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Załącznik Nr 1 do SWZ 
 
 
Zamawiający:   Najwyższa Izba Kontroli, Biuro Gospodarcze 
Adres:   02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57 
    
 
 
 

Opis Przedmiotu Zamówienia. 
 

 
 
Nazwa zamówienia: „Wykonanie adaptacji strychu na potrzeby Delegatury NIK w Bydgoszczy”. 
 
 
 
Kod Zamówienia CPV: 
 
71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków 
45000000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45332000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorzy opracowania: 
Dariusz  Żak 
Arkadiusz Mrówczyński 
 
 
 

 
Warszawa, marzec 2022 r. 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym zakresem prac. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji strychu na potrzeby Delegatury NIK w Bydgoszczy. 
 

Budynek delegatury NIK został wzniesiony został w tradycyjnej technologii. Budynek wyposażony jest w instalacje: 
wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, a także instalacje elektryczne, 
teletechniczne, piorunochronne. Powierzchnia zabudowy: budynek główny ok. 649 m2, garaż ok 43 m2, powierzchnia 
użytkowa budynku głównego: 1.373,11 m2, garażu: 31,68 m2. 
 

2. Zakres prac 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji strychu na potrzeby Delegatury NIK w Bydgoszczy. 
Przedmiot zamówienia obejmuje:  
Obecnie na stropie strychu leży luźna wełna mineralna oraz płyty OSB, więźba dachowa w konstrukcji drewnianej jest 
niewykończona. Roboty budowalne będą polegały na wykonaniu adaptacji trzech istniejących pomieszczeń poddasza. 
Adaptacja polegać będzie na wykonaniu izolacji akustycznej i szlichty na stropie poddasza, wykonaniu ocieplenia w 
połaci dachowej (grubość izolacji dachu powinna wynosić minimum 30 cm (wełna mineralna) wraz z wykonaniem 
paroizolacji i wiatroizolacji oraz wykończenia płytami gipsowo-kartonowymi, wykonanie okładzin gk na ścianach oraz 
wydzielenia pomieszczeń ściankami z płyt gipsowo-kartonowych wraz z wykończeniem z montażem 3 szt. drzwi 
wewnętrznych, wykonaniu instalacji elektrycznych wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania. Wykonanie 
dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz elektronicznej. W celu dokładnego oszacowania zamówionych 
prac Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem ofert.  
  
 

4. Cel wykonania projektu. 
 

Wykonanie adaptacji strychu budynku dla potrzeb Delegatury NIK w Bydgoszczy będzie ona polegać na wykonaniu prac 
budowlanych w celu poprawy warunków pracy uniknięcia pylenia i strat energii na ogrzewanie. 
 

5. Wymagania szczegółowe 
 

Budynek Delegatury NIK w Bydgoszczy jest obecnie użytkowany. Wszelkie prace projektowe należy wykonywać po 
uzgodnieniu z przedstawicielami Biura Gospodarczego w Centrali NIK w Warszawie.  
Zamawiający oczekuje że w ramach adaptacji zostaną następujące wydzielone pomieszczenia z osobnym wejściem: 
-pomieszczeni nr 1 wraz z podziałem ścianką z płyt kartonowo-gipsowych i wyprowadzeniem instalacji sanitarnych wod 
kan 1 pkt.-pow. 116,7 m2  
-pomieszczenie nr 2- pow. 33.04 m2 
Łącznie powierzchnia do adaptacji 149,74m2 
 
5.1 Stan istniejący; 
Ściany nietynkowane, więźba dachowa bez ocieplenia. 
Posadzki z ocieplenie z wełny częściowo przykryte OSB. 
W pomieszczeniu znajdują się instalacje: 
• Elektryczna 
 



 3 

 
 

 



 4 

 

5.2 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.2.1 ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE 
Przewiduje się następujące prace demontażowe i rozbiórkowe: 
• Demontaż płyt OSB i wełny mineralnej 
• Demontaż instalacji elektrycznych z oświetleniem 
• Demontaż wybranych drzwi wejściowych do pomieszczenia, opasek wewnętrznych pozostałych drzwi 
Ponownie układane przewody należy prowadzić w przestrzeniach instalacyjnych  (zabudowy z płyt gipsowo-
kartonowych, przestrzeni podpodłogowej, przestrzeni pod okładzinami demontowanymi) lub podtynkowo – nie 
dopuszcza się montażu natynkowego i prowadzenia przewodów w sposób widoczny. 
5.2.2 ZABUDOWY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
Projektuje się wykonanie zabudów z płyt gipsowo-kartonowych (GKB), płytowanie dwuwarstwowe,  na rusztach 
stalowych o słupkach szerokości 100mm z wypełnieniem z wełny mineralnej.  Należy wykonywać zabudowy w oparciu o 
kompletne systemy zabudowy , zgodnie z rozwiązaniami szczegółowymi tych systemów. 
 
 
5.2.3 POSADZKI 
Przed ułożeniem posadzek należy wykonać izolację akustyczną na stropie ze styropianu i wykonać szlichtę cementową  
 
 
5.2.4 WYKOŃCZENIE ŚCIAN 
Powierzchnie ścian wykonać z płyt kartonowo-gipsowych, należy malować farbami szorowalnymi na kolor biały. 
 
5.2.5 WYKOŃCZENIE SUFITÓW 
Ocieplenie połaci dachowej zgodnie z PN wraz z paroizolacją wełną mineralną grubości min.30 cm oraz wiatroizolacją. 
Powierzchnie sufitów wykonane z płyt kartonowo-gipsowych, malowane. Sufity malować  farbami szorowalnymi na kolor 
biały. 
Dostęp do przestrzeni instalacyjnych w zabudowie z płyt kartonowo-gipsowych zapewnić  przez aluminiowe drzwiczki 
rewizyjne z wkładką g-k (60x60cm), wg  poniższego wzoru:  
 
5.2.6 PARAPETY 
Projektuje się parapety na wykonane z MDF laminowane HPL o wzorze drewna naturalnego  
5.2.7 STOLARKA DRZWIOWA 
Zakłada  się wymianę drzwi tj. likwidację istniejących drzwi od strony korytarza oraz montaż drzwi w projektowanej 
ściankach działowych. 
Drzwi licowane z okładziną ściany. Zakłada się wykonanie poprzez modyfikację osadzonej w ścianie opaski wykonanej z 
MDF. Skrzydło drzwi laminowane do uzgodnienia. 
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5.3 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT SANITARNYCH 
 
5.3.1 Instalacje sanitarne oraz WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA. 
 
Projektuje się do wykonania 1 podejście wod-kan we wskazanym miejscu. 
Pozostałe istniejące instalacje (wentylacja i klimatyzacja) na czas prac należy zabezpieczyć, aby nie uległy zniszczeniu.  
 
 
5.3.2 GRZEJNIKI 
Projektuje się grzejniki konwektorowe szt. 12 (8+4), płytowe, stalowe Purmo COMPACT C-22 lub równoważne tj. PŁYTY 
Z: wysokiej jakości głęboko tłocznej blachy ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno, wymiary 100cm wys. 600cm, 
moc min. 1000W przy  parametrach zasilania 75/65/20’C.  
 
Grzejniki  z podejściem bocznym, w komplecie z wieszakami, korkami, odpowietrznikami.  Kolor grzejników ciemnoszary 
np. RAL 7005. Przewiduje się konieczność dostosowania istniejących podejść do projektowanego rozmieszczenia 
grzejników. W razie konieczności wymiany lub przedłużenia podejść stosować przewody ze stali zaciskanej. Istniejące i 
wymieniane przewody malować na kolor ciemnoszary (jak grzejnik). 
Z uwagi na ograniczony dostęp do grzejników, należy zastosować głowice termostatyczne  
 
Szczegółowy dobór oraz rozmieszczenie potwierdzić na etapie prowadzenia robót poprzez przedłożenie karty 
katalogowej oraz wskazanie proponowanej lokalizacji urządzeń do akceptacji projektantowi pełniącemu nadzór lub 
upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego. 
 
 
5.4 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 
 
5.4.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
Zasilanie pomieszczeń oraz tablice rozdzielcze.  
W pomieszczeniach należy wykonać instalację elektryczną 12 (8+4) podwójnych gniazdek podłączonych do 2 nowych 
tablic rozdzielczych.  
Przejścia instalacji elektrycznych przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności odpowiadającej 
danej przegrodzie. Przepusty wykonać na bazie certyfikowanych przepustów kablowych. 
Instalacja oświetlenia podstawowego. 
Instalację oświetlenia podstawowego 12 szt (8+4) zaprojektować przewodami YDYżo 3x1,5 mm2 o izolacji 450/750V 
ułożonymi nad stropem podwieszanym w korytkach metalowych lub na drabinkach, oraz pod tynkiem. Podejście do 
wyłączników należy wykonać pod tynkiem lub w wolnej przestrzeni ścianek gipsowych w rurkach osłonowych. Obwody 
zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi z członem nadprądowym 1P+N 6kA C 10A/30mA Typ AC. Wszystkie 
oprawy z elektronicznymi układami zapłonowymi lub ze źródłem światła typu LED.  
Wyłączniki oświetlenia instalować wewnątrz pomieszczeń przy drzwiach od strony klamki, na wysokości 1,3  1,6 m od 
poziomu posadzki.  
Instalacja gniazd wtyczkowych.  
Instalację zasilającą gniazda wtyczkowe należy wykonać przewodami YDYżo 3x2,5 mm2 o izolacji 450/750V ułożonymi 
nad stropem podwieszanym w korytkach metalowych lub na drabinkach, oraz pod tynkiem. Podejście do gniazd należy 
wykonać pod tynkiem lub w wolnej przestrzeni ścianek gipsowych w rurkach osłonowych. Podejście do gniazd należy 
wykonać pod tynkiem w rurkach osłonowych. Obwody zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi z członem 
nadprądowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ AC.  
Gniazda wtyczkowe instalować na wysokości od około 0,3 ÷ 0,6 m od poziomu posadzki w ramkach wielokrotnych. W 
miejscach, gdzie zaprojektowano większą ilość gniazd w jednym miejscu, zaleca się zastosowanie puszek zespolonych.  
Wszystkie połączenia przewodów należy wykonywać w puszkach głębokich w gniazdach. Dokładne rozmieszczenie 
gniazd wtyczkowych określić w trakcie realizacji inwestycji w porozumieniu z Zamawiającym. 
Osprzęt elektryczny.  
Gniazda wtyczkowe oraz łączniki oświetlenia instalować w ramkach wielokrotnych, wg charakterystyki zawartej w 
projekcie architektury, o podstawowych parametrach: 
• tworzywo odporne na chemikalia zawarte w środkach czystości, 
• system bezhalogenowy (tworzywo mocznikowe), 
• palność: samogasnące UL 94 V0, 
• odporność na promieniowanie UV, 
• wytrzymałość na zadrapania i uszkodzenia. 
Ochrona przepięciowa. 
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Dla ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepięciami łączeniowymi zaprojektowano 
dwustopniową ochronę przeciwprzepięciową. Projektując system ochrony przepięciowej w instalacji elektrycznej 
uwzględniono: 
o Występujące zagrożenia piorunowe i przepięciowe instalacji elektrycznej. 
o Kategorie przepięciowe w instalacji elektrycznej dla instalacji 230/400 V: 
• kategoria IV - poziom ochrony 6 kV, 
• kategoria III - poziom ochrony 4 kV, 
• kategoria II - poziom ochrony 2,5 kV, 
• kategoria I - poziom ochrony 1,5 kV. 
o Wymóg ograniczania przez system ochrony przepięć występujących w instalacji elektrycznej do wartości 
wymaganych przez przyjęte kategorie przepięciowe. 
o Odporności udarowe urządzeń technicznych w obiekcie i poprawność ich rozmieszczenia w odpowiednich 
częściach instalacji elektrycznej zgodnie z kategoriami przepięciowymi. 
o Warunki techniczne w zakresie instalacji elektrycznej, które wymagają, aby instalacja: 
• została zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych, 
a w szczególności powinna być zapewniona ochrona przed porażeniem elektrycznym, pożarem, wybuchem, 
przepięciami łączeniowymi i atmosferycznym i oraz innymi narażeniami powodowanymi pracą urządzeń elektrycznych, 
• posiadała urządzenia ochrony przepięciowej, 
• posiadała połączenia wyrównawcze, główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z uziomami, częściami 
przewodzącymi konstrukcji budynku oraz innych instalacji. 
Zaprojektowano w tablicy rozdzielczej TR.1 ograniczniki przepięć klasy „B+C” o parametrach: 
Napięcie znamionowe UN V 230 
Klasa według EN 1643- 11   Typ 1+2 
Klasa według IEC 61643-11   klasa I+II 
Prąd udarowy (10/350) Iimp kA 12,5 
Prąd udarowy (10/350) [łącznie] ITotal 8/20 kA 50 
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In kA 30 
Prąd wyładowczy (8/20) [łącznie] ITotal 8/20 kA 120 
Maksymalny prąd upływu Imax kA 50 
Napięciowy poziom ochrony Up kV < 1,3 
Czas zadziałania tA ns <25 
Maksymalne zabezpieczenie  A 125 
Skuteczna kaskada ochronna (ograniczniki przepięć B, C) wymaga koordynacji zadziałania poszczególnych stopni 
ochrony. Skuteczną koordynację uzyskuje się przy zachowaniu zdefiniowanej długości przewodu między ogranicznikami 
albo przez zastosowanie elementu indukcyjnego. Jeżeli naturalna indukcyjność przewodu (zalecany odcinek przewodu l 
> 10m) jest niewystarczająca to należy zastosować indukcyjność odsprzęgającą (SPL-35/7,5 lub SPL-63/7,5). Cewka 
indukcyjna SPL jest montowana pomiędzy ogranicznikami klasy B i C i zapewnia właściwą koordynację zabezpieczenia. 
Brak cewki odsprzęgającej lub jej niewłaściwy dobór może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie ograniczników 
klasy C. 
5.4.2 OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY 
WŁĄCZNIKI I GNIAZDA - stosować włączniki i gniazda w systemie ramkowym, np. Berker K1 lub równoważne tj. 
dostępne w kolorze białym lub kremowym oraz w kolorze czarnym  lub grafitowym, o prostej formie, z jedną wspólną 
ramką dla zestawów wielokrotnych, oraz posiadające w ramach jednej rodziny wzorniczej gniazda audiowizualne, 
zgodnie z ilustracją: 
 
  
   5.4.3 OPRAWY OŚWIETLENIOWE -  
 
Oprawy sufitowe  ze źródłem światła LED, wpuszczone w zabudowę z płyt GK w rejonie obniżenia sufitu.  
5.4.4 Ochrona przeciwporażeniowa  
Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym samoczynne wyłączenie  
 
 
6 UWAGI KOŃCOWE 
Szczegółowy dobór  kolorystyki materiałów wykończeniowych, urządzeń i widocznych elementów wyposażenia należy 
każdorazowo potwierdzać przez przedłożenie próbki kolorystycznej/materiałowej,  kart technicznych urządzeń oraz ew. 
rysunków warsztatowych do akceptacji projektanta sprawującego nadzór autorski lub upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego. 
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W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne 
gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe producentów, dopuszcza się zastosowanie rozwiązania 
równoważnego, tj. zapewniającego: 
 
• zachowanie parametrów technicznych określonych w opisie, oraz spełnienie wymagań określonych w 
obowiązujących normach i przepisach, oraz powołanych w projekcie normach fakultatywnych 
• nie gorszą funkcjonalność i parametry  jakościowe, 
• ten sam sposób montażu, zasadę działania, materiał i technologię wykonania, sposób wykończenia, 
wyposażenie 
• nie gorszą trwałość deklarowaną przez producenta, a także nie gorsze warunki utrzymania i serwisu, 
• w odniesieniu do elementów widocznych – taką samą formę, wzór oraz kolorystykę 

 
7. Termin wykonania zamówienia 

 
Wykonanie przedmiotu zamówienia do 105 dni od daty podpisania umowy. 
 
8. Rysunki 


