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Program Funkcjonalno- Użytkowy 
 

przebudowy pomieszczeń 1 Piętra budynku VII (w osiach 11 -13/ D-C, o pow. ok. 73 m2) na 

potrzeby wykonania pomieszczenia cleanroom o klasie czystości ISO8  

(wg. PN-EN 14644-1: 2016-03 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane - 

Część 1: Klasyfikacja czystości powietrza na podstawie stężenia cząstek) 

 

 

1. Zagadnienia ogólne 
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie części powierzchni 1 Piętra budynku VII 

zlokalizowanego na terenie Instytutu Łukasiewicza przy al. Lotników 32/46 w Warszawie, dla 

celów laboratorium p.n. „Adaptacja pomieszczeń laboratoriów i infrastruktury linii 

technologicznej" w Instytucie Łukasiewicz - IMiF w budynku VII na I piętrze w pomieszczeniu nr 

120”. 

 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich wymaganych 

przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz wykonanie robot budowlanych objętych 

opracowaniem.  

 

1.1. Zakres przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1.1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: 

− projektu instalacji sanitarnych: wentylacji, chłodu, kanalizacji. 

− projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 

− projektu instalacji automatyki. 

− wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wartość ceny ofertowej. 

 

1.1.2. Wykonanie  robót budowlano- instalacyjnych modernizowanych powierzchni obejmujących 

roboty:  

- demontażowe,  

- rozbiórkowe,  

- instalacyjne,  

- murowe,  

- tynkarskie,  

- wykończeniowe,  

- posadzkarskie,  

- malarskie,  

- dekarskie, - 

- dostawę i montaż urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych,  

- dostawę wyposażenia szatni oraz śluzy. 

 

1.2. Założenia 

Dla potrzeb własnych Instytutu jest niezbędne przygotowanie powierzchni technologicznej  

o wysokim poziomie technicznym wykonania, uzbrojenia instalacyjnego i energetycznego oraz 

wyposażenia technologicznego do prowadzenia prac naukowo Fbadawczych i rozwojowych  
w laboratorium Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie. 

W pomieszczeniu laboratoryjnym zakłada się jednoczesną pracę max. 3 pracowników. 
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Wymagania klimatyczne:  

- zakres temperatur 21 ± 3 ºC,  
- zakres wilgotności 45%+/-15%,  
- nadciśnienie 10 – 15 Pa. 

Wysokość pomieszczeń w budynku wynosi 3,20m – do stropu konstrukcyjnego oraz 2,80 m do 
podciągów. 
W pomieszczeniach, w których przewidziano montaż sufitu podwieszonego założono wysokość 
pomieszczeń 2,70 m, przy czym dopuszcza się w okolicy okien przy wejściu oraz wyjściu 
przewodów wentylacyjnych na elewację (przewody obudowane płytami g-k wraz z gipsowaniem 
oraz pomalowaniem jak podano w części budowlanej), do wysokości max 2,5m. Jednocześnie  
w pasie przyokiennym wysokość pomieszczenia 3,2 m ( brak sufitu podwieszonego), na szerokości 
umożliwiającej okresowe otwieranie okien, o ile na etapie projektu nie nastąpi inne ustalenie. 
Zamawiający oświadcza, że: 

− dysponuje rezerwą mocy elektrycznej w wysokości niezbędnej do realizacji dostępną  
z rozdzielni piętrowej I pietra w budynku VII. 

− rezygnuje z wymiany okien w przebudowywanych pomieszczeniach 
− rezygnuje z wymiany wykładziny podłogowej w przebudowywanych pomieszczeniach 
− rezygnuje z montażu nawilżacza na potrzeby instalacji wentylacji 
− technologia prowadzenia prac nie wymaga zastosowania montażu myjki do oczu jako 

elementu BHP. 
 
W pomieszczeniu szatni przewiduje się umieszczenie 5 szafek na odzież dla pracowników, 
drewnianej ławki o długości 1,6 m oraz lustra ściennego o wym 1,0m x 1,5m. Założono minimalne 
wymiary szafek – 30x50 cm. 
 

1.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Rozwiązania projektowo-wykonawcze muszą uwzględniać wymagania zawarte w Programie 
Funkcjonalno- Użytkowym, uwarunkowania techniczne pomieszczeń, oraz być zgodne  
z obowiązującymi norami i przepisami. 

1.3.1 Dokumentacja projektowa  
Forma i zakres projektu muszą spełniać wymogi obowiązującego porządku prawnego, a w 
szczególności: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz.290  
z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U.  
z 2020, poz.961). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2014, 
poz.883 z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 1065 z dn. z dnia 8 
kwietnia 2019r. 

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

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

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

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (tekst 
jednolity Dz.U. z 2015, poz.2117). 

− Polską Normą PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem  
w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku  
w pomieszczeniach określa najwyższe dopuszczalne poziomy dźwięku A hałasu  
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi - w budynkach mieszkalnych, 
budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej, wytwarzanego 
przez urządzenia wyposażenia technicznego budynków, mieszkań i pomieszczeń 
usługowych oraz spowodowanego działalnością lokali usługowych . 

− Wieloarkuszową Polską Normę PN-IEC 60364 dotyczącą instalacji elektrycznych w 
obiektach budowlanych; w tym: PN-HD 60364-4-41: 2017-09 Instalacje elektryczne 
niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
porażeniem elektrycznym 

− Norma PN-EN 14644-1:2016-03 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska 
kontrolowane -- Część 1: Klasyfikacja czystości powietrza na podstawie stężenia cząstek 

− Wytyczne i uzgodnienia z Zmawiającym 

Dokumentacja powinna uzyskać pełną akceptację przyjętych i zastosowanych rozwiązań 
technicznych i technologicznych przez Zamawiającego. 

Dokumentacja będzie opracowana i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 4 
egzemplarzach złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa oraz w wersji 
elektroniczne w formacie PDF i DWG, DOC i ATH z zapisem na 4 płytach CD. 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa 
Budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami 
technicznymi Zamawiającego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. 

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje opracowanie wszystkich materiałów do uzyskania 
niezbędnych dla realizacji inwestycji uzgodnień, decyzji lub opinii w szczególności: 

− uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i rzeczoznawcą do spraw BHP. 

− pozyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnych wynikających z ustawy 
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz.290 z późniejszymi zmianami). 

 

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane  
i przekazane zgodnie z następującymi wymaganiami: 

− Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów 

◦ skala dla rysunków rzutów i przekroi 1:50 i 1:100 

◦ skala dla rysunków szczegółów 1:50, 1:20, 1:10 

− rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi.  

− rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych i technologicznych powinny być czytelne i 
kompletne.  

Projekt musi zawierać załączoną przez projektanta i sprawdzającego klauzulę o sporządzeniu 
projektu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wiedzą techniczną. 
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Wszyscy projektanci i sprawdzający projekt powinni posiadać uprawnienia do projektowania i być 
członkami właściwej Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 
Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą. 

1.3.2 Realizacja robót  

Podstawą realizacji robót budowlano - instalacyjnych będzie zaakceptowana i przekazana przez 
Zamawiającego do realizacji dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę. 

Zamawiający, w trakcie wykonywania prac, w uzgodnionym z Wykonawcą terminie, dokona 
dostawy urządzeń technologicznych, dla których Wykonawca przygotuje przyłącza zasilania 
elektrycznego. Uruchomienie urządzeń po stronie Zamawiającego. 

Zasilanie urządzeń w wymagane gazy techniczne oraz modernizacja tranzytu będzie po stronie 
Zamawiającego. 

1.3.3 Pozostałe wymagania 

Wymagany termin wykonania zamówienia – zgodny z umową z wykonawcą. 

Wykonawca udzieli na wykonane roboty gwarancji, jakości i rękojmi, zgodnie ze złożoną ofertą. 

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w czasie uzgodnionym z Administratorem 
budynku. Wykonawca jest zobowiązany do takiej organizacji prac, aby nie uniemożliwić lub 
utrudnić pracę Najemcom aktualnie korzystającym z pomieszczeń w budynku. 

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, zaleca się dokonania oględzin i wizji 
lokalnej, w celu uzyskania niezbędnych informacji do sporządzenia prawidłowej wyceny w zakresie 
projektowania i realizacji robót budowlanych. 

 
1.4. Zakres prac budowlanych 

Wykonawca w ramach zadania wykona: 

− Przebudowa pomieszczenia nr 120, z przeznaczeniem na laboratorium, szatnię ze śluzą; 
− Inwentaryzację instalacji do celów projektowych. 
− Przebudowę na 1 Piętrze istniejącej instalacji elektrycznej – dostosowanie istniejącej 

instalacji elektrycznej do nowego układu funkcjonalnego. 
− Przebudowa instalacji sanitarnej w zakresie urządzeń wentylacji i klimatyzacji na 1 Piętrze – 

dostosowanie do nowego układu funkcjonalnego. 
− Nową instalację sygnalizacji alarmu pożarowego obejmującą pomieszczenia laboratorium 

oraz części wspólne na 1 Piętrze budynku. 
− Izolację akustyczną pomieszczenia. 
− Prace tynkarskie i malowanie pomieszczeń 

 
1.5. Charakterystyka ogólna budynku 

Konstrukcja nośna budynku – żelbetowa, 
Stropy Fpłyta żelbetowa żebrowa, 
Ściany zewnętrzne – murowane, z cegły 25 cm,  
Ściany działowe – murowane z cegły 25 i 12 cm.  
Konstrukcja spełnia wymagania dotyczące nierozprzestrzeniania ognia /NRO/ 
Budynek 4 Fkondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem. 
Wymiary rzutu budynku 55x14m 
Powierzchnia kondygnacji – 591,4 m2 
W budynku znajdują się 2 klatki schodowe wygrodzone. 
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Biegi i spoczniki schodów – żelbetowe. 
 

1.6. Klasyfikacja budynku pod względem ochrony ppoż. 

Wysokość budynku – 10,34 m, kwalifikuje się do grupy budynków niskich – wg. warunków 
technicznych wysokość poniżej 12,0m.  
 
KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI. 
Ze względu na przeznaczenie (modernizowaną część kondygnacji 1 Piętra) kwalifikuje się strefę 
pożarową kategorii ZL III. W obrębie strefy pożarowej nie występują pomieszczenia przeznaczone 
dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się oraz pomieszczenia przeznaczone do 
jednoczesnego przebywania 50 osób. 
 
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ. 
Dla budynku VII wymagana jest klasa C odporności pożarowej. 
 

Modernizowane 1 Piętro bud. VII nie stanowi wydzielonej od pozostałej części budynku strefy 
pożarowej. 
 

2. Roboty budowlano- instalacyjne 
 
2.1 Instalacje sanitarne 
Należy dokonać niezbędnych rozbiórek i demontaży istniejących instalacji, pod kątem wykonania 
nowoprojektowanych systemów klimatyzacji. 
Instalacja wentylacyjno - klimatyzacyjna ma objąć pomieszczenie cleanroom oraz szatni. Wszystkie 
pomieszczenia zlokalizowane są na 1 Piętrze w budynku nr VII. 
 
Ilość strumienia nawiewanego dla pomieszczenia cleanroom ma być odpowiednia dla uzyskania 
zakładanej klasy czystości ISO 8. Przewody mają być rozprowadzane w suficie podwieszanym,  
z tym, że należy mieć na uwadze podciągi w osiach, 11, 12 ograniczające możliwość przechodzenia 
przewodami wentylacyjnymi. 
 
Wykonanie central zgodnie z wytycznymi Ekoprojektu, centrale w wersji zewnętrznej, higienicznej, 
z odzyskiem ciepła (sprawność min. 80%) na epoksydowanym wymienniku przeciwprądowym ze 
zintegrowaną przepustnicą odcinającą (alternatywnie zamiast odzysku ciepła z komorą mieszania 
powietrza recyrkulowanego, przy czym ilość powietrza świeżego musi być nie mniejsza jak 1500 
m3/h), filtrem nawiewu i wywiewu, funkcją grzania, chłodzenia, nawilżania i osuszania, układem 
automatyki utrzymującym stały wydatek powietrza nawiewanego. Centrale posadowione na 
poziomie terenu ( + 0,5m od terenu) na konstrukcji w systemie typu big foot. 
Nagrzewnice elektryczne. Skropliny z tac ociekowych centrali odprowadzane syfonami 
podgrzewanymi do studzienki chłonnej. 
 
Powietrze ma być dostarczane poprzez system kanałów biegnących po terenie oraz po elewacji 
budynku, w sposób nieprzesłaniający okien, z izolacją termiczną wełną mineralną o gr. 10 cm na 
płaszczu AL. Zaizolowane kanały należy osłonić płaszczem z blachy Al lub ocynkowanej. Kanały 
posadowione na konstrukcji w systemie typu big foot na wys. min 0,4m. 
 
Kształtki i kanały wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody 
wentylacyjne nawiewne w klasie szczelności C. 
Przewody wentylacyjne w obrębie pomieszczeń izolowane wełną mineralną na płaszczu AL, o gr. 
wełny 4 cm. 
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne będą prowadzone przez pomieszczenia, w jednej strefie 
pożarowej i nie wymagają zabudowy p. pożarowej i stosowania klap p.poż. 
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Nawiew powietrza do pomieszczeń ma odbywać się przez moduły nawiewne oraz nawiewniki  
z filtrami absolutnymi. 
W celu wyeliminowania hałasu pochodzącego od pracy wentylatorów wymaga się zastosowania 
tłumików dźwięku odpowiednich do poziomu i widma hałasu powstającego podczas pracy 
wentylatorów w centralach klimatyzacyjnych. Poziom natężenia hałasu centrali nie powinien 
przekraczać wartości 60 dB (A) mierzony przy centrali do otoczenia. 
Poziom hałasu z instalacji wentylacyjnej docierający do pomieszczenia cleanroom max. 40 dBA. 
Dopuszczalny poziom hałasu od urządzeń recyrkulacyjnych załączanych okresowo  
z obsługiwanych pomieszczeń i zlokalizowanych w obsługiwanych pomieszczeniach max. 45 dBA. 
W pom cleanroom naścienny panel operatorski w obudowie szczelnej o IP 65. 
 
W pom cleanroom należy zainstalować podejścia wentylacyjne do urządzeń: 2 x die bonder oraz 
piec do reflow wykonane z blachy stalowej chromowo-niklowej materiał EN 1.430, z wyrzutem 
powietrza na dach po elewacji (przewód wyrzutowy musi być zaizolowany termicznie gr. wełny 5 
cm) oraz zabezpieczony płaszczem z blachy). Usytuowanie wyrzutu na dachu musi być  
w lokalizacji niekolidującej z innymi instalacjami znajdującymi się na dachu, a w szczególności  
z czerpniami układów wentylacyjnymi. 
W pom cleanroom należy zainstalować dygestorium o wym. 120x60x2000, z wyrzutem powietrza 
na dach istniejącym kanałem murowanym, szachtem lub po elewacji (w tym przypadku przewód 
wyrzutowy musi być zaizolowany termicznie wełną gr 5 cm oraz zabezpieczony płaszczem z 
blachy).  
 
Dygestorium w specyfikacji nie gorszej jak: 

Blat: 
- Lity spiek ceramiczny (standard) 

Wykładka komory roboczej: 
- Laminat (standard) 

Okno: 
- Rama z MDF z przesuwnymi szybami (standard) 

Czujnik przepływu:  

Q-Flow Compact (standard) 

Wyposażenie standardowe:  
- 2 gniazda 230V 
- 2 wylewki wody z zaworami na panelu przednim 
- Zlewik o wymiarach ok. 280x80mm 

Opcje dodatkowe: 
- System Manual Protect (przypominający o konieczności domknięcia okna) 
- Automatyka sterowania wentylacją w zależności od pozycji otwarcia okna 

 
Chłód dla instalacji wentylacji ma być dostarczany za pomocą: 

- instalacji freonowej z nowo projektowanych agregatów freonowych. Rurociągi freonowe 
izolowane materiałami w klasie NRO. 

 
Ciepło do centrali wentylacyjnej ma być dostarczane z nagrzewnic elektrycznych. 

Pomiędzy szatnią a cleanroomem należy wykonać śluzę osobową z airshower z filtrem min E11,  
z blokadą otwarcia drzwi, regulowanym czasem wypływu strumienia (10 – 25 sek)  
z elektrozamkami rewersyjnymi podłączonymi do systemu SAP, umożliwiającymi otwarcie blokady 
w trakcie alarmu ppoż. Stolarka drzwiowa PVC w kolorze białym, przeszklona. 
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Należy wykonać instalację odpływu skroplin od urządzeń chłodniczych w obrębie pomieszczeń 
laboratoryjnych – wykonanie odprowadzenia skroplin do pionu kanalizacyjnego w osi 11. 
Odpływ skroplin z sekcji central należy wykonać na teren zielony. 
 
Nie przewiduje się modernizacji instalacji gazów technicznych. 
 
Nie przewiduje się modernizacji instalacji ogrzewania. 
Nie przewiduje się wymiany urządzeń i armatury sanitarnej w obrębie pomieszczenia cleanroom. 
Nie przewiduje się montażu myjki do oczu. 
 
2.2. Instalacje elektryczne 
Istniejące instalacje w obrębie pomieszczeń należy przebudować lub zdemontować. 
Energię elektryczną jak i zasilanie należy podzielić na: 

− odbiory technologiczne, 
− oświetlenie, 
− gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia i komputerowe, 
− odbiory poszczególnych urządzeń wentylacji i chłodu 

Dla poszczególnych odbiorów należy wykonać oprzewodowanie lub linie bezpośrednie wlz. 
Poszczególne odbiory zasilane zostaną z istniejącej rozdzielnicy piętrowej zlokalizowanej  
w pomieszczeniu modernizowanym oraz w razie konieczności z dodatkowej rozdzielnicy piętrowej 
usytuowanej we wnęce na korytarzu 1 Piętra budynku. 
Należy przewidzieć zabezpieczenia nadprądowe na poszczególnych odbiorach i wlz. Zapewnić 
selektywność zabezpieczeń. 
W pomieszczeniu cleanroom oraz pomieszczeniu pomiarowym, dookoła ścian na wys. ok 1 m 
należy zamontować szczelne korytka PVC służące do prowadzenie instalacji elektrycznych  
i teletechnicznych, w których będą zainstalowane gniazda elektryczne oraz komputerowe. 
Wykonawca rozplanowując wyposażenie zapewni miejsca na gniazda komputerowe  
Instalacja komputerowa nie jest przedmiotem zadania (Zamawiający dostosuje sieć własnymi 
siłami) 
 
Odbiorniki technologiczne: 

Nazwa 

Urządzenia 

Wymiary Moc Napięcie Natężenie Media 

Urządzenie do 

hermetyzacji 

POLARIS 

250x120 cm 5 kW 208-240 V 

208-240 V 

30 A 

15 A 

Linia gazowa 

Zasilanie 3 fazowe 

Urządzenie do 

hermetyzacji 

AMADA 

300x120 cm 10 kW 420-440V 

208-240 V 

20 A 

30 A 

Zasilanie 3 fazowe 

Linia gazowa 

Sprężone powietrze (5.5 bar) 
Urządzenie do 

lutowanie 

detektorów 

180x120 cm 1,2 kW 208-240 V 10 A Zasilanie 1 fazowe 

 

Die bonder 120x90 cm 2 kW 208-240 V 16 A Pompa próżniowa 

Internet  

Wyciąg 50 m3 
Die bonder 120x90 cm 2 kW 208-240 V 16 A Pompa próżniowa 

Internet Wyciąg 50 m3 
Wire bonder 120x90 cm 0,8 kW 208-240 V 16 A Pompa próżniowa  

Internet 
Piec do reflow 55x60 cm 4.8 kW 220-240 V 22 A Zasilanie 1 fazowe 

Dygestorium 120x60 cm 0,5 kW 220-240V 16A Zasilanie 1 fazowe 

RAZEM MOC  26,3 kW    
 
Dygestorium w dostawie Inwestora. 
Oświetlenie: 1,0 kW 
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Gniazda ogólnego przeznaczenia: 10 kW, 
 
Odbiorniki urządzeń wentylacji i chłodu: 
Lp Urządzenie Moc w kW nie większa niż: 

1 Centrale wentylacyjne 10 kW 
2 Nagrzewnica elektryczna 50 kW 
3 Agregat chłodniczy   70 kW 
4 Wentylator dachowy 1,5 kW 
5 Wentylatory nawiewne kanałowe 2,0 kW 
6 Air shower w śluzie osobowej 0,5 kW 
7 Inne 1 kW 
8 RAZEM MOC 135 kW 

 
Faktyczne zapotrzebowanie na moc elektryczną dla urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych będzie 
wynikać z ostatecznych rozwiązań projektowych, przy czym zakłada się, że nie powinno 
przekraczać wskazanych w tabeli wartości. 
Wszystkie odbiory technologiczne zasilane będą z gniazd wtykowych 1-faz lub 3-faz. Gniazda 1-
faz należy montować w korytkach kablowych natynkowych PVC K10 160x50. Gniazda 3-faz 
przewiduje się wykonać w osobnych skrzynkach przyłączeniowych typu PCE np.: Mikołajki. 
Poszczególne obwody zasilone zostaną z gniazd 1-faz 16A 250V lub z gniazd 3-faz 16A 400V oraz 
gniazd 3-faz 32A 400V.  
Obwody gniazd ogólnego przeznaczenia prowadzić w szczelnym korytku kablowym natynkowym  
z PVC, a gniazda zainstalować w korytku. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się wykonanie 
gniazd ogólnego przeznaczenia w ścianie w bruzdach lub prowadzenie instalacji w samogasnących 
rurach instalacyjnych szczelnych, nierozprzestrzeniających płomienia, bezhalogenowych typu 
RLHF φ20 mocowanych w uchwytach UZHF20. 
 
W pomieszczeniach, jako referencyjne należy przyjąć natężenia oświetlenia: 

- 600lx w pom. laboratoryjnych;  
- 500lx w pom. biurowych; 
- 300lx w pom. szatni;  
- 150lx w pom. komunikacyjnych. 

Należy zastosować oprawy ze źródłem światła LED, o wysokiej wydajności lm/W, żywotności, 
odpornych na warunki chemiczne i promienie UV. Oprawy modułowe do sufitów kasetonowych 
typu cleanroom. W pomieszczeniu cleanroom oprawy o IP 65. W pomieszczeniach socjalnych 
oprawy o min. IP 44. 
Obwody instalacji oświetlenia wykonane zostaną z rozdzielnic wewnętrznych przewodami typu 
YDY 2x1,5mm2 dla włączników, YDYżo 3x1,5mm2 dla przełączników i opraw oświetleniowych 
oraz YDYżo 4x1,5 dla opraw awaryjnych. Rozprowadzenie instalacji z rozdzielnic wykonać  
w elektroinstalacyjnej listwie PCV K10 160x50 oraz w korytach kablowych nad sufitem 
podwieszonym. Sterownie oświetleniem łącznikami w/t lub p/t. Do łączników wtynkowych 
instalację układać pod tynkiem.  
W pomieszczeniach laboratoryjnych należy przewidzieć instalację oświetlenia awaryjnego  
i ewakuacyjnego. 
 
Zasilanie gniazd komputerowych wykonać w ramach istniejących obwodów lub po rozbudowie 
rozdzielnicy oddziałowej. Dla obwodów gniazd stosować przewody YDYżo 3x2,5mm2. Przewiduje 
się możliwość wykonania instalacji z wydzielonej rozdzielnicy TK usytuowanej w korytarzu. 
Gniazda komputerowe montować obok gniazd ogólnych w korytkach instalacyjnych. Przewidzieć 
należy minimalne ilości gniazd:  
- pom cleanroom 10 szt,  
- pomieszczenie pomiarów 10 szt. 
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Nie przewiduje się wykonania teletechnicznego okablowania komputerowego. Na etapie projektu  
i wykonania robót instalacyjnych należy zapewnić miejsce dla odrębnego okablowania oraz gniazd 
RJ45. Szczegóły rozwiązania będą przedmiotem uzgodnienia podczas etapu projektowego. 
 
W wszystkich pomieszczeniach należy zapewnić instalację wyrównawczą wykonaną przewodami 
LgY 4mm2 podłączenie koryt kablowych, LgY 6mm2 podłączenie urządzeń i wyposażenia, LgY 
25mm2 połączenia główne ochronne. Okablowanie wykonać w korytkach i listwach 
elektroinstalacyjnych bądź na ścianie na uchwytach w przypadku wynikających z wymogów 
technologicznych lub konstrukcyjnych. Obwód instalacji wyrównawczej należy połączyć z szyną 
PE rozdzielnic elektrycznych i GSW w szachcie kablowym zlokalizowanym na korytarzu 1 Piętra. 
Do obwodu wyrównawczego należy podłączyć także wszystkie urządzenia metalowe i obudowy 
obce nie będące urządzeniami zakwalifikowanymi do urządzeń elektrycznych. 
 
Zapewnić podstawową ochrona od porażeń. Jako dodatkową ochronę od porażeń należy zastosować 
szybkie wyłącznie w układzie TN-S. Ochrona uzupełniająca wyłącznikami różnicowoprądowymi. 
Przewód PE każdego obwodu winien być połączony z obudową urządzenia w miejscu do tego 
przeznaczonym w postaci dedykowanego zacisku ochronnego.  
Dla urządzeń lub przewodów wentylacyjnych montowanych na dachu należy przewidzieć ochronę 
odgromowa stosując np. maszty pionowe. Należy na etapie projektu rozważyć konieczność objęcia 
ochroną odgromową urządzeń prowadzonych po elewacji oraz posadowionych na gruncie  
w systemie typu big foot. Maszt podłączyć do istniejących zwodów poziomych drutem co najmniej 
drutem FeZn fi 8mm. 
Należy wykonać połączenia wyrównawcze odgromowe zewnętrznych instalacji wentylacji. 
 
W zadaniu należy przewidzieć wykonanie nowego systemu instalacji sygnalizacji pożaru 
obejmującego, co najmniej pomieszczenia modernizowane oraz części wspólne 1 Piętra. Z uwagi na 
zastosowanie sufitów podwieszanych należy zapewnić system dwupoziomowy. W ramach systemu 
należy przewidzieć czujki dymu, czujki wielosensorowe, wskaźniki zadziałania, ROP, moduły 
kontrolne lub sterujące oraz sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne. Miejsce montażu 
centrali alarmowej, zasilaczy 24V DC, uzgodnić na etapie projektu. Zasilanie centrali winno być 
wykonane z rozdzielnicy p.poż. lub rozdzielnicy głównej sprzed wyłącznika głównego. Zapewnić 
przekazywanie komunikatów do pomieszczenia ochrony i do PSP. Instalacja SAP winna 
umożliwiać rozbudowę w przyszłości dla całego budynku.  
 
Wykonać nową instalację kontroli dostępu lub rozbudowę istniejącego systemu w oparciu o centralę 
alarmową INTEGRA 64 prod. f-my SATEL. Należy przewidzieć kontrolę dostępu jednostronną  
z wejściem do pomieszczenia szatni przy pomocy kart zbliżeniowych. Wyjście z pomieszczeń przy 
pomocy przycisku wyjścia lub klamki.  
 
Należy zaprojektować i wykonać szafy automatyki uwzględniając zasilanie i sterowanie urządzeń  
i central klimatyzacyjnych, agregat chłodniczy oraz systemy automatycznej regulacji i sterowania 
urządzeń klimatyzacyjnych. Sterowania mają zapewnić min. półautomatyczną pracę urządzeń. 
Zakres sterowań należy uzgodnić na etapie projektu. Podstawowymi zadaniami automatycznej 
regulacji klimatyzacji będzie utrzymanie założonej wartości temperatury i wilgotności  
w pomieszczeniu cleanroomu (Tolerancja parametrów 21 ± 3 ºC, wilgotność 45% ± 15%), stałego 
wydatku powietrza z centrali oraz nadciśnienia w pomieszczeniu 10-15 Pa. 
 
2.3. Roboty budowlane 
W pom. cleanroom zakłada się pozostawienie istniejącej okiennej PVC z jednoczesnym: 

− nałożeniem na szyby folii antisol (ograniczającą energię słoneczną), o wysokiej 
refleksyjności w zakresie energii słonecznej, ale o niskiej refleksyjności w zakresie promieni 
widzialnych, tj. refleksyjnie neutralnych (refleksyjność rzędu 10%-15%), 
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− przeglądem uszczelek oraz ewentualną ich wymianą lub doszczelnieniem w celu 
wyeliminowania infiltracji powietrza przez stwierdzone istniejące nieszczelności, 

− klamki okienne należy wymienić na klamki wyposażone w zamki na kluczyk, 
− w określonych oknach należy uwzględnić wejście w górnej części okien przewodów 

wentylacyjnych do pomieszczeń. W tym celu należy wymienić wypełnienie skrzydła 
okienne ze szkła na wypełnienie płytą z wew. izolacją termiczną wykończoną obustronnie 
blachą AL lub laminatem lakierowanym na kolor biały (kolor zgodny z istniejącym) 
odporny na promieniowanie UV, 

− wykonanie rolet zewnętrznych z napędem elektrycznym przesłaniających okna. 

Nie przewiduje się wymiany parapetów wewnętrznych ani zewnętrznych. 
 
Istniejący sufit podwieszony należy zdemontować. Odsłoniętą przestrzeń nadsufitową należy 
odmalować mleczkiem wapiennym po uprzednim uzupełnieniu wszelkich ubytków w tynku lub 
murach i stropie. 
Zakłada się montaż sufitu podwieszonego, modułowego 60x60 na systemowej podkonstrukcji.  
W pomieszczeniu cleanroom oraz w szatni należy zamontować sufit metalowy higieniczny typu 
clip in, wraz z uszczelnieniem połączeń. Sufit w kolorze RAL 9010. 
Zakłada się pozostawienie istniejących drzwi PVC z klatki schodowej (jednakże należy uwzględnić 
konieczną wymianę uszczelek w przypadku nieszczelności lub wykonanie innego uszczelnienia), 
wymianę istniejących drzwi z korytarza biurowego do pom. laboratoryjnego (na drzwi PVC 
przeszklone). 
Tynki w pomieszczeniach należy przetrzeć, uzupełnić miejscowe ubytki, zaimpregnować  
i pomalować. 
Przewody wentylacyjne przechodzące przez stolarkę okienną poniżej linii sufitu podwieszonego 
należy obudować płytą gk oraz wykonać sztablaturę gipsową oraz pomalować farbą epoksydową 
zmywalną. 
 
Likwidowane otwory po drzwiach należy zamurować (licując ze ścianą korytarza oraz z licem 
ściany od strony pomieszczenia) pustakami gazobetonowymi, wykonać tynk cementowo - 
wapienny alternatywnie od strony korytarza oraz od strony pomieszczeń. Zabudować 2 x płytą gk 
mocowaną na ruszcie stalowym U 100 oraz wypełnić wełną min grubości 10 cm. 
Ściany i zabudowy gk malowane dwuskładnikowymi żywicami epoksydowymi do ścian o średnim 
i wysokim obciążeniu użytkowym, charakteryzującymi się bardzo dobrą odpornością na środki 
chemiczne i regularne czyszczenie oraz odpornością na pylenie, w kolorze jasnym. 
 
Wykładziny podłogowe bez zmian. W miejscach przebić drzwi oraz ścianki działowej uzupełnić 
cokoły z wykładziny. Cokoły wyoblone. Miejscami uzupełnić wykładzinę podłogową w miejscach 
ubytków. 
 
Pomiędzy szatnią a cleanroomem wykonać śluzę z airshower, z kontrolą otwarcia elektrozamkami 
rewersyjnymi podłączonymi do systemu SAP, umożliwiającymi zdjęcie blokady w trakcie alarmu 
ppoż. Drzwi AL przeszklone. 
 
 
3. Część graficzna 

1. Rzut przebudowywanych pomieszczeń. 
2. Przekrój przez pomieszczenie cleanroom. 

 






