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1. Charakterystyka  szczegółowego zakresu rzeczowego i branża  

Przedmiotem zapytania jest rozbudowa i przebudowa budynku magazynu dla kwiatów wraz 

z centrum badawczo rozwojowym do badań nad innowacyjnymi metodami upraw roślin 

szklarniowych z infrastrukturą techniczną w branżach: elektrycznej,  

2. Dokumentacja techniczna: 

2.1. Projekt budowlany i wykonawczy:  

2.1.1. PB – Projekt Budowlany - Instalacja elektryczna „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA 
BUDYNKU MAGAZYNU DLA KWIATÓW WRAZ Z CENTRUM BADAWCZO 
ROZWOJOWYM DO BADAŃ NAD INNOWACYJNYMI METODAMI UPRAW ROŚLIN 
SZKLARNIOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”  - Siedlce, Czerwiec 2016r.  

2.1.2. PBZ – Projekt Budowlany Zamienny - Instalacja elektryczna „ROZBUDOWA I 
PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNU DLA KWIATÓW WRAZ Z CENTRUM BADAWCZO 
ROZWOJOWYM DO BADAŃ NAD INNOWACYJNYMI METODAMI UPRAW ROŚLIN 
SZKLARNIOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”  - Siedlce, Wrzesień 2017r.  

2.1.3. PWZ – Projekt Wykonawczy Zamienny - Instalacja elektryczna „ROZBUDOWA I 
PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNU DLA KWIATÓW WRAZ Z CENTRUM BADAWCZO 
ROZWOJOWYM DO BADAŃ NAD INNOWACYJNYMI METODAMI UPRAW ROŚLIN 
SZKLARNIOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, - Siedlce, Wrzesień 2017r.  

2.1.4. PB – Projekt Budowlany - Architektura „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU 
MAGAZYNU DLA KWIATÓW WRAZ Z CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWYM DO 
BADAŃ NAD INNOWACYJNYMI METODAMI UPRAW ROŚLIN SZKLARNIOWYCH Z 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” - Siedlce, Czerwiec 2016r. 

2.1.5. PB – Projekt Budowlany - Instalacje sanitarne „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA 
BUDYNKU MAGAZYNU DLA KWIATÓW WRAZ Z CENTRUM BADAWCZO 
ROZWOJOWYM DO BADAŃ NAD INNOWACYJNYMI METODAMI UPRAW ROŚLIN 
SZKLARNIOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”  - Siedlce, Czerwiec 2016r. 

2.1.6. PW – Projekt Wykonawczy - Aneks do Projektu Wykonawczego Instalacji Sanitarnych 
– Instalacja sanitarna „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNU DLA 
KWIATÓW WRAZ Z CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWYM DO BADAŃ NAD 
INNOWACYJNYMI METODAMI UPRAW ROŚLIN SZKLARNIOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ” – Zamość, sierpień 2017r.  



2.1.7. PW- Projekt wykonawczy- Instalacji sygnalizacji alarmu pożaru SAP „ROZBUDOWA I 
PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNU DLA KWIATÓW WRAZ Z CENTRUM BADAWCZO 
ROZWOJOWYM DO BADAŃ NAD INNOWACYJNYMI METODAMI UPRAW ROŚLIN 
SZKLARNIOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”  - Siedlce, Wrzesień 2017r. 

 

2.2.  Przedmiar robót – branża elektryczna- październik 2017 opracowana przez: 

Hallmaker konstpol – Siedlce, ul. Starowiejska 232/243 i JMP Flowers Grupa 

Producentów Sp. z o.o. – Stężyca, ul. Zielona 48. 

 

2.3. Uszczegółowienie zakresu Wykonawcy:   

2.3.1. Podstawowy zakres wykonania dotyczy projektów PBZ-Elektryka, PWZ-Elektryka  

oraz PW- Instalacja SAP (pkt. 2.1.2. , 2.1.3. oraz 2.1.7.). Pozostała dokumentacja 

wymieniona w punkcie 2.1 została załączona w celach koordynacji instalacji z 

innymi branżami oraz analizy przez oferenta kompletności projektów instalacji 

elektrycznej w zakresie podłączenia  urządzeń zawartych w innych branżach.  W 

przypadku  zauważenia przez oferenta braków w dokumentacji elektrycznej 

prosimy o uwagi przed złożeniem oferty. 

2.3.2. Kompleksowa realizacja robót elektrycznych nowobudowanych i przebudowywanych 
obiektu zgodnie z przekazaną dokumentacją w zakresie: 

2.3.2.1. Zasilania budynku w energię elektryczną wraz  z dostawą i montażem 
rozdzielni elektrycznych, 

2.3.2.2. Dostawa, montaż, okablowanie oraz uruchomienie przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu, 

2.3.2.3. Dostawy oraz montażu tras kablowych, kanałów, puszek podłogowych 
dla instalacji elektrycznych, uszczelnień  przejść i wyprowadzeń kablowych, 

2.3.2.4. Dostawy oraz montażu tablic  elektrycznych, 

2.3.2.5. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych wraz z osprzętem. 

2.3.2.6. Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego wraz z osprzętem, 

2.3.2.7. Wykonanie instalacja zasilania awaryjnego wraz z osprzętem, 



2.3.2.8. Wykonanie instalacji zasilania bram wjazdowych, doków 
załadunkowych, ramp załadunkowych,  windy, kurtyn powietrznych, 
wentylatorów wyciągowych, wpustów dachowych,  

2.3.2.9. Wykonanie instalacji odgromowej oraz uziemień ochronnych i  
roboczych wraz z wykonaniem uziemienia otokowego, 

2.3.2.10. Wykonanie instalacji zasilania klimatyzacji i wentylacji, 

2.3.2.11. Wykonanie instalacji ochrony przepięciowej oraz przeciwporażeniowej, 

2.3.2.12. Dostawa, montaż, okablowanie oraz uruchomienie kompletnej instalacji 
zasilania i sterowania klap przewietrzających (z wyłączeniem siłowników, 
które zostaną dostarczone wraz z klapami przewietrzającymi), 

2.3.2.13. Dostawa, montaż, okablowanie oraz uruchomienie systemu kontroli 
dostępu wraz przeszkoleniem personelu (z wyłączeniem dostawy 
elektrozaczepów, które zostaną dostarczone wraz z drzwiami), 

2.3.2.14. Dostawa, montaż, okablowanie oraz uruchomienie instalacji 
fotowoltaicznej wraz  z uzyskaniem niezbędnych decyzji formalno-prawnych 
pozwalających na pełnoprawne użytkowanie instalacji, 

2.3.2.15. Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych wymaganych prawem 
oraz niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

2.3.2.16. Dostawa, montaż, uruchomienie wraz kalibracją instalacji SAP oraz 
przekazanie do eksploatacji i szkolenie personelu, 

 

2.3.3. Kompleksowe wyposażenie, kalibrację i rozruch wszystkich urządzeń w zakresie 
realizowanego zadania wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie 
funkcjonowania instalacji 

2.3.4. Wykonanie wymaganych prób, pomiarów, oznakowania, dostawy i uruchomienia 
wyposażenia. 

2.3.5. Zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej, obsługi kierowniczej oraz kompletnej 
kadry inżynierskiej koniecznej do realizacji zlecenia. 

2.3.6. Przekazanie dokumentacji jakościowej (deklaracje, certyfikaty, protokoły pomiarów, 
kalibracji, gwarancji, instrukcji itp.). 

2.3.7. Opracowanie i przekazanie dokumentu sposobu użytkowania instalacji i urządzeń w 
niej zamontowanych w ilości 3 szt. 

2.3.8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilości 3szt. wersji papierowej i 1szt. wersji 
cyfrowej na nośniku cyfrowym. 



2.4. Warunki szczególne realizacji inwestycji : 

2.4.1. Podczas realizacji Wykonawca zapewni niezakłóconą pracę systemu ekspedycji 
kwiatów z wykorzystaniem istniejącej hali oraz nowobudowanej. 

2.4.2. Usunięcie kolizji budynku z kablem średniego napięcia jest po stronie Zamawiającego. 

2.5. Materiały z rozbiórki i zdemontowane elementy: 

2.5.1.  Wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Spółki, 
szacowana odległość transportu do 2km. 

2.5.2. W celu uniknięcia problemów przy dokonaniu rozbiórki i zagospodarowania 
elementów z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest przygotować plan rozbiórki i 
uzgodnić go z Zamawiającym najpóźniej tydzień przed przystąpieniem do rozbiórki. 

2.6. Granice wykonania: 

2.6.1.  Zasilanie budynku w energię elektryczną- podłączenie w stacji 
transformatorowej. 

2.6.2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu- wykonanie całej instalacji zgodnie z 
projektem, 

2.6.3.  Winda- doprowadzenie zasilania do przygotowanych zacisków w rozdzielni windy, 

2.6.4.  Bramy wjazdowe- doprowadzenie zasilania zakończonego gniazdem wtykowym, 

2.6.5.  Drzwi przesuwne – doprowadzenie zasilania zakończonego gniazdem wtykowym, 

2.6.6. Podgrzewacze ciepłej wody – doprowadzenie zasilania zakończonego gniazdem 
wtykowym, 

2.6.7.  Rampy – doprowadzenie zasilania zakończonego gniazdem wtykowym, 

2.6.8.  Wpusty dachowe podgrzewane – doprowadzenie zasilania zakończonego 
wypustem kablowym 

2.6.9.  Poduszki uszczelniające na dokach – doprowadzenie zasilania zakończonego 
gniazdem wtykowym 

2.6.10.  Klapy przewietrzające – wykonanie całej instalacji zgodnie z projektem wraz z 
podłączeniem siłowników dostarczonych z klapami, 

2.6.11. Wentylatory – doprowadzenie zasilania zakończonego puszką połączeniową, 

2.6.12. Kurtyna powietrzna – doprowadzenie zasilania zakończonego gniazdem 
wtykowym, 

2.6.13. Kontrola dostępu – wykonanie całej instalacji zgodnie z projektem wraz z 
podłączeniem elektrozaczepów dostarczonych z drzwiami, 



2.6.14. Instalacja odgromowa oraz uziemień roboczych – wykonanie całej instalacji 
zgodnie z projektem wraz z przyłączeniem do wyprowadzeń przygotowanych 
przez wykonawcę fundamentów, 

2.6.15. Instalacja klimatyzacji- doprowadzenie zasilania do wszystkich urządzeń 
zakończonego wypustem kablowym, 

2.6.16. Kurtyny powietrzne- doprowadzenie zasilania zakończonego wypustem 
kablowym 

2.6.17. Instalacja fotowoltaiczna- wykonanie całej instalacji zgodnie z projektem, 

2.6.18. Instalacja SAP- wykonanie całej instalacji zgodnie z projektem, 

 

 

2.6 W/w dokumentacje projektowe, wytyczne oraz zmiany określają pełny zakres 
rzeczowy prac objęty wynagrodzeniem ryczałtowym (z opcją wyłączenia części dot. 
prac elektrycznych przedstawionych jako oddzielne pozycje kosztowe). 

2.7 Zamawiający przypomina, że w każdym przypadku, kiedy w dokumentacji 
udostępnianej przez Zamawiającego  podane są konkretne marki urządzeń, to są to 
urządzenia przykładowe podane w celu określenia wymaganych parametrów. 
Oferent może zaproponować urządzenia – innego producenta, typu – o 
charakterystyce technicznej nie gorszej od prezentowanej przez urządzenie 
przykładowe. 

3 Rozbicie cenowe oferty 

3.1. Zasilanie budynku w energię elektryczną 

3.2. Korytka kablowe, kanały, puszki podłogowe dla instalacji elektrycznych, uszczelnienia     

wyprowadzeń kablowych, 

3.3. Tablice elektryczne, 

3.4. Instalacja gniazd wtykowych. 

3.5. Instalacje oświetlenia podstawowego, 

3.6. Instalacja zasilania awaryjnego, 



3.7. Instalacja odgromowa, 

3.8. Instalacja zasilania klimatyzacji, 

3.9. Instalacja zasilania klap przewietrzających, 

3.10. Kontrola dostępu, 

3.11. Instalacja fotowoltaiczna, 

3.12. Instalacja SAP. 

3.13. Pomiary instalacji elektrycznych, 

4 Hierarchia ważności dokumentów 

W przypadku sprzeczności pomiędzy niżej wymienionymi elementami dokumentacji technicznej, dla 

potrzeb ustalania zakresu rzeczowego prac objętego wynagrodzeniem ryczałtowym, obowiązuje 

następująca hierarchia ważności: 

4.1 Rysunki i Opis zgodnie z uszczegółowieniem zakresu zawarte w pkt. 2 wraz z załącznikami, 

4.2 Opis techniczny / WTWiO, 

5.  Zakres dostaw:  

5.1. Zamawiającego - BRAK 

5.2. Wykonawcy - PEŁNY 

6. Miejsce wykonania usługi  

       ul. Zielona 48, 08-540 Stężyca,  GM. STĘŻYCA, WOJ. LUBELSKIE 



7.  Odpowiedzialność za realizacje 

Odpowiedzialnym  za realizację robót ze strony Inwestora będzie:  Marcin Cąkała 

telefon nr: 505 782 448 

Odpowiedzialnym za realizację robót ze strony Wykonawcy będzie:   

Kierownik budowy - 

8. Rodzaj i sposób zagospodarowania odpadów objętych 

zaproszeniem do  złożenia ofert: 

Wykonawca robót będący właścicielem wytworzonych odpadów, z wyłączeniem odpadów,  
o których mowa w pkt.17 ppkt.1, gospodaruje nimi we własnym zakresie zgodnie z Ustawą o 
odpadach z dnia 14.12.2012r. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik NR 1 – Projekty: PB-Architektura, PB-Elektryka, PB-Sanitarka, PBZ/PWZ-Elektryka, PW- Aneks 

NR 1 do Projektu Wykonawczego instalacji sanitarnych , 

Załącznik NR 2- Projekt PW-Instalacja SAP, Przedmiar Robót branża elektryczna 


