gruntowych. Pale umieszczone pod
słupami konstrukcji głównej. Ostatecznie sposób posadowienia obiektu zostanie określony
w projekcie.
Beton fundamentów ze względu na klasę ekspozycji, uwzględniającą wymaganą trwałość betonu
w rzeczywistych warunkach użytkowania (klasy: XC2, XF1, XA1 lub równoważnej), przyjęto beton
C30/37.
Wykonanie badań wytrzymałości na ściskanie betonu (wg PN-EN 12350 części 1, 2, 7; PN-EN
12390 części 1, 2, 3, 7; PN-EN 206:2014 lub równoważnych) badanie po 3 dniach oraz po 28 dniach
od dnia wbudowania betonu (po 3 próbki dla każdego badania) – szczegóły należy uzgodnić
z Zamawiającym
Fundamenty należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez pomalowanie ich masami
asfaltowymi (rozpuszczalnikowymi) – minimum dwie warstwy (podkład + warstwa wierzchnia lub
środek dwuskładnikowy) (wg PN-B-24620:1998/Az1:2004 lub równoważnej).
Konstrukcja budynku
Za punkt wyjścia przyjęto układ konstrukcyjny szkieletowy żelbetowy, słupowo-belkowy,
prefabrykowany, z udziałem konstrukcji monolitycznych.
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Budynek posiada zwartą budowę i regularną siatkę słupów nośnych w rozstawie osiowym 18m
w kierunku podłużnym i 8,4m w kierunku poprzecznym. Stropy przewidziano na poziomach +5,10m,
+10,20m +15,30 m. Wszystkie stropy muszą umożliwiać umieszczenie ciężkich obiektów
ekspozycyjnych np. armat, pojazdów wojskowych.
Do obliczeń zmiennych budynku Muzeum przyjąć:
1 - strefę obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1 lub równoważnej
Oddziaływania na konstrukcje Część 1-3. Oddziaływania ogólne – obciążenie śniegiem.
2 - strefę obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 lub równoważnej
Oddziaływania wiatru. Część 1-4. Oddziaływania ogólne – oddziaływania wiatru.
1 -strefę przemarzania gruntu wg PN-EN 1997-1-2 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne
lub równoważnej
Obciążenia użytkowe na stropy w budynku Muzeum przyjęto w zależności od funkcji
pomieszczeń:
 Płyta górna
10 kN/ m2
 Archiwa
7,5 kN/ m2
 Pomieszczenia Muzeum
10 kN/ m2
 Schody
4,0 kN/ m2
 Tarasy
5,0 kN/ m2
Strop poziomu +10,20 m zostanie dodatkowo obciążony ruchem pojazdów ciężkich, a ściany od
strony południowej, południowo wschodniej i zachodniej, naporem gruntu od nasypu ziemnego
dochodzącego do 15 m wysokości.
Konstrukcje główną stanowią monolityczne słupy utwierdzone w fundamentowych oraz
prefabrykowane belki, na których rozparte są płyty stropowe kanałowe z betonu sprężonego.
Słupy konstrukcji nośnej żelbetowe, prefabrykowane, wielokondygnacyjne, ze wspornikami
w wymaganych kierunkach, dla oparcia belek. Słupy o przekroju czworokątnym 1,1x1,1m;
0,6x0,6m; 1,5x0,6m oraz okrągłe o średnicy 1,1 m. Połączenie słupów z płytą fundamentową sztywne.
Belki oparcia stropów żelbetowe, prefabrykowane, sprężone o przekrojach prostokątnym,
trapezowym, teowym, dwuteowym, w kształcie litery L. Belki przygotowywane są do zespolenia ze
stropem prefabrykowanym.
Stropy przewidziano prefabrykowane sprężone płyty kanałowe typu AC 320. Standardowa
szerokość prefabrykatu 1,2m. Rozpiętość efektywna stropu do 21,0m. Dla zwiększenia sztywności,
polepszenia efektu tarczy przewidziano warstwę nadbetonu z betonu klasy min. C 30/37
i o minimalnej grubości 5 cm, ze zbrojeniem przeciwskurczowym z siatek (1,88 cm2/mb) lub
z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego.
Płytę na gruncie o grubości 20 cm. zaprojektować na nośność 50kN/m2. Pod płytą zastosować
10cm betonu podkładowego.
Warunki wykonania, układania i pielęgnacji mieszanki betonowej powinny zapewnić
wykonywanym elementom konstrukcyjnym odpowiednie parametry wytrzymałościowe i estetyczne;
W przestrzeniach które nie będą tynkowane i malowane wszystkie widoczne elementy żelbetowe należy
wykonać w sposób szczególnie staranny wykonane jako beton przemysłowy, z wykonaniem kosmetyki lica
betonu. Konstrukcje te, do czasu przekazania do użytkowania, należy skutecznie zabezpieczyć.
9.2.2 Pawilon Wejściowy do Ogrodu Pamięci Poległych
Budynek w konstrukcji żelbetowej monolitycznej, posadowiony bezpośrednio. Stateczność
konstrukcji zapewnia układ wzajemne prostopadłych ścian zwieńczonych stropem. Do obliczeń konstrukcji
obiektu przyjąć obciążenia wg. pkt. 8.2.1 oraz obciążenia użytkowe wynikające z funkcji pomieszczeń.
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9.2.3 Tunel
Parametry takie jak długość i szerokość należy określić, w oparciu o wymagania zawarte
w Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735, z poźn. zm.), jako
standardy minimalne. Pozostałe parametry są dowolne w zakresie obowiązującego prawa.
Wybór sposobu posadowienia obiektu powinien wynikać z dokumentacji geotechnicznej, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332, z poźn. zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.
2012 poz. 463).
Przejście podziemne (tunel) zaprojektować i wykonać jako stalową konstrukcją gruntowo
powłokową wykonywaną z rur spiralnych karbowanych, ze stali ocynkowanej, połączonej śrubami
w arkusze. Do montażu konstrukcji stosować się śruby M20 o długościach uzależnionych od grubości
i liczby łączonych blach. Moment dokręcenia śrub powinien wynosić min. 360 Nm.
Wybór sposobu posadowienia obiektu powinien wynikać z dokumentacji geotechnicznej.
Połączenie konstrukcji z fundamentem, dla zapewnienia szczelności, wykonać przez osadzenie
konstrukcji w gnieździe wykonanym na górnej powierzchni ławy fundamentowej. Szerokość gniazda
powinna wynosić 18-20 cm, a głębokość 10-15 cm.
Wlot i wylot przewodów zukosować zgodnie z nachyleniem nasypu. Skarpę nasypu nad tunelem
umocnić koszami gabionowymi i geowłókniną.
9.2.4 Mostki nad rzeką Długa i Czarna Struga
Moski zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63,poz. 735, z późn. zm.)
Wyboru sposobu posadowienia obiektu powinien wynikać z dokumentacji geotechnicznej, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332, z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.
2012 poz. 463);
Konstrukcję nośną zaprojektować z drewna klejonego z możliwym udziałem profilowych
elementów stalowych. W kierunku podłużnym niweletę pomostu ukształtować w łuku
z wierzchołkiem w środku przęsła.
Z uwagi na charakter obiektu , nie zachodzi potrzeba wykonywania dodatkowych urządzeń
odwadniających.
Przewidzieć wykonanie ochrony powierzchniowej wszystkich elementów betonowych (podpory)
poprzez nałożenie powłok ochronnych.
Konstrukcję stalową kładki oraz wszystkie inne elementy stalowe należy zabezpieczyć przez
ocynkowanie (grubość powłoki metalicznej min. 120um) oraz dodatkowo przez pomalowanie
powłokami ochronnymi na bazie żywic epoksydowych lub poliuretanów (łączna grubość min.
220um).
Na łączniki (śruby i wkręty do drewna) i podkładki stosować należy wyłącznie wyroby systemowe
ze stali nierdzewnej (lub wyjątkowo ocynkowanej
9.2.5 Nasyp ziemny
W zależności od dostępności, potrzeb i projektowanych parametrów mechanicznych, do budowy
nasypu można stosować rozmaite materiały naturalne lub antropogeniczne. Podstawowym parametrem
ekonomicznym dotyczącym doboru rodzaju materiału zasypowego powinna być jego dostępność
w miejscu lub sąsiedztwie wykonywanych robot. Należy przy tym pamiętać, że grunt początkowo
niezdatny do bezpośredniego wbudowania w nasyp po jego modyfikacji może być stosowany bez
ograniczeń. Kryterium technicznym doboru materiału jest osiągnięcie przez niego po zagęszczeniu
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odpowiednich parametrów wytrzymałości, odkształcalności, trwałości i przepuszczalności
hydraulicznej.
Za graniczną wartość liczbową, przy której grunt nadaje się do bezpośredniego wbudowania, należy
przyjąć dla wskaźnika rożnoziarnistości Cu ≥ 4 oraz wskaźnika krzywizny uziarnienia Cc > 1. Wraz ze
wzrostem tych parametrów wzrasta przydatność materiału do użycia w budowlach ziemnych.
Z uwagi na stosowanie w budownictwie kruszyw o rożnym uziarnieniu, właściwościach, a przede
wszystkim właściwościach modyfikowanych na potrzeby danej budowli ziemnej należy przytoczyć
podział kruszyw zgodny z normą PN-EN 12620 lub równoważnej.
Przed rozpoczęciem prac konieczne jest skontrolowanie wskaźnika zagęszczenia (Is) i modułu
odkształcenia wtórnego (E2) gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie projektowanego
podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu
Jeżeli uzyskane wartości okażą się niewystarczające należy dogęścić podłoże. Jeżeli wymagane
wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) i modułu odkształcenia wtórnego (E2) nie będą mogły zostać
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża należy podjąć środki w celu ulepszenia
gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości .
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone
w PN-S-02205:1998 lub równoważnej .
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tabela 5.
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Tabela 5. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998
Przeznaczenie
1

Przydatne
2

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Żwiry i pospółki,
również gliniaste
3. Piaski grubo, średnio
i drobnoziarniste,
naturalne i łamane
4. Piaski gliniaste
Na dolne
z domieszką frakcji
warstwy
żwirowo-kamienistej
nasypów poniżej
(morenowe) o
strefy
wskaźniku
przemarzania
różnoziarnistości
5. Żużle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze
starych zwałów
(powyżej 5 lat)
6. Łupki przywęgłowe
przepalone
7. Wysiewki kamienne
o zawartości frakcji
iłowej poniżej 2%

Na górne
warstwy
nasypów w
strefie
przemarzania

1. Żwiry i pospółki
2. Piaski grubo i średnioziarniste
3. Iłołupki przywęglowe
przepalone, zawierające
mniej niż 15% ziaren
mniejszych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne
o uziarnieniu
odpowiadającym
pospółkom lub żwirom

Przydatne
z zastrzeżeniami
3
1. Rozdrobnione grunty
skaliste miękkie

Treść
zastrzeżenia
4
– gdy pory w gruncie
skalistym będą
wypełnione gruntem lub
materiałem
drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze
– gdy będą wbudowane
gliniaste
w miejsca suche lub
3. Piaski pylaste, piaski
zabezpieczone od wód
gliniaste, pyły piaszczyste i
gruntowych
pyły
i powierzchniowych
4. Piaski próchniczne, z
– do nasypów nie wyższych
wyjątkiem pylastych piasków
niż 3 m, zabezpieczonych
próchnicznych
przed zawilgoceniem
5. Gliny piaszczyste, gliny i
– w miejscach suchych lub
gliny pylaste oraz inne o wL
przejściowo
zawilgoconych
6. Gliny piaszczyste zwięzłe, – do nasypów nie wyższych
gliny zwięzłe i gliny pylaste
niż 3 m: zabezpieczonych
zwięzłe oraz inne grunty o
przed zawilgoceniem lub
granicy płynności wL od 35
po ulepszeniu spoiwami
do 60%
7. Wysiewki kamienne
– gdy zwierciadło wody
gliniaste o zawartości frakcji
gruntowej znajduje się na
iłowej ponad 2%
głębokości większej od
kapilarności biernej gruntu
podłoża
8. Żużle wielkopiecowe i inne – o ograniczonej podatności
metalurgiczne z nowego
na rozpad – łączne straty
studzenia (do 5 lat)
masy do 5%
9. Iłołupki przywęglowe
– gdy wolne przestrzenie
nieprzepalone
zostaną wypełnione
materiałem
drobnoziarnistym
10. Popioły lotne i mieszaniny – gdy zalegają w miejscach
popiołowo-żużlowe
suchych lub są izolowane
od wody
1. Żwiry i pospółki gliniaste
– pod warunkiem ulepszenia
2. Piaski pylaste i gliniaste
tych gruntów spoiwami,
3. Pyły piaszczyste i pyły
takimi jak: cement,
4. Gliny o granicy płynności
wapno, aktywne popioły
mniejszej niż 35%
itp.
5. Mieszaniny popiołowożużlowe z węgla kamiennego
6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartości frakcji
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9.2.6 Drenaż łąki
Teren pomiędzy trybunami ziemnymi, a rzeką Długą i Czarną Strugą stanowi miejsce rekonstrukcji
Bitwy i aby zapewnić możliwość jego wykorzystania zgodnie z planowanym sposobem użytkowania
Wykonawca zobowiązany jest wykonać poniższe prace hydrotechniczne. Należy wykonać regulację
trasy rzeki Długiej na odcinku długości ok. 120 m i Czarnej Strugi na odcinku ok. 120 m
przeprowadzając nową trasę pod uprzednio wykonanymi przepustami (przepusty na te zmiany trasy
stanowią granicę zagospodarowania terenu dla pierwszego przedmiotu odbioru, jakim są Maszty
Stulecia z dojazdami od ul. Matarewicza i zostały opisane w punkcie 7.4.2. Aleja Zwycięstwa, str. 81,
na nasypie z przepustami). Regulacja trasy obu cieków wodnych powinna być połączona
z osuszaniem przyległej łąki przez wykonanie drenażu rurowego z odpływem powyżej średniego
poziomu wody w ciekach. Spadek w sączkach o średnicy 7,5 cm powinien wynosić 0,1%, prędkość w
rurze drenażowej nie mniej niż 30 cm/sek. Projekt powinien zakładać zmianę nachylenia łąki
skorelowaną z widocznością z trybun. Po zdjęciu i zwałce humusu oraz wykonaniu przekopów na
nową trasę obu cieków, należy ułożyć rury drenażowe tak, aby nie groziło im zarastanie korzeniami
istniejących krzewów i drzew. Skarpy na odcinkach nowych tras należy umocnić kiszkami
faszynowymi przybijanymi do dna, wyżej darniować z umacnianiem stoków umocnione geosiatką.
Przed ponownym nałożeniem humusu i odtworzeniem łąki należy ułożyć okablowanie związane
z oświetleniem terenu oraz instalacjami niskoprądowymi służącymi różnym rodzajom widowisk
w tym „światło i dźwięk” z użyciem pary wodnej ze stawów itp.
Zadania hydrotechniczne związane z regulacją trasy cieków i drenażem przyległego terenu wymagają
wykonania operatu wodno-prawnego i zgodnie z Prawem Wodnym pozwolenia wodno-prawnego,
o które należy wystąpić do właściwego starosty.
9.2.7 Drogi o nawierzchni podatnej i półsztywnej
Konstrukcja nawierzchni drogowych podatnych i półsztywnych powinna być wykonana na
odpowiednio przygotowanym podłożu niewysadzinowym grupy nośności G1,
Warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni:
1) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 4cm
2) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – gr. 6cm
3) podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego – gr.16cm
4) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia
kamiennego – 40cm
Droga posiada obustronny krawężnik betonowy typu ulicznego o wymiarach 15x30x100cm.
Krawężnik należy ustawić na ławie betonowej gr. 15 cm z oporem szerokości 15 cm i wysokości
20cm (10cm poniżej górnej krawędzi krawężnika. Nasyp drogowy pod konstrukcję nawierzchni
muszą spełniać wymogi normy PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania”. Oznacza to, że nasyp należy doprowadzić do takiego stanu wprowadzając urządzenia
odwadniające i wzmacniające tak, aby ustabilizować jego konstrukcję oraz tak, aby powierzchnia
robót ziemnych mogła stanowić podłoże konstrukcji nawierzchni.
9.2.8 Nawierzchnia drogi sztywnej
Konstrukcja nawierzchni drogowych winna być wykonana na odpowiednio przygotowanym
podłożu nie wysadzinowym grupy nośności G1, charakteryzującymi się wartościami wskaźnika
zagęszczenia na poziomie 1,0 oraz modułu sprężystości (wtórny moduł odkształcenia) na poziomie
min. 100 MPa.
Warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni:
 Beton cementowy
24 cm
 Grunt stabilizowany cementem 14 cm
 Podłoże naturalne lub ulepszone.
W nawierzchni betonowej wykonać szczeliny skurczowe (pozorne) i konstrukcyjne.
Nasypy drogowe pod konstrukcję nawierzchni muszą spełniać wymogi normy PN-S-02205 „Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” lub równoważnej. Oznacza to, że nasyp należy
doprowadzić do takiego stanu wprowadzając urządzenia odwadniające i wzmacniające tak, aby
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ustabilizować jego konstrukcję oraz tak, aby powierzchnia robót ziemnych mogła stanowić podłoże
konstrukcji nawierzchni.
9.2.9 Drogi pieszo-rowerowe
Wykonawca zaprojektuje i wykona drogi pieszo-rowerowe o nawierzchni tradycyjnej makadam
i szerokości 3,5m. Nawierzchnię należy wykonać z warstw kruszyw jednofrakcyjnych o stopniowo
malejącym uziarnieniu, klinujących się wzajemnie. Ziarna kruszywa zostaną otoczone lub tylko
skropione lepiszczem. Warstwy kruszywa są układane i zagęszczane kolejno, począwszy od frakcji
najgrubszej. Warstwy makadamowe mają strukturę otwartą, dogęszczają się pod wpływem ruchu, lecz
nie uzyskują szczelności.
Do powierzchniowych utrwaleń stosować się emulsje kationowe szybkorozpadowe,
niemodyfikowane lub modyfikowane lub emulsje modyfikowane lateksem. Grys rozsypać
bezpośrednio po natrysku podgrzanej emulsji i wałować walcem ogumionym. Prawidłowo wykonana
warstwa ścieralna powinna mieć jednorodny wygląd i szczelną strukturę dolnej części warstwy
o grubości ¾ najgrubszych ziaren kruszywa oraz szorstką fakturę z wystającymi z lepiszcza
wierzchołkami grysu. Prawidłowo wykonana warstwa ścieralna powinna mieć jednorodny wygląd
i szczelną strukturę dolnej części warstwy o grubości ¾ najgrubszych ziaren kruszywa oraz szorstką
fakturę z wystającymi z lepiszcza wierzchołkami grysu.
Wymagania dla podbudowy wg PN–EN 13242:2004 lub równoważnej .
Moduł wtórnego odkształcenia podłoża pod ww. konstrukcje powinien odpowiadać parametrom
E2≥80 MPa dla dróg pieszo rowerowych z możliwością wjazdu pojazdów służb ratowniczych,
E2≥45MPa dla ciągów ciągów pieszo rowerowych na nasypie.
W przypadku wyników słabszych należy zaprojektować wzmocnienie podłoża – zgodnie z zał. nr
4, pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej [3] z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. 2016, poz. 124 z późn. zm.).
Należy dążyć do projektowania promieni łuków poziomych większych od minimalnych,
a w szczególności zaleca się stosowanie promieni łuków większych od 20,0m.
Pochylenie podłużne ścieżki nie większe niż 5%.
Różnice w poziomie niwelety (progi) nie mogą przekraczać 0,5cm.

9.3

Instalacja elektryczna

Zasilanie podstawowe budynku na SN i rezerwowe na nN – ograniczone do zasilenia odpływów
bezpieczeństwa (odbiory pożarowe, oświetlenie awaryjne). Dodatkowo agregat prądotwórczy
z samostartem przejmie zasilanie tych odbiorów w przypadku awarii obu zasilań z sieci ZE PGE.
Z rozdzielnic nN w stacji PZO (pom. nr 18 na kond. 0) wyprowadzone będą linie kablowe do
szachtów instalacyjnych po prawej i lewej stronie budynku. Na poszczególnych piętrach
zainstalowane będą rozdzielnice piętrowe, które będą zasilać poszczególne pomieszczenia i odbiory.
Agregat prądotwórczy zainstalowany w pom. nr 7. na kond. +3 współpracuje z rozdzielnicą napięcia
gwarantowanego RNG poprzez układ SZR2. Agregat posiada automatyczny układ uzupełniania
paliwa.
Przewody od rozdzielnic zlokalizowanych w elektrycznych szachtach instalacyjnych
rozprowadzone będą w korytkach i drabinkach kablowych w przestrzeni sufitów podwieszonych (tam
gdzie będą występowały) lub przy pomocy puszek podłogowych montowanych w pomieszczeniach
o większej powierzchni. W klatkach schodowych przewody prowadzone będą pod tynkiem.
9.3.1 Zasilanie obiektów zewnętrznych
Instalacja oświetleniowa Trybuny Ziemnej oraz Alei Zwycięstwa powinna posiadać wydzieloną
część instalacji stanowiącą oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne. Zasilana będzie z wydzielonej
część rozdzielnicy RNG posiadającej podwójny układ SZR. Samoczynne załączenie rezerwy (SZR1 –
załączenie rezerwowego zasilania z sieci ZE PGE; SZR2 – załączenie agregatu prądotwórczego).
Wydzielone obwody oświetlenia zapewnią minimalne, wymagane natężenia oświetlenia
ewakuacyjnego. Oświetlenie toalet w tunelu pod nasypem oraz oświetlenie awaryjne przepustów
w nasypie (wschodni i zachodni) realizowane będzie oprawami z baterią własna.

108

Program Funkcjonalno – Użytkowy. Wrota Bitwy Warszawskiej 1920r.

Oświetlenie drogi serwisowej-parkingowej ze stacji ST-1 oraz ST-2.
Dla potrzeb widowisk multimedialnych, na polu rekonstrukcji bitwy doprowadzone zostanie
okablowanie 230/400V zakończone skrzynkami z możliwością podłączenia przez gniazda
wymaganych w czasie tych widowisk urządzeń elektrycznych.

9.4

Instalacje słaboprądowe

9.4.1 System sygnalizacji pożaru
W budynku Muzeum należy wykonać instalację sygnalizacji pożaru zgodnie z PKN-CEN/TS 5414:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji lub równoważnej.
Systemu sygnalizacji pożarowej wykonać zgodnie z założeniami instalacji sygnalizacji pożarowej
w zakresie ochrony całkowitej budynku.
System zaprojektować i wykonać z wykorzystaniem czujek wielosensorowych celem uniknięcia
fałszywych alarmów pożarowych. Wielokryteryjne czujki muszą wykrywać pożary w klasach – od
TF1 do TF9. Minimalne wymagania: regulowana czułość części optycznej, 9 klas czułości członu
temperaturowego oraz zastosowanie interaktywnej technologii która dostosowuje czułość czujki do
parametrów otoczenia. Wymagana jest pełna adresowalność instalacji sygnalizacji pożarowej
umożliwiająca m. in. identyfikację miejsca pożaru z dokładnością do pojedynczego punktu
adresowego, tj. czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego, a także programowe przypisanie funkcji
wykonawczych (sterujących) i funkcji monitorujących poszczególnym adresowanym wyjściom
sterującym i wejściom monitorującym w modułach włączonych w pętlę dozorową i zainstalowanych
w różnych miejscach obiektu.
Nie przewiduje się zastosowania w obiekcie czujek z izotopem promieniotwórczym.
Wymagane jest zastosowanie w każdym elemencie pętlowym obustronnego zintegrowanego
izolatora zwarć umożliwia swobodne prowadzenie linii pętlowej przez różne strefy pożarowe.
W obiekcie zabezpieczeniem SSP podlegają przestrzenie właściwe (z wyjątkiem pomieszczeń
sanitarnych), klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia techniczne i przestrzenie międzystropowe.
Instalacja sygnalizacji pożarowej obejmuje ochroną wszystkie pomieszczenia
przestrzenią
międzystropową czujkami uniwersalnymi o szerokim spektrum wykrywania pożarów (od TF1 do TF9).
Ręczne uruchomienie sygnału alarmu ogólnego II stopnia będzie następowało poprzez ręczne
ostrzegacze pożarowe. Ponadto należy zastosować elementy sterowania i kontroli montowane
bezpośrednio w liniach dozorowych (moduły wyposażone w wejścia nadzorowane i wyjścia sterujące)
celem realizacji funkcji sterowniczych i kontrolnych. Realizacja funkcji wykonawczych następuje
automatycznie po wykryciu przez centralę zagrożenia pożarowego. W przypadku wykrycia zagrożenia
pożarowego SSP będzie przesyłał sygnały:
 uruchamiające odpowiednie linie alarmowe sygnalizacji pożaru,
 zamykające klapy pożarowe w kanałach wentylacyjnych,
 wyłączające centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne,
 załączające wentylatory napowietrzające,
 zwalniające kontrole dostępu w drzwiach na drodze ewakuacji.
Sterowanie wyłączaniem central wentylacyjnych, otwieraniem klap oddymiających, otwieranie
drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne czy załączanie emisji komunikatów alarmowych
obsługiwane powinno być poprzez odpowiednie wyjścia przekaźnikowe centrali systemu lub pętlowe
moduły sterujące.
Instalacja systemu sygnalizacji pożaru będzie sterować urządzeniami bezpieczeństwa pożarowego,
a w szczególności systemami gaszenia w magazynach, gaszeniem mgłowym, monitorować urządzenia
bezpieczeństwa pożarowego, a w szczególności te systemy oraz zbiorniki sieci hydrantów
wewnętrznych i zewnętrznych, instalacje hydrantowe, urządzenie bezpieczeństwa pożarowego.
Przewiduje się, że system sygnalizacji pożarowej pracować będzie w trybie alarmowania
dwustopniowego.
W celu eliminacji fałszywych alarmów z czujek automatycznych oraz umożliwienia służbom
dozoru zneutralizowania niewielkiego zagrożenia pożarowego bez konieczności wzywania Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej, przyjęto dwustopniową procedurę organizacji alarmowania.
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Przy tak przyjętej procedurze zagrożenie wykryte przez czujkę automatyczną powoduje jedynie
sygnalizację alarmu pożarowego I stopnia.
Alarm pożarowy I stopnia
Jest to alarm sygnalizowany jedynie na panelu obsługi centrali pożarowej. Alarm może zostać
wygenerowany przez dowolną czujkę automatyczną (wskazywana jest wtedy dokładna lokalizacja
miejsca wystąpienia zagrożenia pożarowego).
Alarm pożarowy II stopnia
System sygnalizacji pożarowej po upływie czasu potwierdzenia lub rozpoznania automatycznie
przechodzi w alarm II stopnia. Wywołanie alarmu II stopnia powoduje bezzwłoczne wysłanie
komunikatu o zagrożeniu pożarowym za pośrednictwem urządzeń transmisji alarmów do najbliższej
jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo wysterowane zostają urządzenia automatyki
pożarowej zgodnie z matrycą sterowań wynikającą ze scenariusza rozwoju zdarzeń na wypadek
pożaru.
Czas potwierdzenia
Po zgłoszeniu przez SSP alarmu I stopnia, służby dozoru mają obowiązek potwierdzenia przyjęcia
informacji o zagrożeniu pożarowym oraz o podjętej interwencji. Przyjęto, że czas potwierdzenia
wynosi 30 sekund. W tym czasie pracownik ochrony powinien podejść do centrali i wcisnąć przycisk
ROZPOZNANIE na panelu obsługi. Po upływie tego czasu bez potwierdzenia ze strony obsługi,
system przechodzi w alarm II stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie jest
równoznaczne z brakiem możliwości podjęcia przez służby dozoru interwencji. Ma to szczególne
znaczenie w przypadku, gdy pożar wystąpił w pomieszczeniu ochrony i służby dozoru nią są w stanie
realizować określonych procedur.
Czas rozpoznania
Po potwierdzeniu przez służby dozoru alarmu I stopnia następuje odliczanie czasu niezbędnego na
dotarcie do miejsca wystąpienia zagrożenia pożarowego i określenia jego stopnia. Przyjęto czas
rozpoznania 3 minuty. W tym czasie drugi z pracowników służb dozoru po dotarciu na miejsce
zagrożenia podejmuje decyzję o konieczności wezwania Jednostek Ratowniczych PSP lub próbie
neutralizacji zagrożenia we własnym zakresie. W pierwszym przypadku niezbędne jest wciśnięcie
najbliższego ROPa lub przekazanie informacji do pracownika pełniącego dozór w celu wciśnięcia
ROPa zlokalizowanego w pomieszczeniu ochrony. W przypadku możliwości podjęcia akcji gaśniczej
we własnym zakresie niezbędne jest przekazanie informacji do pracownika pełniącego dozór
w pomieszczeniu ochrony w celu skasowania alarmu przed upływem czasu rozpoznania. W przypadku
braku jakiejkolwiek reakcji (potwierdzenie ROPem lub skasowanie alarmu) po czasie rozpoznania
system przechodzi automatycznie w alarm II stopnia.
Przesyłanie informacji do PSP
Centrala sygnalizacji pożarowej powinna być przystosowana do połączenia z lokalną jednostką
Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Urządzenia Transmisji Alarmów (UTA). Centrala
powinna umożliwiać przesyłanie sygnałów alarmu ogólnego II stopnia, oraz sygnału ogólnego
uszkodzenia systemu poprzez zamknięcie odpowiednich styków przekaźnikowych w CSP.
Sposób transmisji sygnałów z UTA do stacji monitoringu oraz sam nadajnik UTA poza
opracowaniem.
9.4.2 Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)
Zgodnie z wytycznymi ochrony przeciwpożarowej Wykonawca zaprojektuje i wykona w budynku
Muzeum dźwiękowy system ostrzegawczy spełniający warunki PN-EN 60849 – Dźwiękowe systemy
ostrzegawcze lub równoważnej.
Zgodnie z wymaganiami określonymi prawnie w stosownym rozporządzeniu oraz normie EN54
lub równoważnej system DSO powinien spełniać poniższe kryteria:
 w przypadku wykrycia alarmu pożarowego i wysterowania przez system SSP, system DSO
natychmiast staje się niezdolny do wykonywania funkcji nie związanych z ostrzeganiem
o niebezpieczeństwie (takich jak przywoływanie, odtwarzanie muzyki lub uprzednio zapisanych
informacji przesyłanych do głośników w obszarach wymagających transmisji alarmu),
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 po włączeniu podstawowego lub awaryjnego (rezerwowego) źródła zasilania system jest zdolny do
rozgłaszania w ciągu max 10s od zaistnienia stanu zagrożenia wynikającego ze zmiany położenia
przekaźników strefowych SSP system jest zdolny do rozgłaszania sygnału ostrzegawczego,
nadawanego przez operatora lub automatycznie, w ciągu max 3s,
 sygnały ostrzegawcze (modulowane) + przerwa od 4s do 10s poprzedzają pierwszy komunikat
słowny. Sygnał ostrzegawczy oraz komunikat słowny powinny być nadawane kolejno bez przerwy,
aż do zmiany zgodnej z procedurą ewakuacji, lub ręcznego wyciszenia. W przypadku pomieszczeń
z długim czasem pogłosu, czas między powtarzanymi sekwencjami może zostać wydłużony do
30s, a sygnały ostrzegawcze powinny być rozgłaszane, wówczas gdy okresy ciszy powodowane
innymi przyczynami przekraczają 10s,
 system jest zdolny do nadawania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów słownych do jednego
lub kilku obszarów jednocześnie, zgodnie z przyjętym sposobem alarmowania,
 uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii głośnikowej nie powoduje całkowitej utraty
obszaru pokrycia dźwiękiem,
 uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza w systemie spowoduje automatyczne załączenie
wzmacniacza rezerwowego,
 operator systemu jest w stanie stwierdzić na podstawie wskazań DSO prawidłowość działania lub
nie działania systemu,
 przerwa w którejkolwiek linii strefowej spowoduje wyemitowanie sygnału alarmu o uszkodzeniu,
 uszkodzenia występujące w DSO są przekazywane do SSP za pośrednictwem nadzorowanego
przez CSP połączenia. Przerwa w obwodzie łączącym przekaźnik alarmu o uszkodzeniu DSO
z CSP powinna być wykrywana przez CSP.
System posiada mechanizm bezpiecznego obejścia BY-PASS/CPU-OFF – umożliwiający
przeprowadzenie
ewakuacji
budynku
z
poziomu
wybranego
mikrofonu
strażaka
w przypadku uszkodzenia kontrolera – z pominięciem tego ostatniego.
Organizacja ewakuacji wspomaganej przez system DSO
Dźwiękowy System Ostrzegawczy ma pełnić rolę systemu ostrzegania, radiowęzła
odpowiedzialnego za odtwarzanie muzyki w tle (BGM) oraz umożliwić rozgłaszanie słownych
komunikatów porządkowych lub informacyjnych. Najważniejszą funkcją dźwiękowego systemu
ostrzegawczego jest umożliwienie rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych
dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku. W tym celu system DSO należy
zintegrować z Systemem Sygnalizacji Pożaru (SSP). Wykrycie zagrożenia przez centralę SSP
skutkować będzie aktywacją alarmu II stopnia.
Wraz z rozpoczęciem tego stanu centrala SSP wysteruje DSO w sposób zapewniający emisję
komunikatu automatycznego o ewakuacji mobilizujący do natychmiastowego opuszczenia budynku.
Szczegółowy scenariusz ewakuacji wraz z matrycą sterowań dla systemów DSO i SSP powinien
zostać opracowany w oparciu o aktualną Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku.
System dawać będzie również możliwość swobodnego ‘ręcznego’ sterowania ewakuacją. W tym
celu wyposażony on będzie w pojedynczy wyniesiony mikrofon strażaka zlokalizowany
w pomieszczeniu z którego będzie kierowana akcja ratownicza.
Mikrofon strażaka:
Będzie dawał możliwość wglądu w rodzaj komunikatu (automatycznego lub słownego)
nadawanego przez system do poszczególnych stref, a także umożliwi zatrzymanie alarmowania
automatycznego przez pracownika PSP kierującego akcją pożarową.
Umożliwi manualne dokonanie wyboru stref zgodnie wiedzą o rzeczywistym stanie zagrożenia
ludzi w budynku i nadanie dowolnego komunikatu do tych stref (komunikatów automatycznych:
ewakuacyjnego lub ostrzegawczego, albo komunikatu słownego).
Mikrofon strażaka powinien sygnalizować jakąkolwiek usterkę systemu DSO, jeśli taka wystąpi,
lecz nie później niż 100 sekund po jej wykryciu przez system.
System powinien udostępniać możliwość obsługi przynajmniej 8 pulpitów mikrofonowych.
System DSO przez cały czas pracy (w stanie dozoru, jak i alarmowania) kontrolować będzie wszystkie
obwody wewnętrzne, w tym: elementy wykonawcze zlokalizowane w centrali SAP odpowiedzialne za
wywołanie odpowiednich komunikatów w strefach pożarowych (przekaźniki sterujące), źródła
automatycznych komunikatów alarmowych, magistrale komunikacyjne, przedwzmacniacze
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i wzmacniacze wraz ze wzmacniaczami rezerwowymi, a także linie głośnikowe dołączone do systemu.
Nadzór obejmie również system zasilania podstawowego i rezerwowego.
Każda usterka powinna być sygnalizowana w ciągu maks. 100 sekund od wykrycia
nieprawidłowości, w sposób widoczny określony w normie EN 54-16 lub równoważnej. Fakt
wystąpienia awarii powinien być odnotowany w pamięci zdarzeń systemu, do której dostęp będzie
posiadał wyłącznie wykwalifikowany personel.
Przynajmniej zbiorcza informacja o awarii (awaria ogólna) powinna być przekazana do centrali
SSP. Połączenie to nadzoruje centrala SSP.
Strefy nagłośnienia: obiekt zostanie podzielony tak, że każda funkcjonalnie wydzielona przestrzeń
będzie stanowiła oddzielną strefę nagłośnieniową. Na każdą z tych stref przewidziano redundancję
linii głośnikowych (zdwojenie okablowania A+B), co zapewnia zachowanie ciągłości rozgłaszania
w razie awarii pojedynczej linii głośnikowej w strefie. Wydzielenie stref odbywa się na zasadzie
logicznego przypisania linii głośnikowych do zdefiniowanych stref ogniowych.
Obszar pokrycia dźwiękiem będzie obejmował wszystkie pomieszczenia (poza obszarami
wyłączonymi z alarmowania). Do obszarów wyłączonych z alarmowania zalicza się:
 niewielkie pomieszczenia gospodarczo-techniczne, w których przewiduje się sporadyczne
przebywanie ludzi w krótkim czasie (np.: szachty instalacyjne, szachty wind, małe magazyny. itp.)
 niewielkie pomieszczenia przejściowe, w których czas przebywania ludzi jest ograniczony do
czasu potrzebnego na przejście pomiędzy pomieszczeniami objętymi DSO (np. przedsionki, małe
korytarzyki, itp.)
 pomieszczenia gdzie nie przewiduje się obecności ludzi.
Zakłada się, iż system DSO pełnić będzie rolę systemu nagłośnienia informacyjnego z priorytetem
nagłośnienia alarmowego. Umożliwiać on będzie emisję przynajmniej 4 sygnałów audio w tym
samym czasie, przy czym nadawanie komunikatów głosowych przez operatorów pulpitów
mikrofonowych do wybranych stref nie będzie skutkowało przerwaniem emisji podkładu muzycznego
BGM w strefach pozostałych. Dodatkowo będzie istniała możliwość wykorzystania wejść lokalnych
zastosowanych wzmacniaczy mocy do podłączenia niezależnych źródeł dźwięku obsługujących
poszczególne strefy.
Wymagane parametry dźwięku: zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa system DSO
powinien zapewnić uzyskanie odpowiednio wysokiej zrozumiałości mowy, która określona jest
poprzez wartość współczynnika zrozumiałości mowy STIPA. Wartość średnia tego współczynnika
pomniejszona o jego odchylenie standardowe w każdej nagłaśnianej powierzchni powinna przekraczać
0,5. Dodatkowo zapewniony zostanie odpowiedni odstęp sygnału użytecznego (tj. dźwięku
bezpośredniego) od tła otoczenia (hałasu). Aby zapewnić możliwość uzyskania odpowiedniej
zrozumiałości mowy odstęp ten powinien wynosić minimum 6 dB.
Dla określenia właściwego poziomu roboczego SPL dla głośników poziom hałasu otoczenia
panującego w strefach do nagłośnienia przyjęto :
 Pomieszczenia biurowe, klatki schodowe
– 65dB(A)
 Hole, korytarze, kuchnia
– 72 dB(A)
 Strefy otwarte parteru
– 74 dB(A)
 Pomieszczenia maszyn
– 75 dB(A)
Pasmo użyteczne zastosowanych zestawów głośnikowych dostosowane będzie do roli
pomieszczeń, w których zostaną one zainstalowane.
Linie głośnikowe: wykonane będą w technice wysokonapięciowej 100V z przeplotem (A+B).
Zrealizowane one będą okablowaniem spełniającym wymóg PH90 od głośnika do głośnik. Średnica
przewodu dobrana będzie z uwzględnieniem mocy zestawów głośnikowych obsługiwanych na
poszczególnych liniach oraz spadku napięcia na tychże liniach. Odcinki wewnętrzne linii
głośnikowych poprowadzone będą w przestrzeni przysufitowej w korytach kablowych, na
odpowiednich uchwytach zapewniających ceche PH90.
System DSO będzie realizował ciągły monitoring obsługiwanych linii głośnikowych (system
wykryje ewentualne zwarcie, rozwarcie, i/lub doziemienie linii głośnikowej). Pomiar sprawności linii
prowadzony będzie z wykorzystaniem metody impedancyjnej. System powinien umożliwić obsługę
przynajmniej 60 linii głośnikowych.
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W skład systemu DSO wchodzić będzie szereg zestawów głośnikowych dobranych pod kątem
zapewnienia odpowiedniego pokrycia nagłaśnianych obszarów dźwiękiem oraz uzyskania wymaganej
zrozumiałości reprodukowanej przez system mowy.
9.4.3 Okablowanie strukturalne i serwerownia
Okablowanie strukturalne i serwerownia w budynku Muzeum będzie służyło do połączenia
urządzeń komputerowych, urządzeń wyświetlających obraz, punktów przyłączeniowych sieci
bezprzewodowej, kamer telewizji dozorowej całego „Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie
– Wrota Bitwy Warszawskiej 1920r.”.
Okablowanie pionowe
Dla realizacji okablowania szkieletowego pionowego należy zaprojektować połączenia
światłowodowe oraz miedziane. Wszystkie punkty LPD muszą być połączone z punktem GPD
znajdującym się w serwerowni w topologii gwiazdy. Dodatkowo należy zaprojektować połączenia
szkieletowe redundantne w ten sposób aby awaria jednego punktu LPD nie powodowała zakłóceń
pracy innego punktu LPD.
W celu ujednolicenia interfejsów światłowodowych należy wszędzie projektować złącza typu
LC/PC dupleks.
Okablowanie poziome
Kabel okablowania poziomego ma spełniać wymagania stawiane komponentom Kategorii 6A
przez obowiązujące specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi
kategoriami okablowania. Ekran takiego kabla powinien być realizowany w postaci folii aluminiowej
oplatającej poszczególne pary transmisyjne w celu redukcji przesłuchów pochodzących
z zewnętrznych źródeł EMC oraz dodatkowo oplot wykonany z ocynkowanej siatki miedzianej. Kable
miedziane należy zakończyć w punktach dystrybucyjnych z 10 m zapasem. Maksymalna długość
kabla między panelem a gniazdem abonenckim nie może przekroczyć 90m.
Do wyposażenia zarówno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych w punktach dystrybucyjnych
dopuszcza się użycie jednego rodzaju modułu przyłączeniowego kat.6A typu RJ45. Moduł powinien
pozwalać na pewne przytwierdzenie do niego kabla instalacyjnego za pomocą opaski uciskowej oraz
pozwalać na zarabiania kabla instalacyjnego metodą beznarzędziową, powinien być wyposażony w
złącza IDC gwarantujące uzyskanie najwyższej jakości kontaktu modułu z żyłą kabla. Kable
przyłączeniowe również muszą być wyposażone we wtyki RJ45 terminowane w złączu IDC, co ma
decydujący wpływ na jakość kontaktu wtyk-moduł. Moduł powinien być wyposażony w dedykowany
system przeciwdziałania wpływom wibracji występujących w szczególności w punktach
dystrybucyjnych. Moduł powinien zapewnić możliwość dokonywania co najmniej 20to krotnej
terminacji kabli instalacyjnych co umożliwi korektę ewentualnych błędów instalacyjnych bez
konieczności wymiany całego modułu oraz pozwoli na przyszłe zmiany w strukturze sieci. Moduł
powinien obsługiwać protokół 10GBase-T zgodnie z IEEE 802.3an w zakresie do 500MHz i na
dystansie 100m. Powinien charakteryzować się wsteczna kompatybilnością do komponentów Kat.6
oraz Kat.5 oraz zapewniać możliwość terminacji kabla w zakresie średnicy żył AWG26 – 22 (0,4 –
0,65 mm) oraz kabli typu linka AWG 26/7 – 22/7). Moduł powinien być testowany w procesie
wytwarzania na 100% próbek. Kabel instalacyjny powinien być przytwierdzany do modułu za pomocą
opaski uciskowej co ma przeciwdziałać wyszarpaniu go z modułu. Moduł kat.6A powinien
umożliwiać wprowadzenie kabla instalacyjnego pod kątem 90 i 0 stopni. Kable terminowane
w module musza mieć możliwość rozszycia żył zarówno w sekwencji T568A jaki i T568B.
Konstrukcja modułu ma eliminować wpływy przesłuchów poprzez ekranowanie modułu 360°.
Ciągłość ekranowania ma być zapewniona poprzez specjalny element (bagnet) wprowadzany pod
powłokę kabla, łączący ekranowanie modułu i kabla. Kompensacja przesłuchów wewnątrz modułów
realizowana poprzez mechaniczne ukształtowanie kontaktów.
Należy zaprojektować 48-portowa ekranowana przełącznica kat. 6A o wysokości montażowej 1U
powinna być wyposażona w moduły RJ45 montowane metodą zatrzaskową, co zapewnia zwartą
konstrukcję oraz łatwy i szybki sposób instalacji niewymagający żadnych specjalistycznych narzędzi
zapewniając uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Przełącznica powinna
zapewniać jednoportową skalowalność portów do których dostęp powinien być od przodu
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przełącznicy co zapewnia pełną operacyjność nawet przy dużym zagęszczeniu szaf serwerowych.
Przełącznica powinna mieć możliwość zastosowania systemu zabezpieczeń poprzez kodowanie
kolorem oraz zabezpieczenie przed nieautoryzowanym wypięciem. Kontakt systemu uziemiania
przełącznicy z ekranem zainstalowanego w niej modułu powinien następować automatycznie bez
potrzeby wykonywania dodatkowych czynności.
Okablowanie poziome do urządzeń wyświetlających obraz, punktów przyłączeniowych sieci
bezprzewodowej, kamer telewizji dozorowej powinny być wykonane jako część okablowania
strukturalnego.
Punkty przyłączeniowe:
Punkty przyłączeniowe do połączenia urządzeń komputerowych
Lokalizacja w ilości 1 PEL na 10m2 powierzchni pomieszczenia przewidzianego do pracy
biurowej, 1 PEL na 30m2 w pomieszczeniach w których będzie konieczność podłączenia urządzeń
komputerowych do realizacji funkcji pomieszczenia. W dalszej części opracowani zostaną podane
dodatkowe wymagania dla każdego z pomieszczeń.
We wszystkich pomieszczeniach, tam gdzie jest to niezbędne i wynika z funkcji pomieszczeń,
należy zaprojektować lokalizacje punktów PEL w puszkach podłogowych lub na ścianach. Ilości
i lokalizacja PEL powinna wynikać z funkcji pomieszczeń i przewidywanej aranżacji. PEL powinien
zawierać następujące elementy: 4x RJ45, 4x~230V zasilania gwarantowanego z gniazdami
wyposażonymi w klucz, 2x~230V zasilania administracyjnego.
Punkty przyłączeniowe urządzeń wyświetlających obraz
Lokalizacja i ilość punktów przyłączeniowych powinien wynikać z projektu systemu audio-wideo.
Minimalne wyposażenie każdego punktu 2xRJ45 w standardzie okablowania strukturalnego.
Punkty przyłączeniowe punktów sieci bezprzewodowej
Lokalizacja powinna wynikać z projektu pokrycia synalem sieci bezprzewodowej obszarów
przewidzianych dla zwiedzających obiekt i obsługi obiektu na podstawie projektu sieci
bezprzewodowej. Minimalne wyposażenie każdego punktu 2xRJ45 w standardzie okablowania
strukturalnego.
Punkty przyłączeniowe dla kamer telewizji dozorowej
Lokalizacja powinna wynikać z projektu systemu monitoringu wizyjnego (CCTV). Minimalne
wyposażenie każdego punktu 2xRJ45 w standardzie okablowania strukturalnego.
Pomieszczenie serwerowni
W pomieszczeniu serwerowni oznaczonym na rysunku koncepcji numerem 14 będzie
zlokalizowany GPD.
W pomieszczeniu serwerowni należy zapewnić warunki środowiskowe właściwe dla pracy sprzętu
komputerowego zgodnie z wytycznymi technologicznymi. System klimatyzacji winien utrzymywać
warunki środowiskowe: temperatura 21-23 st. C, wilgotność 40-45%. Wymagana jest redundancja
urządzeń zapewniających właściwe warunki środowiskowe na poziomie co najmniej 50%.
Zaproponowane rozwiązania dotyczące serwerowni muszą być przygotowane na obsługę
sprzętu IT o wysokiej gęstości mocy. Pomieszczenie serwerowni powinno być zabezpieczone
przed podsłuchem elektromagnetycznym. Odporność ogniowa ścian serwerowni i pomieszczenia
technicznego powinna wynosić min. 90 min. Drzwi wejściowe do serwerowni o odporności pożarowej
EI 90 wyposażone w samozamykacze i dostosowane do instalacji elementów systemu Kontroli
Dostępu. Pomieszczenia serwerowni i techniczne muszą posiadać na całej powierzchni podniesioną
podłogę techniczną. Podłoga ma być zbudowana z płyt pełnych i powinna być przystosowana do
montażu systemowych przepustów kablowych wykonanych z aluminium lub stali oraz koryt
kablowych stalowych - odporne na wilgoć, korozję, niepalne.
Pomieszczenie serwerowni powinno być wyposażone w szafy teletechniczne:
 szafy kablowe o wymiarach 800x800mm w ilości odpowiadającej ilości wymaganym panelom
krosowym modułowym (na wkładki) okablowania;
 szafy serwerowe o wymiarach 800x1000mm;
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 szafy na sprzęt telekomunikacyjny 800x800mm.
Szafy teletechniczne powinny być w układzie zamkniętym, z ażurowymi drzwiami
przednimi i tylnymi. Szafy powinny być pozbawione ścian bocznych wewnętrznych w przypadku
ich ulokowania obok siebie (szafy przylegają do siebie). Szafy serwerowe i na sprzęt
telekomunikacyjny muszą posiadać moduły dystrybucji zasilania z sieci dedykowanej o mocy 16kW
na każda szafę.
Minimalne wyposażenie serwerowni w szafy teletechniczne: niezbędne szafy dystrybucyjne 42U
800x800mm, cztery szafy serwerowe, jedna szafa na sprzęt telekomunikacyjny.
9.4.4 Kontrola Dostępu i System Sygnalizacji Włamania i Napadu
System kontroli dostępu w budynku Muzeum ma obejmować wszystkie przejścia między strefą
ogólnodostępną, a strefą przeznaczoną dla obsługi i personelu, wejścia do pomieszczeń technicznych
i serwerowni. System powinien umożliwiać rozbudowę do wielkości umożliwiającą obsługę
wszystkich przejść w obiekcie, przewidywać nie mniej niż 2500 użytkowników, umożliwiać
określanie praw dostępu indywidualnie dla każdego użytkownika za pomocą grup drzwi bez limitu ich
ilości. Identyfikacja użytkowników za pomocą kart zbliżeniowych działających z odległości
minimum 5 cm od czytnika. Identyfikacja użytkownika i otwarcie przejścia nie może trwać dłużej niż
0,5 sekundy. System kontroli dostępu powinien umożliwiać:
 centralne określanie uprawnień poszczególnych użytkowników,
 natychmiastową identyfikację użytkownika,
 kontrolę nad obecnością poszczególnych użytkowników w chronionych strefach,
 bieżące informacje o zdarzeniach w systemie,
 sterowanie zaporami.
Wszystkie przejścia między strefą ogólnodostępną, a strefą przeznaczoną dla obsługi i personelu
i serwerowni wyposażone w kontrolę dwustronną, wejścia do pomieszczeń technicznych w kontrole
dostępu jednostronną.
Do drzwi z kontrolą dostępu przewidziano zamki elektromotoryczne rewersyjne (otwarcie
w przypadku zaniku napięcia). Każde drzwi zaopatrzone w kontrolę dostępu wyposażone są w styk
kontrolujące drzwi informujący o nieuprawnionym otwarciu (wyłamaniu) skrzydła. Zamek
elektromotoryczny zapewnia skuteczne zamknięcie przejścia, obsługuje funkcję wyjścia
ewakuacyjnego. W razie niemożliwości zastosowania takiego zamka w drzwiach z powodów
technicznych należy zastosować elektrotrzymacz. Elektrotrzymacz nie może zmniejszać wymiarów
otworu drzwiowego w świetle przejścia.. Nie dopuszcza sie stosowania elektrozaczepów na język
klamki. Dla drzwi na przejściach ewakuacyjnych przewidziano przyciski wyjścia awaryjnego
działające bezpośrednio poprzez odcięcie napięcia zasilającego zamek i powodując możliwość
otwarcia drzwi klamką. System sprawdza położenie rygla zamka elektromotorycznego, stan
zasprzęglenia klamki oraz monitoruje okablowanie. Drzwi sterowane przez kontrolę dostępu musza
być otwierane przez system sygnalizacji pożaru według schematu ewakuacji dla każdej strefy
pożarowej. Funkcja ta jest funkcja dodatkową nie mogącą zastąpić funkcji ewakuacji realizowanej
twardo-drutowo. Algorytm otwarcia drzwi i decyzje które przejście i w jakim momencie mają zostać
otwarte zależy od planu ewakuacji obiektu. Drzwi rozsuwane sterowane są z KD w sposób: KD
odblokowuje możliwość otwarcia drzwi przez automat drzwiowy.
System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
SSWiN powinien być zaprojektowany w klasie przewidzianym dla o obiektu na podstawie analizy
ryzyka. Sterowanie systemem powowinno być wykonalne z manipulatorów szyfrowych oraz z komputera
przy pomocy oprogramowania. SSWiN powinien posiadać ochronę obwodową, przestrzenną, strefową
z sygnalizacją akustyczną. System powinien umożliwiać montaż czujek bezprzewodowych. W razie
zmiany aranżacji wnętrz lub też organizowania wystaw czasowych system powinien zapewnić możliwość
zmiany konfiguracji czy też rozbudowy o nowe elementy. Projektując system należy przewidzieć
możliwość ochrony indywidualnej eksponatów (w przypadku wystaw czasowych). Na etapie
projektowania należy przewidzieć dodatkowe punkty do podłączenia elementów dozorowych (czujek,
kontaktronów, itp) w celu dostosowania ich do zmian aranżacji lub też wystaw czasowych. Okablowanie
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systemowe należy zaprojektować w sposób umożliwiający jego rozbudowę - wymianę (podtynkowo rury
instalacyjne lub peszel z odpowiednim zapasem w przekroju). System powinien zapewniać możliwość
automatycznego oraz ręcznego sterowania instalacją oświetleniową tak aby unikać strat energii
w nieuczęszczanych pomieszczeniach. SSWIN powinien być zbudowany zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów
Muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą
(Dz.U. 2014 poz. 1240).
System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
SSWiN powinien być zaprojektowany w klasie przewidzianym dla o obiektu na podstawie analizy
ryzyka. Sterowanie systemem powinno być wykonalne z manipulatorów szyfrowych oraz z komputera
przy pomocy oprogramowania. SSWiN powinien posiadać ochronę obwodową, przestrzenną, strefową
z sygnalizacją akustyczną. System powinien umożliwiać montaż czujek bezprzewodowych. W razie
zmiany aranżacji wnętrz lub też organizowania wystaw czasowych system powinien zapewnić
możliwość zmiany konfiguracji czy też rozbudowy o nowe elementy. Projektując system należy
przewidzieć możliwość ochrony indywidualnej eksponatów (w przypadku wystaw czasowych).
Na etapie projektowania należy przewidzieć dodatkowe punkty do podłączenia elementów
dozorowych (czujek, kontaktronów, itp) w celu dostosowania ich do zmian aranżacji lub też wystaw
czasowych. Okablowanie systemowe należy zaprojektować w sposób umożliwiający jego rozbudowę wymianę (podtynkowo rury instalacyjne lub peszel z odpowiednim zapasem w przekroju). System
powinien zapewniać możliwość automatycznego oraz ręcznego sterowania instalacją oświetleniową
tak aby unikać strat energii w nieuczęszczanych pomieszczeniach. SSWIN powinien być zbudowany
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r.
w sprawie zabezpieczania zbiorów Muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem
grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014 poz. 1240).
9.4.5 Monitoring wizyjny (CCTV)
Projektuje się system monitoringu wizyjnego dla budynku Muzeum w miejscach Ogrodu Pamięci
Poległych i w amfiteatrze.
Należy zaprojektować system monitoringu wizyjnego w oparciu o PN-EN 62676-4:2015-06
Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 4: Wytyczne stosowania lub
równoważną. Na obecnym etapie należy wykonać okablowanie strukturalne i punkty przyłączeniowe
dla kamer systemu CCTV.
System telewizji dozorowej będzie funkcjonował i spełniał w całości postawione wymagania zawarte
w normie PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część
4: Wytyczne stosowania lub równoważną. Zgodnie z normą …telewizja pracująca w obwodzie
zamkniętym, w najprostszej postaci, jest narzędziem umożliwiającym obserwację na ekranie monitora
obrazów z kamery telewizyjnej, dostarczonych za pośrednictwem prywatnej linii przesyłowej.
Procedura projektowania i instalacji systemu CCTV to:
1) opracowanie wymagań użytkowych,
2) zaprojektowanie systemu,
3) uzgodnienie wyboru urządzeń,
4. zainstalowanie i uruchomienie systemu,
5) przekazanie systemu klientowi,
6) utrzymanie w ruchu.
Głównym zadaniem systemu CCTV jest zwiększenie bezpieczeństwa.
Wymagania użytkowe:
a) określenie wymaganego poziomu zabezpieczenia(ocenę zagrożeń);
b) określenie obszaru lub przestrzeni objętej zasięgiem systemu;
c) wyjaśnienie celu objęcia zasięgiem systemu każdego obszaru lub przestrzeni;
d) określenie metody uzyskiwania informacji z obrazów telewizyjnych( ręcznie lub automatycznie);
e) określenie zadań, które mają być wykonane w następstwie obserwacji poszczególnych obrazów;
f) określenie przewidywanego czasu reakcji dla każdej części systemu;
g) określenie zakresu warunków otoczenia, w których system i jego elementy maja funkcjonować;
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h) określenie gdzie, kiedy i przez kogo mają być wykonywane zadania(sterowanie);
i) określenie maksymalnej liczby jednoczesnych zdarzeń (w najmniej korzystnym przypadku), na
które system powinien zareagować;
j) określenie wymagań dotyczących szkolenia;
k) listę wszystkich pozostałych czynników specjalnych, nie wymienionych wyżej.
Opis systemu monitoringu wizyjnego CCTV
Należy zaprojektować system monitoringu wizyjnego oparty o cyfrowe przetwarzanie i cyfrowy zapis
danych. Przesył sygnału wizyjnego kablem typu skrętka. Kamery zewnętrzne umieszczone
w obudowach gwarantujących poprawne warunki środowiskowe pracy urządzeń. Kamery wewnętrzne
w obudowach wandaloodpornych.
Wszystkie kamery będą posiadały obiektywy o zmiennej ogniskowej w celu precyzyjnego
dopasowania obszaru obserwacji.
Ważniejsze wytyczne do systemu CCTV
Projektowany system telewizji dozorowej CCTV realizowany będzie na kamerach IP.
Rejestracja będzie odbywać się w trybie ciągłym w pełnej rozdzielczości kamer.
Okres przechowywania zapisu z kamer 30 dni – przy minimum 10kl/s w pełnej rozdzielczości kamer.
Dozorem wizyjnym powinny być objęte wszystkie punkty dozoru bezpieczeństwa: wyznaczone
przejścia kontroli dostępu, sale ekspozycyjne, komunikacja, teren wokół budynku
Ogólna koncepcja systemu CCTV
Zastosowanie kamer systemu IP zapewni Użytkownikowi:
 zbudowanie nowoczesnego i elastycznego systemu pozwalającego na łatwą rozbudowę o nowe
punkty kamerowe w przyszłości
 prostą rozbudowę o dodatkowe stanowiska podglądu – nowe stanowiska mogą zostać podłączone
do dedykowanej sieci w każdym, dowolnie wybranym pomieszczeniu, do którego zostanie
doprowadzona dedykowana sieć strukturalna oraz zainstalowane oprogramowanie klienckie
i przyznane przez Administratora systemu uprawnienia,
 łatwą zmianę lokalizacji poszczególnych kamer w przyszłości w razie potrzeby.
 łatwą zamianę punktów obserwacji lub także rejestracji,
 łatwą konfigurację oraz zmianę uprawnień do zarządzania systemem a także możliwości
obserwacji rejestrowanych obrazów,
 zdecydowanie lepszą jakość obrazu i więcej szczegółów w obserwowanych scenach
w porównaniu do systemów opartych na kamerach analogowych
Wymogi dla systemu VMS
System Zarządzania wideo ma być oparty na protokole TCP/IP i umożliwiać Zamawiającemu
zbudowanie własnego systemu nadzoru wideo z wykorzystaniem standardu wideo i sprzętu
komputerowego. Ze względu na charakter planowanej inwestycji System zarządzania obrazem
powinien być bardzo wydajny i mieć możliwość rozbudowy o aplikacje analityki wideo oraz integracji
z innymi aplikacjami biznesowymi w każdym środowisku IT. System zarządzania obrazem powinien
być dedykowany dla dużych wdrożeń o wielu lokalizacjach, gdzie scentralizowane zarządzanie jest
kluczowym wymogiem. System powinien mieć możliwość nieograniczonego zwiększania ilości
kamer, użytkowników i lokalizacji.
System Zarządzania wideo (VMS) powinien składać się min. z następujących elementów:
 serwer zarządzający (Management server),
 serwer zapisu (Recording server),
 serwer zdarzeń (Event server),
 klient zarządzający (Management Client),
 aplikacja kliencka (Smart Client),
 zdalna przeglądarka kliencka,
 aplikacja kliencka dla urządzeń mobilnych.
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System zarządzania obrazem powinien być rozwiązaniem które może być rozproszone w wielu
miejscach i na wielu serwerach, dla instalacji wymagających nadzoru 24/7 z obsługą urządzeń
pochodzących od różnych dostawców. Federacyjna architektura systemu umożliwia nieograniczone
skalowanie, elastyczność i dostępność.
System zarządzania obrazem powinien:
 zapewniać centralne zarządzanie wszystkimi urządzeniami, serwerami i użytkownikami.
 zawierać serwery rejestrujące używane dla kanałów nagrywania wideo i do komunikacji
z kamerami i innymi urządzeniami. Serwery rejestrujące powinny obsługiwać proces nagrywania
i odtwarzania strumieni wideo.
 zawierać serwer zarządzający, który będzie centralnym menedżerem systemu i będzie pełnił
funkcje kontrolne wobec serwerów rejestracji, kamer, urządzeń oraz użytkowników. Serwer
zarządzający powinien sprawować nadzór nad logowaniem się klienta i konfiguracji systemu.
 obsługiwać funkcjonalność Multi cast – wysyłać tylko jeden strumień danych z kamery do wielu
Klientów,
 automatycznie wykrywać nowe urządzenia IP – kamery, enkodery oraz rejestratory pochodzące od
różnych producentów,
 zapewniać wsparcie dla Active Directory, aby umożliwić łatwe dodawanie użytkowników do
systemu. Korzystanie z Active Directory wymaga, aby serwer z systemem Active Directory,
działający jako kontroler domeny, był dostępny w sieci,
 usługę zdalnego łączenia zapewniająca bezpieczeństwo zdalnego podłączania do systemu kamer
za pośrednictwem sieci prywatnych lub publicznych
 pierwszeństwo kontroli ręcznej PTZ dla uprzywilejowanych Klientów. 32000 poziomów
priorytetów PTZ dla kontroli uprawnień między operatorami oraz zaprogramowanymi trasami
patrolowania.
 nagrywanie z prędkością przekraczającą 30 kl/s na kamerę, uzależnione od możliwości samej
kamery,
 przekazywanie obrazu na żywo z kamer do wielu Klientów równocześnie, odtwarzanie oraz
eksport materiału,
 brak ograniczeń programowych dla jakości nagrywanego materiału
 możliwość importu obrazu z pamięci pre-alarmowej kamery.
System zarządzania obrazem powinien zawierać:
 Funkcja Eksploratora Sekwencji – wyświetla sekwencje, odstępy czasowe i znaczniki zdarzeń
zapewniając unikalny przegląd nagranego materiału połączony z łatwą nawigacją.
 64 bitowy Serwer zapisu pozwalający na podłączenie większej ilości kamer do jednego serwera.
 Elastyczność zarządzania profilem Użytkownika i uprawnieniami Ograniczanie uprawnień.
Klientów do określonych funkcji i ustawień kamery.
 Modularność zarządzania profilami Klientów od podstawowych do globalnych.
 Maski prywatności – możliwość określenia stref prywatności dla indywidualnych kamer
i zaznaczenia obszarów wyłączonych spod obserwacji i rejestracji obrazu.
 System Monitor – funkcjonalność dostarczająca dane o aktualnej i historycznej wydajności
systemu, parametrach pracy serwera, dostępności powierzchni dyskowej, obciążeniu sieci
i parametrów pracy kamery.
 nielimitowana ilość kamer, lokalizacji, serwerów oraz użytkowników zapewniająca
nieograniczoną elastyczność w rozbudowie systemu.
 scentralizowane zarządzanie systemem – pełna konfiguracja wszystkich urządzeń, Recording
serwerów, Użytkowników z poziomu konsoli centralnego menedżera podłączonej do Serwera
zarządzania przechowującego wszystkie ustawienia w bazie Microsoft SQL
 etykietowanie – pozwalające Użytkownikowi oznaczać i dodawać opisy do konkretnych partii
materiału video przeznaczonego do dalszej analizy lub przekazania innym Użytkownikom ze
względu na wskazane parametry
 Alarm Manager – funkcjonalność zapewniająca wgląd do zdarzeń alarmowych w systemie
dozoru wizyjnego i powiązanych systemach bezpieczeństwa.
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intuicyjną wielowarstwową mapę – wielowarstwowe środowisko map zapewniające interaktywny
dostęp i kontrolę nad systemem dozoru wizyjnego,
funkcja Edge Storage wykorzystująca pamięć wbudowaną w kamerze jako komplementarną do
centralnego zapisu. Pozwala na elastyczność wydobywania danych według wskazanych
harmonogramów, zdarzeń lub zleceń ręcznych.
wielostopniowe archiwum pozwalające na powiązanie wysokiej wydajności i skalowalności
z przygotowaniem danych video do długotrwałego ekonomicznego przechowywania.
wszechstronny system reguł zapewniający łatwość automatyzacji różnych aspektów pracy
systemu włącznie z kontrolą kamer, zachowaniem systemu oraz urządzeń zewnętrznych typu
oświetlenie, drzwi na podstawie zdarzeń lub rozkładów czasu. Funkcjonalność pozwala na
eliminację manualnej kontroli.
funkcja Szybkiego eksportu materiału dowodowego – przesył danych do organów ścigania lub
administracji publicznej wraz z aplikacją do ich odtworzenia
moduł danych umożliwiający integrację z wieloma aplikacjami analityki video (VCA)
dostarczanymi przez innych dostawców
Software Development Kit (SDK), który zapewni możliwość integracji tego systemu
z aplikacjami innych dostawców.
funkcja Multi-live streaming pozwalająca na definiowanie wielu strumieni danych o różnych
parametrach do podglądu na żywo.
równoległe nagrywanie wielu strumieni danych z kamer i enkoderów IP w formatach MJPEG,
MPEG-4, MPEG4-ASP, MxPEG, H.264 bez ograniczeń co do ilości kamer na serwer.
dwukierunkowe audio, transmisja i nagrywanie sygnału audio z zainstalowanych mikrofonów
oraz z mikrofonu operatora do zainstalowanych głośników,
dedykowany strumień nagrywania pozwalający na optymalizację rozdzielczości, poklatkowości,
kodeków na potrzeby przechowywania i przyszłego zastosowania,
bezpieczną bazę szybkiego nagrywania materiału video w formatach JPEG, MPEG4, MPEG4ASP, lub H.264
wbudowany, niezależny od kamery system detekcji ruchu w czasie rzeczywistym
obsługa adresacji IPv4 oraz IPv6
cyfrowy opis rejestrowanego materiału video do weryfikacji czy nie był poddawany modyfikacji
po wyeksportowaniu lub podczas przechowywania
określenie regułami ustawień kamery wywołanych wskazanymi zdarzeniami alarmowymi lub
trasami patrolowania. Przerwanie trasy patrolowej przez zdarzenie alarmowe i ponowny powrót
urządzenia do zadanej trasy.
wsparcie dla urządzeń posiadających jedno lub więcej wejść alarmowych,
Serwer nagrywania – całkowicie zarządzany z poziomu Serwera zarządzającego, wszelkie
zmiany konfiguracji są możliwe natychmiastowo w trakcie nagrywania,
dostęp do konfiguracji lokalnego Serwera zapisu podczas gdy Serwer zarządzający jest
niedostępny
Serwer nagrywania dostępny w lokalnej strefie powiadomień konsoli dla informacji o statusie,
zatrzymaniu/uruchomieniu usług oraz zmian ustawień sieciowych.
system pracujący jako agent SNMP i mogący generować komunikaty Trap.
definiowanie jednego lub więcej miejsc zapisu z indywidualnie określanymi schematami
i okresem przechowywania. Pojemność nagrań ograniczona jest tylko powierzchnią dysków.
reguły archiwizacji określające kiedy materiał jest przekazywany do kolejnego poziomu
przechowywania i jak długo pozostaje w bazie do momentu zniszczenia.
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Urządzenia aktywne:
W celu zapewnienia niezawodności projektowanego rozwiązania jak i optymalnego wykorzystania
zasobów sieciowych przewiduje się zastosowanie technologii wieżowania i agregacji połączeń
sieciowych /LACP/.
Przełączniki PoE 24 portowe w Punktach Dystrybucyjnych zostaną zestakowane i podłączone
kablami światłowodowymi przy użyciu modułów SFP do rdzenia systemu - Przełączników głównych
pracujący również w oparciu o technologię wieżowania.
Stanowiska obserwacji i analizy obrazu.
Do obserwacji zdarzeń z kamer konieczne będą tzw. stanowiska obserwacyjne. Będą to specjalnie
skonfigurowane komputery ze oprogramowaniem klienckim oraz w zależności od rodzaju stanowiska
rodzajem przydzielonych uprawnień.
Struktura systemu powinna być tak zaprojektowana, aby stanowiska podglądu mogły być
instalowane w dowolnym wybranym przez Użytkownika pomieszczeniu, do którego doprowadzona
będzie sieć okablowania strukturalnego.
9.4.6 Instalacje audio
W zakresie instalacji audio i wideo Wykonawca jest obowiązany:
 zaprojektować systemy umożliwiające wyświetlanie obrazu na witrynie frontowej elewacji
budynku Muzeum i wykonać trasy kablowe dla przewodów sygnałowych oraz zasilających do
zaprojektowanych urządzeń projekcyjnych,
 zaprojektować instalację laserową i nagłośnieniową w Ogrodzie Pamięci zgodnie z opisem
w PFU oraz wykonać trasy kablowe do urządzeń na kable zasilające i sygnałowe do
zaprojektowanych urządzeń,
 zaprojektować nagłośnienie amfiteatru oraz wykonać trasy kablowe w postaci kanałów
kablowych lub kanalizacji teletechnicznej i elektrycznej dla przewodów sygnałowych oraz
zasilających do zaprojektowanych urządzeń nagłośnieniowych,
 zaprojektować nagłośnienie, system projekcji obrazu, urządzenia pozwalające na wyświetlanie
obrazu nad stawami w wodzie (mgła, para wodna, większe krople wody) nad stawami za Polem
Bitwy oraz wykonać trasy kablowe w postaci kanałów kablowych lub kanalizacji teletechnicznej
i elektrycznej dla przewodów sygnałowych oraz zasilających do zaprojektowanych urządzeń
projekcyjnych i nagłośnieniowych.
Każdy z systemów czy też instalacji audio – wideo powinien być centralnie sterowany
z uwzględnieniem sterowania wszystkim urządzeniami danego systemu bądź instalacji.
Dla budynku Muzeum należy zaprojektować instalacje audio - wideo w pomieszczeniach sal
konferencyjnych, audytorium, pomieszczeniach wystawowych w ilości i rodzaju adekwatnym do
funkcji każdego z tych pomieszczeń. Należy wykonać trasy kablowe i okablowanie niezbędne do
realizacji zaprojektowanych systemów audio - wideo. Przesyłanie sygnałów wizyjnych należy
realizować w ramach okablowania strukturalnego w sposób opisanych w części dotyczącej
okablowania strukturalnego. Systemy audio - wideo dla każdego z pomieszczeń muszą być centralnie
sterowane z uwzględnieniem sterowania wszystkim urządzeniami audio - wideo oraz scenariuszami
oświetlenia. Projekt systemów audio-wideo powinien dać wytyczne dla projektanta instalacji
elektrycznych do zapewnienia zasilanie wszystkich urządzeń.
Należy zaprojektować instalacje audio-wideo w pomieszczeniach sal konferencyjnych,
audytorium, pomieszczeniach wystawowych w ilości i rodzaju adekwatnym do funkcji każdego z tych
pomieszczeń. Należy wykonać trasy kablowe i okablowanie niezbędne do realizacji zaprojektowanych
systemów audio - wideo. Przesyłanie synalów wizyjnych należy realizować w ramach okablowania
strukturalnego w sposób opisanych w części dotyczącej okablowania strukturalnego. Systemy audio wideo dla każdego z pomieszczeń muszą być centralnie sterowane z uwzględnieniem sterowania
wszystkim urządzeniami audio-wideo oraz scenariuszami oświetlenia. Projekt systemów audio -
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wideo powinien dać wytyczne dla projektanta instalacji elektrycznych do zapewnienia zasilanie
wszystkich urządzeń.
9.4.7 BMS
Należy zaprojektować i wykonać system BMS w budynku Muzeum zgodnie z opisem w PFU dla
wszystkich urządzeń technicznych i realizujący wszystkie opisane funkcje. Centralne miejsce
okablowania i lokalizacji urządzeń: serwerownia – pom. 14 na kondygnacji 0.
Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie systemowych
drabinek i konstrukcji nośnych, stalowych, ocynkowanych ogniowo metodą Sendzimira zgodnie z EN
10142. Drabinki kablowe i konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane do ilości i ciężaru kabli
i przewodów, które są przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane
do sposobu montażu na obiekcie. Wszystkie urządzenia centralowe instalacji sanitarnych, wentylacji
i klimatyzacji będą wyposażone w autonomiczną automatykę oraz przystosowane do podłączenia do
systemu zarządzania budynkiem BMS bezpośrednio do sterownika wyposażonego w standardowy
protokół komunikacyjny otwartego systemu automatyki budynków: M-Bus, Profibus, Modbus,
BACnet, LonTalk, lub KNX lub równoważny zgodny z odpowiednimi, przywołanymi normami
umożliwiające monitorowanie i sterowanie za pomocą BMS. Wszystkie pozostałe urządzenia
instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznych będą wyposażone w styki
umożliwiające monitorowanie i sterowanie urządzeń za pomocą BMS. Dopuszcza się możliwość
wykonania automatyki sterowania urządzeniami centralowymi za pomocą sterowników systemu BMS.
Budynek będzie wyposażony w system sterowania i monitorowania urządzeniami technicznymi
budynku. Zadaniami systemu są monitorowanie i sterowanie stanami urządzeń technicznych:
zasilania, pracy, awarii, przepełnienia lub spadku poziomu w zbiornikach i separatorach wody
w garażach.
W systemie zarządzającym BMS będzie możliwość ręcznego (za pośrednictwem komputera)
sterowania nastawami oraz automatyka – czyli samoczynne zmiany nastaw w zależności od
występujących parametrów środowiskowych lub innych urządzeń.
Instalacje objęte systemem BMS (oświetlenie wewnętrzne, zewnętrzne, wentylacja, ogrzewanie,
chłodzenie, wod-kan) pozwolą na swobodne sterowanie oraz ustawienia parametrów w budynku w
dowolnych trybach czasowych (dni robocze, weekend, wystawa, impreza, konferencja, inscenizacja).
BMS powinien umożliwić ustawienie dowolnych parametrów czasowych sterowania oświetleniem
wewnętrznym i zewnętrznym z możliwością swobodnego programowania różnych kalendarzy.
Należy zaprojektować i wykonać system z wizualizacją stanu urządzeń. Oprogramowanie
z naniesionym rysunkiem kondygnacji, urządzeniami, nastawami urządzeń i stanu aktualnego
urządzeń.
System BMS będzie co najmniej integrował systemy automatyki:
 zarządzał i monitorował urządzenia komfortu bytowego:
o monitorowanie sterowników komfortu pomieszczeń z możliwością zmiany nastaw
parametrów pomieszczeń w zależności od terminarza oraz nastaw ręcznych
o monitorowanie automatyki central wentylacyjnych z możliwością zmiany nastaw
parametrów w zależności od terminarza (dni wolne, godziny nocne) oraz nastaw
ręcznych
o monitorowanie automatyki centrali czynnika chłodniczego
o monitorowanie automatyki układu grzewczego
 monitorował ważne parametry wybranych urządzeń:
o analizator sieci
o zasilanie rozdzielnicy głównej
o pompy układu czynnika chłodniczego
o pompy układu wod-kan
o wentylatory wentylacji bytowej
 sterował urządzeniami:
o oświetleniem.
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Automatyka central, centrali czynnika chłodniczego, węzła cieplnego będzie dostarczana razem z
urządzeniami.
Główne cechy BMS
Przewidziano otwarty system automatyki budynkowej. Projektowany otwarty system automatyki
zapewni:
 sprawne i efektywne zarządzanie instalacjami technicznymi budynku,
 ograniczenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej,
 prostotę funkcjonalną,
 łatwość i niski koszt modyfikacji na etapie projektowania i eksploatacji,
 elastyczność w wyborze rozwiązań dla zmieniających się wymagań użytkownika (możliwość
korzystania z urządzeń różnych producentów),
 dostępność wielu serwisantów.
System powinien składać się z trzech poziomów funkcjonalnych:
 poziom zarządzania (serwer i stacje robocze, routery),
 poziom automatyki (sterowniki, bramki komunikacyjne),
 poziom obiektowy (czujniki, sygnalizatory, zadajniki, zawory, siłowniki, pompy, wentylatory, itp.).
Monitoring i sterowanie instalacji technicznych budynku
W zakresie BMS jest realizacja monitoringu i sterowania instalacji elektroenergetycznej budynku
zgodnie z poniższymi wytycznymi:
 monitoring opcjonalnych urządzeń UPS – włączenie UPS do BMS odbędzie się za
pośrednictwem magistrali Modbus,
 monitoring zużycia energii elektrycznej dostarczanej do budynku i pomiaru rozdziału energii
elektrycznej na poszczególne odbiory (liczniki z modułem komunikacyjnym Mbus lub
LonWorks),
 monitoring analizatorów parametrów sieci (wyposażonych w moduł komunikacyjny Modbus)
z możliwością funkcji niedopuszczenia do przekroczenia 15 minutowej mocy maksymalnej
budynku,
 sterowanie obwodami oświetleniowymi oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego (styki
bezpotencjałowe),
 sterowanie obwodami oświetleniowymi części wspólnych (styki bezpotencjałowe).
W zakresie automatyki i BMS jest realizacja monitoringu instalacji sanitarnych i wentylacji
budynku zgodnie z poniższymi wytycznymi:
 opcjonalny monitoring szaf klimatyzacji precyzyjnej zgodnie,
 monitoring liczników zużycia mediów (liczniki z modułem komunikacyjnym Mbus lub
LonWorks) – liczniki ciepła i chłodu, wodomierze na przyłączach do budynku i na rozdziale
czynnika,
 monitoring i sterowanie centralami wentylacyjnymi, układem wytwarzania chłodu,
 monitoring pracy i awarii układów pompowych,
 monitoring alarmowego poziomu cieczy we wszystkich zbiornikach.
W skład systemu będą wchodziły: okablowanie, sterowniki wraz z modułami rozszerzeń,
interfejsy do urządzeń wyposażonych w automatykę, szafy na urządzenia, serwer wraz
z oprogramowaniem, stacja monitoringu wraz z oprogramowaniem, stacja zarządzająca wraz
oprogramowaniem. System powinien umożliwiać pełna funkcjonalność za pomocą serwisu webowego
i powinien posiadać możliwość zdalnego – poprzez internet – w pełni funkcjonalnego zarządzania
systemem BMS i wszystkimi jego funkcjami dla co najmniej 10 klientów. System powinien być tak
zbudowany, aby posiadał rezerwę na dodatkowe 50% sygnałów bez konieczności zakupu
dodatkowych urządzeń.
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9.5

Instalacje wodno-kanalizacyjne

W zakresie instalacji wewnętrznych Wykonawca w szczególności zrealizuje:
 projekt i budowę instalacji wodno-kanalizacyjne oraz ciepłej wody użytkowej
 projekt i budowę instalacji wodno-kanalizacyjne oraz ciepłej wody użytkowej
 projekt i budowę instalacji wodociągowe przeciwpożarowej wraz z siecią hydrantów lub
innych zabezpieczeń np. instalacji tryskaczowej, instalacji gazowej przeciwpożarowej
wybranych pomieszczeń zgodnie z wymaganiami rzeczoznawcy p-poż.,
 projekt i budowę instalacji grzewczych (Zamawiający wymaga, aby zastosowano
ekonomiczne uzasadnione rozwiązania, uwzgledniające niski koszt eksploatacji -preferowana
pompa ciepła z odwiertami pionowymi gł. do 95mb. Ilość odwiertów na terenie dostosowana
do wielkości pompy ciepła), opcjonalnie projekt i budowa niskoparametrowej kotłowni
olejowej lub gazowej o wysokiej sprawności energetycznej
 projekt i budowę centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego dla wentylacji
 projekt i budowę instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła
dostosowanej do funkcji pomieszczeń,
 projekt i budowę wentylacji pomieszczeń technicznych i garażu,
 projekt i budowę instalacji klimatyzacyjnej opartej na wodzie lodowej lub układów FRF
z freonem z kontrolą wilgotności dla pomieszczeń tego wymagających.

10 Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Opis wymagań obejmuje warunki projektowania i wykonania poszczególnych obiektów
budowlanych, odniesione do charakterystycznych (wiodących) elementów budowli.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile
w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

10.1 Projektowanie
10.1.1 Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową.
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która zapewni czytelność,
przejrzystość i jednoznaczność treści. Część opisowa będzie pisana przy pomocy oprogramowania
komputerowego i będzie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych.
Zakres dokumentacji rysunkowej będzie uzgodniony z Zamawiającym. Wszystkie strony
dokumentacji
projektowej
muszą
być
ponumerowane
oddzielnie
dla
każdego
z tomów. Rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej. Każdy
rysunek będzie opatrzony metryką (tabelką informacyjną), podobnie jak strony tytułowe
i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego. Metryka powinna zawierać
między innymi: tytuł zadania, tytuł rysunku, autorów opracowania, podpisy, datę opracowania,
aktualną wersję, rewizję i datę rewizji.
Strony tytułowe projektów budowlanych i wykonawczych, a także projektu powykonawczego
muszą spełniać wymagania prawa. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty
Wykonawcy w formie papierowej i elektronicznej z możliwością zachowania edycji. Ilość arkuszy
będzie ustalona w uzgodnieniu z Zamawiającym. Pliki tekstowe z rozszerzeniem doc, xls, rysunki
z rozszerzeniem dwg (do wersji AutoCad ustalonej przez Zamawiającego), oraz wszystkie
uzgodnienia i opinie w formie skanowanych dokumentów w formacie jpg lub tif. Dodatkowo
wszystkie dokumenty powinny być przekazane w formie PDF. Forma elektroniczna powinna być
tożsama z formą papierową.
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10.1.2 Uzgodnienia, opinie i odstępstwa od przepisów
Wykonawca na własny koszt oraz we własnym zakresie uzyska wszystkie niezbędne wewnętrzne
uzgodnienia, warunków technicznych dostawców mediów opinie i niezbędne do uzyskania przez
Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień zezwalających na realizację
przedmiotowej inwestycji.
10.1.3 Wymagania dotyczące Projektu Budowlanego
Projekt powinien uwzględniać wymagania:
 Ustawy z dnia 07 lipca1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.)
 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462
z późn. zm.),
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno –użytkowego (tj. Dz.U. 2013 poz.1129),
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr120 poz.1126),
 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U. 2017 poz. 519, z późn.
Zm.),
 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579
z późn. zm.)
 należy wykonać projekty budowlane dla wszystkich branż, uwzględniając przystosowanie
obiektu do obowiązujących norm i przepisów wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami.
Do projektu budowlanego należy dołączyć:
 oświadczenie projektanta oraz oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu projektu
budowlanego zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, że projekt jest kompletny z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć,
 kartę uzgodnień międzybranżowych,
 wszelkie opracowania, uzgodnienia, postanowienia i decyzje niezbędne do celów projektowych.
Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić na mapie do celów projektowych wraz
z uzgodnieniami uprawnionego geodety oraz właściwego miejscowego ośrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej.
Do projektu zagospodarowania terenu należy dodatkowo wykonać rozeznanie i uzgodnienie
uwarunkowań gruntowo-prawnych, ustalenie własności terenu i przyległych działek wraz
z uzyskaniem zgody właściciela na wejścia w teren.
Podczas projektowania należy przewidzieć zabezpieczenie i ewentualną przebudowę
kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.
10.1.4 Wymagania dotyczące projektu wykonawczego
Należy wykonać projekty wykonawcze dla wszystkich branż.
Projekty te muszą uwzględniać wymagania jak dla projektu budowlanego.
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych.
Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegółowiać projekty budowlane w zakresie
i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót i realizacji robót budowlanych.
Do projektu wykonawczego należy także dołączyć oświadczenie projektanta oraz oświadczenie
sprawdzającego o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami
techniczno-budowlanymi, przywołanymi w jego treści normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej, i że przedmiotowa dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć.
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Projekt winien zawierać kartę uzgodnień międzybranżowych.
Dokumentacja projektowa powinna posiadać oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzonym
sprawdzeniu, uzgodnieniu i gotowości jej do realizacji.
10.1.5 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być opracowane
zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129)
oraz dotyczyć tylko i wyłącznie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych robót
związanych z konkretnym tematem projektu.
Powinny one zawierać szczegółowe wymagania dla Wykonawcy w zakresie sprzętu, materiałów,
transportu, wykonania robót, kontroli jakości wykonania robót, obmiarów robót, odbiorów
wykonanych robót, podstaw płatności za roboty. Specyfikacje ponadto muszą dotyczyć zakresu robót
objętych dokumentacją projektową i uwzględniać warunki techniczno-budowlane, normy i przepisy
obowiązujące dla tego projektu i być zgodne z wymaganiami PFU.
10.1.6 Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej
Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana, jako nowe opracowanie. Nie dopuszcza
się stosowania naklejek, korektorów, rysunków na dokumentacji kserowanej lub kopiowanej.
Dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana w formie papierowej i elektronicznej
w formacie tak jak dla projektów budowlanych i wykonawczych. Forma elektroniczna powinna być
przekazana w formatach dających możliwość edycji dokumentów. Dokumentacja powykonawcza
powinna zawierać instrukcję obsługi i konserwacji. Dokumentację powykonawczą należy opracować
w ilości egzemplarzy uzgodnionej z Zamawiającym.
10.1.7 Pozostałe wymagania
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów
i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę projektów pokryje Wykonawca.
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać
Zamawiającemu w terminach umożliwiających wniesienie do nich uwag i zastrzeżeń.
Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych powinien być zgodny
z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do
wykonania opracowań projektowych. Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe niegwarantujące
zachowania warunków umowy nie będzie dopuszczone do wykonywania prac projektowych.
Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji
projektowej sporządzonej w zakresie określonym przez ustawę Prawo Budowlane.
Autor projektu zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego lub jego wyznaczonego
przedstawiciela, do niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż do 2 dni od
otrzymania wezwania, wysłanego faksem lub drogą elektroniczną.
Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego zobowiązany jest do opiniowania zgodności projektów
wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie
zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, niezwłocznego wykonywania poprawek
i uzupełnień w dokumentacji projektowej.
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10.2 Przygotowanie terenu budowy
Proponuje się lokalizację zaplecza budowy na obszarze objętym inwestycją, w rejonie
planowanego wejścia honorowego do budynku Muzeum oraz parkingów i podjazdów.
Nie pomijając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy,
w ramach ceny oferty Wykonawca uwzględni koszty związane z :
 czasowym zajęciem nieruchomości objętym pozwoleniem albo zezwoleniem na wykonanie robót
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej, wykonania ewentualnych dodatkowych badań
podłoża gruntowego
 zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku konieczności
urządzenia tymczasowych objazdów;
 sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury do umieszczenia na działkach
stanowiących tereny wód płynących, a następnie doprowadzeniem do zawarcia przez
Zamawiającego umowy sankcjonującej usytuowanie elementów infrastruktury drogowej na tych
działkach;
 usunięciem, odwiezieniem na odkład humus pozyskanego z wyniku wykonania robót ziemnych
oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (nadmiar humusu
należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami);
 pozyskaniem i dowozem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów
zieleni drogowej, we własnym zakresie w cenie oferty;
 zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na terenie budowy i w jego sąsiedztwie;
 zapewnieniem nadzoru środowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia
robót, wykonaniem działań wynikających z nadzoru;
 wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach przyległych do terenu budowy w
związku z oddziaływaniem budowy;
 usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, oraz
usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją.
 zapewnieniem zabezpieczonego miejsca na składowanie materiałów rozbiórkowych oraz drzewa
pozyskanego z wycinki będących własnością Zamawiającego.
 zorganizowaniem zaplecza budowy
 innymi czynnościami wyżej niewymienionymi, a wymaganymi prawem przy realizacji Projektu,
 Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania terenu budowy oraz do ustawienia tablic
informacyjnych.
 od momentu przekazania terenu budowy wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przez cały
okres trwania kontraktu możliwości ruchu drogowego. W sezonie zimowym należy na bieżąco
odśnieżać całą szerokość jezdni wraz z utwardzonymi poboczami oraz zwalczać śliskość przy
użyciu środków chemicznych.
 od Wykonawcy wymaga się przystąpienia do prac przy zimowym utrzymaniu dróg w czasie max.
1 godz. do zwalczania śliskości i 2 godz. do odśnieżania drogi od momentu stwierdzenia
wystąpienia zjawiska lub otrzymania informacji o jego wystąpieniu.
 Wykonawca za niewłaściwe utrzymanie odc. drogi w okresie zimowym zapłaci karę umowną
zgodnie z Warunkami Umowy.
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych poniesionych
w wyniku złego utrzymania odcinka drogi w okresie letnim i zimowy
 roboty ziemne należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia.
 teren budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający
oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od
budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich.
 za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej
infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.
 magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek.
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miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje
obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo(do czasu zakończenia
etapu budowy) wyłożyć materiałami izolacyjnymi.
 magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki
wodno-ściekowej. 66
 ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników
bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych
podmiotów.
 powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym
miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.
 odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robot budowlanych, należy segregować
i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem.
 należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa
znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
 pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać w taki sposób aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków
w skarpach.
Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może
zakłócać stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian lub ograniczenia wielkości
przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany
kierunków i prędkości przepływów wód.
Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów.
W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych
ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00- 22.00.
W trakcie prowadzenia Robot ziemnych należy zapewnić stały nadzór archeologiczny.
Przed zrzutem wód do odbiornika należy zastosować urządzenia podczyszczające z zawiesiny
mineralnej. Odbiornikami podczyszczonych wód opadowych będą naturalne i sztuczne cieki wodne
oraz grunt (w przypadku zbiorników infiltracyjnych), zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu
wodno-prawnym.


11.Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Roboty będą prowadzone zgodnie z PFU, warunkami umowy, zatwierdzoną przez Zamawiającego
dokumentacją projektową, Harmonogramem, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa., a w szczególności aktów
prawnych i Norm wymienionych w Części 4 PFU.

11.1 Organizacja robót budowlanych
Harmonogram robót:
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien opracować:
 harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również metody,
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze (skorelowany
z pięcioma głównymi częściami składowymi Projektu, zwanymi dalej „Przedmiotami odbioru” z
których cztery pierwsze objęte są PFU.
 założenia i wytyczne dla zagospodarowania terenu budowy.
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy
uwzględnić w harmonogramie robót:
 warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do
siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom
i możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach;
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warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już
wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót;
potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których
bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone.

Wprowadzenie na budowę:
Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron
i udokumentowane spisaniem protokołu.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z terenem, na którym będą
prowadzone roboty.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty mają
być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę
ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu, należy
tu m.in.:
 w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli,
przewodów lub innych urządzeń – usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem,
do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi;
 w razie istnienia napowietrznych przewodów elektrycznych i niemożliwości ich usunięcia –
zabezpieczenie przewodów w sposób umożliwiający właściwe i bezpieczne wykonywanie robót;
Drogi na terenie budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych,
przewidywanego ciężaru przewożonych materiałów i innych przedmiotów oraz urządzeń
dostarczanych na plac budowy. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom
dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich
uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy. Przed przystąpieniem do wykonywania robót
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego kopię ZRID.

11.2 Koordynacja robót
Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Sposób koordynacji robót specjalistycznych winien
być uwzględniony w harmonogramie robót, o którym mowa w pkt 11.1.
Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami
elektrycznymi, jeśli Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich wykonywać własnymi siłami,
takich jak np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowań itp.
Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do
kontaktów z Zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo
do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące instalacji, podczas
całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji.

11.3 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Dysponentem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Zamawiający.
Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed:
 pozbawieniem dostępu do drogi publicznej;
 pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze środków łączności;
 pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
 uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne,
promieniowanie;
 zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
W przypadku skrzyżowania lub znacznego zbliżenia wykopu ziemnego do istniejących podziemnych
instalacji i urządzeń, należących do osób trzecich, sposób wykonania prac zabezpieczających należy
uzgodnić z miarodajnym przedstawicielem właściciela tych sieci.
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W szczególności należy dokonać uzgodnień terminów realizacji i czasu trwania robót w tym
koniecznych wyłączeń i przerw w dostawie mediów.

11.4 Ochrona środowiska i zdrowia ludzi
Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie
czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach
przekraczających wartości dopuszczalne.
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U.
2016 poz. 71).
W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na
obszarze prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni i stosunków wodnych oraz zapewnić
oszczędne korzystanie z terenu.
Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych
w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku t.j. (Dz.U. 2014.poz.112).
Teren planowanej inwestycji nie jest położony w sąsiedztwie obszarów prawnie chronionych,
ustanowionych w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.
2016 poz. 2134).

11.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401).
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez
nich robót. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych
środków ochrony indywidualnej.
Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad
ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione.
Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć je przed możliwością uruchomienia
przez osoby nieuprawnione do ich obsługi.
Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje.
Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisję
egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.
Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy :
 sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu
pisemnym;
 wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy;
 sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP.

11.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Wykonawca powinien zapewnić w cenie oferty w uzgodnieniu z Zamawiającym:
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odpowiednie
pomieszczenia
socjalno-administracyjne
i
wyodrębnione
miejsca
magazynowania materiałów;
odpowiedni dojazd na teren budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy;
zasilanie terenu budowy w wodę i energią elektryczną;
oświetlenie terenu budowy i miejsc pracy;
łączność telefoniczną na terenie budowy;
przechowywanie dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów, w tym:
zezwolenia na wykonywanie robót;
harmonogramu robót budowlano – montażowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonawcami;
inwentaryzacji uzbrojenia terenu;
ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących obiektów
znajdujących się pod napięciem.

11.7 Organizacja ruchu
Obsługa komunikacyjna inwestycji z układu istniejącego. Lokalizacja Projektu nie zmienia istotnie
istniejącego układu dróg dojazdowych

11.8 Materiały, wyroby budowlane
Używane będą wyłącznie materiały, wyroby budowlane i urządzenia nowe zgodne z wymaganiami
PFU i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej . Zamawiający wymaga, aby
przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie i spełniają wymagania polskich przepisów prawa. W szczególności
przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570) i aktów
wykonawczych do tej ustawy oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Wymaga się, aby zastosowane materiały
spełniały co najmniej dobre i bardzo dobre standardy jakościowe i wytrzymałościowe. Wybór rozwiązań
materiałowych powinien być skonsultowany z Zamawiającym.

11.9 Sprzęt i transport na terenie budowy
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie
z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie.
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione
i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
 utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
 stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone;
 obsługiwane przez wyznaczone osoby.
Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze
technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te
powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. Na
stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być
dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji.
Wymagania dotyczące środków transportu
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy.
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Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów,
elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. W czasie
transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.
W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń Wytwórców,
a w szczególności:
 transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz
przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego;
 na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio
zabezpieczyć;
 aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować , nie narażając ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.
 zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem.

11.10

Wykonanie robót

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania robót, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnego i doskonale funkcjonującego obiektu. Wykonawca nie będzie mógł
w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem
PFU. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich
odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie
i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę
ryzyka istniejące na budowie.

11.11

Kontrola jakości robót

Jakość świadczeń i wykonania powinien odpowiadać normom i przepisom polskim względnie
europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów
konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uważa się również przebieg procesu produkcyjnego, aż do
wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych.

11.12






Dokumenty budowy

Dziennik Budowy,
Dokumentacja projektowa,
Podstawowym dokumentem budowy jest projekt budowlany. Projekt powinien posiadać wszelkie
prawem wymagane uzgodnienia i powinien być przyjęty do realizacji przez Zamawiającego,
ZRID,
inne dokumenty, wynikające ze specyfiki prowadzonych robót.

11.13

Odbiór robót

Odbiory międzyoperacyjne
Przy robotach budowlanych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory
dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości
robót.
Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na
prawidłowe wykonanie dalszych prac.
Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje komisja odbiorcza w skład, której wchodzą kierownik robót
przy udziale majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz
osoby wyznaczone przez Zamawiającego i inne osoby, których udział w tej komisji jest celowy.
Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich
członków komisji odbiorczej, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które
powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac.
Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy.
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Odbiory częściowe
Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji, stanowiąca etapową całość
jak również elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania robót
oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie przez
komisję odbioru w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia.
Odbiór końcowy
Przed odbiorem obiektu Zamawiający z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania prac.
Do tego czasu Wykonawca powinien zakończyć uruchomienie wszystkich instalacji, wykonać niezbędne
próby i przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób.
Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje Zamawiający z udziałem Użytkownika . Może on
korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli
Użytkownika oraz kompetentnych organów.
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do:
 przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących
przedmiotem odbioru (patrz punkt 10.1.6 Wymagania dotyczące dokumentacji
powykonawczej);
 złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;
 umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru
w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych
w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane.
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:
 sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej;
 dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie;
 sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń;
 sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami
prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając
przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów
częściowych (po stronie Zamawiającego).
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru.
Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady
i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego
upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie
Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem.

11.14

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zabezpieczających przed zniszczeniem
i zanieczyszczeniem fragmentów budynku nie podlegających przebudowie, odgrodzenia terenu
budowy od pozostałych części budynku, a także wykonania prowizorycznych instalacji (np. obejść),
dla minimalizacji zakłóceń w funkcjonowaniu
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IV.

CZĘŚĆ CZWARTA – Informacje

12 Dokumenty
potwierdzające
zgodność
zamierzenia
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

budowlanego

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji
zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami powszechnie
obowiązującego prawa.
Wykonawca pozyska niezbędne dokumenty techniczne stanowiących podstawę projektowania.

12.1 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające
nieruchomością na cele budowlane

jego

prawo

do

dysponowania

Zamawiający oświadcza, że dostarczy prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Koszty wykupu gruntów, na podstawie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji celu publicznego
poniesie Zamawiający.

13 Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania
robót budowlanych
13.1 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pozyskanie leży po stronie Zamawiającego.

13.2 Kopia mapy zasadniczej
Pozyskanie leży po stronie Zamawiającego.

13.3 Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektów
Dokumentację badań podłoża gruntowego dostarczy Zamawiający.
Warunki gruntowe – nierozpoznane poprzez badania, zalecane do wykonania przy pracach
projektowych pozyska Wykonawca.

13.4 Decyzja środowiskowa
Zamawiający uzyska decyzję środowiskową lub zgodę na odstąpienie od jej uzyskania.

13.5 Pozwolenie na budowę
Zamawiający uzyska pozwolenie na budowę w oparciu o materiały przygotowane przez
Wykonawcę

13.6 Pozwolenie na użytkowanie
Zamawiający uzyska pozwolenie na użytkowanie, do którego materiały przygotuje Wykonawca.

13.7 Pozostałe obowiązki Zamawiającego
Zamawiający na etapie projektowania określi podział pomieszczeń umożliwiający właściwe
położenia instalacji.
Kwerenda materiałów dotyczących 600 poległych w Bitwie Warszawskiej leży po stronie
Zamawiającego
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14 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
14.1 Ustawy i rozporządzenia
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot
zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego.
Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej
przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie
wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.
Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających
realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w szczególności dotyczy
to jakich aktów prawnych jak:
4
5

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.
462 z późn.zm.),

6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj.
z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1422)

7

8
9

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003
roku, w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.(Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016
poz. 124 z późn. zm.),

10Ustawa z dnia 21 marca 1995 o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 poz.1440 z późn. zm.)

11 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 z późn. zm.);
12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.);
13 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579
z późn. zm.)
14 Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 poz. 2147
z późn. zm.)
15 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)
16 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z późn. zm.)
17 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne [Dz. U. 2015
poz. 680];
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18 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953 z późn. zm.);
19 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 4, poz. 401);
20 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);
21 Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 1226)
22 Ustawa z dnia 3 lutego ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1161)
 Ustawa z dnia 20 lipca Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1566)
 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze ( t.j. Dz. U. 2017 poz. 959 )
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. 2017 poz. 519)
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 736)
23 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 220)
 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)
24 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1570).
25 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U. 2016 poz. 1629)
26 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1034)
27 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2017 poz. 1073)
28 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody ( t.j. Dz.U. 2016 poz.2134 z późn. zm.)
29 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.
U. 2014 poz. 1789 z późn. zm.)
30 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987)
31 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. poz. 529)
32 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.).
33 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71)

34 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2014 poz. 1446 z poźn. Zm.).

35 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 26, poz. 2663);
36 Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2016 nr 1131
z późn. zm.)
37 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033 )
38 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463)
39 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu
zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1193 z późn. zm.)
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14.2 Polskie Normy
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, że dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym i każdej normie towarzyszy zwrot „lub równoważnej”.
40 PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły
ogólne i reguły dla budynków
41 PN-EN 1090-2+A1:2012 – Wykonanie konstrukcji
42 PN–EN1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1 : Reguły ogólne
i reguły dla budynków.
43 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.
44 PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Badania podłoża
gruntowego.
45 PN–85/S-10030 Obiekty mostowe – obciążenia.
46 PN–91/S-10042 Obiekty mostowe – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – projektowanie
47 PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie próbek metodą
wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych. Część 1: Techniczne zasady wykonania.
48 PN-EN-13670- Wykonywanie konstrukcji z betonu
49 PN-63/B-06251- Roboty betonowe i żelbetowe
50 PN-EN-934- Domieszki do betonu
51 PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.
52 PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.
53 PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych
54 PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości
55 PN-EN 197-1:2002 + A1:2005 + A3:2007-Cement. Część 1:Skład, wymagania i kryteria
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
56 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie ocena
przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
57 PN-EN 206-1:2003 +Ap1:2004, +A1:2005, + A2:2006 - Beton Część 1: Wymagania,
właściwości, produkcja i zgodność.
58 PN-B-06265-2004- krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2004. Beton Część 1: Wymagania,
właściwości, produkcja i zgodność.
59 PN-EN 12620 +A1:2008 - Kruszywa do betonu
60 PN-EN 1097- Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw
61 PN- PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej.
62 PN -EN 12504-2:2002 +Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie
nieniszczące. Oznaczenie liczby odbicia
63 PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące
próbek do badania i form
64 PN-EN 12390-3:2002-Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania
65 PN-EN 12390-5:2001-Badania betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania
66 PN-EN 12390-7:2001-Badania betonu. Część 7: Gęstość betonu
67 PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.
68 PN-ISO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
69 PN-ISO 6935 1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.
70 IDT-ISO 6935-2:1991 - Pręty żebrowane.
71 PN 82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
72 Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.
73 PN-EN 10002-1 + AC1:1998Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia
74 PN-EN 10088-1:2014-12- Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję
75 PN-EN 10088-2:2014-12- Stale odporne na korozję - Część 2: Warunki techniczne dostawy blach
cienkich/grubych i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia
 PN-EN 10021:1997 -Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych
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PN-EN 10027-1:2007 - Systemy oznaczania stali - Część 1: Znaki stali
PN-EN ISO 3452-4:2001 - Badania nieniszczące - Badania penetracyjne - Część 4: Wyposażenie
PN-EN ISO 3834-1:2007 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych –
Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości
 PN-EN ISO 3834-2:2007 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych –
Część 2: Pełne wymagania jakości
 PN-EN ISO 3834-5:2007 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych –
Część 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-2,
ISO 3834-3 lub ISO 3834-4
 PN-EN ISO 4063:2002 - Spawanie i procesy pokrewne - Nazwy i numery procesów
 PN-EN ISO 13920:2000 - Spawalnictwo - Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji spawanych –
Wymiary liniowe i kąty - Kształt i położenie
76 PN-EN ISO 14731:2006 - Nadzór spawalniczy - Zadania i odpowiedzialność
77 PN-EN ISO 15609 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali
78 PN-EN ISO 15607:2007- Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Zasady
ogólne
79 PN-EN ISO 15614 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali
80 PN-EN ISO 15610 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Kwalifikowanie
na podstawie zbadanych materiałów dodatkowych do spawania
81 PN-EN ISO 14343:2010 Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe,
taśmy elektrodowe, druty i pręty do spawania stali nierdzewnych i żaroodpornych – Klasyfikacja
82 PN-EN ISO 25817:2005 -Złącza stalowe spawane łukowo – Wytyczne do określania poziomów
jakości według niezgodności spawalniczych
83 PN-EN 22553:1997 - Rysunek techniczny - Połączenia spawane, zgrzewane i lutowane Umowne przedstawianie na rysunkach
84 PN-EN 583-1:2001 Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe -Część 1: Zasady ogólne
85 PN-EN ISO 3506-1: 2000, Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozję - Śruby i śruby dwustronne
86 PN-EN ISO 3506-2: 2000, Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozję - Nakrętki
87 PN-EN ISO 3506-3: 2000, Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozję - Śruby bez łba z gwintem na całej długości oraz podobne części złączne
niepodlegające rozciągani
88 PN-EN 14399-2:2007 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych - Część
2: Badanie przydatności do połączeń sprężanych
89 PN-EN 14399-7:2008 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -Część 7: System HR - Zestaw śruby z łbem stożkowym i nakrętki
90 PN-EN 14399-8 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 8:
System HV - Zestaw śruby pasowanej z łbem sześciokątnym i nakrętki sześciokątnej
91 PN-EN 14399-8:2008 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -Część 8: System HV --Zestaw śruby pasowanej z łbem sześciokątnym i nakrętki sześciokątnej
92 PN-EN 15048-2:2008 Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych -Część 2: Badanie
przydatności
93 PN EN ISO 898-2:2012- Nakrętki z obciążeniem próbnym-Gwint zwykły
94 PN-EN ISO 9692-1:2008 Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotyczące przygotowania
złączy - Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie
gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali
95 PN-89/S-10050 – Obiekty mostowe. Wymagania i badania.
96 PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – wymagania
i badania.
97 PN–85/S-10030 Obiekty mostowe – obciążenia.
98 PN–91/S-10042 Obiekty mostowe – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone –
projektowanie.
99 PN-S-10060:1998 Obiekty mostowe. Wymagania i metody badań.
100 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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101 PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.
102 PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
103 PN-S-96011:1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych.
104 PN-EN 1317-5. Systemy ograniczające drogę - Część 5: Kryterium trwałości i ocena zgodności
dla systemów ograniczających drogę.
105 PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
106 PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań. Część 1. Dozowanie i poprzeczny
rozkład lepiszcza i kruszywa.
107 PN-EN 62305-1:2011E Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne
108 PN-EN 62305-2:2012E Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem
109 PN-EN 62305-3:2011E Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów
i zagrożenie życia
110 PN-EN 61293:2000P Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi
zasilania elektrycznego -- Wymagania bezpieczeństwa;
111 PN-HD 60364-8-1:2015-03E Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-1: Efektywność
Energetyczna
112 PN-EN 62305-4:2011P Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach ;
113 PN-HD 60364-5-52:2011P Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego –Oprzewodowanie;
114 PN-EN 61914:2016-06E Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych
115 PN-HD 60364-4-443:2016-03E Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi
116 PN-HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01E Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56:
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa
117 PN-HD 60364-7-753:2014-12E Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-753:
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kable grzewcze i wbudowane
systemy grzewcze
118 PN-EN 50085-2-4:2010E Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych
zamkniętych do instalacji elektrycznych -- Część 2-4: Wymagania szczególne dotyczące kolumn
instalacyjnych
119 PN-EN 61386-24:2010E Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 24:
Wymagania szczegółowe --Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi
120 PN-HD 60364-5-54:2011E Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne
121 PN-EN 61386-23:2005/A11:2011E Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -Część 23: Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych
122 PN-EN 62561-4:2011E Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 4: Wymagania
dotyczące uchwytów
123 PN-HD 60364-1:2010P Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje ;
124 PN-EN 61386-25:2012E Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 25:
Wymagania szczegółowe -- Osprzęt do mocowania rur instalacyjnych
125 PN-EN 61386-1:2011P Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 1:
Wymagania ogólne ;
126 PN-HD 60364-5-559:2012E Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe;
127 PN-EN 62561-2:2012E Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 2: Wymagania
dotyczące przewodów i uziomów;
128 PN-EN 62561-7:2012E Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 7: Wymagania
dotyczące substancji poprawiających jakość uziemień
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129 PN-HD 60364-4-43:2012P Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym
130 PN-HD 60364-5-51:2011/A11:2014-01E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne
131 PN-HD 60364-4-442:2012E Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami
dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego
i niskiego napięcia
132 PN-HD 60364-4-444:2012P Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi
133 PN-HD 60364-5-551:2010/AC:2012E Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-55:
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 551: Niskonapięciowe
zespoły prądotwórcze
134 PN-HD 60364-7-714:2012E Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-714: Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego
135 PN-HD 60364-7-706:2007E Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzące
i ograniczające swobodę ruchu
136 PN-EN 50369:2005E Systemy instalacyjne wodoszczelnych osłon przewodów i kabli
137 PN-EN 60423:2008E Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Średnice
zewnętrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzętu
138 PN-HD 60364-7-729:2010E Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-729: Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obsługi lub nadzoru
139 PN-EN 50520:2010E Nakładki i folie okrywowe dla zabezpieczania i ostrzegania o położeniu
kabli lub zakopanych przewodów w instalacjach podziemnych
140 PN-EN 60664-1:2011P Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego
napięcia -- Część 1: Zasady, wymagania i badania
141 PN-HD 60364-7-704:2010P Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy
i rozbiórki
142 PN-HD 60364-6:2016-07E Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie
143 PN-EN 62275:2015-03E Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski przewodów do instalacji
elektrycznych
144 PN-HD 60364-5-557:2014-02/A11:2016-06E Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5557: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obwody pomocnicze
145 PN-EN 61140:2016-07E Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty
instalacji i urządzeń
146 PN-HD 60364-5-537:2017-01E Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie
izolacyjne i łączenie
147 PN-HD 60364-4-46:2017-01E Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-46: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa -- Odłączanie izolacyjne i łączenie
148 PN-HD 60364-5-534:2016-04P Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-534: Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Urządzenia
do ochrony przed przejściowymi przepięciami
149 PN-EN 50110-1:2013-05D Eksploatacja urządzeń elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne
150 PN-IEC 60050-826:2007 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 826:
Instalacje elektryczne
151 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym
 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
 PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
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PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Część 6:
Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień.
PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 10:
Zasilacze.
PN-EN 50173:1999 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
PN-EN 50173:1999/A1:2002 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
(Zmiana A1).
PN-EN 50173-1:2004 oraz ISO/IEC 11801:2002 podstawowe zalecenia dotyczące instalowania
okablowania ekranowanego i nieekranowanego.
PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja
i zapewnienie jakości.
PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków
PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania
Norma ANSI/TIA/EIA 568B.2-1: June 2002 Commercial Building Telecommunications Wiring
Standard
ISO/IEC 11801 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości
wody.
PN-90/H-83131.01
Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania.
oprawki 1 Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.
PN-70/H-83136 Kotły grzewcze. Nazwy i określenia.
PN-83/M-44321 Pompy odśrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody
użytkowej. Podstawowe parametry i główne wymiary.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.
PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.
PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skośne.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania.
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe.
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający.
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Głowice do zaworów
przelotowych.
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PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników.
PN-EN ISO 15875 Systemy przewodów rur z tworzyw sztucznych
PN-EN 12831
 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obciążenia cieplnego",
PN-94/B-03406
 "Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń
o kubaturze do 600 m3",
PN-EN ISO 6946
 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania"
PN-EN ISO 13370  "Właściwości cieplne budynków – Wymiana ciepła przez grunt –
Metody obliczania"
PN-EN ISO 14683  "Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania
ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne"
PN-EN ISO 13790  "Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia
energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia",
PN-B-02025
 "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego",
PN-82/B-02403
 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne".
PN-EN ISO 13788  "Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych
i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej
konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni
i kondensacja międzywarstwowa. Metody Obliczania."
PN-EN 15193
 "Charakterystyka energetyczna budynków - Wymagania energetyczne
dotyczące oświetlenia".
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Podstawą opracowania jest autorski projekt konkursowy Oddziału Muzeum Wojska
Polskiego w Ossowie „Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r.” autorstwa DIM’ 84
zaakceptowany jako podstawa PFU
Niniejszy Aneks do PFU z października 2017 r. stanowi jego korektę i aktualizację w dwóch
aspektach:
− Zmiany w lokalizacji obiektów bez istotnych zmian zakresu robót.
− Zmian w harmonogramie realizacji i etapowaniu z utrzymaniem końcowego terminu
oddania całości inwestycji 15.08.2020 r. w 100.rocznicę Bitwy Warszawskiej
Zmiany objęte Aneksem zaznaczone są w spisie treści przez pogrubienie i odpowiadają
stronom PFU. Aneks zawiera wyłącznie strony, na których wprowadzono zmiany

i ich numeracja nie zmieniła się w stosunku do PFU. Cięcia w tekście oznaczono
znakiem: (…), wprowadzając zmiany wyłącznie w częściach nieaktualnych.
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ZAKRES ANEKSU
LOKALIZACJA
Załącznik rysunkowy A01 pokazuje zmiany lokalizacji obiektów:
a) budynku Muzeum z Aleją Zwycięstwa na nasypie i trybunami ziemnymi ograniczony na
końcach Masztami Stulecia z rondami, mieści się w całości na terenie Skarbu Państwa
będącym terenem zamkniętym (rys. A03). Obiekt jest obsługiwany z drogi gminnej - ta
nowa lokalizacja nie wymaga wykupu żadnych działek prywatnych. Posadowienie zarówno
Masztów Stulecia, jak i poziomu „0” Muzeum i podstawy nasypu znajduje się powyżej
poziomu wody stuletniej i ok. 1,5 m powyżej ul. Matarewicza.
b) Zmiana zakresu robót przy obiektach w zmienionej lokalizacji obejmuje obniżenie
wysokości nasypu o ok. 1,5 m i obniżenie budynku Muzeum o ok. 1,3 m
c) Pawilon Wejściowy przy Kolumnadzie oraz Ogród Pamięci Poległych został wg uchwały
rady Miejskiej w Wołominie nr LIII-113/2018 z dnia 28 czerwca 2018r przeniesiony na
wydzielony teren działki Ochotniczej Straży Pożarnej i sąsiaduje z terenem nad rzeką Długą,
będącym dotychczas Polem Rekonstrukcji Bitwy. Działka gminna na północ od planowanego
ronda – Placu Centralnego nie jest objęta inwestycją Muzeum.
HARMONOGRAM
Utrzymując termin końcowego oddania do użytku inwestycji Oddziału Muzeum Wojska
Polskiego w Ossowie (15.08.2020 r.) dokonano wydzielenia robót podstawowych - obiektów
w stanie deweloperskim gotowych do odbioru.
Niniejszy Aneks zmienia harmonogram robót określając 3 kamienie milowe:
1) 2 maja 2019 r. w Święto Flagi Maszty Stulecia z pełnym uzbrojeniem
i zagospodarowaniem rond są odebrane i przekazane Zamawiającemu. Zaawansowanie
pozostałych robót i ich wydzielenie pozwala na zorganizowanie uroczystości.

2) 15 sierpnia 2019 r. ma być odebrana Kolumnada przy Placu Centralnym z Pawilonem

Wejściowym do Parku Kulturowego „Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920r.” wraz
z przyległym Ogrodem Pamięci Poległych. Tradycyjna rekonstrukcja Bitwy odbędzie się
po raz ostatni na dotychczasowym łęgu nadrzecznym za urządzonym Ogrodem Pamięci.
Budynek Muzeum i zaawansowanie robót powinno umożliwiać oddanie gotowego do
eksploatacji obiektu za kolejny rok.

3) 15 sierpnia 2020 r. ma zostać otwarte całe założenie krajobrazowo-architektoniczne
z zagospodarowaniem terenu i urządzoną zielenią.

PODZIAŁ NA ETAPY I ZADANIA
Zgodnie z Programem Inwestycji dokonano uzupełnienia PFU o siedem zadań wydzielonych,
nieobjętych postępowaniem do którego PFU z obecnym aneksem stanowi podstawę SIWZ.
Poniższa ich lista przez wyłączenia precyzuje zakres objęty postępowaniem w trybie
„zaprojektuj i wybuduj” określonym w PFU.

Etap I

Etap II

Zadanie 1. Dwa Maszty Stulecia
Zadanie 2. Wzmocnienie pod nasyp z drogami serwisowymi oraz regulacją rzeki
Długa i rzeki Czarna Struga
Zadanie 3. Stan „0” budynku Muzeum
Zadanie 4. Budynek Muzeum w stanie deweloperskim wraz z nasypem z Aleją
Zwycięstwa, przepustem oraz trybunami ziemnymi. Most na osi Muzeum
i most na osi Masztu zachodniego
Zadanie 5. Wiata/Kolumnada z kładką pieszą
Zadanie 6. Pawilon Wejściowy z Ogrodem Pamięci Poległych
Zadanie 7. Pole Rekonstrukcji oraz trzy mostki pieszo-jezdne

Z wiedzą o tym Wykonawca ma obowiązek zaprojektować i wybudować wszystkie obiekty tak,
aby spełnić najwyższe standardy określone w PFU dla poszczególnych obiektów, aby ich
funkcjonowanie, konserwacja, czy zmiana aranżacji nie powodowały komplikacji ani nie
generowały wzrostu kosztów. Wobec zakresu i skomplikowania przedsięwzięcia,
a w szczególności w połączeniu go z inicjatywami lokalnymi (np. w Pawilonie Wejściowym przy
Placu Centralnym i Ogrodzie Pamięci Poległych gospodarzem będzie Samorządowa Instytucja
Kultury). Szczególnej uwadze Wykonawcy poleca się styki wymienionych zadań
i komplementarność funkcjonowania poszczególnych elementów zespołu.

Zawartość Aneksu Programu Funkcjonalno-Użytkowego składa się z rozdziałów, w których
nastąpiły uzupełnienia i zmiany.
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CZĘŚĆ PIERWSZA

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest realizacja robó t
budowlanych i przekazanie do uż ytkowania zespołu obiektó w budowlanych uż ytecznoś ci publicznej
wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi, pn. Oddział Muzeum Wojska Polskiego
w Ossowie oraz towarzyszącymi budowlami, obiektami inż ynieryjnymi, koniecznymi
tymczasowymi obiektami budowlanymi, niezbędną infrastrukturą i obiektami liniowymi, zwany
dalej „Projektem”.
Zgodnie z Notą Uzgodnień z dnia 25 wrześ nia 2017 r. Projekt stanowi integralną, autorską
całoś ć, której realizacja została podzielona na przedmioty odbioru. Pozwoli to zrealizować
poszczegó lne etapy Projektu, tak, aby uzyskały pozwolenie na uż ytkowanie w terminach
związanych z rocznicami S� więta Flagi i 100. lecia Bitwy Warszawskiej. Tylko realizowanie tychż e
etapó w w okreś lonej kolejnoś ci pozwoli na oddanie pierwszego przedmiotu odbioru (Masztó w
Stulecia) 2 maja 2019 roku i zakoń czenie budowy całego kompleksu architektonicznokrajobrazowego z Muzeum dwa lata pó ź niej tj. 15 sierpnia 2020 r. Harmonogram rzeczowo�inansowy okreś la początek i zakoń czenie każ dego z przedmiotów odbioru.
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje obszar ok. 14 ha i dotyczy takż e
przemieszczenia duż ych mas ziemnych oraz prowadzenia sukcesywnych nasadzeń zieleni
niezależ nie od budowy obiektó w kubaturowych. Łukowa Aleja Zwycięstw apomiędzy oboma
Masztami Stulecia ma ok. 800 m długoś ci. Budynek Muzeum zlokalizowany jest w centrum
projektowanego wzniesienia o wysokoś ci ok. 14 m. Przewiduje się sprawną komunikację
zaró wno, jeś li chodzi o ograniczenie placu budowy do częś ci terenu jeszcze
niezagospodarowanego, jak i dojazd umoż liwiający korzystanie z terenu, na któ rym realizacja
została już zakoń czona. Moż liwoś ć korzystania w trakcie obchodó w S� więta Wojska Polskiego
(15.VIII) i S� więta Flagi (2.V) z poszczegó lnych oddanych do uż ytkowania częś ci kompleksu
memorialnego (Projektu) jest tu kwestią zasadniczą.

Plan Zagospodarowania Terenu wyznacza granice Lokalizacji Inwestycji Celu
Publicznego (LICP), która obejmuje wszystkie budowlane, terenowe i infrastrukturalne obiekty
składającesię na to przedsięwzięcie:
• geometria podłuż na i poprzeczna Alei Zwycięstwa będąca drogą poż arową oraz Maszty
Stulecia ograniczające ją na krań cach moż e podlegać tylko minimalnym technicznym
korektom. Podobnie, lokalizacja budynku Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie
wień czącego wzniesienie, na które od wschodu i zachodu prowadzi Aleja na nasypie;
• przepust w nasypie musi być w lokalizacji i parametrach dostosowany do znacznego obciąż enia
masowym ruchem kołowym i pieszym;
• standardy wykoń czenia nawierzchni dró g kołowych i ś cież ek są zró ż nicowane
i obejmują trzy kategorie: ruch cięż kich pojazdó w (w tym wojskowych); drogi pieszorowerowe z moż liwoś cią wjazdu awaryjnego (karetka, samochody służ b poż arniczych),
ciągi pieszo rowerowe w terenie (na nasypach i nadrzecznej łące – Polu Rekonstrukcji
Bitwy);
• zarówno projekt budynku Muzeum, jak i obiekty terenowe (mosty ż elbetowe, tunel
z toaletami publicznymi itp.) muszą spełniać wymogi dyscypliny wykoń czenia. Gama
materiałów
jest
ograniczona:
beton
architektoniczny,
gabiony,
okładzina
z Cortenu, elewacja (nieotwierana) o duż ych podziałach szklenia. We wnętrzach – beton
szlifowany i dębowy parkiet przemysłowy. Ta prostota wykoń czenia narzuca w robotach
wewnętrznych i zewnętrznych surowe wymogi jakoś ci i koordynację międzybranż ową;
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•

•

prace instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne muszą być zgrane z datami oddania do
uż ytkowania przedmiotó w odbioru. Awansowanie budowy konstrukcji wylewanych
i prefabrykató w ze spręż onego betonu jest warunkiem koniecznym niezależ nego
prowadzenia prac ziemnych i oddzielenia urządzania terenu od obiektó w kubaturowych
(w tym pracami elewacyjnymi oraz wykoń czeniem wnętrz do stanu gotowego przyjąć
ekspozycję). Nasadzenia zieleni są selektywnie szlachetne (byliny i krzewy kwitnące). Dla
obsadzenia skarp kluczowa jest ekonomia konserwacji zieleni;
realizacja wszystkich prac winna być skoordynowana z oczekiwanymi przez Zamawiającego
terminami oddania do uż ytkowania.

Teren w granicach lokalizacji inwestycji celu publicznego jest własnością Skarbu
Państwa (I etap) i gminy Wołomin, OSP oraz Skarbu Państwa (II etap). Każdy z etapów realizacji
jest podzielony na zadania inwestycyjne zgodne z planem inwestycyjnym Muzeum Wojska
Polskiego, które są osobnymi przedmiotami odbioru.

Etap I obejmuje Dwa Maszty Stulecia, fundamenty budynku Muzeum, wzmocnienie nasypu pod
Aleję Zwycięstwa i drogi serwisowe oraz regulację koryt rzeki Długiej i rzeki Czarnej Strugi.
Wszystkie te elementy znajdują się na terenie zamkniętym decyzją nr. 42/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 04.03.2016 r. (z późniejszymi zmianami).

Etap II obejmuje budynek Muzeum w stanie deweloperskim, Aleję Zwycięstwa oraz trybuny
ziemne na nasypie z przepustem, Wiatę/Kolumnadę z kładką pieszą i Pawilonem Wejściowym
do Parku Kulturowego, Ogród Pamięci Poległych z ok. 600 symbolicznymi mogiłami, Pole
Rekonstrukcji Bitwy oraz zagospodarowanie przyległych terenów w sposób zapobiegający jego
podtopieniom przy okresowych wylewach rzeki Długiej i Czarnej Strugi.
Etap I

Etap II

2

Zadanie 1. Dwa Maszty Stulecia
Zadanie 2. Wzmocnienie pod nasyp z drogami serwisowymi oraz regulacją rzeki
Długa i rzeki Czarna Struga
Zadanie 3. Stan „0” budynku Muzeum
Zadanie 4. Budynek Muzeum w stanie deweloperskim wraz z nasypem z Aleją
Zwycięstwa, przepustem oraz trybunami ziemnymi. Most na osi Muzeum
i most na osi Masztu zachodniego
Zadanie 5. Wiata/Kolumnada z kładką pieszą
Zadanie 6. Pawilon Wejściowy z Ogrodem Pamięci Poległych
Zadanie 7. Pole Rekonstrukcji oraz trzy mostki pieszo-jezdne

Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja znajduje się w Centralnej Polsce, w województwie mazowieckim,
na Równinie Wołomińskiej, 22 km od centrum Warszawy, w gminie Wołomin, w miejscowości
Ossów.
Teren, na którym realizowany jest Projekt obejmuje obszar około 13,5 ha w Ossowie, na
terenie pomiędzy drogą powiatową 01134 (Turów – Majdan – Mostówka – granica gminy
Wołomin), która w Ossowie nosi nazwę Stanisława Matarewicza, a stawami przy lesie.
Struktura dysponowania terenem na cele budowlane jest różna dla poszczególnych
przedmiotów odbioru.
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2.2

Plan sytuacyjny

Rys. Nr 1 Plan sytuacyjny

3

Niezależne przedmioty odbioru i harmonogram rozpoczęcia
i zakończenia etapów inwestycji

Realizacja Projektu wpisuje się w obchody dwóch Stuleci: Niepodległości i Bitwy
Warszawskiej. Wykonawca w Harmonogramie zaplanuje rozpoczęcie i zakończenie kolejnych
etapów budowy tak, aby wymienione niżej przedmioty odbioru pozwalały na zorganizowanie
zarówno dorocznych uroczystości w Dniu Wojska Polskiego, jak i specjalnych wydarzeń
związanych z obchodami obu stuleci. Harmonogram (str. 20) pokazuje relacje rzeczowoczasowe uwzględniając cykle produkcji (Maszty Stulecia), minimalny czas budowy Muzeum
gotowego na przyjęcie wystawy (18 miesięcy). Harmonogram będzie przewidywał rozpoczęcie
robót budowlanych wczesną jesienią 2018 roku.
Struktura dysponowania terenem na cele budowlane jest różna dla poszczególnych
Przedmiotów odbioru. Maszty Stulecia zlokalizowane są na terenie Skarbu Państwa, natomiast
dojazd do nich dostępny będzie z nowoprojektowanej drogi gminnej w ramach rozbudowy
drogi powiatowej ulicy Matarewicza.
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Ogród Pamięci Poległych z Pawilonem Wejściowym jest zlokalizowany całkowicie na
działkach388/1, 388/4, 389, 390/2 , 390/3, 390/4, 390/10 390/11 obręb Ossów-02 należących
do Ochotniczej Straży Pożarnej, Gminy Wołomin oraz Skarbu Państwa.
Projektowane trybuny ziemne i łąka będąca przyszłym miejscem rekonstrukcji Bitwy
należą w całości do majątku Skarbu Państwa; dojazd do tego fragmentu placu budowy (w tym
prac hydrotechnicznych związanych ze zmianą biegu obu rzek) dostępny będzie
z nowoprojektowanej drogi gminnej znajdującej się na działce 464 będącej częścią rozbudowy
ul. Matarewicza.
Harmonogram (str. 20) pokazuje początek i zakończenie poszczególnych czterech
Przedmiotów odbioru z założeniem zakończenia realizacji całego Projektu 15 sierpnia
2020r. w Stulecie Bitwy Warszawskiej.
Budowa Ogrodu Pamięci Poległych z Pawilonem Wejściowym do Parku Kulturowego
powinna być rozpoczęta latem 2019 roku, aby Plac Centralny mógł być otwarty 15 sierpnia
2020 r.
Prace fundamentowe przy budynku Muzeum oraz powstanie wschodniej, zachodniej
i południowej ściany oporowej są warunkiem niezależnego prowadzenia prac przy trybunach
ziemnych, drenażu łąki oraz regulacji rzek Długiej i Czarnej Strugi na krótkich odcinkach.
Środkowe odcinki nasypu Alei Zwycięstwa (pomiędzy wzgórzem, które wieńczy budynek
Muzeum a rondami z Masztami) mogą powstać dopiero po zakończeniu prac hydrotechnicznych
i skonstruowaniu trybun ziemnych na ok. 10 tysięcy widzów oraz urządzeniu zieleni. Ten etap
inwestycji powinien być zakończony na 15 sierpnia 2019 r.
Przewiduje się dwa mosty i trzy kładki. Most na osi Masztu zachodniego ma 10 m
szerokości i 12 m rozpiętości. Most na osi wejścia do Muzeum ma 21 m szerokości i jedno
przęsło, a łącznej długości około 25 m. Oba mosty są żelbetowe na prefabrykowanych belkach
teowych. Trzy kładki mają identyczne wymiary 4,5 m szerokości i 12 m rozpiętości, są również
prefabrykowane na belkach teowych.
Muzeum w stanie wykończenia otwartym na przyjęcie wystawy stałej i czasowej wraz
z finalnym wykończeniem wnętrz powinno być gotowe najpóźniej na 11 listopada 2019 roku.
Planuje się rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję ekspozycji Muzeum do końca 2018 roku, aby
móc ją przygotować na otwarcie w Stulecie Bitwy.
Planuje się otwarcie całego, w pełni skończonego kompleksu Muzeum Bitwy
Warszawskiej wraz z urządzoną zielenią i około 800. metrową Aleją Zwycięstwa 15 sierpnia
2020. Na montaż ekspozycji stałej i czasowej wraz z finalnym wykończeniem wnętrz będzie 9
miesięcy. Oznacza to, że kompletowanie eksponatów będzie postępować równolegle
z przygotowaniem konkursu na wystawy, a produkcja ekspozycji rozpocznie się najpóźniej
w połowie 2019 roku.

PFU dotyczy zaprojektowania i wybudowania pierwszych dwóch Przedmiotów odbioru.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnej części
przedmiotu zamówienia.
Jedynymi elementami robót, które mogą być realizowane równolegle z 5. przedmiotem
odbioru są prace terenowe, drogowe oraz urządzanie zieleni na częściach nasypów i dróg
nie sąsiadujących z właściwym budynkiem Muzeum.
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Harmonogram

II

3.2

CZĘŚĆ DRUGA - Maszty Stulecia z zagospodarowaniem
otoczenia

Zakres robót
Maszty Stulecia znajdują się na wschodnim i zachodnim krańcu Alei Zwycięstwa. Maszty
znajdują się na rondach zamykających wyżej wymienione drogi dojazdowe i tworzących
komunikacyjne zamknięcie Alei Zwycięstwa. Pierwszy Przedmiot odbioru powinien być
zaprojektowany i zrealizowany tak, aby możliwa była inauguracja Masztów z najbliższym
otoczeniem 2 maja 2019 roku, jako przedsięwzięcie, które uzyska pozwolenie na użytkowanie.
W zakres pierwszego Przedmiotu odbioru wchodzą:
− budowa dwóch Masztów Stulecia ze stali nierdzewnej wysokości 100 m położonych na
działkach ewidencyjnych Nr 162 i 314 obręb 5-60-02;
− wzmocnienie terenu pod nasyp ziemny, początek budowy Alei Zwycięstwa (Działki Nr
162, 166, 312, 313, 314 obręb 5-60-02);
− obiekty inżynieryjne w nasypie: przepust pieszo-jezdny wraz z tunelem na toalety
posadowione na działce 312 obręb 5-60-02;
− separatory, pompownia, drenaż, jedna stacja transformatorowa do zasilania instalacji,
urządzeń i niezbędnej infrastruktury poza budynkiem Muzeum. Działki nr 312, obręb 560-02.;
− stan „0” budynku Muzeum;
− regulacja rzek Długiej i rzeki Czarnej Strugi – rozbudowa koryt.

(…)
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4

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz
zakres robót budowlanych

4.1

Maszty Stulecia
Maszty Stulecia z proporcami wyznaczają topogra�ię założ enia krajobrazowo –
architektonicznego w skali zarówno pola Bitwy jak i Parku Kulturowego Maszty Stulecia, ze stali
nierdzewnej, o całkowitej wysokoś ci 100 m zbudowane będą z trzonu o przekroju kołowym, gdzie
na wysokości powyżej 80 m osadzony jest dół biało-czerwonego proporca wojennego o wysokoś ci
w częś ci będącej podstawą mocowania nie mniejszej niż 6m.Trzon to walcowa, zwęż ającasię
stoż kowo ku gó rze powłoka noś na, zbudowana z segmentó w o wysokoś ci ok 10m, wzmocniona
pierś cieniami usztywniającymi w ich połączeniach. S� rednica u podstawy ok. 3,5m, zwęż ać się
będzie ok. 60 cm na szczycie. Budowla zostanie wyposaż ona w drabiny z systemem asekuracji,
system mechanicznego wciągania flagi oraz drzwi na wysokości ok. 80 m. Drzwi uchylne w formie
mostu zwodzonego, zabezpieczone uchylnymi, teleskopowymi barierkami. Proporzec będzie miał
powierzchnię ok. 100 m2.

4.1.1 Droga dojazdowa do Masztów Stulecia
Dostęp do projektowanych Masztó w Stulecia planowany jest z drogipołożonej na działce
gminnej o numerze 464 – 1 szt. W zakres budowy drogi wchodzi takż e oznakowanie poziome
i pionowe. Budowa nawierzchni na zjazdach będzie polegała na wykonaniu nowych warstw
nawierzchni celem dowiązania wysokoś ciowego ulicy Matarewicza do nowej niwelety
nawierzchni drogi.

4.1.2 Ronda
Na zakoń czeniach dró g prowadzących do Masztó w Stulecia przewiduje się ronda
wielowlotowe. Zakładane parametry ronda:
• noś noś ć nawierzchni – 115 kN/oś ,
• wyspa ś rodkowa z Masztami Stulecia – ś rednica25,0 m,
• zewnętrzna ś rednica pierś cienia ronda – 41,0 m,
• szerokoś ć pierś cienia na rondzie – 2,0 m,
• szerokoś ć jezdni na rondzie – 8,0 m,
• nawierzchnia – beton cementowy,
• zakładane spadki poprzeczne na jezdni i pierś cieniu – 2,0%.
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4.1.3 Parkingi
Budowa stanowisk postojowych przewidziana jest wzdłuż placu poniżej wejścia
głównego (ok. 40 mp.). Planuje się stanowiska postojowe o pow. ok. 500 m2 ha konstrukcji
podbudowy wraz z warstwą ś cieralną o noś noś ci analogicznej jak drogi tj. 115 kN/oś . Są to iloś ci
szacunkowe. Ostatecznie iloś ć miejsc postojowych ca. 200 mp, wyniknie w trakcie
opracowywania dokumentacji technicznej dalszych etapó w inwestycji. Wskazanym jest
wykonanie miejsc postojowych usytuowanych prostopadle do krawędzi jezdni w nawierzchni
przepuszczalnej.
Wykonawca wykona parkingi po zewnętrznej stronie dró g dojazdowych. Powierzchnię
parkingó w na długoś ci należ y wysokoś ciowo dopasować do krawędzi drogi. Spadek poprzeczny
tej powierzchni o wartoś ci od 1,5% do 4,0% skierować należ y w stronę drogi. Od strony
zewnętrznej nawierzchnię należ y zaoporować opornikiem betonowym. Wszystkie krawęż niki
spoinować elastyczną masą na bazie ż ywic epoksydowych.

4.1.5 Przepust
W projektowanym nasypie przewiduje się jedną konstrukcję przelotową, w postaci
przepustu. Zostanie on zaprojektowany i wykonany jako jednootworowy z przewodem z rur
stalowych karbowanych o przekroju łukowo-kołowym otwartym, wykonanym z blachy falistej.
Parametry techniczne przepustu:
− długość– ok. 65 m,
− kąt skrzyżowania z tunelem -87°,
Fundament żelbetowy przepustu zostanie wykonany w postaci ław żelbetowych
monolitycznych o szerokości 50 cm, połączonych z przegłębiona płytą denną o grubości 20 cm.
W ciągu przepustu należy wykonać drogi pieszo-rowerowe o nośności 50 kN/oś, szerokości
3,5m.
Ponadto ten Przedmiot odbioru obejmuje zaprojektowanie i wykonanie tunelu, wraz
z niezbędnym wyposażeniem, a także grodzy ziemnej oraz przekopów tymczasowych w celu
przeprowadzenia wód budowlanych poza obrębem robót o łącznej długości ok. 200 m.

4.1.7 Stacje transformatorowe

Dla zasilania instalacji urządzeń i infrastruktury pierwszego przedmiotu odbioru,
Wykonawca wybuduje jedną stację ST1.
Stacja ST-1 – wbudowana w Pawilonie Wejściowym z transformatorem o mocy znamionowej
max 630 kVA (moc transformatora dobrana będzie na podstawie bilansu mocy wykonywanego
na etapie projektu budowlanego). Stacja zasili projektowane i istniejące obiekty:
− Ogród Pamięci Poległych,
− Cmentarz Żołnierzy Polskich,
− Maszt Stulecia Zachodni,
− teren Kościoła
− ścieżki pieszo-rowerowe,
− drogi i parkingi – w pierwszym przedmiocie odbioru jedynie kable i przepusty
pod drogą (bez słupów i opraw oświetleniowych),
− przepust w nasypie.
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4.2.3 Ewidencja gruntów i budynków
Większoś ć obszaru stanowi własnoś ć Skarbu Pań stwa. Dla Etapu I inwestycji nie należ y
wykupywać gruntó w od właś cicieli prywatnych, a dla Etapu II status gruntó w musi uregulować
gmina Wołomin (w związku z rzeczywistym przebiegiem rzeki Długa, nie ujętym na mapach
terenu). Cała inwestycja położ ona jest na powierzchni około 14 ha. Granice Parku Kulturowego
wyznaczono w projekcie koncepcyjnym tak, aby minimalizować interesy prywatnych właś cicieli.
Lokalizację Masztó w Stulecia, Alei Zwycięstwa, Pola Rekonstrukcji i budynku Muzeum
przewidziano na terenach będącychwłasnoś cią Skarbu Pań stwa.
W tabelach nr 1-8 zamieszczono wykaz działek przeznaczonych pod planowany teren
inwestycji.
Tabela 1. Zestawienie działek ewidencyjnych pod Etap I inwestycji
OBRĘB
Lp.
IDENTYFIKATOR
GMINA
EWIDENCYJNY
1
143404_1.0052.153
Zielonka
5-60-02
2

143404_1.0052.162

Zielonka

5-60-02

5

143404_1.0052.313

Zielonka

5-60-02

3

143404_1.0052.166

4

143404_1.0052.312

6

143404_1.0052.314

7

143404_1.0052.369

Zielonka

5-60-02

Zielonka

5-60-02

Zielonka

5-60-02

Zielonka

5-60-02

NUMER DZIAŁKI
153
162
166
312
313
314
369

Tabela 2. Zestawienie działek ewidencyjnych pod Zadanie 1 (Dwa Maszty Stulecia)
Lp.
IDENTYFIKATOR
GMINA
OBRĘB EWID.
NUMER DZIAŁKI
1

2

143404_1.0052.162
143404_1.0052.314

Zielonka

5-60-02

Zielonka

5-60-02

162
314

Tabela 3. Zestawienie działek ewidencyjnych pod Zadanie 2 (Utwardzenie nasypu z drogami
serwisowymi i przepustem oraz regulacją rzek Długa i Czarna Struga)
Lp.
IDENTYFIKATOR
GMINA
OBRĘB EWID.
NUMER DZIAŁKI
1

143404_1.0052.162

Zielonka

5-60-02

162

4

143404_1.0052.313

Zielonka

5-60-02

313

2

143404_1.0052.166

3

143404_1.0052.312

5

143404_1.0052.314

Zielonka

5-60-02

Zielonka

5-60-02

Zielonka

5-60-02

166
312
314

Tabela 4. Zestawienie działek ewidencyjnych pod Zadanie3 (Stan „0” budynku Muzeum)
Lp.
1

IDENTYFIKATOR

143404_1.0052.312

GMINA

OBRĘB EWID.

Zielonka

5-60-02

26

NUMER DZIAŁKI
312

Tabela 5. Zestawienie działek ewidencyjnych pod Zadanie 4 (Budynek Muzeum w stanie deweloperskim
i nasyp z Aleją Zwycięstwa oraz trybunami ziemnymi)
Lp.
IDENTYFIKATOR
GMINA
OBRĘB EWID.
NUMER DZIAŁKI
1

143404_1.0052.162

Zielonka

5-60-02

162

4

143404_1.0052.313

Zielonka

5-60-02

313

2
3
5

143404_1.0052.166
143404_1.0052.312
143404_1.0052.314

Zielonka

5-60-02

Zielonka

5-60-02

Zielonka

5-60-02

166
312
314

Tabela 6. Zestawienie działek ewidencyjnych pod Zadanie 5 (Wiata/Kolumnada z kładką pieszą)
Lp.
IDENTYFIKATOR
GMINA
OBRĘB EWID.
NUMER DZIAŁKI
1

143412_5.0026.176

Wołomin

Ossów-02

143412_5.0026.464

Wołomin

Ossów-02

2

143412_5.0026.388/1

5

143412_5.0027.245

3
4

143412_5.0026.389

Wołomin
Wołomin

388/1

Ossów-03

245

Ossów-02

Wołomin

176

Ossów-02

389
464

Tabela 7. Zestawienie działek ewidencyjnych pod Zadanie 6 (Pawilon Wejściowy z Ogrodem Pamięci
Poległych)
Lp.
IDENTYFIKATOR
GMINA
OBRĘB EWID.
NUMER DZIAŁKI
1

143412_5.0026.388/1

Wołomin

Ossów-02

388/1

4

143412_5.0026.390/10

Wołomin

Ossów-02

390/10

7

143412_5.0026.390/3

Ossów-02

390/3

2
3
5
6
8

143412_5.0026.388/4
143412_5.0026.389

143412_5.0026.390/11
143412_5.0026.390/2
143412_5.0026.390/4

Wołomin
Wołomin
Wołomin
Wołomin
Wołomin
Wołomin

Ossów-02
Ossów-02
Ossów-02
Ossów-02
Ossów-02

388/4
389

390/11
390/2
390/4

Tabela 8. Zestawienie działek ewidencyjnych pod Zadanie 7 (Pole Rekonstrukcji)
Lp.
IDENTYFIKATOR
GMINA
OBRĘB EWID.
NUMER DZIAŁKI
1

143404_1.0052.312

Zielonka

26

5-60-02

312

5

Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.1

Architektura
Maszty wyznaczają w skali krajobrazu lokalizację Wrót Bitwy Warszawskiej.
Symbolicznie nawiązują swoją sylwetą i proporcami do lanc ułańskich. Maszty mają kształt
wysmukłych stożków o wysokości 100 m i średnicy u podstawy około 3,5 m, a na wierzchołku
ok. 60 cm. Na wysokości nie mniejszej niż 80m osadzony jest dół biało-czerwonego proporca
wojennego o wysokości w części będącej podstawą mocowania nie mniejszej niż 6m.

Maszt ze stali nierdzewnej składa się strukturalnie z czterech częś ci:
1. Fundament stanowiący monolityczną bryłę żelbetową o wysokości ok. 2 m opartą o pale
wykonane w gruncie o długościach i parametrach wynikających z warunków gruntowych,
z przylegającą podziemną komorą żelbetową, przeznaczoną dla urządzeń i wyposażenia
masztu,
2. Trzonu z wewnętrzną drabinką, do któ rej prowadzą właz do komory fundamentowej
i wyłaz na wysokoś ci ok. 80 metra (służ ący ró wnocześ nie jako pomost do montaż u
proporca),
3. Częś ci �lagowej z łoż yskowaną tuleją (służ ącą do montaż u i demontaż u proporca i jego
ruchów na wietrze),
4. Wierzchołka z niezbędnym ś wiatłem przeszkodowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania
przeszkó d lotniczych i zaczepem w dolnej częś ci do wciągania i montaż u proporca z tuleją
oraz systemu tłumienia w formie pierścienia zlokalizowanego powyżej proporca (szczegóły
i dobór tłumików w oparciu o analizę dynamiczną konstrukcji, która winna być wykonana
wyprzedzająco dla potwierdzenia proponowanych rozwiązań).
Podstawowy element Masztu ma na wysokości ok. 3 m od podstawy wygrawerowany
laserowo napis HONOR- OJCZYZNA (trzykrotnie na obwodzie) wykonany współczesną czcionką.
Sposób oświetlenia napisu, Masztu i proporca powinien być uzgodniony z Zamawiającym
i zaprojektowany ze świadomością oglądania Masztów Stulecia z najdalszych, ale i bliskich
perspektyw pieszego i jezdnego. Techniczna drabinka wewnątrz Masztu z podestami ma
odpowiadać normom BHP i ergonomii pracy montażystów proporca. W szczególności, ma
umożliwiać mechaniczny pionowy transport (wciągarką) proporca przy montażu i demontażu
(jego powierzchnia wynosić ma ok. 100 m²). Zarówno dolne jak i górne drzwiczki montażowe
muszą geometrią i szczelnością odpowiadać designowi i wymaganiom jak dla drzwi
samolotowych tj. uwzględniać siłę wiatru i napór wody. Projekt elementów wymiennych –
proporca i jego trwałości materiałowej, podatności na wiatr (mechanizm tulei obrotowej),
łatwości montażu i demontażu muszą być skonsultowane z Zamawiającym i zweryfikowane
z obsługą podobnego urządzenia.
Trzon Masztu posadowiony zostanie poś rednio na palach zwień czonych w poziomie
oczepó w monolityczną ż elbetową płytą fundamentową, posadowioną – 2,0m ppt. Alternatywą
jest posadowienie obiektu poś rednie (na palach ż elbetowych zwień czonych oczepem).

W ramach kontraktu należ y zaprojektować oraz wykonać konstrukcję posadowienia
w oparciu o dokumentację geotechniczną oraz wykonać warsztatowo i zmontować stoż kowe
trzony stalowe, iglice oraz elementy wyposaż enia (drabiny, włazy, kołnierze). Podział na
elementy warsztatowe oraz technologia montaż u leż y po stronie Wykonawcy.
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6

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań

6.1.2. Konstrukcja Masztów Stulecia
Projektowane Maszty będą stalową konstrukcją pełnoś cienną, zbież ną, o wysokoś ci
całkowitej trzonu ok. 100 m łącznie z częś cią z tuleją na proporce i zwień czeniem. Przekró j
poprzeczny na całej wysokoś ci jest kołowy o zmiennej ś rednicy, od 350 cm dołem i na
wysokoś ci 100 m zwęż a się do 80 cm.
Maszty bezobsługowe (bez stałej obsługi), z drabiną włazową i z pomostami
spoczynkowymi.
Konstrukcja będzie zaprojektowana w oparciu o aktualnie obowiązujące normy PN-EN, a
w szczegó lnoś ci o PN-EN 1993-3-1:2008, PN-EN 1991-1-4:2008, PN-EN 1997-1:2008 lub norm
ró wnoważ nych.
Maszt powinien spełniać wymogi wytrzymałoś ciowe jak dla II klasy niezawodnoś ci wg.
PN-EN 1993-3-1:2008 lub ró wnoważ ne.
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6.5

Obiekty inżynierskie

6.5.1 Mosty
Mosty nad rzeką Długą
Projektowane mosty Wykonawca dostosuje pod względem architektonicznym do
otaczającej zabudowy, wkomponowując w otaczający krajobraz i w sposó b wspó łgrający z nim.
Obiekty powinny nawiązywać swoją konstrukcją, formą, kształtem, architekturą lub jej
elementami do innych obiektów architektonicznych znajdujących się w tej samej przestrzeni
bądź w jej sąsiedztwie.
W zakresie skarp należ y dokonać obliczeń ich statecznoś ci, zaprojektować , a następnie
wybudować ich wzmocnienie.
Długoś ć mostu nad przeszkodą powinna zapewnić w szczegó lnoś ci bezpieczny ruch
pojazdó w i pieszych na drodze z zachowaniem wymaganych skrajni oraz nie spowodować
zmiany parametrów przekroju poprzecznego drogi.
Parametry obiektó w takie jak długoś ć i szerokoś ć należ y okreś lić na podstawie
zaprojektowanej częś ci drogowej, traktując wymagania zawarte w Rozporządzeniu z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkó w technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inż ynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735 z poź n. zm.), jako standardy minimalne z
uwzględnieniem wymagań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przejść
dla zwierząt. Pozostałe parametry są dowolne w zakresie obowiązującego prawa.
Wybó r sposobu posadowienia obiektu powinien wynikać z dokumentacji
geotechnicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz.U.
2017 poz. 1332 z poź n. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);
Nawierzchnia na całej szerokoś ci jezdni powinna być jednorodna materiałowo.
Obiekty mostowe należ y wyposaż yć w min. 2 ciągi schodó w roboczych dla obsługi (po 1 przy
każ dym przyczó łku).
Wszystkie skarpy i stoż ki przylegające do konstrukcji inż ynierskiej, któ rych pochylenia
są większe od 1:2 należ y zabezpieczyć powierzchniowo obrukowaniem podatnym (materace
gabionowe), stosownie do pochylenia.
W ciągu dró g dojazdowych do Masztó w należ y zaprojektować i wykonać mosty drogowe
w konstrukcji ż elbetowej prefabrykowanej.
Parametry mostów:
– długoś ć całkowita: ok. 18-25m (do ostatecznego ustalenia na etapie projektu),
– szerokoś ć 6, 0 m+ 2x0,5 m opaska (do ostatecznego ustalenia na etapie projektu),
– ś wiatło mostu: w oparciu o obliczenia hydrologiczne,
– balustrady: pełne, ż elbetowe,
– nawierzchnia na moś cie-beton cementowy.

6.5.2 Przepusty i koryta rzek
Kolizje cieków z korpusem nasypu Wykonawca usunie poprzez regulację koryt rzek
Długiej i Czarnej Strugi, któ rych parametry geometryczne (ś wiatło, spadek) winny być dobrane
tak, aby umoż liwiały swobodne przepuszczanie wó d ciekó w bez ryzyka lokalnego podpiętrzania
wody, i jednocześ nie zapewniały parametry przepływu dające moż liwoś ć samooczyszczania się
przepustów. Zachodni przepust stanowić będzie przejście naziemne dla zwiedzających i wojska
łącząc w poziomie teren Pola Rekonstrukcji ze ścieżkami od strony ul. Matarewicza. Będzie
moż nago ró wnież wykorzystać jako ekologiczny tunel migracyjny fauny, dla któ rej korpus
nasypu moż e stanowić barierę.
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W przepuście należy zlokalizować tunel łączący przepust z Muzeum oraz umieszczoną
w nim dodatkową, prostopadłą komorę o długości ok. 25 m i szerokości ok. 10 m przeznaczoną
na toalety (ok. 50 sztuk toalety damskie, męskie i dla osób niepełnosprawnych). W ramach
zadania należy zaprojektować konstrukcję nośną z uwzględnieniem warunków posadowienia
i niezbędnego wyposażenia technicznego.

Obiekty Wykonawca zaprojektuje i wykona przepust jako stalową konstrukcję
powłokową, ze stali ocynkowanej, połączonej ś rubami w arkusze. Do montaż u konstrukcji
zastosuje ś ruby M20 o długoś ciach uzależ nionych od gruboś ci i liczby łączonych blach. Moment
dokręcenia ś rub powinien wynosić min. 360 Nm.

Wybó r sposobu posadowienia obiektu powinien wynikać z dokumentacji
geotechnicznej. Połączenie konstrukcji z fundamentem, dla zapewnienia szczelnoś ci,
Wykonawca wykona przez osadzenie konstrukcji w gnieź dzie wykonanym na gó rnej
powierzchni ławy fundamentowej. Szerokoś ć gniazda powinna wynosić 18-20cm, a głębokoś ć
10-15cm.

W projektowanym nasypie przewiduje się konstrukcję przelotową, w postaci przepustu
z odchodzącym od niego tunelem z sanitariatami dla wojska. Przepust zostanie zaprojektowany
i wykonany jako konstrukcja o przekroju łukowo-kołowym otwartym, wykonanym z blachy
falistej. Długoś ć przepustu – ok. 65 m. Tunel z sanitariatami zaś wykonany będzie
w prefabrykowanej konstrukcji żelbetowej.
Fundament ż elbetowy przepustu zostanie wykonany w postaci ław ż elbetowych
monolitycznych o szerokoś ci 50 cm, połączonych z przegłębiona płytą denną o gruboś ci 20 cm.
W ciągu przepustó w należ ywykonać drogi pieszo-rowerowe o noś noś ci 50 kN/oś , szerokoś ci
3,5 m i długoś ciach odpowiednio do długoś ci przepustó w.

Ponadto ten Przedmiot odbioru obejmuje wykonanie grodzy ziemnej oraz przekopów
tymczasowych w celu przeprowadzenia wód budowlanych poza obrębem robó t o łącznej
długoś ci ok. 200 m.
Regulacja koryta rzeki Długiej
Przewidywany zakres prac obejmuje roboty regulacyjne koryta w obszarze inwestycji polegające na:
a) Oczyszczeniu istniejącego koryta rzeki z roślinności i namułów.
b) Wykonaniu robót budowlanych polegających na:
a. Budowie nowego koryta rzeki na długości około 500m przystosowanego do
przepuszczenia do wody o prawdopodobieństwie wystąpienia 10% (raz na dziesięć
lat). Do ubezpieczenia skarp i dna koryta rzecznego zostaną użyte materiały
naturalne (kamień, faszyna) oraz rozwiązania zapewniające stateczność całej
konstrukcji, wraz z obiektami przyległymi, dopuszczone do stosowania
w środowisku wodnym. Po wykonaniu przełożenia rzeki, stare koryto zostanie
zasypane gruntem rodzimym.
b. Przebudowie i rozbudowie istniejących ubezpieczeń brzegowych w miejscach
zniszczeń spowodowanych przepływem rzeki wyższym niż średni.

W przypadku przejścia wody powodziowej o prawdopodobieństwie 1% (raz na 100 lat),
który odpowiada przepływowi ok. 31,3 m3/s (w profilu tuż poniżej ujścia rzeki Czarna Struga).
Do wielkości tej doliczony zostanie dopływ wód deszczowych z terenu inwestycji dla deszczu
miarodajnego.
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Regulacja koryta rzeki Czarna Struga
Przewidywany zakres prac obejmuje roboty regulacyjne koryta w obszarze inwestycji polegające
na:
a) Oczyszczenie istniejącego koryta rzeki z roślinności i namułów.
b) Wykonaniu robót budowlanych polegających na:
a. Budowie nowego koryta rzeki na długości około 400m przystosowanego do
przepuszczenia do wody o prawdopodobieństwie wystąpienia 10% (raz na dziesięć
lat). Do ubezpieczenia skarp i dna koryta rzecznego zostaną użyte materiały
naturalne (kamień, faszyna) oraz rozwiązania zapewniające stateczność całej
konstrukcji, wraz z obiektami przyległymi, dopuszczone do stosowania w
środowisku wodnym. Po wykonaniu przełożenia rzeki, stare koryto zostanie
zasypane gruntem rodzimym.
b. Przebudowie i rozbudowie istniejących ubezpieczeń brzegowych w miejscach
zniszczeń spowodowanych przepływem rzeki wyższym niż średni.
W przypadku przejścia wody powodziowej o prawdopodobieństwie 1% (raz na 100 lat),
który odpowiada przepływowi ok. 7,7 m3/s (w profilu tuż przed ujściem rzeki Czarna Struga do
rzeki Długiej). Do wielkości tej doliczony zostanie dopływ wód deszczowych z terenu inwestycji
dla deszczu miarodajnego.

Założenia wysokościowe do makroniwelacji terenowej na obszarze inwestycji
Zasięg zalewu pokrywa się pod kątem rzędnych terenowych z wyliczeniami
modelowymi. Rzędna około 94,00 m n.p.m. stanowi minimalną granicę bezpieczeństwa
zalewowego dla terenu inwestycji. W zakresie lokalizacji wysokościowej obiektów
inżynieryjnych (nasyp, teren rekonstrukcji, drogi, lokalizacja masztów, mostków). Dodatkowo
wskazuje się na konieczność podniesienia terenu również na obszarze działek prywatnych,
ponieważ obszar ten stanowi nieckę terenową. Budowa nasypu i podniesienie terenu wokół
nasypu nie zlikwiduje tematu podtopień terenów prywatnych położonych między inwestycją a
ul. Matarewicza, ponieważ tereny te będą podtapiane przez wody gruntowe ściśle związane ze
zwierciadłem wody w rzece Długiej.

Dobierając lokalizację wysokościową uwzględniony zostanie fakt, iż tereny wokół
nasypu wraz z Polem Rekonstrukcji muszą zapewnić spływ powierzchniowy wód opadowych w
kierunku "od nasypu". Przyjmując zatem jako bezpieczną wielkość średnią, rzędną 94,00 m
n.p.m., rzędne terenu w strefie stopy skarpy nasypu będą się układać w przedziale od 94,50 do
95,00 m n.p.m. Odprowadzenie opadowych wód powierzchniowych będzie się odbywało zatem
następująco:
a) Pole Rekonstrukcji - grawitacyjnie poprzez ukształtowanie pola ze spadkiem w stronę rzeki
Długiej. Opcjonalnie rozważane jest wykonanie drenażu wspomagającego odwodnienie
Pola Rekonstrukcji. Rozwiązanie drenażu przyjęte zostanie w oparciu o dokumentację geo.inż.,
b) z trybun i nasypu w rejonie stykającym się z Polem Rekonstrukcji na pole (w sposób
bezpieczny, tzn. zapobiegający rozmyciom powierzchni wyniesionej Pola Rekonstrukcji).
Całkowity system zrzutu deszczówki do rzek, zostanie zaprojektowany sposób, aby unikać
jednostkowej koncentracji punktów zrzutu do rzek.
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III CZĘŚĆ TRZECIA – Budynek oddziału Muzeum Wojska
Polskiego w Ossowie z całym terenem inwestycji
7

Przedmiot odbioru

Część trzecia PFU dotyczy następujących zadań:
− Budowy stanu deweloperskiego budynku Muzeum z podjazdem i wejściem honorowym
z tarasu, wewnętrznym parkingiem oraz garażem, wbudowaną stacją
transformatorową;
− Trybuny ziemnej na ok. 10 tys. Widzów na nasypie Alei Zwycięstwa, Pola Rekonstrukcji
Bitwy ograniczonym rzeką Długą i rzeką Czarną Strugą, z dwoma nowymi mostkami;
− Kolumnady przy Placu Centralnym;
− Pawilonu Wejściowego i Ogrodu Pamięci Poległych z Rondem Wjazdowym od
ul. Matarewicza wraz infrastrukturą, drogami dojazdowymi, wewnętrznymi, ścieżkami
rowerowymi, drenażem w granicach lokalizacji inwestycji;
− Urządzonej zieleni;
− Wykończenie nasypu wraz z Aleją Zwycięstwa.
(…)

Aleja Zwycięstwa wznosi się i opada po łagodnym łuku zdefiniowanym w rysunku PZT
i ma (pomiędzy rondami otaczającymi Maszty Stulecia) długości ok. 800m i szerokość 8m. Jest
również drogą pożarową. Nawierzchnia Alei wykonana ma być z betonu, a jej obrzeża stanowią
niskie gabiony szerokości min. 70cm i wysokości max. 70cm ponad niweletą drogi. Aleja
Zwycięstwa stanowi funkcjonalnie ciąg pieszo-jezdny bez wydzielenia pasów ruchu czy
chodnika. Powinna być tak zaprojektowana aby wytrzymać nacisk na ze względu na planowane
ekspozycje na świeżym powietrzu lub wjazd wozu strażackiego czy transmisyjnego na szczyt
projektowanego wzniesienia, którego zwieńczeniem jest Muzeum.

Termin realizacji tego fragmentu prac wodno-terenowych należy do Wykonawcy, który
przy realizacji prac winien minimalizować negatywny wpływ tych prac na środowisko. Przepust
musi półkę na ciąg pieszo-rowerowy o parametrach odpowiadających tej kategorii ruchu (także
karetka czy samochód służb) o minimalnej wysokości skrajni 2,5m.
Zmiana w PZT w stosunku do koncepcji konkursowej pozwala zlokalizować w centralnej
części nasypu tunel na toalety publiczne o pojemności funkcjonalnej na ok. 50 oczek (męskich
i damskich).
Na wyniesieniu Alei Zwycięstwa na wysokości do 14m ponad poziomem terenu
i długości odpowiadającej szerokości budynku Muzeum nawierzchnia betonowa przechodzi
w kamienną z rysunkiem mapy Europy pokazanym w części rysunkowej projektu
koncepcyjnego (rys. 28, 29). Detale i zakres tego fragmentu Alei Zwycięstwa powinny być
rozpatrywane łącznie z niewielkim amfiteatrem zlokalizowanym pod dachem Muzeum. Strona
merytoryczna rysunku mapy Europy powinna być uzgodniona z Zamawiającym.
Uwaga: realizując wschodnią część nasypu Alei Zwycięstwa Wykonawca zabezpieczy
dodatkowym ogrodzeniem (z monitoringiem CCV) niewielki Cmentarz Żołnierzy Sowieckich
z pomnikiem i umożliwi swobodny dostęp do niego zainteresowanym. Trybuny oraz nasyp Alei
Zwycięstwa znajdują się na terenie Skarbu Państwa oraz tylnych części działek przyległych do
ul. Matarewicza (rys.15).
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Ten fragment PZT (rys. 16) obejmuje część inwestycji zlokalizowanej na działce OSP
przyległej do dzisiejszego skrzyżowania ul. Matarewicza i drogi prowadzącej do istniejącej
Kaplicy Zwycięstwa przy Cmentarzu Żołnierzy Polskich. Skrzyżowanie należy przebudować na
rondo o parametrach zgodnych z klasą drogi. Wokół ronda zaprojektowano zadaszenie na
współczesnej kolumnadzie o konstrukcji z betonu architektonicznego o wysokości netto
(skrajni) 5m. Szerokość zadaszenia wynosi minimum 6 m, większa średnica kolumnady ma ok.
59m, mniejsza zaś 53m. Przerwy w Kolumnadzie i rozkład podpór akcentują osie widokowe na
zachodni Maszt Stulecia, na działkę Kościoła, działkę remizy oraz na oś Ogrodu Pamięci
Poległych. Planowany obiekt memorialny stanowi ogrodzony murem wysokości max. 2m
w obrysie wg. PZT dziedziniec wypełniony symbolicznymi statuami o proporcjach ciała
ludzkiego (30x60cm w rzucie i wysokości ok.180cm) wykonanymi z prasowanych
prostopadłościennych prefabrykatów betonowych z wnęką na identyfikator i otworem
montażowym (może służyć do wkładania wstążek i kwiatów). We wnęce będzie wmontowany
element z opisem identyfikującym poległego (i ewentualnie jego wyznanie analogicznie do
obiektów na Monte Casino, w Katyniu czy w Bykowni).
Ściany ogrodu – dziedzińca będą obsadzane czerwonymi różami pnącymi i białą pnącą
hortensją. Posadzka Ogrodu Pamięci będzie strzyżonym trawnikiem (na stabilnym
wielowarstwowym podłożu jak trawa na zielonym korcie). Pawilon Wejściowy przy rondzie
zawiera część ekspozycyjną z makietą Parku Kulturowego „Wrota Bitwy Warszawskiej” oraz
pomieszczenie na stację średniego napięcia. Przejście i wejście do ogrodu na osi obiektu tworzy
perspektywę na diagonalnie uszeregowane symboliczne groby/postumenty. Perspektywa ta
zamknięta jest kaplicą na skrzyżowaniu osi Ogrodu z ciągiem pieszym prowadzącym z zachodu
na wschód do krzyża ks. Skorupki. Ogród Pamięci z Pawilonem Wejściowym znajduje się
w całości na działce gminy Wołomin (działka 175). Kolumnada Placu Centralnego znajduje się
na fragmentach działek 389, 388/1, 176, 464 (rys. 23). Właściwy budynek Muzeum
z podjazdem i wejściem znajduje się na działkach zamieszczonych na rys. 23.
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7.4

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót
budowlanych

7.4.1 Budynek Muzeum Bitwy Warszawskiej z podjazdem i wejściem honorowym,
wewnętrznym parkingiem oraz garażem
Budynek Muzeum Wykonawca zaprojektuje i wykona jako budynek o zwartej bryle,
cztero- kondygnacyjny, niepodpiwniczony, długoś ci 72,0m, szerokoś ci 38,0m wysokoś cido
23,0m i powierzchni całkowitej 7930m2; od strony południowej, południowo wschodniej
i zachodniej otoczony nasypem tworzącym sztuczne wzgó rze o wysokoś ciok. 14,0m zgodnie
z poniż szymi dodatkowymi wymaganiami. Na poziomie +9,60 loż a widokowa o wymiarach
6,3mx17,0m.

Od strony frontowej przewiduje się strefę wejś ciową na poziomie pierwszego piętra czyli
rzędnej +4,5 m budynku Muzeum. Jest to wyniesiony ponad teren taras z głównym wejściem do
budynku. Prowadzą do niego dwie pochylnie pieszo-jezdne wzdłuż skarp nasypu z dwóch stron
zabezpieczone niewysokimi murkami oporowymi pełniącymi również funkcje barierek. Pod
nim znajduje się parking VIP zapewniający obsługę dla specjalnych gości.
(…)

Rys. Nr. 2. Budynek oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie – elewacja frontowa
Dane podstawowe wg PFU, powierzchnie:

KONDYGNACJA – poziom 0: powierzchnia uż ytkowa ok. 2621,59 m2, wysokoś ć kondygnacji
netto około 3,3m
0.1
zaplecze kawiarni – pow. 60,4 m2
0.2
toaleta dla personelu – pow. 4,7 m2
0.3
szatnia dla personelu – pow. 6,3 m2
0.4
komunikacja pionowa – pow. 71,6 m2
0.5
archiwum 1 – pow. 179,6 m2
0.6
archiwum 2 – pow. 247,2 m2
0.7
pracownie – pow. 201,73 m2
0.8
szatnie męskie dla wojska + prysznice – pow. 143,17 m2
0.9
szatnie damskie dla wojska + prysznice – pow. 120,96 m2
0.10 toalety męskie – pow. 85,26 m2
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0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19

toaleta dla niepełnosprawnych – pow. 10,84 m2
toalety damskie – pow. 44,67 m2
pom. techniczne – pow. 12,66 m2
stacja trafo – pow. 62,67 m2
0.14a pom. zbiornika p.pożarowegopołożonegoponiżej poziomu 0 – pow. 45,0m2
komunikacja pozioma – pow. 328,9 m2
magazyn/rozładunek – pow. 126,5 m2
magazyn – pow. 100,93 m2
sala na 400 osób – pow. 391,0 m2
parking (12 mp. + parking rowerowy) – pow. 377,5 m2

KONDYGNACJA - poziom +1, powierzchnia uż ytkowa około 2704,6 m2, wysokoś ć kondygnacji
netto około 3,9 m
(…)

KONDYGNACJA - poziom +3, powierzchnia uż ytkowa około 318,3 m2, wysokoś ć kondygnacji
netto około 4,75m
(…)
0.0
toalety zewnętrzne w tunelu – pow. ok. 250 m2
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7.4.2 Nasyp ziemny na koronie, na którym zlokalizowana jest Aleja Zwycięstwa
Nasyp ziemny
Wykonawca zaprojektuje i wykona nasyp ziemny, na koronie którego zostanie
zlokalizowana Aleja Zwycięstwa. Nasyp rozciągasię na dwó ch obszarach. Na odcinku od strony
wschodniej (dł. ok. 470 m) i zachodniej (dł. ok. 340 m) schodząc łagodnym stokiem w kierunku
rzeki Długiej. Od strony ul. Matarewicza nasyp ograniczony ś cianami oporowymi o długoś ci
320,0 m. Docelowo forma architektoniczna ukształtowania nasypu, wysokoś ć oraz nachylenie
skarp zró ż nicowane i dostosowane do dró g oraz posadowionych na niej budowli. W projekcie
należ y przewidzieć zbrojenie nasypu oraz wzmocnienie podbudowy, w przypadku, gdy warstwy
gruntu nie spełnią wymagań , wynikających z warunkó w noś noś ci lub statecznoś ci.
Nasyp rozciąga się na obszarze ok. 800x85 m i posiada maksymalną wysokoś ć 14m.
Uzupełnia istniejące nasypy objęte zakresem pierwszego Przedmiotu odbioru, spina je tworząc
spó jną kompozycję. W nasyp wtopiony jest budynek Muzeum, od strony południowej,
wschodniej i zachodniej, schodząc łagodnym stokiem w kierunku rzeki Długiej. Od strony
ul. Matarewicza nasyp ograniczają ś ciany oporowe. Po jego koronie przebiega Aleja Zwycięstwa.
Forma architektoniczna ukształtowania nasypu, wysokoś ć oraz nachylenie skarp zró ż nicowane
i dostosowane są do dróg oraz posadowionych budowli. Orientacyjna ilość mas ziemnych do
zabudowy: około 150 000 m3.
(…)

Aleja Zwycięstwa
Na koronie nasypu przewidziano drogę łączącą dwa ronda z Masztami Stulecia Droga
wewnętrzna szerokoś ci 8m i długoś ci ok. 0,8 km Parametry techniczne drogi:
• noś noś ć nawierzchni – 115 kN/oś ,
• kategoria obciąż enia ruchem (do ustalenia na etapie projektowania),
• prędkoś ć projektowa – 20 km/h,
• całkowita szerokoś ć drogi – 8 m,
• długoś ć drogi ok. 800 m,
• powierzchnia – 4,88 tys. m2,
• nawierzchnia – beton cementowy,
• drogę zaopatrzyć w odpowiednie oznakowania poziome i pionowe,
• odwodnienia korony drogi ( wpusty uliczne, kanalizacja deszczowa),
• obustronny murek wzdłuż Alei Zwycięstwa, o szer. min. 0,7m i wysokoś ci max. 0,5m
z gabionó w o łącznej długoś ci 1600 mb.
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7.4.3 Plac Centralny z Kolumnadą, Pawilonem Wejściowym i Ogrodem Pamięci
Poległych z Rondem Wjazdowym
Pawilon Wejściowy
Pawilon mieszczący przyległą do Kolumnady gminną instytucję kultury (o powierzchni
ok 500m2) także objęty jest Programem Inwestycyjnym MWP. OSP, jako właściciel terenu, który
gmina wskazała jako nową lokalizację musi zapewnić MWP dysponowanie terenem na cele
budowy.

Na obwodzie ronda wjazdowego znajduje się rząd połączonych wspó lnym zadaszeniem
kolumn ż elbetowych przylegających do Pawilonu Wejś ciowego. Pawilon Wejś ciowy ma
szerokoś ć ok. 30m i wysokoś ć do 8m, jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony w konstrukcji
ż elbetowej monolitycznej. Pawilon mieś ci stację transformatorową oraz toalety dla
zwiedzających. Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji posadowienia
oraz konstrukcję częś ci nadziemnej wraz z uzbrojeniem, instalacjami, wyposaż eniem
i wykoń czeniem.
Budynek w konstrukcji ż elbetowej monolitycznej, posadowiony bezpoś rednio. Statecznoś ć
konstrukcji zapewnia układ wzajemne prostopadłych ś cian zwień czonych stropem.

Wiata/Kolumnada z kładką pieszą
Wiata/Kolumnada stanowi zadaszenie szerokoś ci min. 6m i wysokoś ci netto
ok. 5m. Słupy o przekroju prostopadłościennym o wyoblonych narożnikach, wymiarach ok.
1,5m x 0,6m w rozstawie osiowym podłuż nym i poprzecznym 18-20m. Słupy zwień czone kładką
o szerokoś ci 6 m i gruboś ci 25 cm, zabezpieczoną barierką do wysokości 1,1 m. Zakłada się
posadowienie konstrukcji na łukowych ławach fundamentowych, posadowionych poniż ej
przemarzania. Należ y przewidzieć uzbrojenie oraz wyposaż enie w niezbędne instalacje.
Eliptyczne rondo
Rondo stanowi zadanie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej z gminną
prowadzącą do kaplicy Matki Boskiej Zwycięskiej i cmentarza żołnierzy polskich oraz MOP przy
skrzyżowaniu i będzie wykonywane jako ZRID w ramach specustawy. Kolumnada jako wiata
włączona będzie do ZRID natomiast projektowo i wykonawczo stanowi integralną część
inwestycji wprowadzającą odwiedzających do Parku Kulturowego „Ossó w – Wrota Bitwy
Warszawskiej 1920 r”. Prace obejmują przebudowę istniejącej i wykonanie nowej konstrukcji
nawierzchni w obszarze budowy ronda. Obecnie ulica posiada jednoprzestrzenną jezdnię
dwukierunkową o nawierzchni bitumicznej o szerokoś ci 6,0m z jednostronnym chodnikiem
oddzielonym od jezdni pasem zieleni i krzyż uje się z drogą prowadzącą na Cmentarz Poległych
w Bitwie Warszawskiej.

Fragment Wiaty/Kolumnady z kładką pieszą i Pawilon Wejś ciowy do Parku Kulturowego
mają geometrię okreś loną w PZT. Na osi Pawilonu istnieje wejś cie do otoczonego murem
Ogrodu Pamięci Poległych. Pawilon mieś ci makietę Parku Kulturowego „Ossó w – Wrota Bitwy
Warszawskiej 1920 r”, stację ś redniego napięcia i toalety dla zwiedzających. Szczegó łowy
program częś ci publicznych i układu wnętrza okreś li Zamawiający w trakcie projektowania.
Obrys i architektura Pawilonu powinna być zaprojektowana jako kontynuacja
Wiaty/Kolumnady Placu Centralnego w sposó b okreś lony w PFU.
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Foto Nr 3. Obszar projektowanego ronda – stan projektowany

Ogród Pamięci Poległych
Ogró d będzie symboliczny, składać się będzie z zielonej płaszczyzny trawnika oraz 600.
kamiennych obelisków symbolizujących poległych z wyrytymi nazwiskami. Powinien być
zaprojektowany i wykonany w samym centrum Ossowa przy głó wnym placu – bramie do Parku
Kulturowego. Ogró d indywidualizuje pamięć o sześ ciuset ż ołnierzach i ochotnikach - bohaterach
polskiej a takż e europejskiej wolnoś ci.

W Ogrodzie Pamięci zostanie posadowionych 600.prostopadłoś ciennych obeliskó w;
słupó w prefabrykowanych o wymiarach: 30x60x180 cm z wnęką, symbolizujących 600
poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 r. Słupy posadowione będą na ławach ż elbetowych,
odpowiednio do osi ich lokalizacji, poniż ej strefy przemarzania. Ogró d otoczony zostanie murem
w konstrukcji ż elbetowej monolitycznej o gruboś ci 20cm i wysokoś ci 2,5m, posadowionym
bezpoś rednio na ławach poniż ej strefy przemarzania. Całkowita długoś ć muru wraz ze strefą
wejś ciową wynosi ok. 445 mb.
W Ogrodzie Pamięci należ y wykonać projekt iluminacji laserowej i nagłoś nienia oraz
wykonać przygotowanie do ułoż enia okablowania sygnałowego i zasilającego do
projektowanych urządzeń .

Na każ dym obelisku mają być rysowane symbole wojskowe, nazwiska – o ile są znane,
sylwetki, kontury twarzy za pomocą promienia laserowego jednokolorowego. Tło dź więkowe
będzie stanowił szczękoręż a i odgłosy bitwy.

W nowej lokalizacji na terenie wskazanym przez gminę na ten cel, Ogród Pamięci
Poległych umieszczono na łagodnie opadającym ku rzece terenie eksponowanym z drogi
gminnej i Pawilonu Wejściowego. Na podstawie uzgodnień przedprojektowych z burmistrz
Wołomina panią Elżbietą Radwan OSP przekaże część terenów w zamian za relokację Ogrodu
Pamięci Poległych z terenu działki gminnej po północnej stronie Placu Centralnego. Właściwe
zaprojektowanie i wykonanie Ogrodu Pamięci Poległych wymaga wyprzedzających prac
przygotowawczych (kompletnej listy) przez MWP.
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7.4.4 Pole Rekonstrukcji Bitwy ograniczone rzeką Długą i nowym mostkiem

Mostki nad rzeką Długą i Czarną Strugą

Dla umożliwienia pełnego wykorzystania terenu Wykonawca zaprojektuje i wykona
dwie kładki nad rzeką Długą, zapewniające możliwość komunikacji pieszej. Materiał
i konstrukcja mostków określone zostaną w projekcie budowlanym, na dalszym etapie projektu.
Orientacyjna długość mostków 12-18m, w zależności od warunków terenowych.
Szerokość do 4 m. Wysokość balustrad minimum 1,2m. Światło kładki należy przyjąć w oparciu
o obliczenia hydrologiczne.

W ramach tej części Przedmiotu odbioru Wykonawca wykona:
− pełną dokumentację projektową wszystkich koniecznych branż;
− konstrukcję posadowienia mostków
− elementy balustrad
− nawierzchnię nawiązującą materiałowo do ciągu pieszego
− oświetlenie kładki wraz z zasilaniem i sterowaniem.
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7.4.6 Zagospodarowanie terenu
Parkingi
Budowa stanowisk postojowych przewidziana jest w rejonie wjazdu głó wnego do
budynku Muzeum. Liczba miejsc postojowych na dziedziń cuwejś ciowym50 mp. Nawierzchnia
z betonowych płyt aż urowych o grub. 10,0 cm. Zakres Przedmiotu odbioru obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji podbudowy, warstwy ś cieralne wraz z oznakowaniem
tymczasowym i docelowym.

Drogi pieszo-rowerowe
Ciągi komunikacyjne pieszo-rowerowe przeznaczone ró wnież dla służ b ratowniczych,
powinny być wykonane o szerokoś ci ok. 4,5 m i nawierzchni tradycyjnej makadam (dwie
uwałowane warstwy tłucznia). Nawierzchnię należ y wykonać z warstw kruszyw
jednofrakcyjnych o stopniowo malejącym uziarnieniu, klinujących się wzajemnie. Ziarna
kruszywa zostaną otoczone lub tylko skropione lepiszczem. Warstwy kruszywa są układane
i zagęszczane kolejno, począwszy od frakcji najgrubszej. Warstwy makadamowe mają strukturę
otwartą, dogęszczają się pod wpływem ruchu, lecz nie uzyskują szczelnoś ci.
(…)

Zieleń i nasadzenia
Zakres zieleni i nasadzeń obejmuje:
− Ogród Pamięci Poległych ku czci żołnierzy poległych pod Ossowem, zlokalizowany na
działce OSP składać się będzie z zielonej płaszczyzny trawnika oraz z sześciuset
kamiennych obelisków symbolizujących poległych z wyrytymi nazwiskami. Wnętrze
będzie ogrodzone;
− Plac Centralny z rondem wprowadzającym przyjezdnych do Parku Kulturowego zamyka
w jedną całość urbanistyczną: szkołę z pawilonem ekspozycyjnym, remizę i Pawilon
Wejściowy z Ogrodem Pamięci Poległych;
− Ogród Pamięci Poległych oraz otoczenie przed Pawilonem Wejściowym. Skarpy wokół
schodów obsadzone bylinami oraz trawami ozdobnymi, tak dobranymi odmianami
i gatunkami aby była dekoracyjna cały rok;
− Wzgórze na którym znajduje się budynek Muzeum, w skarpie znajduje się ziemny
amfiteatr, wzgórze zwieńczone jest Masztami. Skarpy obsadzone będą krzewami oraz
trawami ozdobnymi, tak dobranymi odmianami i gatunkami, aby była dekoracyjna cały
rok;
− Otoczenie Masztów obsadzone ma być piętrową roślinnością podkreślającą osiowość
kompozycji;
− Łąka ograniczona korytem rzeki, zdrenowana łąka naturalna;
− Zieleń wokół parkingów składająca się z drzew i krzewów ozdobnych.
Tabela 2. Wskaźniki powierzchniowe
Lp.
1
2
3
4
5

Opis
Zieleń przed budynkiem Muzeum i Ogród Pamięci Poległych
Zieleń Parkingi
Otoczenie Masztów
Zieleń na skarpach
Zdrenowana łąka
Suma
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Powierzchnie [m2]
2 500
625
8 100
18 500
16 200
45 925

7.5

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

7.5.1 Ewidencja gruntów i budynków
Większość obszaru, na którym jest zlokalizowany niniejszy Przedmiot odbioru (Etap II)
stanowi własność Skarbu Państwa. Granice Parku Kulturowego wyznaczono w projekcie
koncepcyjnym tak, aby minimalizować interesy prywatnych właścicieli.
W tabeli Nr 3 zamieszczono wykaz działek przeznaczonych pod planowaną inwestycję.
Działki te zlokalizowane są w powiecie wołomińskim w gminie Zielonka (poz. 1-7) i gminie
Wołomin (poz. 8-16).
Tabela 3. Zestawienie działek ewidencyjnych pod budowę Oddziału Muzeum Wojska
Polskiego w Ossowie.
ID

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

IDENTYFIKATOR

143404_1.0052.153
143404_1.0052.162
143404_1.0052.166
143404_1.0052.312
143404_1.0052.313
143404_1.0052.314
143404_1.0052.369
143412_5.0026.388/1
143412_5.0026.388/4
143412_5.0026.389
143412_5.0026.390/10
143412_5.0026.390/11
143412_5.0026.390/2
143412_5.0026.390/3
143412_5.0026.390/4
143412_5.0027.343

GMINA

Zielonka
Zielonka
Zielonka
Zielonka
Zielonka
Zielonka
Zielonka
Wołomin
Wołomin
Wołomin
Wołomin
Wołomin
Wołomin
Wołomin
Wołomin
Wołomin

OBRĘB

5-60-02
5-60-02
5-60-02
5-60-02
5-60-02
5-60-02
5-60-02
Ossów-02
Ossów-02
Ossów-02
Ossów-02
Ossów-02
Ossów-02
Ossów-02
Ossów-02
Ossów-03

NUMER DZIAŁKI
153
162
166
312
313
314
369
388/1
388/4
389
390/10
390/11
390/2
390/3
390/4
343

Planowana inwestycja na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1073) jest inwestycją celu publicznego.
W związku z powyższym przewiduje się wykup lub wywłaszczenie części działek
przeznaczonych pod inwestycję, przy współudziale władz gminnych i służb prawniczych.
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7.7.1 Budynek Muzeum Bitwy Warszawskiej z podjazdem i wejściem honorowym,
wewnętrznym parkingiem oraz garażem
Budynek wieńczy szczyt projektowanego wzniesienia, na które od strony obu Masztów
Stulecia prowadzi Aleja Zwycięstwa. Muzeum stanowi zwornik dwóch przestrzeni otwartych.
Północnej – wejściowej od strony ul. Matarewicza z wznoszącym się na poziom głównego
wejścia podjazdem na osi i drogi na poziomie terenu prowadzącej do parkingów otwartych
i krytych, garażu i pozostałych pomieszczeń technicznych i magazynowych, w tym – służących
grupom rekonstrukcyjnym, wojsku etc. Południowa elewacja jest już architekturą
niekubaturową, w której tylko okno i taras trybuny honorowej stanowi zamkniętą część
budynku. Pokazuje to wizualizacja trybun ziemnych i Pola Rekonstrukcji Bitwy.
Budynek Muzeum stanowi przestrzenną ramę dla krajobrazu całego Parku Kulturowego.
Sposób skonfigurowania funkcji i grupowania doświetleń w elewacjach wschodniej i zachodniej
ma służyć temu efektowi. Z kolei mega-witryna elewacji północnej nie jest przeszkodą dla
wyciemnienia ekspozycji ze względu na głębokość budynku na kierunku północ-południe. Pas
przy przeszklonej elewacji stanowić ma tylko kuluar właściwej ekspozycji.
Opisany układ przestrzenny pozwala, a nawet nakazuje oddzielić fazę konstrukcji stanu
surowego (wylewanych ścian oporowych zachodniej, południowej wschodniej i wewnętrznych
podpór niosących mega-ramę oraz montażu sprężonych elementów prefabrykowanych) od prac
terenowo-ziemnych, jakimi są trybuny z przedpolem aż do stawów od południa i wschodnia
i zachodnia część nasypu z Aleją Zwycięstwa.
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V CZĘŚĆ PIĄTA – Rysunki
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

PZT Lokalizacja Muzeum Bitwy Warszawskiej – 1:2500
Pierwszy przedmiot odbioru – skala 1:2500
Drugi przedmiot odbioru – skala 1:2500
Trzeci przedmiot odbioru – skala 1:2500 (USUNIĘTY)
Czwarty przedmiot odbioru – skala 1:2500 (USUNIĘTY)
PZT Instalacje elektryczne – skala 1:2500
PZT Instalacje sanitarne – skala 1:2500
Mapa własności terenu pod etap I i etap II skala 1:2500
PZT Mapa własności terenu pod Muzeum etap I - skala 1:2500
PZT Mapa własności terenu pod Muzeum etap II– skala 1:2500
Poziom 0 – skala 1:300
Poziom +1 – skala 1:300
Poziom +2 – skala 1:300
Poziom +3 – skala 1:300
Poziom +4 – skala 1:300
Przekrój przez Muzeum – skala 1:300
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150
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Podział Etapów na zaddania które są oddzielnymi
przedmiotami odbioru:
Etap I
1. Dwa Maszty Stulecia.
2. Utwardzenie nasypu z drogami serwisowymi
i przepustem oraz regulacją rzeki Długiej
i rzeki Czarnej Strugi.
3. Stan „0” budynku Muzeum.
Etap II
4. Budynek Muzeum w stanie deweloperskim
i nasyp z Aleją Zwycięstwa oraz trybunami ziemnymi.
5. Rondo z Kolumnadą i Pawilonem Wejściowym.
6. Ogród Pamięci Poległych.
7. Pole Rekonstrukcji.
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Przedmioty odbioru:
Etap I
1. Dwa Maszty Stulecia.
2. Utwardzenie nasypu z drogami serwisowymi
i przepustami oraz regulacją rzeki Długiej
i rzeki Czarnej Strugi.
a
regulacja rzeki Czarna Struga
b
regulacja rzeki Długiej
c
przepust pod nasypem
d
przepust z toaletami
e
utwardzenie terenu pod nasyp
3. Stan „0” budynku Muzeum.
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Przedmioty odbioru:
Etap I
1. Dwa Maszty Stulecia.
2. Utwardzenie nasypu z drogami serwisowymi i
przepustami oraz regulacją rzeki Długiej
i rzeki Czarnej Strugi.
3. Stan „0” budynku Muzeum.
Etap II
4. Budynek Muzeum w stanie deweloperskim
i nasyp z Aleją Zwycięstwa oraz trybunami ziemnymi.
a
budynek stan deweloperski
b
trybuny ziemne
5. Rondo z wiatą / Kolumnadą i Pawilonem Wejściowym.
c
wiata / Kolumnada z kładką pieszą
d
Pawilon Wejściowy
6. Ogród Pamięci Poległych.
7. Pole Rekonstrukcji.
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Podział Etapów na zaddania które są oddzielnymi
przedmiotami odbioru:
Etap I
1. Dwa Maszty Stulecia.
2. Utwardzenie nasypu z drogami serwisowymi
i przepustem oraz regulacją rzeki Długiej
i rzeki Czarnej Strugi.
3. Stan „0” budynku Muzeum.
Etap II
4. Budynek Muzeum w stanie deweloperskim
i nasyp z Aleją Zwycięstwa oraz trybunami ziemnymi.
5. Rondo z Kolumnadą i Pawilonem Wejściowym.
6. Ogród Pamięci Poległych.
7. Pole Rekonstrukcji.
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Podział Etapów na zaddania które są oddzielnymi
przedmiotami odbioru:
Etap I
1. Dwa Maszty Stulecia.
2. Utwardzenie nasypu z drogami serwisowymi
i przepustem oraz regulacją rzeki Długiej
i rzeki Czarnej Strugi.
3. Stan „0” budynku Muzeum.
Etap II
4. Budynek Muzeum w stanie deweloperskim
i nasyp z Aleją Zwycięstwa oraz trybunami ziemnymi.
5. Rondo z Kolumnadą i Pawilonem Wejściowym.
6. Ogród Pamięci Poległych.
7. Pole Rekonstrukcji.

13Wsr-LV

Oddział Muzeum Wojska Polskiego
w Ossowie
"Wrota Bitwy Warszawskiej 1920r."
DIM '84 DOM I MIASTO Sp. z o.o.
02-793 Warszawa ul. Villardczyków 8 lokal 7

PFU - ARCHITEKTURA

Oddział Muzeum Wojska Polskiego
w Ossowie
"Wrota Bitwy Warszawskiej 1920r."
DIM '84 DOM I MIASTO Sp. z o.o.
02-793 Warszawa ul. Villardczyków 8 lokal 7

PFU - ARCHITEKTURA

+ 94.60

0.18
0.14a

Wykaz powierzchni:
0.1
zaplecze kawiarni - 60,4 m2
0.2
toaleta dla personelu - 4,7 m2
0.3
szatnia dla personelu - 6,3 m2
0.4
komunikacja pionowa - 71,6 m2
0.5
archiwum 1 - 179,6 m2
0.6
archiwum 2 - 247,2 m2
0.7
pracownie - 201,73 m2
0.8
szatnie męskie - 143,17 m2
0.9
szatnie damskie - 120,96 m2
0.10 toalety męskie - 85,26 m2
0.11 toaleta dla np - 10,84 m2
0.12 toalety damskie - 44,67 m2
0.13 pom. techniczne - 12,66 m2
0.14 stacja trafo - 62,67 m2
0.14a pom. zbiornik p.poż: 45,0m2
0.15 komunikacja pozioma - 328,9 m2
0.16 magazyn/rozładunek - 126,5 m2
0.17 magazyn - 100,93 m2
0.18 sala na 400 osób - 391,0 m2
0.19 parking - 377,5 m2
SUMA: 2621,59 m2
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38

36

1

ewicza
a Matar

Sanisław

33

37

ŚCIEŻKI PIESZOROWEROWE

3

27

26

34

2

30

35

NASYP
ZIEMNY

4

5

6 7

Aleja Zwycięstwa

29

28

rzeka Czarna Struga

14

25
NASYP
ZIEMNY

23
22

24

20

ALEJA
ZWYCIĘSTWA

13

12

11
10

19

21
18

17

LEGENDA :

15

1,2,3...38,1.GRANICE OPRACOWANIA

15'

ELEENTY CZWARTEGO ODBIORU

16

CZWARTY PRZEDMIOT ODBIORU
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32

31

Linia SN-15kV
ZE PGE
zasil. stacji ST-2

33

37
36 35

29

28

droga poż.

22

pochylenie

<5%

14

25

24

4

30

Linia zasilająca
SN-15 kV, ZE PGE
II - ie zasil. niezależne
od zasil. podst. Muzeum

23

ST-2 stacja kontenerowa
z obsługą zewn.
wym. 210x240cm
z transformatorem max 630kVA
(pkt. 4.1.10 str. 20)

PRZEPOMPOWNIA
ŚCIEKÓW
zasil. nN

3

Linia kablowa nN
zasil. rez. Muzeum

droga
poż.

34

1

27

26

2

PZO w bud.
z SZR-em na nN
(pkt. 0.18.1 str. 50)

20

droga p
oż.

13

12

poż.

38

ZBIORNIK SZCZELNY
NA ŚCIEKI
O POJ.100m3
zasil. nN

9 9'

droga

ST-1 stacja transformatorowa
wbudowana w paw. wyjściowym
wym. 350x400 cm
z transformatorem max. 630kVA
(pkt. 4.1.10 str. 20)

8'

8

Linia SN-15kV
ZE PGE
zasil. podst. Muzeum

5

6 7

pochyle

nie <5%

11
Linia ułożona w rurach,
pod mostkiem

10

Maszt Stulecia - wschodni
zasil. elektr. i inst. odgromowa
(pkt. 5.3. str. 26)

19

21
Maszt Stulecia - zachodni
zasil. elektr. i inst. odgromowa
(pkt. 5.3. str. 26)

18

17

15
15'
16
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32
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8
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9 9'

38
33

37

34

1

27

26

2
3
4
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5

36 35
29

28

14

25

23
22

24

20

6 7

13

12

11
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15
15'
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0.17
0.15a

- 2.50

WYKAZ POWIERZCHNI

0.22
0.1

0.18

0.15

WINDA
PANORAMICZNA

0.3

0.21
''W''

0.4

11x17x27

ZBIORNIK P.POŻ
NA POZIOMIE -2.50
O POJEMNOŚCI 100m3

0.4

0.20
0.19

0.2

''W''
11x17x27

± 0.00

0.14

0.5
0.23

0.23

0.6

0.10
0.13

0.12

0.7

0.11
0.9

0.8

8x17x27

0.16

0.23

0.1 - ZAPLECZE KAWIARNI
0.2 - TOALETA DLA PERSONELU
0.3 - SZATNIA DLA PERSONELU
0.4 - KOMUNIKACJA PIONOWA
0.5 - TOALETY DAMSKIE
0.6 - TOALETA DLA NP
0.7 - TOALETY MĘSKIE
0.8 - POMPA CIEPLNA
0.9 - SZATNIE DAMSKIE DLA WOJSKA
0.10 - SZATNIE MĘSKIE DLA WOJSKA
0,11 - POMIESZCZENIA TECHNICZNE
0.12 - ARCHIWUM
0.13 - ZAPLECZE TECH. AUDYTORIUM
0.14 - SERWEROWNIA
0.15 - HYDROFORNIA
0.15a- POM. ZBIORNIKA P.POŻ.
0.16 - PRZYŁĄCZE WODY
0.17 - PRACOWNIE
0.18 - STACJA TRAFO
0.19 - ARCHIWUM
0.20 - PARKING
0.21 - MAGAZYN
0.22 - POM. OBSŁUGI MAGAZYNU
0.23 - KOMUNIKACJA POZIOMA

SUMA POWIERZCHNI

70,1
4,5
6,2
39,5
64,9
10,9
85,0
31,7
131,1
149,7
117,7
131,5
170,5
27,6
30.8
45.0
29,4
109,2
42,7
244,8
418,3
278,4
29,4
263,9
2532,8

''W''- winda osobowo - towarowa
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1.17

1.1

1.5
92 osoby

1.3

1.15
WINDA
PANORAMICZNA

1.14
1.2

''W''

98 osób

1.4

1.16

+5.10

1.6

''W''

WYKAZ POWIERZCHNI

1.13

1.7

+ 5.85

1.8
1.11
1.12
1.10

1.9

1.1 - PRZEDSIONEK
1.2 - FOYER
1.3 - KOMUNIKACJA POZIOMA
1.4 - SZATNIA
1.5 - KAWIARNIA
1.6 - KOMUNIKACJA PIONOWA
1.7 - TOALETY DAMSKIE
1.8 - TOALETY DLA NP
1.9 - TOALETY MĘSKIE
1.10 - SALA KONFERENCYJNA /KINO
1.11 - EKSPOZYCJA
1.12 - AUDYTORIUM
1.13 - CZYTELNIA
1.14 - BIURO WOLONTARIATU
1.15 - BIURO PRZEWODNIKÓW
1.16 - SALA KONFERENCYJNA
1.17 - KSIĘGARNIA

SUMA POWIERZCHNI

58,0
265,1
221,8
81,5
121,5
81,3
63,4
10,0
85,9
97,7
1015,0
264,2
83,1
24,5
33,6
28,0
170,0
2704,6

''W''- winda osobowo - towarowa
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2.17

2.2
2.16

2.3

2.15

2.4

2.14

2.5

2.11

2.11

11x17x27

11x17x27

2.1

11x17x27

2.7

2.13

8x17x27

2.6

2.1

11x17x27

8x17x27

2.6

2.8
2.9

2.12

+ 10.20

2.10

WYKAZ POWIERZCHNI
1518,0
2.1 - EKSPOZYCJA
2.2 - ZAPLECZE SOCJALNE
9,3
37,3
2.3 - SALA ZEBRAŃ
25,8
2.4 - BIURO
25,8
2.5 - BIURO
78,6
2.6 - KOMUNIKACJA PIONOWA
7,3
2.7 - TOALETY DLA NP
19,4
2.8 - TOALETY MĘSKIE
19,4
2.9 - TOALETY DAMSKIE
2.10 - SALA EKSPOZYCJI MULTIMEDIALNEJ 58,5
79,5
2,11 - KOMUNIKACJA
2.12 - SALA EKSPOZYCJI MULTIMEDIALNEJ 58,5
66,1
2.13 - SALE EDUKACYJNE
2.14 - BIURO
25,5
2.15 - BIURO
25,5
37,7
2.16 - SALA ZEBRAŃ
49,3
2.17 - ZAPLECZE SOCJLNE
2142.5
SUMA POWIERZCHNI

TRYBUNA HONOROWA
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WYKAZ POWIERZCHNI

3.9
3.1

3.8

3.7
''W''

3.6

3.2

3.3

3.6

3.4

3.1 - ZAPLECZE TECHNICZNE TEATRU
EDUKACYJNEGO
3.2 - TOALETA DLA NP
3.3 - TOALETA DAMSKA
3.4 - TOALETA MĘSKA
3.5 - KOMUNIKACJA PIONOWA
3.6 - KOMUNIKACJA POZIOMA
3.7 - AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
3.8 - KIOSK Z PUNKTEM INFORMACYJNYM
3.9 - ZAPLECZE SOCJALNE KIOSKU

SUMA POWIERZCHNI

66,2
9,5
12,5
9,5
79,1
36,1
40,6
55,8
9,0

318,3

''W''- winda osobowo - towarowa

15.30

3.5

''W''

3.5

''W''

N
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WYKAZ POWIERZCHNI
4.1 - KOMUNIKACJA PIONOWA
4.2 - KOMUNIKACJA PIONOWA
4.3 - POMIESZCZENIE TECHNICZNE
4.4 - POMIESZCZENIE TECHNICZNE

+20.80

SUMA POWIERZCHNI

40,3
40,3
121,1
121,6

323,8

''W''- winda osobowo - towarowa

4.3
4.2

4.1

''W''

E:\8082017\blank_map_of_europe_1920_1938_OK.jpg

''W''

4.4

N
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+24.00

4
3

+20.80

+15.30

2

+10.20

1

+5.10

0

+0.00

-2.50
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