
WARSZAWA, czerwiec 2022 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

dla zadania pn. 

WYKONANIE W FORMULE PROJEKTUJ-BUDUJ, ROBÓT REMONTOWO-

INSTALACYJNYCH W RAMACH REWITALIZACJI POMIESZCZEŃ STUDIA NAGRAŃ 

W WILLI ROTHA SIEDZIBIE STUDIA FILMÓW RYSUNKOWYCH W BIELSKO-BIAŁEJ 
 

Adres obiektu budowlanego:  

Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 24, dz. ew. 246101_1.0004.182/4 

Nazwy i kody CPV:  

• 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

• 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

• 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

• 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

• 71313200-7 Usługi doradcze w zakresie izolacji dźwiękoszczelnej oraz akustyki pomieszczeń 

• 74222000-1 Usługi projektowania  

• 45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych 

• 45212150-2 Roboty budowlane w zakresie kin 

• 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

• 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

• 45320000-6 Roboty izolacyjne 

• 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Nazwa i adres Zamawiającego:  

STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH 

 W BIELSKU-BIAŁEJ 

43-300 Bielsko-Biała 

Ul. Cieszyńska 24 

NIP 5472158573 

 

Autor opracowania :       

Architekt Antoni Byszewski 

ul. Ogrodowa 4 

05-816 Michałowice 

tel. 600-948-077 

architekt@antonibyszewski.com 

  



WYKONANIE W FORMULE PROJEKTUJ-BUDUJ, ROBÓT REMONTOWO-INSTALACYJNYCH W RAMACH REWITALIZACJI 

POMIESZCZEŃ STUDIA NAGRAŃ W WILLI ROTHA SIEDZIBIE STUDIA FILMÓW RYSUNKOWYCH W BIELSKO-BIAŁEJ 

str. 2 

SPIS TREŚCI 
I. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego .............................................................................. 4 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia ................................................................................................. 4 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót  budowlanych .. 4 

1.1.a. Parametry charakterystyczne inwestycji ................................................................................. 4 

1.1.b. Zakres realizacji inwestycji ........................................................................................................ 5 

1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia .................................................................... 5 

1.2.a. Własność terenu: ........................................................................................................................ 5 

1.2.b. Miejscowy plan zagospodarowania terenu/warunki zabudowy: .......................................... 5 

1.2.c. Obsługa komunikacyjna: ........................................................................................................... 6 

1.2.d. Użytkownicy: ............................................................................................................................... 6 

1.2.e. Uzgodnienia: ............................................................................................................................... 6 

1.2.f. Obszary i obiekty podlegające ochronie, zabytki, pozostałe uwarunkowania: ................... 6 

1.2.g. Opis stanu istniejącego:............................................................................................................. 7 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe ............................................................................... 8 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe ..................................................................... 8 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia .................................... 10 

2.1. Wymagania ogólne ....................................................................................................................... 10 

2.2. Wymagania zamawiającego dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i 

wskaźników ekonomicznych .................................................................................................................... 10 

2.3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do wykonania i odbioru dokumentacji 

projektowych .............................................................................................................................................. 11 

2.3.a. Wymagania ogólne do projektowania: ................................................................................... 11 

2.3.b. Zakres prac projektowych do wykonania: ............................................................................. 12 

2.4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do wykonania i odbioru robót budowlanych.. 15 

2.4.a. Wymagania zamawiającego w zakresie realizacji robót budowlanych ............................. 15 

2.4.a.1. Prace przygotowawcze: .................................................................................................. 15 

2.4.a.2. Prace budowlane: ............................................................................................................ 15 

2.4.a.3. Prace sanitarne ................................................................................................................ 15 

2.4.a.4. Prace elektryczne ............................................................................................................ 15 

2.4.a.5. Wyposażenie obiektu objęte zamówieniem: ................................................................ 15 

2.4.b. Wymagania zamawiającego w zakresie odbioru robót budowlanych ............................... 16 

2.4.b.1. Etapowe rozliczenie prac ................................................................................................ 16 

2.4.b.2. Odbiory częściowe .......................................................................................................... 16 

2.4.b.3. Odbiór końcowy ............................................................................................................... 16 

2.4.b.4. Odbiór ostateczny............................................................................................................ 17 

2.5. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przygotowania terenu budowy ........................ 18 

2.6. Wymagania szczegółowe zakresie architektury i konstrukcji ................................................. 18 

2.6.a. Nadrzędność projektu akustycznego w zakresie rozwiązań budowlanych ...................... 18 



WYKONANIE W FORMULE PROJEKTUJ-BUDUJ, ROBÓT REMONTOWO-INSTALACYJNYCH W RAMACH REWITALIZACJI 

POMIESZCZEŃ STUDIA NAGRAŃ W WILLI ROTHA SIEDZIBIE STUDIA FILMÓW RYSUNKOWYCH W BIELSKO-BIAŁEJ 

str. 3 

2.6.b. Ściany  wewnętrzne ................................................................................................................. 18 

2.6.c. Podciągi. .................................................................................................................................... 18 

2.6.d. Zabezpieczenie p.poż elementów konstrukcji stalowych.................................................... 18 

2.7. Wymagania szczegółowe zakresie instalacji budowlanych ..................................................... 19 

2.7.a. Instalacje elektryczne ............................................................................................................... 19 

2.7.a.1. Zasilanie budynku w energię elektryczną .................................................................... 19 

2.7.a.2. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej ............................................................................. 19 

2.7.a.3. Rozdział energii elektrycznej w budynku ...................................................................... 19 

2.7.a.4. Instalacja oświetlenia wewnętrznego ............................................................................ 19 

2.7.a.5. Instalacje siłowe i gniazdowe ......................................................................................... 20 

2.7.a.6. Instalacja odgromowa i uziom budynku........................................................................ 20 

2.7.a.7. Instalacje niskoprądowe i automatyki ........................................................................... 20 

2.7.b. Instalacje sanitarne ................................................................................................................... 20 

2.7.b.1. Instalacja wentylacji i klimatyzacji .................................................................................. 20 

2.7.b.2. Instalacja grzewcza .......................................................................................................... 21 

2.7.b.3. Instalacje wod-kan ........................................................................................................... 21 

2.8. Wymagania szczegółowe w zakresie wykończenia i wyposażenia wnętrz ........................... 21 

2.8.a. Nadrzędność projektu akustycznego w zakresie wykończenia i wyposażenia wnętrz ... 21 

2.8.b. Wytyczne do projektu wnętrz:................................................................................................. 21 

2.8.c. Stolarka drzwiowa .................................................................................................................... 22 

2.8.d. Systemowa podłoga monolityczna audytorium widowni  w sali zgrań .............................. 23 

2.8.e. Fotele kinowe ............................................................................................................................ 23 

2.8.f. Wyposażenie meblowe ............................................................................................................ 24 

2.9. Wymagania dotyczące rozwiązań istotnych z uwagi na specyfikę obiektu ........................... 25 

2.9.a. Wymagania w zakresie akustyki ............................................................................................. 25 

2.9.a.1. Wymagania hałasu w pomieszczeniach o przeznaczeniu studyjnym. ...................... 25 

2.9.a.2. Wymagania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych. ................................ 26 

2.9.a.3. Założenia dla akustyki pomieszczeń i dobór materiałów i ustrojów akustycznych. 28 

2.9.b. Wymagania w zakresie kinotechniki ...................................................................................... 28 

2.9.c. Wymagania w zakresie nagłośnienia i wyposażenia elektro_technicznego ..................... 29 

2.9.d. Wymagania w zakresie pozostałego wyposażenia technologicznego .............................. 29 

II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego ................................................................... 30 

 

  



WYKONANIE W FORMULE PROJEKTUJ-BUDUJ, ROBÓT REMONTOWO-INSTALACYJNYCH W RAMACH REWITALIZACJI 

POMIESZCZEŃ STUDIA NAGRAŃ W WILLI ROTHA SIEDZIBIE STUDIA FILMÓW RYSUNKOWYCH W BIELSKO-BIAŁEJ 

str. 4 

I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych decyzji, 

uzgodnień, opinii i pozwolenia oraz budowa i wyposażenie inwestycji pod nazwą >> WYKONANIE W 

FORMULE PROJEKTUJ-BUDUJ, ROBÓT REMONTOWO-INSTALACYJNYCH W RAMACH 

REWITALIZACJI STUDIA NAGRAŃ STUDIA FILMÓW RYSUNKOWYCH W BIELSKO-BIAŁEJ<< zgodnie 

z zakresem opisanym w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Integralną częścią niniejszego 

opracowania, a także podstawą do wykonania prac projektowych i robót budowlanych są załączniki do 

niniejszego opracowania, zgodnie z wykazem w cz. III.  

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się rewitalizację pomieszczeń studyjnych w Studiu 

Filmów Rysunkowych Państwowej Instytucji Kultury przy ul. Cieszyńskiej 24 w Bielsku - Białej. 

W ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać pomieszczenia studiów nagraniowych i 

postprodukcyjnych, których układ i wyposażenie odpowiadać będzie współczesnym wymaganiom 

technicznym i technologicznym, oraz współczesnym oczekiwaniom w zakresie funkcjonalności tych 

przestrzeni, zarówno z punktu widzenia Użytkownika, jak również potencjalnych klientów. Stworzenie 

takiego obiektu, będzie zawierać się na powierzchni niegdyś istniejącego studia nagraniowego Studia 

Filmów Rysunkowych, usytuowanego na II piętrze willi Juliusza Rotha przy ul. Cieszyńskiej 24 w Bielsku 

– Białej i jest uwarunkowane obecnym ukształtowaniem pomieszczeń w tej części budynku.  

Przedmiot i zakres zamówienia obejmuje: 

1) Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej  - szczegółowej koncepcji, projektu architektoniczno-

budowlanego, technicznego i wykonawczego w zakresie opisanym w niniejszym PFU wraz ze 

złożeniem wniosku uzupełniającego do obowiązującego pozwolenia na budowę (w przypadku 

zaistnienia takiej konieczności) oraz wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych do 

realizacji inwestycji. 

2) Opracowanie pełnych projektów technologicznych wynikających z charakteru obiektu 

3) Wykonanie robót budowlanych wymienionych i opisanych w niniejszym PFU,  

4) Wyposażenie obiektu w zakresie opisanym w niniejszym PFU wraz z załącznikami. 

5) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla zamierzenia inwestycyjnego w tym m.in.: 

a) Uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i opinii. 

b) Uczestniczenie w imieniu Zamawiającego w uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie 

zgodnie z przyjętymi etapami realizacji. 

6) Przekazanie obiektu Zamawiającemu. 

7) Uruchomienie i kalibracja wyposażenia nagraniowego i postprodukcyjnego wraz z przeszkoleniem 

osób wskazanych przez Inwestora. 

Dokumentację projektową należy opracować na podstawie niniejszego dokumentu wraz z załącznikami. 

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES 

ROBÓT  BUDOWLANYCH 

1.1.A. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI 

POWIERZCHNIA OBJĘTA OPRACOWANIEM 259,45 m2 

KUBATURA OBJĘTA OPRACOWANIEM 752 m3 
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1.1.B. ZAKRES REALIZACJI INWESTYCJI 

W zakres realizacji inwestycji wchodzi: 

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej: szczegółowej koncepcji, projektu 

architektoniczno-budowlanego, technicznego, wykonawczego  i warsztatowego, wytycznych oraz 

planu BIOZ a także przedmiarów i kosztorysów dla przedmiotu opracowania. 

2) uzyskiwanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących prowadzenie prac 

budowlanych. 

3) opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 

4) wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych materiałów, sprzętu i 

odpowiednio wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz zapewnienie odpowiedniej kadry 

kierowniczej i nadzorującej. 

5) wybudowanie, dostawę i montaż urządzeń oraz wyposażenia obiektów i instalacji, a także 

kompletnego umeblowania. 

6) przeprowadzanie prób końcowych i prób eksploatacyjnych. 

7) dostarczanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, protokołów z pomiarów, 

badań i sprawdzeń, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych. 

8) przeszkolenie personelu Użytkownika, w zakresie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji. 

9) uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z prawa, umożliwiających 

eksploatację obiektów, urządzeń i instalacji. 

10) Uruchomienie i kalibracja wyposażenia nagraniowego i postprodukcyjnego wraz z przeszkoleniem 

osoby wskazanej przez Inwestora 

11) przekazywanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania. 

Dokument niniejszy wraz z załącznikami zawiera informacje i Wymagania Zamawiającego niezbędne do 

zrealizowania inwestycji. 

 

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.2.A. WŁASNOŚĆ TERENU: 

Właścicielem obiektu objętego przedmiotem zamówienia - Studia Filmów Rysunkowych Państwowej 

Instytucji Kultury przy ul. Cieszyńskiej 24 w Bielsku – Białej jest: 

STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH 

 W BIELSKU-BIAŁEJ 

43-300 Bielsko-Biała 

Ul. Cieszyńska 24 

1.2.B. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU/WARUNKI ZABUDOWY: 

Przedmiotowy Teren jest objęty Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z 

uchwałą Nr XXXIV/641/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 października 2017 r. 

Oznaczenie terenu: 191_U. Ważniejsze zapisy planu: 

§ 11. Dla terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 

191_U ustala się: 

1) przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa usługowa – usługi centrotwórcze, 

b) zabudowa dla funkcji z zakresu produkcji filmów, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych i 

muzycznych, programów telewizyjnych; 

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii elewacji frontowej budynku przy ul. Cieszyńskiej 24, 

zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna wysokość: 

- zabudowy – 20 m, 
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- budowli (z wyłączeniem infrastruktury technicznej) mierzona od poziomu terenu do najwyżej 

położonego punktu budowli – 20 m, 

c) geometria dachów: 

d) intensywność zabudowy: 

- minimalna – 0,01, 

- maksymalna – 2,5, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni działki budowlanej lub terenu 

stanowiącego jej obszar położony w terenie oznaczonym symbolem 191_U, 

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20% powierzchni działki budowlanej lub terenu 

stanowiącego jej obszar położony w terenie oznaczonym symbolem 191_U; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla budynku położonego przy ul. Cieszyńskiej 

24: 

a) zakaz nadbudowy, 

c) nakaz zachowania wystroju elewacji (ryzalit z balkonem i tralkową balustradą, boniowanie, 

wystrój sztukatorski w nadokiennikach i obramieniach okiennych, pilastry, gzymsy), z wyjątkiem 

ostatniej kondygnacji nadziemnej, 

d) nakaz zachowania wielkości i kształtu otworów okiennych z podziałami stolarki okiennej 

(dwuskrzydłowa ze ślemieniem, czterokwaterowa, arkadowe okna w ryzalicie) z ujednoliceniem 

koloru stolarki – biały, z wyjątkiem ostatniej kondygnacji nadziemnej, 

f) nakaz zachowania ogrodzenia wzdłuż ulicy Cieszyńskiej z siatką w stalowych ramach i 

żeliwnymi słupkami na kamiennym cokole, 

g) zakaz stosowania tynków kropionych, 

1.2.C. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA: 

Bez zmian wjazd na działkę obecnie realizowany jest od strony ul. Cieszyńskiej. 

1.2.D. UŻYTKOWNICY: 

Użytkownikiem obiektu jest obecnie i będzie docelowo STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH  W 

BIELSKU-BIAŁEJ, 43-300 Bielsko-Biała Ul. Cieszyńska 24. 

1.2.E. UZGODNIENIA: 

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego odpowiednich decyzji 

administracyjnych, postanowień, pozwoleń, opinii i uzgodnień pozwalających na zrealizowanie i 

przekazanie do użytkowania poszczególnych etapów inwestycji. Będą to m.in.: 

• Warunki techniczne ewentualnych przyłączy lub ich przebudowy i likwidacji ewentualnych kolizji 

w terenie, 

• Złożenie wniosku uzupełniającego do obowiązującego pozwolenia na budowę (w przypadku 

zaistnienia takiej konieczności)  

• Inne niezbędne uzgodnienia i ekspertyzy wymagane przepisami odrębnymi, 

• Uczestniczenie w imieniu Zamawiającego w uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie 

zgodnie z przyjętymi etapami realizacji. 

1.2.F. OBSZARY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE, ZABYTKI, POZOSTAŁE 

UWARUNKOWANIA: 

Z godnie z uchwałą Nr XXXIV/641/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 października 2017 r. 

w/s Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, przedmiotowy teren oraz Budynek – Pałac 

Rotha przy ul. Cieszyńska 24 wraz z ogrodzeniem od ulicy objęty jest „ochroną zabytku w planie 

zagospodarowania przestrzennego”. Ustalenia dla przedmiotowego obiektu: 
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3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla budynku położonego przy ul. Cieszyńskiej 

24: 

a) zakaz nadbudowy, 

b) dopuszczenie przywrócenia stanu pierwotnego według ikonografii – wprowadzenie dachu 

mansardowego z lukarnami, odtworzenie neorenesansowego szczytu wieńczącego ryzalit, 

c) nakaz zachowania wystroju elewacji (ryzalit z balkonem i tralkową balustradą, boniowanie, 

wystrój sztukatorski w nadokiennikach i obramieniach okiennych, pilastry, gzymsy), z wyjątkiem 

ostatniej kondygnacji nadziemnej, 

d) nakaz zachowania wielkości i kształtu otworów okiennych z podziałami stolarki okiennej 

(dwuskrzydłowa ze ślemieniem, czterokwaterowa, arkadowe okna w ryzalicie) z ujednoliceniem 

koloru stolarki – biały, z wyjątkiem ostatniej kondygnacji nadziemnej, 

e) nakaz wprowadzenia tynków gładkich i stonowanej, jednolitej kolorystyki, z wyjątkiem ostatniej 

kondygnacji nadziemnej, 

f) nakaz zachowania ogrodzenia wzdłuż ulicy Cieszyńskiej z siatką w stalowych ramach i 

żeliwnymi słupkami na kamiennym cokole, 

g) zakaz stosowania tynków kropionych, 

h) zakaz docieplenia od zewnątrz elewacji frontowej, z wyjątkiem ostatniej kondygnacji 

nadziemnej, 

i) nakaz urządzenia ogródka przedfrontowego 

 

1.2.G. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: 

Obecna Siedziba Studia Filmów Rysunkowych mieści się w budynku Willi Rotha, której budowa 

datowana jest na rok 1888. Budynek zlokalizowany jest na działce nr ew. 246101_1.0004.182/4. Cztero-

kondygnacyjny obiekt na przestrzeni lat poddawany był rozlicznym przebudowom.  

Obiekt wyposażony jest w następujące przyłącza i instalacje: 

· - instalację elektryczną 

· - instalację wody i kanalizacji sanitarnej 

· - instalację kanalizacji deszczowej 

· - instalację ciepłowniczą 

· - instalację klimatyzacji 

· - instalację wentylacji 

· - instalacje teletechniczne i niskoprądowe 

o ppoż 

o kontroli dostępu 

o monitoring 

o alarmowa 

o EW 

o Informatyczna 

 

Stan ogólny budynku należy określić jako dobry. 

W budynku objętym przedmiotem zamówienia wraz z przyległym terem SFR i UM jest w trakcie realizacji 

inwestycja ICBiA, zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 687/2017 wydanym przez Prezydenta Miasta 

Bielsko-Biała oraz pozwoleniem konserwatorskim BN-R.5142.340.2017.KJ RPW 8343/2017 z 

planowanym terminem zakończenia do 2022-10-31. 
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1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Zakres zamówienia obejmuje rewitalizację pomieszczeń studyjnych oraz adaptację pomieszczeń 

sąsiednich na funkcję uzupełniającą przy studiach. Adaptacją objęta będzie również klatka schodowa 

oraz korytarz ze schodami prowadzącymi na piętro III.  

Istniejące rewitalizowane Studia i adaptowane pomieszczenia znajdują się na II i III piętrze zabytkowej 

Willi Rotha. 

Na piętrze II adaptacją objęte zostaną pomieszczenia:, studio nagraniowe (pom. 2.15A) wraz z zapleczem 

(pom. 2.16A), reżyserka studia (pom. 2.13A), śluza (pom. 2.14A), montażownie (pom. 2.09A i 2.10A), 

archiwa (pom. 2.01Ai 2.02A), oraz klatka schodowa z holem i przyległym korytarzem, pomieszczeniem 

WC i pomocniczym (pom. 2.03A, 2.04A, 2.05A, 2.06A, 2.07A, 2.08A, 2.11A i 2.12A) 

Na piętrze III adaptacją objęte są dwa pomieszczenia biurowe (pom. 3.10A i 3.11A) oraz korytarz (pom. 

3.12A). 

Istniejąca sala nagraniowa (pom. 2.15A i 2.16A) wraz ze reżyserką (pom. 2.13A) zaadaptowane zostaną 

na potrzeby: Sali zgrań, Reżyserki oraz Studia nagraniowego. 

Istniejące pomieszczenia biurowe (pom. 3.10A i 3.11A), znajdujące się na III piętrze zaadaptowane 

zostaną na Studio nr 2. 

Pomieszczenia archiwów (pom. 2.01A i 2.02A) zaadaptowane zostaną na pomieszczenie wypoczynkowe 

z osobnym węzłem sanitarnym (wydzielonym z części pom. 2.05A) i aneksem kuchennym. Istniejące 

pomieszczenia montażowni (pom 2.09A i 2.10A) zostaną zaadoptowane na serwerownię oraz drugą 

reżyserkę. 

W części istniejących pomieszczeń WC (2.08A) i pomocniczym (2.05A) położonych przy klatce 

schodowej urządzone zostaną oddzielne sanitariaty dla kobiet i mężczyzn. 

Pozostała powierzchnia tych pomieszczeń stanowić będzie projektowane korytarze.  

Koncepcja rozmieszczenia pomieszczeń i powiązań funkcjonalnych została przedstawiona na 

załącznikach rysunkowych. 

1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Należy przyjąć tolerancję do wskazanych powierzchni jak i wymiarów pomieszczeń w wysokości +/- 5 

%. W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych spełnieniem przepisów lub wpływających na jakość i 

funkcjonalność budynku dopuszcza się po akceptacji przez Zamawiającego zwiększenie tej wartości 

jednak nie więcej niż do +/- 15% 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJĘTYCH OPRACOWANIEM -  PIĘTRO II 

Obecny nr 

pomieszczenia Planowana funkcja Pow. m2 

2.01A i 2.02A POM. WYPOCZYNKOWE 31,15 

2.03A POM. POMOC. 4,06 

2.04A HOL 3 13,39 

2.05A WC KOBIETY 3,66 

2.05A‘ ŁAZIENKA 3,41 

2.07A HOL 22,17 

2.08A WC MĘŻCZYŹNI 5,95 

2.09A SERWEROWNIA 16,62 
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2.10A REŻYSERKA 13,85 

2.11A HOL 2 12,37 

2.12A POM. POMOC 4,64 

2.13A SALA ZGRAŃ 41,85 

2.14A ŚLUZA 1,50 

2.15A STUDIO 24,99 

2.16A REŻYSERKA 26,61 

SUMA PIĘTRO II 226,20 m2 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJĘTYCH OPRACOWANIEM -  PIĘTRO III 

Obecny nr 

pomieszczenia Planowana funkcja Pow. m2 

3.10A i 3.11A STUDIO 2 28,13 

3.12A KOMUNIKACJA 5,12 

SUMA PIĘTRO III 33,25 m2 

RAZEM POMIESZCZENIA OBJĘTE OPRACOWANIEM 259,45 m2 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wymaganiem Zamawiającego jest: 

• Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja - budowa wszelkich elementów i instalacji 

niezbędnych dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektów inwestycji, 

• Wyposażenie obiektów we wszelkie elementy, wynikające z obowiązujących przepisów, w tym sprzęt 

ochrony osobistej, wyposażenie wynikające z przepisów prawa, w szczególności, z przepisów BHP 

i ppoż., 

• Dostawa i montaż maszyn i urządzeń technologicznych wynikających ze specyfiki obiektu, 

uruchomienie (rozruch mechaniczny i technologiczny połączony z przeszkoleniem załogi przyszłego 

Użytkownika), 

• Przekazanie do eksploatacji (w tym pozyskiwanie na rzecz Zamawiającego pozwoleń na 

użytkowanie). 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 

przepisów, norm i instrukcji. Brak wyszczególnienia, w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, 

jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznych, będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one 

oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzanych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań 

i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę realizacji inwestycji. Kontroli Zamawiającego, w formie 

pisemnego zatwierdzania przez Zamawiającego, będą w szczególności poddane: 

• rozwiązania projektowe projektów budowlanych, technicznych i wykonawczych, wraz ze 

zestawieniem wyposażenia, kartami materiałowymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, 

Wymaganiami Zamawiającego oraz warunkami umowy, 

• stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności, z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i 

specyfikacjach technicznych, 

• sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

budowlanymi i wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

 Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i potwierdzenia kontroli wykonanych robót 

budowlanych oraz dokonania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów Nadzoru 

(i/lub Inżyniera Kontraktu), w zakresach wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. 

2.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-

KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 

Zamawiający wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne budynku, miały zapewnioną trwałość, 

nie mniejszą niż 50 lat.  Instalacje, w zakresie orurowania i oprzewodowania, powinny zapewnić 

użytkowanie, w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne, powinny zapewnić 

sprawne funkcjonowanie, w okresie co najmniej 15 lat. 
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Wszystkie materiały i rozwiązania budowlane oraz wyposażenie powinny być zgodne zapisami 

niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz załączników które są integralną częścią 

niniejszego opracowania. 

Wszystkie wyspecyfikowane wyroby i materiały mają charakter referencyjny, dopuszcza się stosowanie 

produktów zamiennych, pod warunkiem, że ich parametry są co najmniej równorzędne lub lepsze oraz 

uzyskają akceptację Zamawiającego. 

2.3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO WYKONANIA I ODBIORU 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH 

Roboty, opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, zakwalifikowano następująco: 

• 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

• 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

• 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

• 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

• 71313200-7 Usługi doradcze w zakresie izolacji dźwiękoszczelnej oraz akustyki pomieszczeń 

• 74222000-1 Usługi projektowania  

• 45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów 

budowlanych 

• 45212150-2 Roboty budowlane w zakresie kin 

• 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

• 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

• 45320000-6 Roboty izolacyjne 

• 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

2.3.A. WYMAGANIA OGÓLNE DO PROJEKTOWANIA: 

1) Zaleca się dokonanie wizji w terenie objętym opracowaniem przed złożeniem oferty. 

2) Dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o niniejsze PFU w uzgodnieniu z 

Zamawiającym wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę, 

branżowych odbiorów technicznych i pozwolenia na użytkowanie obiektów objętych zamówieniem, 

które uzyska Wykonawca w imieniu Zamawiającego (projekt budowlany należy przekazać 

Zamawiającemu  w 5 egz., dokumentację wykonawczą w 3 egz. oraz dodatkowo wersję 

elektroniczną). 

3) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm oraz być 

wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający będzie wymagał 

również uzgodnienia projektu koncepcyjnego, budowlanego oraz wykonawczego i szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami PFU, 

umowy oraz wymaganiami Zamawiającego. 

4) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi posiadać wszelkie wymagane prawem opinie, 

uzgodnienia oraz pozwolenia niezbędne do realizacji inwestycji. 

5) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

6) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie służyć jako podstawa do realizacji pełnego zakresu 

robót budowlanych, niezbędnego do użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem. 

7) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione 

specyfikacją przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub inne równoważne” z podaniem parametrów 

równoważności. 

8) W przypadku, gdy spełnienie wymagań funkcjonalnych będzie stało w sprzeczności z warunkami 

technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Wykonawca w uzgodnieniu z 

Zamawiającym oraz w jego imieniu uzyska odpowiednie odstępstwa od obowiązujących przepisów 

techniczno-budowlanych. 
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9) Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający będzie wymagał oświadczenia Wykonawcy, że z chwilą 

odbioru poszczególnych części dokumentacji projektowej, Zamawiający nabywa w ramach 

wynagrodzenia umownego prawo własności nośników oraz majątkowe prawa autorskie na wszelkich 

polach eksploatacji.  

 

2.3.B. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH DO WYKONANIA: 

1) Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, instalacyjnej i konstrukcyjnej istniejącego budynku w 

zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z opracowaniem opinii technicznej 

na temat stanu technicznego obiektu i możliwości jego przebudowy (3 egz.) 

2) Wielobranżowy projekt budowlany Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt Techniczny, łącznie 

z warunkami uzyskanymi od gestorów sieci oraz uzgodnieniami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji 

o Zamiennym Pozwoleniu na Budowę w ilości po 5 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej ( pliki 

edytowalne + PDF), obejmujący w szczególności projekty: 

a) architektoniczny, 

b) konstrukcyjny, 

c) instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

d) instalacji elektrycznej, 

e) instalacji oświetlenia wewnętrznego, 

f) instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz chłodzeniem, 

g) instalacji co i c.t 

h) instalacji komputerowej, 

i) instalacji SSWN (system sygnalizacji włamania i napadu wraz z monitoringiem), 

j) instalacji nagłaśniającej, 

k) instalacji hydrantowej, 

3) Projekt wykonawczy w ilości po 3 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej ( pliki edytowalne + PDF), 

obejmujący w szczególności: 

a) projekt wykonawczy akustyczny 

b) projekt technologiczny wyposażenia obiektu 

c) projekt wykonawczy architektoniczny, detale architektoniczne, projekt aranżacji wnętrz 

obejmujący między innymi: rozwinięcia ścian, projekt posadzek, schemat sufitów z 

rozmieszczeniem elementów na nim montowanych, określenie kolorystyki i rozwiązań 

materiałowych, wykaz wyposażenia wbudowanego i pierwszego wyposażenia ruchomego 

pomieszczeń z przypisaniem do poszczególnych pomieszczeń, całość bezwzględnie 

skoordynowana i bazująca na projekcie akustycznym 

d) projekt kompletnego Systemu Informacji Wizualnej  

e) projekt wykonawczy konstrukcyjny, 

f) projekt wykonawczy instalacji elektrycznych, 

g) projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych i niskoprądowych: 

i) ppoż 

ii) kontroli dostępu 

iii) monitoring 

iv) alarmowa 

v) EW 

vi) Informatycznej 

h) projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 

i) projekt wykonawczy instalacji co  

j) projekt rozbiórek 

4) Projekt przebudowy w niezbędnym zakresie urządzeń infrastruktury technicznej ( jeżeli wystąpi taka 

potrzeba) w ilości po 5 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej; 

5) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, drogowych oraz 

branżowych w ilości po 3 egz. + 1 w wersji elektronicznej; 
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6) Kosztorys ofertowy z podziałem na etapy w 3 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF i 

formacie edytowalnym; 

7) Przedmiar robót z podziałem na etapy w 3 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF i 

formacie edytowalnym. 

 

Projekty budowlane oraz wykonawcze dla wszystkich branż winny spełniać wymagania polskich 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony 

pożarowej oraz posiadające wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia. 

Ponadto w zakresie obowiązków Wykonawcy znajdują się 

• opracowanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robót, 

• opracowanie instrukcji rozruchu, instrukcji obsługi i eksploatacji, 

• uzyskanie pozwoleń na użytkowanie obiektu – pozwolenia częściowego i końcowego, bez uwag 

Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany, w zakresie i stopniu 

dokładności, niezbędnym do realizacji robót budowlanych. 

Dokumentację projektową, należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz 

oznaczenia graficzne i literowe, określone w Polskich Normach.  

Wersje edycyjne - pliki rysunkowe powinny zostać zapisane, w formacie DWG lub DXF, natomiast 

tekstowe w formacie DOC, a przedmiary i kosztorysy w formacie ATH. Podstawę, do wykorzystania 

projektów do celów budowlanych, będą stanowić jedynie wydruki tekstów i rysunków, w formacie 

papierowym. 

Dla sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia rozruchu wykonanych instalacji, Wykonawca winien 

opracować i przedłożyć Zamawiającemu i Użytkownikowi - Instrukcje rozruchu (mechanicznego, 

hydraulicznego i technologicznego), obejmujące zakresy i sposób prowadzenia rozruchu wraz ze 

szczegółowym harmonogramem uruchamiania poszczególnych elementów zamówienia. Instrukcje 

rozruchu należy dostarczyć w języku polskim, w ilości 3 egzemplarzy w terminie 14 dni przed 

planowanym rozruchem. W czasie prowadzenia rozruchu próbnego, Wykonawca winien sporządzać 

raporty, a sprawozdanie po ich zakończeniu, przekazać do akceptacji przez Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego. Sprawozdanie z rozruchu winno zawierać w szczególności: 

• opis wykonanych czynności rozruchowych, 

• protokoły z przeprowadzenia prób końcowych, 

• protokół z zakończenia prób końcowych, 

• wnioski z prób rozruchowych, eliminacja zagrożeń, 

• wykaz uzyskanych parametrów technologicznych poszczególnych instalacji z odniesieniem do 

założeń projektowych, 

• wnioski i zalecenia dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu - Instrukcję eksploatacji obiektu, która powinna 

zawierać: 

• charakterystykę podstawową obiektów budowlanych, 

• zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji, 

• opis i przebieg poszczególnych procesów technologicznych, 
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• pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami 

eksploatacyjnymi, 

• projekty powykonawcze, przedstawiające instalacje, po zakończeniu robót, 

• schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych i rysunki przedstawiające 

rozmieszczenie głównych urządzeń obiektu wraz z instrukcjami montażu i demontażu oraz 

instrukcją ruchową, 

• wykaz dostarczonych maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z nazwą producenta, właściwym 

modelem i numerem każdej maszyny, sprzętu lub urządzenia oraz numerem katalogowym oraz 

kartami gwarancyjnymi 

• harmonogram okresowej konserwacji, każdej dostarczonej maszyny, sprzętu i urządzenia, 

• plan ewakuacyjny i plan ochrony ppoż., 

Wykonawca skompletuje, wymagane prawem budowlanym, dokumenty do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i uzyska 

tą decyzję na rzecz Zamawiającego. Decyzja końcowa musi być bez uwag i zastrzeżeń organu 

wydającego. 

Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych: rozwiązania technologiczne, architektoniczne, 

techniczne i komunikacyjne, powinny zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy przyszłej 

załogi i innych osób oraz zapewnić wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne. 

Zamawiający wymaga wysokiej trwałości elementów budowlanych i wyposażenia technologicznego, 

funkcjonalności rozwiązań, stosowania urządzeń o niskiej energochłonności i możliwie niskich kosztach 

eksploatacyjnych, spełniających wymagany efekt ekologiczny, doboru urządzeń i podzespołów w 

sposób ograniczający do minimum ilość części zamiennych, a także łatwej konserwacji i niezawodności 

działania urządzeń oraz funkcjonowania infrastruktury obiektu budowlanego. 

Dokumentacje Projektowe wymagają odbiorów ze strony Zamawiającego. Celem odbioru jest 

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac, w odniesieniu do protokołu 

przekazania prac projektowych i oświadczenia o kompletności tych prac. Gotowość do odbioru zgłasza 

Wykonawca, na piśmie przedkładając Zamawiającemu, do oceny i przyjęcia, daną Dokumentację 

Projektową. Odbiór bez uwag, jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy – Prawo budowlane. Proces odbioru 

będzie obejmować w szczególności: 

• sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie kompletności i zawartości, 

• sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z decyzją – pozwolenie na 

budowę, Wymaganiami Zamawiającego, uzgodnieniami i decyzjami wydanymi przez inne 

jednostki, zobowiązane do udziału w procesie inwestycyjnym. 
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2.4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

2.4.A. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących robót: 

2.4.A.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE: 

1) Rozbiórka istniejących elementów zgodnie z koncepcją projektową 

2) Przebudowa elementów infrastruktury technicznej kolidujących ze stanem projektowanym 

3) Zabezpieczenie istniejącego budynku w zakresie niezbędnym do zapewnienia możliwości 

użytkowania pomieszczeń nie objętych opracowaniem podczas prac budowlanych. 

4) Utylizacja materiałów budowlanych stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska 

wymienionych w Ustawie z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973, 2127, 2269) 

5) Zorganizowania, urządzenia i uzgodnienia zaplecza budowy na własny koszt. Pokrycie wszelkich 

kosztów doprowadzenia i zużycia mediów związanych z utrzymaniem zaplecza budowy. 

6) Umieszczenie w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich, miejscu na terenie 

inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub w innym widocznym 

miejscu, w bezpośrednim otoczeniu placu budowy tablic informacyjnych zgodnych z wymogami i 

wytycznymi; 

2.4.A.2. PRACE BUDOWLANE: 

1) Roboty rozbiórkowe 

2) Roboty murarskie i tynkarskie; 

3) Roboty ciesielskie; 

4) Roboty okładzinowe; 

5) Roboty stolarskie 

6) Roboty montażowe budowlane; 

7) Montaż wszystkich urządzeń i elementów niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę, 

pozwolenia na użytkowanie i właściwego funkcjonowania obiektu; 

2.4.A.3. PRACE SANITARNE 

1) Instalacje kanalizacji sanitarnej, 

2) Instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, oraz wody na cele ppoż.; 

3) Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła i chłodzeniem; 

4) Instalacja c.o. oraz c.t.; 

2.4.A.4. PRACE ELEKTRYCZNE 

1) Rozbudowa rozdzielnicy głównej budynku, 

2) wykonanie wewnętrznych linii kablowych do strefy objętej opracowaniem, 

3) wykonanie instalacji siłowej, zasilania urządzeń i instalacji technologicznych, 

4) wykonanie oświetlenia ogólnego i miejscowego, 

5) wykonanie oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i przeszkodowego, 

6) wykonanie instalacji zdalnych sterowań i wskazań, 

7) wymiana lub wykonanie ochrony od porażeń, uziemień i połączeń wyrównawczych zgodnie z 

8) obowiązującymi przepisami, 

9) dostosowanie instalacji uziemienia i odgromowej, 

2.4.A.5. WYPOSAŻENIE OBIEKTU OBJĘTE ZAMÓWIENIEM: 

1) Wyposażenie meblowe pomieszczeń objętych opracowaniem, zgodnie z zestawieniem ilościowym; 
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2) Pełne wyposażenie sanitariatów w osprzęt sanitarny (umywalki, zlewy, miski ustępowe, pisuar, 

baterie, złączki, lustra, wieszaki, kosze na śmieci, podajniki na ręczniki, mydło, szczotki, prysznice, 

akcesoria łazienkowe  

3) Wyposażenie wszystkich pomieszczeń w urządzenia specjalistyczne wynikające ze specyfiki 

obiektu. 

 

Dodatkowo Wykonawca zapewni nadzór wykwalifikowanych osób nad robotami budowlanymi oraz 

opracuje dokumentację powykonawczą. 

2.4.B. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.4.B.1. ETAPOWE ROZLICZENIE PRAC 

Zamawiający przewiduje etapowe rozliczenie wykonanych robót budowlanych i instalacyjnych w trakcie 

realizacji inwestycji. 

2.4.B.2. ODBIORY CZĘŚCIOWE 

Wykonawca, w oparciu o przyjęte standardy, spełni procedury zapewnienia jakości poprzez 

przygotowanie i dostarczenie kart materiałowych do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, a także 

zgłaszać będzie w Dzienniku Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru gotowość 

do odbioru częściowego, polegającego na ocenie ilości i jakości wykonanych danej części robót w tym 

robót zanikających. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, zgodnie z zasadami jak przy odbiorze końcowym. 

W przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu, które w dalszym procesie realizacji będą 

niemożliwe do skontrolowania, odbiór musi zostać przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora 

nadzoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie oceniona przez Inspektora Nadzoru na 

podstawie otrzymanych dokumentów zawierających komplet wyników badań wykonanych przez 

akredytowane laboratoria i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby za pomocą certyfikowanej 

aparatury. 

2.4.B.3. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy ma miejsce po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia i polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Wykonawca zgłasza możliwość odbioru końcowego Inspektorowi Nadzoru. Po potwierdzeniu gotowości 

przez Inspektora Nadzoru,  Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy oraz na piśmie do 

Zamawiającego całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego. 

Zamawiający wyznacza komisję ostatecznego odbioru robót, który odbędzie się przy udziale Inspektora 

Nadzoru, Wykonawcy oraz Użytkownika obiektu. Komisja ta, odbierając roboty, dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i niniejszym PFU. Komisja zweryfikuje realizację 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i niniejszym PFU, z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu komisja dokona 
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potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Umownych. 

Do odbioru końcowego Zamawiający przystąpi, gdy Wykonawca przekaże mu kompletny operat 

kolaudacyjny. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Dokumenty wymagane w oparciu o art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane: 

• Dziennik Budowy - oryginał 

• Projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust. 2 (Prawo 

Budowlane); 

• Oświadczenie kierownika budowy: 

o o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

o o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

• Protokoły badań i sprawdzeń: 

o instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z 

przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w 

odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust. 6 (Prawo 

Budowlane), 

o o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 272); 

Oraz dodatkowo 

• kompletną dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi instrukcjami oraz gwarancjami 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu 

• recepty i ustalenia techniczne 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze STWiOR 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

• opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie ze STWiOR  

• sprawozdania techniczne zawierające 

o zakres i lokalizację wykonanych robót 

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej 

o uwagi dotyczące warunków realizacji robót 

o datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

2.4.B.4. ODBIÓR OSTATECZNY 

Odbiór ostateczny następuje po upływie umówionego między stronami okresu rękojmi lub gwarancji  i 

będzie dokonany przez komisję powołaną przez Zamawiającego. Odbiór ten zostanie dokonany na 
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podstawie oceny eksploatacji wykonanych robót oraz oceny prac związanych z usunięciem 

ewentualnych usterek powstałych w trakcie  okresu gwarancyjnego. 

W przypadku usunięcia wszystkich usterek członkowie komisji nie wnoszą zastrzeżeń, a Zamawiający 

dokona spisania bezusterkowego protokołu odbioru pogwarancyjnego. Od tego momentu cała 

eksploatacja wykonanych robót spoczywa na Zamawiającym. 

2.5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 

Przygotowanie Terenu Budowy należy prowadzić w oparciu o obowiązujące normy i przepisy, a w 

szczególności:  

• Obowiązujący dla istniejącej budowy plan BIOZ 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

• 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) 

Wszystkie prace będą prowadzone na terenie czynnego zakładu pracy SFR. W pracach 

przygotowawczych należy uwzględnić przede wszystkim zabezpieczenie funkcjonowania pozostałych 

pomieszczeń w obiekcie oraz zabezpieczenie interesów osób trzecich na czas trwania budowy.  

 

2.6. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZAKRESIE ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI 

2.6.A. NADRZĘDNOŚĆ PROJEKTU AKUSTYCZNEGO W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ 

BUDOWLANYCH 

ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER I PRZEZNACZENIE OBIEKTU I KONIECZNOŚĆ UZYSKANIA 

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WARUNKÓW PRACY Z DŹWIEKIEM I OBRAZEM, SZCZEGÓŁOWY 

DOBÓR WSZYSTKICH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ 

MUSI UWZGLĘDNIAĆ WYTYCZNE PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY AKUSTYCZNEJ. 

PROJEKT AKUSTYCZNY BĘDZIE OPRACOWANIEM NADRZĘDNYM I DOBÓR WSZELKICH 

ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ 

POWINIEN BYĆ ROZPATRYWANY W OPARCIU O ZAPISY W NIM ZAWARTE.  

2.6.B. ŚCIANY  WEWNĘTRZNE  

Ściany  wewnętrzne murowane z bloczków silikatowych o grubości zgodnie z projektami wykonawczymi 

na zaprawie cienkowarstwowej klasy M10, Nad otworami okiennymi i drzwiowymi do rozpiętości l=2,70 

nadproża prefabrykowane systemowe. 

2.6.C. PODCIĄGI. 

Wszelkie prace rozbiórkowe w obiekcie winny być poprzedzone stosowną ekspertyzą branżową i oceną 

konstrukcji. Dobór rozwiązania podciągów dobrać do przenoszonego obciążenia i typu przegrody. 

2.6.D. ZABEZPIECZENIE P.POŻ ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH.       

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną 

opracowywaną w ramach projektu wykonawczego dla określonego typu konstrukcji. Zabezpieczenie 

musi być zgodnie z polskimi przepisami oraz wymaganiami odpowiednich Aprobat Technicznych. 

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych może zostać wykonane jedynie przez firmy posiadające 

odpowiednie uprawnienia. Elementy stalowe należy oczyścić w procesie śrutowania do stopnia czystości 

Sa 2.5 wg PN-EN ISO 8503. Przyjąć zabezpieczenie antykorozyjne dla kategorii korozyjności środowiska 

C2  min. grubość warstwy podkładowej systemu epoksydowego - 60 um. Do wykonania zabezpieczenia 
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antykorozyjnego powinna być stosowana farba zgodnie z zaleceniami Aprobaty Technicznej. ( np. AT-

15-7324 Zestaw wyrobów malarskich Flame Stal; AT-15-8391/2010 Zestawy wyrobów STEELGUARD... 

itp. ). Po wykonaniu warstwy podkładowej należy zastosować farby pęczniejące stanowiące 

zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej w zależności od wskaźnika masywności U/A. 

Grubości warstwy pęczniejącej zależą od klasy odporności ogniowej. Klasy odporności ogniowej 

poszczególnych elementów konstrukcyjnych określić na etapie projektu budowlanego. Ostatnią warstwę 

systemu zabezpieczeń wykonać z warstwy farby nawierzchniowej poliuretanowej o gr. min. 60 um.    

2.7. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 

2.7.A. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

W strefie budynku objętej opracowaniem przewiduje się wykonane następujących instalacji 

elektrycznych: 

• rozbudowy rozdzielnicy głównej budynku, 

• wykonanie wewnętrznych linii kablowych do strefy objętej opracowaniem, 

• wykonanie instalacji siłowej, zasilania urządzeń i instalacji technologicznych, 

• wykonanie oświetlenia ogólnego i miejscowego, 

• wykonanie oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i przeszkodowego, 

• wykonanie instalacji zdalnych sterowań i wskazań, 

• wymiana lub wykonanie ochrony od porażeń, uziemień i połączeń wyrównawczych zgodnie z 

• obowiązującymi przepisami, 

• dostosowanie instalacji uziemienia i odgromowej, 

Przedmiotem dokumentacji projektowej (projekt budowlany/techniczny) będzie uzgodnienie z 

Zamawiającym dokładnego zakresu projektowanych i wykonywanych instalacji elektrycznych wysokoi 

niskoprądowych. 

2.7.A.1. ZASILANIE BUDYNKU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

Projektowana strefa budynku będzie zasilana liniami kablowymi z rozdzielnicy głównej budynku 

znajdującej się na poziomie -1. Kable będą prowadzone pionem kablowym – w istniejących szachtach - 

w rejonie klatki schodowej. W polach zasilających studio będą zainstalowane układy pomiarowe 

umożliwiające określenie zużycia energii elektrycznej.  

2.7.A.2. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY ELEKTRYCZNEJ 

Przedmiotem opracowania projektowego będzie wykonanie bilansu mocy dla projektowanego obiektu. 

Szacunkowe zapotrzebowanie mocy maksymalnej strefy studyjnej – 80kW.  

2.7.A.3. ROZDZIAŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU 

Część budynku objęta opracowaniem będzie zasilane z istniejącej rozdzielnicy głównej wyposażonej w 

układ pomiarowy energii elektrycznej, zabezpieczenia obwodów odbiorczych, układy sterownicze i 

sygnalizacyjne, oraz ochronę przepięciową. 

Z rozdzielnicy głównej będą zasilane wewnętrznymi liniami kablowymi rozdzielnice lokalne i 

technologiczne dla projektowanej strefy. Obwody technologiczne będą zasilane napięciem 

gwarantowanym z UPS znajdującego się w pomieszczeniu technicznym – serwerowni.  

2.7.A.4. INSTALACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 
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W projektowanej części budynku należy wykonać oświetlenie ogólne o parametrach odpowiadających 

charakterowi pomieszczeń oraz zapewniające minimalne poziomy natężenia oświetlenia w 

poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z PN.  

Należy zaprojektować i wykonać: 

• oświetlenie ogólne ze źródłami LED z możliwością płynnej regulacji natężenia światła 

współpracujące z systemem projekcji video, 

• oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne w standardzie odpowiadającym pomieszczeniom w których 

odbywają się wydarzenia wymagające pełnego zaciemnienia, 

• oświetlenie przeszkodowe do oświetlenia ciągów komunikacyjnych w czasie zaciemnienia 

pomieszczeń, 

Oświetlenie ogólne będzie sterowane z paneli sterowniczych umieszczonych w uzgodnionych z 

Użytkownikiem miejscach. 

Wszystkie oprawy będą wyposażone w układy zapłonowe lub zasilacze elektroniczne (nie emitujące 

dźwięku). Obudowy opraw oświetleniowych nie mogą mieć dużych metalowych powierzchni które mogły 

by rezonować lub odbijać fale dźwiękowe. 

2.7.A.5. INSTALACJE SIŁOWE I GNIAZDOWE 

Należy zaprojektować i wykonać instalację siłowe dedykowane do zasilania urządzeń technologicznych 

w tym urządzeń projekcji video, urządzeń nagłośnieniowych, instalację gniazd dedykowanych i 

porządkowych oraz inne wg potrzeb odpowiadającym pomieszczeniom – studyjnym tego typu w 

zakresie uzgodnionym z Użytkownikiem. 

2.7.A.6. INSTALACJA ODGROMOWA I UZIOM BUDYNKU 

W przypadku instalowania na dachu lub elewacji budynku elementów instalacji np. wentylacji lub 

klimatyzacji – należy dostosować istniejącą instalację odgromową w taki sposób, aby objąć ochroną 

zainstalowane urządzenia. 

2.7.A.7. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE I AUTOMATYKI 

Należy przewidzieć w budynku wykonanie instalacji niskoprądowych, umożliwiających prawidłowe 

funkcjonowanie budynku po modernizacji oraz stanowiące rezerwę na rozwój technologii 

multimedialnych i telekomunikacyjnych w przyszłości. Między innymi należy przewidzieć wykonanie 

instalacji: 

• teleinformatycznej – dedykowaną do obsługi stanowisk komputerowych, projekcji video i 

instalacji multimedialnych, 

• elektro-akustycznej 

• system sygnalizacji włamania i napadu, 

• elementów systemu sygnalizacji pożarowej – zintegrowanych z istniejącym SSP, 

• elementów automatyki sterowania parametrami środowiskowymi w pomieszczeniach, 

• inne wg wytycznych Zamawiającego. 

Szczegółowy zakres w/w instalacji należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania. 

2.7.B. INSTALACJE SANITARNE 

2.7.B.1. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 

W strefie studia należy wykonać instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zapewniającej 

wymianę powietrza zgodnie z obowiązującymi przepisami dla pomieszczeń ze stanowiskami stałej pracy.  

Wentylacja będzie spełniała wymogi maksymalnego poziomu hałasu określone w projekcie akustyki 

pomieszczeń. 

Centrale wentylacyjne należy zlokalizować w wyznaczonych pomieszczeniach poddasza. 
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Należy wykonać kanały o odpowiednich przekrojach zapewniają odpowiedni niski poziom hałasu, np. 

kanały z materiału typu wełna prasowana np. Climave. Na granicach stref pożarowych należy instalować 

klapy odcinające współpracujące z SSP. Należy stosować anemostaty i inne elementy instalacji nie 

posiadające elementów które mogą rezonować. 

Na etapie projektu należy rozważyć ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń nawiewanym powietrzem. 

Układ wentylacji należy wyposażyć w nawilżacz umożliwiający utrzymanie zadanych parametrów 

wilgotności pomieszczeń – zapewniając komfortowe warunki pracy. Oczekiwany zakres temperatur 19-

25 st.C, wilgotność 40-60%. 

W pomieszczeniach technicznych należy zapewnić wentylację wg przepisów ogólnych. 

W pomieszczeniu technicznym – serwerowni należy wykonać klimatyzację zapewniającą utrzymanie 

temperatury przy pełnych zyskach cieplnych od urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniu 

temperatury 19-25stC. 

2.7.B.2. INSTALACJA GRZEWCZA 

W pomieszczeniach studia jest możliwość wykonania instalacji ogrzewania z wykorzystaniem 

budynkowego źródła ciepła. Instalacja grzewcza nie może emitować hałasu ponad poziom określony w 

projekcie akustyki. 

Na etapie projektu należy określić sposób ogrzewania – powierzchniowe lub ogrzewanie nawiewanym 

powietrzem. Na zaprojektowane rozwiązanie należy uzyskać akceptację Zamawiającego. 

2.7.B.3. INSTALACJE WOD-KAN 

Istniejące podejścia wody i kanalizacji sanitarnej należy przebudować w dopasowaniu do nowego układu 

funkcjonalnego pomieszczeń. 

2.8. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ  

2.8.A. NADRZĘDNOŚĆ PROJEKTU AKUSTYCZNEGO W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA I 

WYPOSAŻENIA WNĘTRZ 

Ze względu na charakter i przeznaczenie obiektu i konieczność uzyskania najwyższej jakości 

warunków pracy z dźwiekiem i obrazem, szczegółowy dobór wszystkich materiałów budowlanych 

i elementów wyposażenia wnętrz musi uwzględniać wytyczne projektu wykonawczego branży 

akustycznej. Projekt akustyczny będzie opracowaniem nadrzędnym i dobór wszelkich elementów 

wykończenia i wyposażenia wnętrz powinien być rozpatrywany w oparciu o zapisy w nim zawarte.  

2.8.B. WYTYCZNE DO PROJEKTU WNĘTRZ: 

1. Strefa komunikacji  (hole / korytarze – istniejąca numeracja pom. nr 2.04A, 2.07A, 2.11A i 3.12A): pow. 

58,17 m2, wys. 2,70 i 5,30 m 

- posadzki: kamień (np. marmur, granit, piaskowiec gr. 1-2cm) / wykładzina dywanowa 

poliamidowa z podkładem - gramatura 910 WT 

- ściany: tapety winylowe i tekstylne / okładzina z drewna naturalnego lub z płyt MDF 

fornirowanych 

- sufity podwieszane: płyta G-K malowana / okładzina z drewna naturalnego lub płyt MDF 

fornirowanych 

- oświetlenie: ozdobne - certyfikat CE, techniczne - certyfikat ENEC 

2. Serwerownia (istniejąca numeracja pom. nr 2.11A): pow. 16,62 m2, wys. 2,20 m 

- posadzka: wykładzina antystatyczna 
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- ściany: malowane 

- sufit: malowany 

- oświetlenie: techniczne - certyfikat ENEC 

3. Pom. wypoczynkowe z aneksem kuchennym (istniejąca numeracja pom. nr 2.01A i 2.02A): pow. 31,15 

m2, wys. 2,20 m 

- posadzka: wykładzina dywanowa poliamidowa z podkładem - gramatura 910 WT / gres 

rektyfikowany (aneks kuchenny) 

- ściany: tapety winylowe i tekstylne / gres rektyfikowany (aneks kuchenny) 

- sufit: malowany 

- oświetlenie: ozdobne - certyfikat CE 

- zabudowa meblowa (aneks kuchenny) – płyty MDF fornirowane 

- armatura sanitarna obiektowa 

- wyposażenie - lodówka, zmywarka, zlew zgodnie z zestawieniem wyposażenia 

4. Toalety (WC damskie, WC męskie, łazienka przy pom. Wypoczynk. istniejąca numeracja: pom. nr 

2.05A i 2.08A): pow. 13,02 m2, wys. 2,70 m 

- posadzki: gres rektyfikowany 

- ściany: gres rektyfikowany 

- sufity podwieszane: płyta G-K, malowana 

- oświetlenie: ozdobne i certyfikat CE  

- ceramika: szkliwiona w całości 

- armatura: obiektowa 

5. Reżyserki (istniejąca numeracja pom nr. 2.10A i 2.16A): pow. 13,85m2 i 28,09 m2, wys. śr. 3,13m 

- posadzka: wykładzina dywanowa poliamidowa z podkładem - gramatura 910 WT / podłoga 

drewniana 

- ściany: ustroje rezonansowe, tkanina mocowana systemowo – zgodnie z proj. akustyki 

- sufit podwieszany: - wg oddzielnego opracowania – zgodnie z proj. akustyki 

- oświetlenie: ozdobne i certyfikat CE 

6. Studia (istniejąca numeracja pom nr. 2.15A, 3.11A  i 3.12A): pow. 24,99 m2 oraz 28,13m2, wys. śr. 

3,51 m 

-  zgodnie z proj. akustyki 

7. Sala kinowa/zgrań (istniejąca numeracja pom nr. 2.13A): pow. 41,85 m2, wys. śr. 3,95 m 

- zgodnie z proj. akustyki 

2.8.C. STOLARKA DRZWIOWA 

- drzwi drewniane: zdobione z elementami szklanymi i z ościeżnicą regulowaną - 11 szt. 

drzwi akustyczne (min. 42dB): 5 szt. 
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2.8.D. SYSTEMOWA PODŁOGA MONOLITYCZNA AUDYTORIUM WIDOWNI  W SALI ZGRAŃ 

Audytorium w sali zgrań oraz należy wykonać w formie podłogi monolitycznej na konstrukcji stalowej 

pokrytej płytami anhydrytowymi o odporności pożarowej mi. REI30. Należy stosować materiały o 

parametrach nie gorszych niż:  

Płyta: 

Wysoko zagęszczona płyta anhydrytowa z domieszką włókien celulozowych. Wymiar płyty 600 x 600 x 

34 mm lub 1200 x 600 x 34 mm. Wierzch i spód płyty bez aplikacji. Krawędzie łączone metodą podwójne 

„pióro - wpust”. W opcji impregnacja. 

Konstrukcja wsporcza: 

Systemowa konstrukcja stalowa - Typ audytorium: system konstrukcji tworzący stopnie różnych 

wysokości - wolno stojące słupki klejone lub przykręcane do podłoża w rozstawie 600 x 600mm, powyżej 

500mm spięte trawersami BR-03 lub profilami C40x40 zgodnie z PN-EN 1366-6. 

Stopka do podłogi podniesionej: 

Płynna regulacja wysokości, stal ocynkowana ST3SX, precyzyjne prowadzenie bolca nastawnego, różna 

budowa konstrukcji dla różnych wysokości. Wibroizolacja zgodnie z wytycznymi projektu akustycznego. 

Klej: 

Stopka mocowana jest do podłoża klejem poliuretanowym lub za pomocą kołków. Płyty sklejane w 

technologii podwójne „pióro - wpust” klejem systemowym. 

Wysokość montażu: 

W zakresie 50-500mm typ konstrukcji 1, w zakresie 500 - 1000mm typ konstrukcji 2 (z użyciem trawersu 

BR-03), powyżej 1000mm typ konstrukcji 3 (z użyciem profili C40x40). 

Połączenie ze ścianą: taśma dylatacyjna. 

Dane techniczne: 

• Obciążenie punktowe   do 5kN 

• Obciążenie powierzchniowe  do 25kN  

• Reakcja na ogień   A1 

• Klasa odporności ogniowej   REI 60 

• Przewodność elektryczna  < 106 

• Ciężar całkowity   ~ 60kg/m2 

• Standardowa wysokość montażu  50-1000 mm  

• Grubość płyty    34 mm 

• Moduł płyty      600 x 600 mm lub 1200 x 600 

2.8.E. FOTELE KINOWE  

W ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć i zamontować  w projektowanym pomieszczeniu  

Sali Zgrań 15 szt. foteli kinowych o wysokim standardzie i parametrach użytkowych nie gorszych niż: 

– wysokość całkowita: 110cm +/- 2cm  

– szerokość po osiach podłokietników: 55 - 53.cm  



WYKONANIE W FORMULE PROJEKTUJ-BUDUJ, ROBÓT REMONTOWO-INSTALACYJNYCH W RAMACH REWITALIZACJI 

POMIESZCZEŃ STUDIA NAGRAŃ W WILLI ROTHA SIEDZIBIE STUDIA FILMÓW RYSUNKOWYCH W BIELSKO-BIAŁEJ 

str. 24 

– głębokość złożonego fotela: max. 55cm 

Opis techniczny: 

• stopa fotela – wykonana z profilowanej, tłoczonej blachy o wysokości min. 25mm (trwały i estetyczny 

element brak widocznych spawów)  

• konstrukcja nośna – wykonana z profili metalowych 

• oparcie i siedzisko – trudno-zapalne, profilowane z pianki PU wykonane w technologii wtrysku do 

formy. Wewnątrz pianek zatopione powinny być metalowe stelaże stanowiące element nośny 

konstrukcji podnoszący wytrzymałość i odporność na odkształcenia.  Oparcie i siedzisko powinno 

być tak zamocowane by możliwa była ich wymiana bez potrzeby rozkręcania pozostałych elementów 

fotela. Trwałość siedziska i oparcia minimum 200 000 cykli (wg PN-EN 12727:2004 – poziom badań 

4). Pianka oparcia wychodząca bokami poza osłonkę w celu zwiększenia jego powierzchni. Boki 

pianki oparcia nachodzą na część podłokietnikową. Na szczycie oparcia zamocowany profilowany 

zagłówek. Stanowi on osobną część oparcia. Musi być możliwość łatwej wymiany zagłówka – bez 

użycia narzędzi.  

• tkanina dedykowana do obiektów kulturalnych. Skład materiałowy 100% poliester gramatura tkaniny 

minimum 450 gr/m2, ścieralność tkaniny minimum 200 000 cykli w skali Martindale. Faktura tkaniny 

posiadająca miękki splot o wysokiej gramaturze.  

• parametry wytrzymałościowe tkaniny wg poniższych norm lub równoważnych:  

- Przesuwalność nitek: Osnowa: minimum 4,5; Wątek: minimum 4,7   wg normy PR EN ISO 13936-

2 (mm)  

- Odporność na rozciąganie: Osnowa: > 600; Wątek: > 600 wg normy UNE EN ISO 13934-1  

- Odporność na tarcie: > 200.000 cykli wg normy UNE EN ISO 12947  

- Odporność na pilling: minimum 5 wg normy (ISO DIS 12945-2)  

- Trwałość barwnika na tarcie: minimum 4 dobra wg normy (ISO 105-X12)  

- Trwałość barwnika na światło: minimum 4 dobra wg normy (ISO 105-B02)  

• podłokietniki – czarna pianka poliuretanowa wysokiej gęstości, długość powierzchni górnej 

pochwytu max. 33cm, podłokietnik zakończony estetycznym zaokrągleniem, nie dopuszcza się 

zakończenia podłokietnika uchwytem na kubek lub „na prosto” 

• boki fotela – tapicerowane zewnętrzne w rzędzie  

• osłona oparcia – wykonana z polipropylenu (najlepiej pochodzącemu z recyklingu), kształt zbliżony 

do prostokąta. Nie dopuszcza się okrągłego zakończenia oparcia. Dopuszcza się jedynie 

zaokrąglone boki oparcia o maksymalnym promieniu 110mm. 

• osłona siedziska –  profilowana 3D zasłaniająca częściowo boki formatki, wykonana z tworzywa PP 

(najlepiej pochodzącemu z recyklingu), częściowo perforowana w celu zapewnienia wentylacji 

pianki a zatem zwiększenia jej trwałości. 

• mechanizm składania siedziska – sprężynowy z systemem 2 szt. niezależnych sprężyn mocowanych 

w osłonie siedziska z możliwością łatwej ich wymiany. Siedzisko powinno być mocowane w taki 

sposób, aby możliwa była wymiana siedziska, bez potrzeby rozkręcania pozostałych elementów 

fotela. Elementy mocujące siedzisko montowane do nogi fotela.  Siedzisko blokuje się o metalową 

konstrukcję nośną. Nie dopuszcza się blokowania o oparcie. 

2.8.F. WYPOSAŻENIE MEBLOWE 

Wszystkie pomieszczenia objęte opracowaniem należy wyposażyć zgodnie z przeznaczeniem w 

kompletne umeblowanie umożliwiające właściwe funkcjonowanie. Meble muszą być funkcjonane i trwałe 

oraz dopasowane i kompatybilne z wyposażeniem technologicznym.  
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2.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ ISTOTNYCH Z UWAGI NA SPECYFIKĘ OBIEKTU 

2.9.A. WYMAGANIA W ZAKRESIE AKUSTYKI 

2.9.A.1. WYMAGANIA HAŁASU W POMIESZCZENIACH O PRZEZNACZENIU STUDYJNYM. 

W pomieszczeniach o przeznaczeniu studyjnym poziom zakłóceń dźwiękowych, może mieć bezpośredni 

wpływ na jakość przygotowywanych, bądź opracowywanych materiałów dźwiękowych względnie, może 

wpływać na obniżenie komfortu pracy. Należy osiągnąć odpowiedni poziom ochrony przeciwdźwiękowej 

przed dźwiękami zakłócającymi, pochodzącymi od innych użytkowników budynku, jak również zadbać o 

osiągnięcie odpowiednio niskich poziomów hałasu pochodzącego od instalacji budynkowych, jak i od 

wyposażenia technologii studyjnej. 

Dla pomieszczeń o przeznaczeniu studyjnym, należy spełnić następujące minimalne kryteria 

dopuszczalnych poziomów hałasu: 

L.p. Przeznaczenie 

pomieszczenia 
Poziom dźwięku A 

hałasu 

przenikającego 

do 

pomieszczenia od 

wszystkich źródeł 

hałasu łącznie 

LAeq , [dB] 

Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu 

przenikającego do pomieszczenia od 

wyposażenia technicznego budynku oraz innych 

urządzeń w budynku i poza nim 

Średni poziom dźwięku 

A (LAm) przy hałasie 

ustalonym lub 

równoważny poziom 

dźwięku A (LA eq) przy 

hałasie nieustalonym 

[dB] 

Maksymalny 

poziom 

dźwięku A (LA 

max) 

przy hałasie 

nieustalonym 

[dB] 

1. Studio lektorskie 20 15 20 

2. Reżyserka / pokój 

do mieszania 

dźwięku / 

mixroom / bez 

profesjonalnego 

monitora 

kolorkorekcji 

barwnej , 

projektora 

wizyjnego, itp. 

25 20 25 

3. Reżyserka / pokój 

do mieszania 

dźwięku / 

mixroom / z 

profesjonalnym 

monitorem 

kolorkorekcji 

barwnej , 

projektorem 

wizyjnym, itp. 

30 25 30 

 

 

W ocenie wartości przedstawionych w powyższej tabeli, należy zaznaczyć, że dopuszczalne poziomy 

dźwięku A, dotyczą pomieszczeń adaptowanych, umeblowanych i wyposażonych zgodnie z ich 

przeznaczeniem z włączonym kompletnym systemem urządzeń audio – wideo. 

 Najważniejsze czynniki mające bezpośredni wpływ na osiągnięcie odpowiednio niskiego poziomu 

hałasu wewnątrz pomieszczeń. 
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a) Kluczowy jest dobór odpowiednio cichych urządzeń, oraz właściwych rozwiązań systemów wentylacji 

i klimatyzacji. Należy pamiętać, że poza wartościami hałasu podawanymi w kartach katalogowych tych 

urządzeń, istotny wpływ na poziom zakłóceń, będzie miało lokalizowanie tych urządzeń na planie obiektu 

i precyzja ich instalacji. Aspekt lokalizacji, rozwiązania montażu i obudowy (osłony) urządzeń, będzie 

niezwykle istotny w przypadku, kiedy nominalny hałas urządzenia jest zbliżony do wartości, jaka jest 

wymagana ostatecznie do osiągnięcia. 

b) Podczas oceny wartości parametrów hałasu podawanych w kartach katalogowych urządzeń, 

uwzględnić należy fakt sumowania się tych wartości w przypadku ich jednoczesnej pracy w liczbie 

większej, niż jedno urządzenie w jednej strefie zasięgu hałasu. 

c) Przy założeniach niskich poziomów hałasu, takich, należy zastosować indywidualne rozwiązania 

systemowe w postaci doboru m.in. kanałów wykonanych z materiałów dźwiękochłonnych i 

dźwiękoszczelnych, dodatkowych tłumików akustycznych, oraz przeprowadzić ukształtowanie tras tych 

instalacji w sposób, jak najbardziej ograniczający przenikanie hałasu. Zauważyć należy, że 

dźwiękochłonność i dźwiękoszczelność to dwa różne aspekty i należy je rozgraniczyć i osiągnąć 

niezależnie. 

d) Kontynuując warunki z podpunktu poprzedniego, istotne dla ograniczania hałasu w cichych 

systemach wentylacji i klimatyzacji jest zazwyczaj powiększanie pól przekroju kanałów, zmniejszając 

prędkości przepływu, oraz dobór urządzeń systemowych większych mocy tak, aby ich tryby pracy 

odbywały się ze zmniejszoną wydajnością w stosunku do porównywalnych systemów w warunkach 

ogólnoużytkowych. 

e) Źródłem hałasu wentylacji, potencjalnie może być niewłaściwa geometria samego kanału, jak i trasy 

kanału, przewężenia przewodów oraz odejścia instalacji zlokalizowane zbyt blisko pomieszczeń 

wrażliwych. 

f) Poza urządzeniami wentylacji i klimatyzacji, potencjalnym źródłem hałasu, będą pozostałe urządzenia 

wyposażenia pomieszczeń, wymaganych zgodne z ich technologią studyjną i oświetlenia pomieszczeń. 

Należeć do nich mogą m.in. zasilacze, sterowniki systemów oświetleniowych pomieszczeń, jak również 

sprzęt towarzyszący systemów studyjnych audio ‐ wideo. Dobór tych komponentów powinien być 

przeprowadzony, eliminując od razu te posiadające w swojej budowie wentylatory i inne podzespoły 

mogące być źródłem zakłóceń dźwiękowych (np. styczniki, przekaźniki, itp.). Natomiast, hałas 

powodowany niezbędnymi urządzeniami systemów audio – wideo, powinien być uwzględniony w 

ogólnym bilansie hałasu pochodzącego od wszystkich źródeł łącznie. W przypadku spodziewanych 

przekroczeń poziomów hałasu przez poszczególne urządzenia systemów audio ‐ wideo, powinny być 

one lokalizowane w odseparowanych akustycznie miejscach (np. wydzielone maszynownie lub szafki 

izo‐rack). 

g) Zalecane jest, aby w projektowanym systemie obsługującym pomieszczenia studyjne, założyć małe 

prędkości powietrza w kanałach: 

‐ dla kanałów głównych 6 m/s 

‐ dla kanałów poziomych przed tłumikiem końcowym 3 m/s 

‐ dla wyprowadzeń w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach ochrony przed hałasem, 

kanały wyposażać w komory rozprężne z prędkością powietrza od 1 m/s do 0.5 m/s. Wyloty kanałów i 

komór rozprężnych, lokować jak najdalej od stanowisk mikrofonowych i stanowisk realizatora / reżysera 

dźwięku. 

2.9.A.2. WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH. 

Pomieszczeniami o najwyższych do osiągnięcia kryteriach w rozpatrywanym przypadku są 

pomieszczenia mikrofonowe. Aby osiągnąć wskazane parametry, może być niezbędne stworzenie 

konstrukcji „pudełko w pudełku” lub właściwie ‐ konstrukcji zbliżonej do takowej, z wykorzystaniem 
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podwójnych ścian i sufitu z pustką powietrzną pomiędzy obiema warstwami (zewnętrzną a wewnętrzną). 

Określenie „pudełko w pudełku” (inaczej box‐in‐box) jest bowiem zasadne jedynie w przypadku, kiedy 

mielibyśmy kompletnie odizolowaną konstrukcję wewnętrzną dla ścian stropu i podłogi jednocześnie. W 

praktyce konstrukcja taka, wiąże się z dużymi utrudnieniami architektonicznymi i wykonawczymi, stąd 

mowa o zastosowaniu konstrukcji zbliżonej, która zawierać będzie tylko zasadnicze i wybrane elementy 

takiej konstrukcji. 

Uwzględniając wytyczne zawarte w instrukcji branżowej (Professional THX Sound System Design 

Manual for Architects and Engineers; LUCASFILM LTD.), określającej poziom minimalnej izolacyjności 

(STC), z założeniem poniższych wartości redukcji dla poszczególnych widm oktawowych: 

• 31.5 Hz ‐ 38 dB 

• 63 Hz ‐ 48 dB 

• 125 Hz ‐ 52 dB 

• 250 Hz ‐ 54 dB 

• 500 Hz ‐ 66 dB 

• 1000 Hz ‐ 66 dB 

• 2000 Hz ‐ 66 dB 

• 4000 Hz ‐ 66 dB 

• 8000 Hz ‐ 66 dB 

oraz dla zapewnienia przyjętych w P.4. poziomów hałasu, należy przyjąć następujące parametry 

wyjściowe dla wewnątrzbudynkowych barier akustycznych: 

L.p. Rodzaj przegrody Wymagany 

wskaźnik 
Wartość 

wskaźnika 

[dB] 

Ściany w studio mikrofonowym 

1. Ściana pomiędzy studiem mikrofonowym (lektorką) a 

korytarzem ogólnej komunikacji 
R'A,1 =>64 

2. Ściana pomiędzy studiem mikrofonowym (lektorką) a 

pozostałą częścią studia 
R'A,1 =>55 

3. Drzwi lub okno reżyserskie w przegrodzie w obrębie studia R'A,1 =>47 

Stropy w studio mikrofonowym 

5. Strop ponad pomieszczeniem studia (lektorki) R'A,1R =>60 

6. Strop w pomieszczeniu studia (lektorski) R'A,1R =>60 

7. Przenoszenie dźwięków uderzeniowych w płaszczyźnie 

poziomej tej samej kondygnacji w obrębie studia. 
L'n,w =<53 

 

 

Pozostałe pomieszczenia studyjne (reżyserki, sale zgrań, sale kinowe, etc.), mogą osiągać niższe kryteria 

zabezpieczenia przed hałasem: 
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L.p. Rodzaj przegrody Wymagany 

wskaźnik 
Wartość 

wskaźnika 

[dB] 

Ściany pomiędzy pozostałymi pomieszczeniami studyjnymi a ciągiem komunikacji ogólnej lub sąsiednim 

pomieszczeniem o podobnej funkcji 

1. Ściana bez drzwi oraz część pełna ściany z drzwiami R'A,1 =>55 

2. Drzwi R'A,1 =>42 

Stropy w pozostałych pomieszczeniach studyjnych 

3. Strop pomiędzy pomieszczeniami a niższą kondygnacją R'A,1R =>58 

4. Przenoszenie dźwięków uderzeniowych w płaszczyźnie 

poziomej tej samej kondygnacji 
L'n,w =<58 

 

W obu tabelach, podane kryteria izolacyjności akustycznej, dotyczą sumy wszystkich warstw, które 

miałyby się znaleźć w gotowych pomieszczeniach, zarówno tych w zakresie budowlanym jak i 

wykończeniowy. 

2.9.A.3. ZAŁOŻENIA DLA AKUSTYKI POMIESZCZEŃ I DOBÓR MATERIAŁÓW I USTROJÓW 

AKUSTYCZNYCH. 

Rozwiązanie akustyki pomieszczeń powinno zostać przeprowadzone poprzez indywidualne 

zaprojektowanie ustrojów typu rezonansowego dla każdego z pomieszczeń. Zależnie od funkcji 

pomieszczenia a zasadniczo od jego kubatury, ustroje te powinna charakteryzować adekwatna  wielkość 

i intensywność działania. Na etapie koncepcji, zakłada się identyczny lub bardzo zbliżony typ ideowego 

rozwiązania adaptacji akustycznej ścian i sufitów dla wszystkich pomieszczeń. Pojedyncze ustroje 

rezonansowe połączone zostaną w odpowiednie kompozycje akustyczne a następnie zostaną 

zamocowane do płaszczyzn. Zazwyczaj taką mieszaninę ustrojów pokrywa się tkaniną dekoracyjną, 

napinaną na powierzchniach w sposób systemowy. Rozwiązanie takie, cechuje się dużym spektrum 

możliwości uzyskania zakładanych efektów pogłosowych i brzmieniowych, dość dużymi możliwościami 

z punktu widzenia osiągnięcia wysokiej estetyki, oraz potencjalnie dużą trwałością i wytrzymałością tego 

rodzaju systemów. Wszelkie elementy drewniane i drewnopochodne użyte do budowy i wykończenia 

adaptacji akustycznej, winny być zabezpieczone ppoż. do wyznaczonych wymagań, względnie posiadać 

fabryczną deklarację ich spełnienia. 

2.9.B. WYMAGANIA W ZAKRESIE KINOTECHNIKI 

Ze względu na istotne dla Inwestora wytyczne sala do zgrań ma pełnić również funkcję sali do korekcji 

barwnej. Ze względu na specyficzne wymagania dotyczące warunków korekcji koloru dotyczących 

równooświetlenia ekranu, wartości składowych koloru oraz jasności spełniających zadane tolerancje, … 

konieczne jest dobranie odpowiedniego systemu projekcji oraz kompatybilnych z nim urządzeń 

spełniających założenia dla tzw. review rooms wg standardów SMPTE ST 431-1:2006 oraz SMPTE RP 

431-2:2011. W przypadku sali do korekcji barwnej nie wolno stosować wytycznych dla klasycznych sal 

kinowych. Należy zapewnić projekcję 4K 4096x2160 z pełnym pokryciem P3 DCI oraz minimum 98% 

pokrycia REC2020. Projektor musi również zapewnić projekcję HDR o wartości 108nit. Konieczne jest 

zapewnienie możliwości odtwarzania paczek DCP z serwera kinowego 4K 60 fps lub więcej. Serwer 

kinowy musi zapewnić możliwość podłączenia sygnału SDI 4K 444 RGB ze stacji roboczej do korekcji 

barwnej. 

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKAMI BĘDĄCYMI 

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA 
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2.9.C. WYMAGANIA W ZAKRESIE NAGŁOŚNIENIA I WYPOSAŻENIA ELEKTRO_TECHNICZNEGO 

Nagłośnienie i wyposażenie elektro-akustyczne musi spełniać wymagania opisane w Koncepcji 

rewitalizacji Studia. 

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKAMI BĘDĄCYMI 

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA 

2.9.D. WYMAGANIA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO 

Infrastruktura technologiczna musi być podzielona na dwie kategorie sieci: sieć komunikacyjna 1Gb/sec 

do obsługi podstawowych działań sieciowych: dostęp do internetu, zdalny dostęp do urządzeń, 

adresacja IP oraz sieci 100Gb/s do przesyłania danych obrazu i dźwięku łącząca stacje robocze, które 

operują na powyższych danych. Sieć 100Gb/sec powinna zostać wykorzystana wyłącznie w ramach 

serwerowni i nie może mieć do niej dostępu żadne urządzenie spoza urządzeń pracujących nad obrazem 

i dźwiękiem.  

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i 

bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące 

w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform 

sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W 

przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z 

odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. 

System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z 

funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. 

W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 

2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec 

VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 10 

administratorów do poszczególnych instancji systemu. 

System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie: 

· Firewall. 

· Ochrony w warstwie aplikacji. 

· Protokołów routingu dynamicznego. 

Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 2 Gbps w tym skanowanie ruchu z funkcjami IPS, 

Antyvirus dla łącza 1Gb/s. 

Centralna macierz o hybrydowym systemie plików zapewniająca równoczesną pracę dla minimum 4 

klientów o wydajności minimum 2 bezkompresyjnych strumieni 4k dla 25fps. 

Każda ze stacji roboczych, która jest wykorzystywana w kinie musi być podłączona bezpośrednio do 

macierzy za pomocą interface’u 100Gb/s za pomocą dedykowanych kart sieciowych i odpowiedniego 

okablowania. Stacje robocze muszą być wyposażone w karty wideo kompatybilne z oprogramowanie do 

korekcji barwnej i prac nad dźwiękiem. 

Wszystkie urządzenia występujące w serwerowni muszą mieć zapewnione zasilanie awaryjne z 

podtrzymanie przez minimum 20min.  

Stacja robocza do korekcji barwnej musi być wyposażona w profesjonalne oprogramowanie do korekcji 

barwnej z możliwością wykonywania efektów specjalnych oraz profesjonalnego zgrania dźwięku. 

Stanowisko musi uzupełnić panel do korekcji barwnej spełniający założenia z załącznika. 

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKAMI BĘDĄCYMI 

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO 
OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający oświadcza, że ma prawo do dysponowania nieruchomościami, w których przewidziano 

realizacje robót budowlanych i dostarczy Wykonawcy stosowne dokumenty w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Zestawienie wyposażenia kinotechnicznego 

2. Zestawienie wyposażenia technologicznego 

3. Zestawienie wyposażenia elektroakustyki i studia nagrań 

4. Koncepcja aranżacji pomieszczeń objętych opracowaniem 

PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 

1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25). 

2. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88) 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2020 poz. 1609) 

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym  (Dz.U. 2021 poz. 2458). 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2021 r.poz. 1213). 

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, 2490). 

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699). 

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 

2269). 

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344). 

11. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831). 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 
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14. 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) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065). 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722). 

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

2010.109. 719). 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009.124.1030). 

19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z późn. zm.). 

20. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. 2006.123.858 z późn. zm.). 

21. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990.). 

22. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 

na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231). 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii 

wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 

charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz.376). 

24. Inne ustawy i rozporządzenia, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

25. PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

budowlanych  

26. PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 

zagospodarowania działki lub terenu  

27. PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach techniczno-

budowlanych. 

28. PN-B-01030:2000 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych  

29. PN-B-01037:1987 Projekty budowlane. Zasady rzutowania  

30. PN-B-01040:1988 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne  

31. PN-B-02151-01:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem  

32. PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach  
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33. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

Wymagania  

34. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 

elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja  

35. PN-B-02857:1982 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki 

wodne. Wymagania ogólne  

36. PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 

materiałów budowlanych  

37. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa  

38. PN-B-02863:1997/Az1:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa (Zmiana Az1)  

39. PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do 

zewnętrznego gaszenia pożaru  

40. PN-B-02864:1997/Az1:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych 

do zewnętrznego gaszenia pożaru (Zmiana Az1)  

41. PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa  

42. PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa  

43. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do 

odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania  

44. PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do 

odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania  

45. PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania  

46. PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania. (Zmiana Az3)  

47. PN-B-03434:2014 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania  

48. PN-B-04620:1989 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja  

49. PN-B-13080:1997 Szkło budowlane. Nazwy i określenia  

50. PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne  

51. PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań 

dotyczących oświetlenia  

52. PN-EN 13119:2009 Ściany osłonowe - Terminologia   

53. PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne  
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54. PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z 

płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań  

55. PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie  

56. PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie  

57. PN-EN 520:2006 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań  

58. PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji Obliczanie współczynnika 

przenikania ciepła Część 1: Metoda uproszczona  

59. PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu  

60. PN-EN ISO 4157-1:2001 Rysunek budowlany Systemy oznaczeń Część 1: Budynki i części 

budynków  

61. PN-EN ISO 4157-2:2001 Rysunek budowlany Systemy oznaczeń Część 2: Nazwy i numery 

pomieszczeń  

62. PN-EN ISO 4157-3:2001 Rysunek budowlany Systemy oznaczeń Część 3: Identyfikatory 

pomieszczeń 

63. PN-EN ISO 7345:1998 N Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje  

64. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne  

65. PN-ISO 128-50:2006 Rysunek techniczny. Zasady ogólne przedstawiania. Część 50: 

Wymagania podstawowe dotyczące przedstawiania powierzchni na przekrojach i kładach  

66. PN-ISO 1803:2001 Budownictwo Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej - Zasady i 

terminologia  

67. PN-ISO 3880-1:1999 Budownictwo. Schody. Terminologia  

68. PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne  

69. PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia. Część 1: Terminy ogólne  

70. PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach  

71. PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna Materiały, wyroby i systemy Terminologia  

72. PN-ISO 9699:2003 Właściwości użytkowe w budownictwie Wykaz zagadnień do przeglądu 

uwarunkowań przedsięwzięcia Zawartość karty przedsięwzięcia przygotowywanej dla projektu 

budowlanego  

73. PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych  

74. PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja  

75. PN-B-02020:2008 „Ochrona cieplna budynku” 

76. PN-B-02403:1982 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 

77. PN-B-03406 „Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3” 

78. PN-B-03430:1982 „Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności  

publicznej” 

79. PN-EN ISO 6946 „Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła” 
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80. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

81. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie. 

82. PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

83. N-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

84. PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe. 

85. PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

86. PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

87. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 

88. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 

89. PN-B-03263:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

90. PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

91. N-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 

92. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia symbole, podział i opis gruntów. 

93. PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, W. Bogucki, M. Żyburtowicz, 

Arkady 2005. 

94. PN-IEC 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

95. PN-IEC 60364-4-42: 2018 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

96. PN-IEC 60364-4-43: 2018 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

97. PN-IEC 60364-4-45:2018 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

98. PN-IEC 60364-4-46:2018 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

99. PN-IEC 60364-4-47:2018 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

100. PN-IEC 60364-4-443:2018 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

101. PN-IEC 60364-4-473:2018 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

102. PN-IEC 60364-4-481:2018 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
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zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych. 

103. PN-IEC 60364-4-482:2018 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

104. PN-IEC 60364-5-53:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

105. PN-IEC 60364-5-54:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

106. PN-IEC 60364-5-56:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

107. PN-IEC 60364-5-537:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 

odłączania izolacyjnego i łączenia. 

108. PN-IEC 60364-6-61:2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze. 

109. PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

110. PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 –miejsca 

pracy we wnętrzach. 

111. PN- EN 1838 Oświetlenie stosowane – oświetlenie awaryjne. 

112. PN-IEC 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

113. PN-ISO 6790:1996 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i 

zwalczania pożarów. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej, 

wyszczególnienie. 

114. PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i 

zwalczania pożarów. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej, arkusz krajowy. 

115. PN-E-08350-14 :2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, 

odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. 

116. PKN-CEN/TS 54-14, Systemy sygnalizacji pożarowej, Część 14:Wytyczne planowania, 

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 

117. PN-EN50173-1:2002, EN 50174-1:2002, EN 50174-2:2002, PN-EN 50310, 

118. EIA/TIA 568A „Okablowanie telekomunikacyjne biurowców”. 

119. IA/TIA 569 „Kanały telekomunikacyjne w biurowcach”. 

120. EIA/TIA 606 „Administracja infrastruktury telekomunikacyjnej w biurowcach”. 

121. Specyfikacja standardu kategorii 5E – TIA/EIA 568, ISO/IEC11801 (II wydanie), 

122. Specyfikacja tras kablowych, lokalizacji i budowy paneli – TIA/EIA 569-A. 


