
Strona 1 z 10 
 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DLA BUDOWY W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ 

Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną 
infrastrukturą techniczną, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, zbiornikiem 
przeciwpożarowym, przepompownią, portiernią, wiatą na odpady, murami oporowymi, 
zewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, 

elektroenergetyczną na działkach nr 1/8, 6/3, 6/5, 6/6, 9 w Gryficach.  

 

1. Przedmiot niniejszego zamówienia, obejmuje w szczególności: 

1) prace projektowe obejmujące opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej 
i wykonawczej sporządzonej w oparciu o przekazane PFU i koncepcję architektoniczną, warunki 
przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci 
gazowej, sieci elektroenergetycznej, inne dokumenty wymienione w wykazie dokumentacji 
opisującej przedmiot zamówienia (dokumenty przetargowe) oraz ustalenia i wytyczne Inwestora 
wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, decyzji i uzgodnień stanowiących 
podstawę do realizacji robót budowlanych. 

Wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze powinny być sporządzone przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia oraz prawo do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej projektanta 
w budownictwie.  

Sporządzona dokumentacja projektowa wielobranżowa będzie wymagała każdorazowo akceptacji  
Inwestora - akceptacja będzie wymagała zachowania formy pisemnej lub formy dokumentowej 
w postaci wiadomości e-mail. 

 
2) wykonanie robót budowlanych wynikających z zatwierdzonej przez Inwestora wielobranżowej 

dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, w tym budowę hali produkcyjno-
magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą techniczną, 
miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, zbiornikiem przeciwpożarowym, 
przepompownią, zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe, portiernią, wiatą na odpady, 
murami oporowymi, zewnętrznymi instalacjami: wodną, hydrantową, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazu, elektroenergetyczną na działkach nr 1/8, 6/3, 6/5, 6/6, 9 w Gryficach 
wraz z konieczną infrastrukturą wykraczającą poza zakres działek wskazanych wcześniej jak: 
zagospodarowanie terenu, sieci, przyłącza itd.   

3) przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie wyłącznego prawa do wykonywania 
praw zależnych oraz zezwalania na wykonywania praw zależnych do dokumentacji projektowej 
i dokumentacji powykonawczej, a także wszelkich dokumentów i dokumentacji związanych 
z realizacją inwestycji, wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia. 

 

2. Opis inwestycji (elementy wg koncepcji architektonicznej): 

 budynek biurowo-produkcyjno-magazynowy 19 988m2 (w tym hala produkcyjno - 
magazynowa o powierzchni 19 331 m2 ) 
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 Zbiornik retencyjny na wody opadowe  
 Naziemny stalowy zbiornik ppoż. wraz z przynależną pompownią 
 Wiata na odpady 
 Portiernia 
 Zewnętrzne instalacje infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja deszczowa, kanalizacja 

sanitarna, gaz, prąd) 
 Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej , gazu, prądu 
 Wjazd na nieruchomość  
 Ogrodzenie oraz brama zewnętrzna przesuwna systemowo, otwierana elektrycznie, 

wyposażona w wideofon 

 Tereny zielone 
 Stacja transformatorowa z przyłączem elektroenergetycznym zgodnie z WTP i umową 

przyłączeniową 

 Układ dróg wewnętrznych, dojazdów, parkingów, zagospodarowania terenu, małej 
architektury i murków oporowych 

 Infrastruktura techniczna, w tym: zewnętrzne instalacje zasilające: wodociągowa, pożarowa  
wraz z zbiornikiem na wodę ppoż., przynależną pompownią i hydrantami nadziemnymi, 
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, kanalizacji deszczowa wraz 
z separatorem i przepompownią wód deszczowych, ramp wraz oświetleniem terenu; 

 Wycinki drzew oraz nasadzenia kompensacyjne - zgodnie z decyzją na wycinkę (w trakcie 
uzyskiwania przez Inwestora; inwentaryzacja zieleni zostanie uzupełniona w ramach 
dokumentacji przetargowej niezwłocznie po jej pozyskaniu)  

 Niwelacja istniejącego układu terenu  

 Rozbiórki budowli znajdujących się na terenie wraz z usunięciem i utylizacją gruzu 

- Zaprojektowanie i budowa przyłącza gazowego 

- Zaprojektowanie i budowa przyłącza elektroenergetycznego z włączeniem do projektowanej 
stacji transformatorowej 

- Zaprojektowanie i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z włączeniem do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej znajdującej się w działce drogowej nr 8 

- Zaprojektowanie i budowa przyłącza kanalizacja deszczowa wraz z włączeniem do istniejącej 
sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się w działce drogowej nr 8 

- Wszystkie pozostałe roboty wynikające z dokumentów kontraktowych, a niewskazane 
powyżej.  

3. Zakres usług, dostaw, robót w ramach zamówienia: 

1. Zakres planowanego zamówienia – branża budowlana, drogowa, zagospodarowanie 
terenu: 

Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych sporządzonych w oparciu o przekazane 
PFU i koncepcję architektoniczną oraz pozostałe dokumenty opisujące przedmiot zamówienia, 
a także w oparciu o wskazania Inwestora. Projekty wykonawcze powinny być sporządzone 
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz prawo do wykonywania samodzielnej 
funkcji technicznej projektanta w budownictwie. Projekt wykonawczy powinien zawierać 
rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skali rysunków 
w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczyć będą: części 
obiektu, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, w szczególności dotyczących 
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wykonania konstrukcji, robót fundamentowych, detali architektonicznych oraz urządzeń 
budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego.  

Realizacja robót budowlanych wynikających z opracowanej i zatwierdzonej przez Inwestora 
dokumentacji projektowej. 

Z realizacji Zadania wyłączony jest zakres robót dotyczących fotowoltaiki (dostawa i montaż 
urządzeń), natomiast w ramach Zadania należy przewidzieć - zgodnie z założeniami PFU - 
montaż niniejszych urządzeń na dachu hali (do ujęcia w obciążeniach konstrukcji) oraz 
zaprojektowanie i wykonanie przepustów kablowych. 

 

2. Zakres planowanego zamówienia – branża sanitarna: 

3.2.1. Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami 

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci gazowej wraz z przyłączami wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę w oparciu o warunki przyłączenia do sieci gazowej 
wydane przez PSG sp. z o.o. nr WH00/0000149096/00001/2020/00000 z dn. 17.11.2020 
(Inwestor jest w trakcie zmiany niniejszych warunków z uwagi na zmniejszenie planowanego 
wcześniej zużycia gazu – zgodnie z wnioskiem o zmianę warunków z dnia 25.03.2021), 
a w szczególności: 

 Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami 
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi. Uzyskanie pozwolenia na budowę 
(ostatecznej decyzji uprawnionego organu) w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 471).  

 Realizacja sieci i przyłączy w oparciu o opracowany projekt i warunki techniczne PSG sp. z o.o. 
w standardzie PSG sp. z o.o.  przy odbiorze spółki PSG sp. z o.o. Wykonawca sieci i przyłączy musi 
spełniać następujące wymogi: 

a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert zadanie polegające na 
budowie sieci gazowej wraz z punktami redukcyjno-pomiarowymi w ramach jednej umowy; 

b) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wraz 
z zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, dopuszczalne 
jest wykazanie się równoważnymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie tych 
uprawnień; 

c) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowalne do kierowania 
robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z zaświadczeniem o przynależności do 
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi 
uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 

d) dysponuje przynajmniej dwiema osobami posiadającymi aktualne uprawnienia do zgrzewania 
rur z PE.   

 

3.2.2. Zakres instalacji sanitarnych 

a) zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej. Odprowadzanie ścieków 
sanitarnych zaprojektowano, zgodnie z warunkami technicznymi nr 82/10/2020 z dn. 
22.10.2020 wydanymi przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach, poprzez przyłącze do 
studni kanalizacyjnej znajdującej się w działce drogowej nr 8 w Gryficach. Warunki 



Strona 4 z 10 
 

techniczne przyłączenia stanowią załącznik do dokumentów opisujących przedmiot 
zamówienia. Na przyłączu należy zaprojektować i wykonać studnie rewizyjne i rury 
z materiałów o litej strukturze. 

b) Zaprojektowanie i wybudowanie zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej. W tym 
zakresie instalacje sanitarne zewnętrzne należy zaprojektować i wybudować jako 
grawitacyjne. Obiekty planowane na działce Inwestycji skanalizowane będą za pomocą 
systemu grawitacyjnego, tj. ścieki z wszystkich obiektów będą odprowadzane systemem 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej złożonej z rur o litej strukturze i studni rewizyjnych do 
pompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce Inwestora. Ścieki rurociągiem 
tłocznym będą odprowadzane do studni wieńczącej przyłącze kanalizacji sanitarnej. 
W przypadku konieczności prowadzenia przewodów przez grunty osób trzecich, 
Wykonawca winien uzyskać i przedłożyć Inwestorowi pisemne zgody właścicieli tych 
terenów na przebieg przewodów. 

c) Zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej. W obiektach 
należy wykonać instalacje wewnętrzne podposadzkowe i nad posadzką.  

d) Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza kanalizacji deszczowej. Odprowadzanie ścieków 
deszczowych zaprojektowano, zgodnie z warunkami technicznymi nr 82/10/2020 z dn. 
22.10.2020 wydanymi przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach, poprzez przyłącze do 
studni kanalizacyjnej znajdującej się w działce drogowej nr 8 w Gryficach. Warunki 
techniczne przyłączenia stanowią załącznik do dokumentów opisujących przedmiot 
zamówienia. Na przyłączu należy zaprojektować i wykonać studnie rewizyjne i rury 
z materiałów o litej strukturze. 

e) Zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Ścieki deszczowe 
z terenu inwestycji będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się 
w działce drogowej nr 8. Obiekty planowane na działce inwestycji skanalizowane będą za 
pomocą systemu grawitacyjnego i pompowego. Wody opadowe będą odprowadzane 
poprzez separator zintegrowany z osadnikiem do podziemnego zbiornika retencyjnego 
a następnie poprzez przepompownię do studni rozprężnej i dalej do studni na przyłączu 
i dalej do studzienki na sieci zlokalizowanej w działce drogowej nr 8. 

f) Zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. W obiekcie 
należy wykonać instalacje wewnętrzne podposadzkowe, nad posadzką oraz podciśnieniową 
odwadniającą dach. 

g) Zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznych instalacji wodociągowych bytowych 
i przeciwpożarowych.  Zgodnie z warunkami technicznymi nr 82/10/2020 z dn. 22.10.2020 
wydanymi przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach, dostawa wody do celów socjalno 
– bytowych odbywać się będzie poprzez projektowane przyłącze wodociągowe do 
istniejącego końca wodociągu PE Ø 160 mm znajdującego się w działce drogowej nr 8 
w Gryficach (Inwestor jest w trakcie zmiany niniejszych warunków z uwagi na 
zwiększenie wymaganej minimalnej średnicy przyłącza wodociągowego do obiektu - wg 
Wniosku z dnia 25.03.2021). Na terenie inwestycji należy zaprojektować, uzgodnić 
z rzeczoznawcą ds. p.poż. i wykonać zewnętrzną instalację wody pożarowej, zbiorniki 
przeciwpożarowe z niezbędną infrastrukturą pobierczą i spustowo-przelewową oraz 
zewnętrzną instalację wody bytowej do obiektu. 

h) Zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej wraz 
z cyrkulacją, hydrantowej i tryskaczowej.  

i) Zaprojektowanie i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. 
W ramach tego zadania Wykonawca zaprojektuje i wykona urządzenia i instalacje grzewcze.  



Strona 5 z 10 
 

j) Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji. W ramach tego zadania Wykonawca 
zaprojektuje i wykona instalacje wentylacji mechanicznej. 

k) Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji. W ramach tego zadania Wykonawca 
zaprojektuje i wykona instalacje i urządzenia klimatyzacyjne w obiekcie. 

l) Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wody lodowej. W ramach tego zadania Wykonawca 
zaprojektuje i wykona instalacje i urządzenia wody lodowej dla celów doprowadzenia chłodu 
do central wentylacyjnych dla obiektu. 

 

3. Zakres planowanego zamówienia – branża elektryczna i teletechniczna: 

 Wykonawca opracuje projekty budowlane i wykonawcze instalacji elektrycznych 
i teletechnicznych niezbędnych do uzyskania oczekiwanej funkcjonalności dla terenów 
zewnętrznych na potrzeby realizacji zadania „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz 
z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą techniczną, miejscami 
parkingowymi, drogami wewnętrznymi, zbiornikiem przeciwpożarowym, przepompownią, 
portiernią, wiatą na odpady, murami oporowymi, zewnętrznymi instalacjami: wodną, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, elektroenergetyczną na działkach nr 
1/8, 6/3, 6/5, 6/6, 9 w Gryficach” z uwzględnieniem wymogów Warunków Technicznych, 
Prawa budowlanego, obowiązujących przepisów PPOŻ, wymagań przepisów wymienionych 
w punkcie „Przepisy związane z PFU dla branży elektrycznej i teletechnicznej”, w oparciu 
o przekazane PFU i koncepcję architektoniczną, warunki przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej, inne dokumenty wymienione w wykazie dokumentacji opisującej 
przedmiot zamówienia (dokumenty przetargowe) oraz ustalenia i wytyczne Inwestora, 
a także zrealizuje niniejszy zakres robót w zakresie: 

a. przyłącze SN 15kV  
b. zasilanie przyłącza przy budynku 
c. stacja transformatorową 15/0,4kV   
d. kanalizacja kablowa pomiędzy stacją transformatorową a projektowanym 

obiektem i infrastrukturą  zagospodarowania terenu.   
e. instalacja zasilania na potrzeby bram i szlabanów 
f. instalacja oświetlenia zewnętrznego,  
g. instalacja oświetlenia wewnętrznego – ogólnego przeznaczenia (w zakresie 

zapewnienia rezerwy w rozdzielnicach na potrzeby zasilania i sterowania), 
h. instalacja oświetlenia awaryjnego z systemem monitorowania, 
i. instalacja gniazd 16A/230V ogólnego przeznaczenia i na potrzeby pomieszczeń 

sanitarnych, 
j. instalacja siłowa 
k. instalacja zasilania na potrzeby obsługi ramp, 
l. instalacja zasilnia bram wjazdowych, 
m. instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych, 
n. instalacja tras kablowych ogólnego przeznaczenia i pożarowych,   
o. systemu sygnalizacji pożarowej SAP, 
p. instalację dystrybucji energii elektrycznej - system rozdzielnic elektrycznych, 
q. instalacja AKPiA (HVAC) na potrzeby systemów branży sanitarnej, 
r. instalacja multimedialna, 
s. przyłącze teletechniczne, 
t. instalacja BMS, 
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u. pozostałe instalacje wymagające zasilania, sterowania oraz wizualizacji 
(sygnalizacji) wynikające z ustaleń z Inwestorem oraz pozostałych projektów branżowych 
i wymogów technologicznych, 

v. wielootworowej kanalizacji teletechnicznej, 
w. przyłącze teletechniczne,  
x. trasy kablowe i okablowanie na potrzeby CCTV, LAN,  
y. gniazda sieci LAN, 
z. stacja ładowania pojazdów, 
aa. budowa systemu szlabanowego, 
bb. kompensacja mocy biernej, 
cc. instalacja przyzywowa, 
dd. instalacja kontroli dostępu wraz z systemem rejestracji czasu pracy, 
ee. instalacja CCTV. 

 
Instalacje systemu SAP  
Na etapie projektu należy opracować i uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych projekt dla systemu SAP. Należy zaprojektować 
i wykonać docelową instalację systemu SAP z uwzględnieniem zagospodarowania 
i przeznaczenia wszystkich pomieszczeń, zgodnie ze specyfikacją Inwestora. Centrala 
SAP powinna realizować uzgodniony scenariusz pożarowy z uwzględnieniem 
wszystkich zamontowanych systemów instalacji.  

 
Przepisy związane z PFU dla branży elektrycznej i teletechnicznej  
Instalacje elektryczne należy projektować i wykonać zgodnie z wymienionymi poniżej 
rozporządzeniami, przepisami i normami. Nawet w przypadku braku formalnego 
obowiązku stosowania niektórych norm czy przepisów przywołane normy i przepisy 
należy traktować jako wytyczne firmy Inwestora i należyte stosować. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 2000r., nr 106, poz. 1126 
z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do 
wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. 2015 poz. 1505), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. 
w  sprawie  ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 2009r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 
124, poz. 1030)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie systemów 
oceny zgodności wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195, poz. 2011).  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 
2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. nr 143, poz. 1002).  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 
2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących 
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, 
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. nr 85, 
poz. 553). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
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nr 75, poz. 690 z późn. zm.) wraz z przywołanymi normami jak również normy 
i wytyczne branżowe: 

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje, 

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje  elektryczne  niskiego napięcia –  Część 4-41: 
Ochrona  dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym, 

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje  elektryczne  niskiego napięcia – Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego, 

- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym, 

- PN-HD 60364-4-46:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-46: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Odłączanie izolacyjne i łączeniowe, 

- PN-HD 60364-4-442:2012 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, 

- PN-HD 60364-4-443:2016-03 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, 

- PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-444: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi, 

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed obniżeniem napięcia, 

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym, 

- PN-IEC 60364-4-482 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa, 

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-
51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne, 

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-52: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie, 

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów, 

- PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza, 

- PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-534: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie 
i sterowanie - Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami, 

- PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-537: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – 
Odłączanie izolacyjne i łączenie, 

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne, 

- PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-55: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 551: 
Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze, 
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- PN-HD 60364-5-557:2014-02 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-557: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obwody pomocnicze, 

- PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-559: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe, 

- PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa, 

- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: 
Sprawdzanie, 

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub prysznic, 

- PN-HD 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-702: 
Wymagania  dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny pływackie 
i fontanny, 

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7- 704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki, 

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetlenia 
zewnętrznego, 

- PN-HD 60364-7-711:2019-06 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-711: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wystawy, pokazy i stoiska, 

- PN-IEC 60364-7-713:2017-10 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 
7-713: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Meble, 

- PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-714: 
Wymagania  

- dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego, 
- PN-HD 60364-7-715:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Część 7-

715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje 
oświetleniowe o bardzo niskim napięciu, 

- PN-HD 60364-7-718:2013-12 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-718: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Obiekty komunalne 
i miejsca pracy, 

- PN-HD 60364-7-722:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-722: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Zasilanie pojazdów 
elektrycznych, 

- PN-HD 60364-7-729:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-729: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Korytarze obsługi lub 
nadzoru, 

- PN-HD 60364-7-753:2014-12 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-753: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Kable grzewcze 
i wbudowane systemy grzewcze, 

- PN-HD 60364-8-1:2019-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 8-1: Aspekty 
funkcjonalne - Efektywność energetyczna, 

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne, 
- PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem,  
- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 

i zagrożenie życia, 
- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona  odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne 

i elektroniczne w obiektach, 
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- PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń 
i końcówek przewodów a także samych przewodów, 

- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodów kolorami 
albo znakami alfanumerycznymi, 

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP), 
- PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne 

aspekty instalacji i urządzeń, 
- PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego – Wymagania bezpieczeństwa, 
- PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 

elektroenergetycznych,  
- PN-EN 50310:2016-09 Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach 

budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi, 
- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną – Ochrona obiektów, 

instalacji i urządzeń – Wymagania, 
- PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach, 
- PN-EN 12464-2:2014-05 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: 

Miejsca pracy na zewnątrz, 
- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne, 
- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 
- PN-EN 50200:2016-01 Metoda badania odporności na ogień cienkich przewodów 

i kabli bez ochrony specjalnej, stosowanych w obwodach zabezpieczających,  
- PN-ISO 7010:2012 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa 

–Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa, 
- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym,   
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie 

i budowa  
- N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń 

przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru,  
- N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. 

Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień, 
- CNBOP-PIB W-0001:2016 Pomieszczenia i miejsca obsługi urządzeń 

przeciwpożarowych w budynkach - Lokalizacja, warunki wykonania, wyposażenie, 
- CNBOP-PIB W-0005:2019 Stosowanie znaków bezpieczeństwa zgodnych z normą PN-

EN ISO 7010, 
- PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 

strukturalnego –  Część 1: Wymagania ogólne  
- PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego 

– Część  2:  Budynki biurowe;  
- PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- 

Specyfikacja i zapewnienie jakości;  
- PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;  
- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – 

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków;  
-  PN-EN  50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja  okablowania - 

Badanie  zainstalowanego okablowania, 
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- PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających 
w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

W przypadku wycofania w/w norm stosować obecnie obowiązujące. W przypadku 
wycofania normy bez zastąpienia, stosować ostatnią obowiązującą lub aktualne zalecenia 
branżowe wg SEP, chyba że inne przepisy szczegółowe określają inaczej. 
 

4. OGÓLNE WYTYCZNE 
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w dokumentacji projektowej i skalkulować 
w kosztach oferty wszelkie koszty wynikające m.in. z konieczności: 

a) odwadniania wykopów, jeżeli będzie to konieczne przy istniejących warunkach gruntowo-
wodnych (wraz ze sporządzeniem projektu odwodnienia wykopów oraz uzyskaniem 
wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na odprowadzenie wody - 

b) zapewnienia bieżącej obsługi geotechnicznej i geodezyjnej robót, prowadzonej przez 
wykwalifikowaną kadrę techniczną, 

c) odtworzenie istniejącego niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu wraz opracowaniem 
dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych, jeśli 
okażą się konieczne,  

d) zabezpieczenie oraz ewentualne przełożenie kolidujących z budową istniejących sieci: 
energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i innych, 

e) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla potrzeb uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
oraz dla potrzeb Inwestora w celu bezpiecznego użytkowania obiektu, 

f) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów oraz wszelkich związanych z tym opinii, 
decyzji, uzgodnień niezbędnych do oddania obiektu do użytkowania, 

g) wykonanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej robót zanikowych i zakrytych, 
h) wykonanie mapy na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej, 
i) podany w niniejszym dokumencie asortymenty robót należy traktować jako poglądowe, 

nie opisujące ilości robót do wykonania, wszystkie dokumenty stanowiące dokumenty 
przetargowe wzajemnie się wyjaśniają i uzupełniają. 

 
 


