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INS/ZBN- 22/2013 
Załącznik Nr 8 

 
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
 
1.1. Dane o przedsięwzięciu 
 

Inwestor: 
Instytut Nawozów Sztucznych 
 
Adres inwestycji: 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 
24-110 Puławy 
 
Tytuł projektu: 
Budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów 
 
Nazwa inwestycji: 
Budowa Centrum Badawczego Nawozów 
 
Nr zadania inwestycyjnego Inwestora:  
11002 

 
1.2. Decyzje i uzgodnienia posiadane przez Inwestora 
 

1.2.1. Decyzje organów administracji państwowej 
 

a) Decyzja nr 17/2011 z dnia 27.09.2011 r. o warunkach zabudowy, wydana przez 
Prezydenta Miasta Puławy 

b) Decyzja nr OŚ.6220.20.2011 z dnia 15.09.2011 r. o umorzeniu postępowania  
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia, wydana przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
Puławy 

c) Decyzja nr AB.6740.54.2012 z dnia 01.02.2012 r. o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, wydana przez Starostwo 
Powiatowe w Puławach. 

 
1.2.2. Uzgodnienia warunków zasilania i inne informacje 

 
a) Pismo Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. nr PEG/1164/2011 z dnia 07.10.2011 r. 

w sprawie warunków technicznych zasilania w media i odprowadzenia ścieków. 
b) Pismo INS do Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. nr NT/3828/2011 z dnia 

29.09.2011 w sprawie wydania warunków zasilania w media i doprowadzenia 
ścieków. 

c) Pismo INS do Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. nr NT/3927/2011 z dnia 
29.09.2011 w sprawie wydania warunków zasilania w media i doprowadzenia 
ścieków. 

d) Pismo INS do Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. nr NT/4134/2011 z dnia 
18.10.2011 w sprawie wydania warunków zasilania w media i doprowadzenia 
ścieków. 

e) Pismo Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. nr PEGT/1046/2011 z dnia  
11.10.2011 r. w sprawie wydania technicznych warunków zasilania w energię 
elektryczną. 

f) Pismo Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. nr WI/529/11 z dnia 20.10.2011 r.  
w sprawie wydania warunków przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej. 

g) Opracowanie INS „Informacja na temat inwestycji <Budowa Zaplecza Badawczego 
Nawozów>”. 
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h) Protokół Nr 3/2011 z posiedzenia komisji klasyfikacyjnej obiektów pod względem 
zagrożenia pożarowego, wybuchowego oraz zagrożenia ludzi dla zadania 
„Budowa zaplecza badawczego nawozów”. 

 
1.3. Opracowania projektowe posiadane przez Inwestora 
 

1.3.1. Dokumentacja geotechniczna 
 

a) Opracowanie Przedsiębiorstwa Wiertniczego Handlowo Usługowego GEOWOD  
pt. „Dokumentacja geotechniczna pod budynek laboratorium badawczego z 
częścią socjalno – biurowo – laboratoryjną na dz. Nr 317/6 w obrębie Zakładów 
Azotowych w Puławach”. 

 
 

1.3.2. Projekt Budowlany , opracowany przez Przedsiębiorstwo Projektowania Modernizacji 
i Rozwoju Z.A. „Puławy” S.A. – PROZAP Sp. z o.o., zawierający następujące 
opracowania: 

 
a) Dokumentacja nr B8-20.04-01.00 – Projekt architektoniczno – budowlany 
b) Dokumentacja nr Z8-20.04-01.00 – Projekt zagospodarowania terenu 
c) Dokumentacja nr S8-20.04-01.00 – Projekt branży instalacje sanitarne 
d) Dokumentacja nr E8-20.04-01.00 – Projekt branży instalacje elektryczne 

 
1.4. Zakres i charakterystyka inwestycji 
 

1.4.1. Informacje ogólne 
 

Projekt zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, w mieście Puławy, 
przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A. Działka, na której będzie realizowana 
budowa Centrum Badawczego Nawozów, znajduje się na terenie Zakładów 
Azotowych „Puławy” SA, w północnej przemysłowej części miasta. Działka ta stanowi 
własność Zamawiającego – Instytutu Nawozów Sztucznych. Budowa Centrum 
Badawczego Nawozów będzie prowadzona na działce 317/6, pomiędzy istniejącymi 
budynkami G-31, G-35 i G-39. Wszystkie te budynki stanowią własność 
Zamawiającego.  
 
Centrum Badawcze Nawozów stanowić będzie nowy budynek składający się z dwóch 
części, stanowiących oddzielne strefy pożarowe: 
- część socjalno – laboratoryjna 
- część badawcza 
 
Planowany do budowy nowy obiekt będzie  budynkiem klasyfikowanym jako niski 
(wysokość do 12 m). 

 
Lokalizacja projektu na terenie przemysłowym zapewnia niezbędną infrastrukturę dla 
potrzeb inwestycji: 

 Dróg dojazdowych połączonych z północną obwodnicą miasta Puławy, 

 Bocznicy kolejowej, 

 Kanalizacji socjalnej i przemysłowej, 

 Sieci łączności, 

 Hydrantów przeciwpożarowych 

 Mediów energetycznych – prąd, para wodna, woda chłodnicza, woda grzewcza, 
gaz ziemny, 

 Mediów technologicznych –ditlenek węgla, woda zdemineralizowana, powietrze 
pomiarowe, powietrze technologiczne, amoniak ciekły, kwas azotowy itp., 
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Wszystkie w/w media są doprowadzone w pobliże nowo projektowanego budynku w 
postaci infrastruktury podziemnej lub znajdują się w sąsiedniej hali G-31.   
 
W istniejących budynkach (G-31, G-35, G-39) obciążenie ogniowe nie przekracza 
500 MJ/m2 oraz nie występują pomieszczenia sklasyfikowane jako zagrożone 
wybuchem (z wyjątkiem lokalnych stref zagrożenia wybuchem w budynkach G-31  
i G-35). 

  
Teren, na którym prowadzona będzie inwestycja jest ogrodzony i chroniony przez 
straż przemysłową.  
 
Na placu, na którym pobudowany zostanie obiekt przebiegają trasy infrastruktury 
podziemnej do przebudowy w ramach realizowanej inwestycji.  
 

1.4.2. Opis technologii 
  

Celem inwestycji jest budowa Centrum Badawczego Nawozów przeznaczonego do 
prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych nad wytwarzaniem nawozów 
stałych i płynnych, w tym  badań: nad sposobem ich otrzymywania, granulacji  oraz 
określania i oceny właściwości fizykochemicznych.  
 
Zastosowane rozwiązania projektowe powinny, w miarę możliwości, zapewnić 
elastyczność w zakresie możliwości instalowania aparatury i urządzeń badawczych – 
w celu dostosowania do aktualnych programów i zakresu badań. 
 
W części badawczej przewiduje się zlokalizowanie następujących instalacji 
badawczych: 
 
a) Instalacje i stanowiska do wytwarzania półproduktów w postaci stałej, roztworów i 

zawiesin składające się z urządzeń w skali 10 – 100 kg na szarżę oraz do pracy 
ciągłej, składających się z następujących najważniejszych urządzeń: 

 różnego typu reaktorów o pojemności roboczej 50 – 200 dm3 do 
przygotowania pulp procesowych 

 mieszalników i homogenizatorów 

 młynów 

 suszarki rozpyłowej 
 

b) Instalacje granulacji metodą: 

 Granulacji mieszarkowej, talerzowej i bębnowej  
(zestaw uniwersalny o zmiennej konfiguracji) 

 granulacji wieżowej 

 granulacji kompaktorowej 

 granulacji fluidalnej 

 granulacji przy użyciu rotoformera 

 granulacji ślimakowej 

 granulacji przez intensywne mieszanie 
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c) Instalacje do obróbki powierzchniowej granulatów i nawozów w postaci 

krystalicznej metodą: 

 pokrywania środkami antyzbrylającymi 

 otoczkowania nawozów 

 wprowadzania dodatków na powierzchnię granul, np. inhibitorów urolizy 
 

d) Instalacja do badań wytwarzania nawozów płynnych i soli nawozowych 
obejmująca następujące najważniejsze urządzenia: 

 reaktory o pojemności 50 dm3,  100 dm3 i  200 dm3,  z mieszaniem, grzaniem 
i chłodzeniem 

 zbiorniki o pojemności 100 dm3 i  200 dm3,  z mieszaniem, grzaniem  
i chłodzeniem 

 wymiennik ciepła S=1 m2 

 prasy filtracyjne – płyty 200x200 i 400x400 

 małą wirówkę sedymentacyjną 

 małą wyparkę próżniową 20 – 50 kg H2O/h 

 mały krystalizator o pojemności około 100 dm3 

 mikser – homogenizator o pojemności V=50 dm3 
 
W części socjalno – laboratoryjnej przewiduje się: 
 
a) laboratoria 

 laboratorium analiz ruchowych 
Pomieszczenie o powierzchni 33,4 m2, przeznaczone do wykonywania analiz 
służących kontroli przebiegu badanych procesów  
i wstępnej oceny składu uzyskiwanych produktów. Pomieszczenie to będzie 
wyposażone w odpowiedni specjalistyczny sprzęt laboratoryjny. 

 laboratorium oceny własności fizykochemicznych stałych nawozów 
mineralnych 
Pomieszczenie o powierzchni 24,1 m2, przeznaczone do wykonywania badań i 
oceny jakości nawozów na potrzeby prowadzonych przez INS badań. 
Pomieszczenie to będzie wyposażone w odpowiedni specjalistyczny sprzęt 
laboratoryjny. 

 pracownia nawozów płynnych 
Pomieszczenie o powierzchni 21,7 m2, przeznaczone do oceny i doskonalenia 
technologii wytwarzania i jakości nawozów płynnych klarownych i płynnych 
zawiesinowych. Pomieszczenie to będzie wyposażone w odpowiedni 
specjalistyczny sprzęt laboratoryjny. 

 pracownia badań granulacji oraz utylizacji odpadów 
Pomieszczenie o powierzchni 21,7 m2, przeznaczone do oceny i doskonalenia 
technologii granulacji oraz możliwości wykorzystania różnego typu odpadów  
do wytwarzania nawozów. Pomieszczenie to będzie wyposażone w 
odpowiedni specjalistyczny sprzęt laboratoryjny. 
 

b) pomieszczenia biurowe 

 3 pokoje j o powierzchni ok. 10,9 m2 każdy 

 1 pokój o powierzchni około 22,7 m2 
 

c) powierzchnię ekspozycyjną 
otwarta powierzchnia 26,9 m2 przeznaczona do ekspozycji stałej nawozów 
(wystawy) 
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d) pomieszczenia pomocnicze 

 pomieszczenie archiwum  

 pomieszczenie węzła cieplnego  

 pomieszczenie gospodarcze  

 pracownia instrumentalna 

 magazyn odczynników 

 sanitariaty (w tym natryski)  

 szatnie  

 pokój śniadań 

 korytarze i ciągi komunikacyjne 
 

1.4.3. Rozwiązania projektowe 
 

a) Roboty rozbiórkowe 
 
W celu uzyskania miejsca dla nowo projektowanego budynku należy 
zdemontować istniejące pokrycie trylinką (około 2230 m2) placu pomiędzy 
budynkami G-31, G-35 oraz G-39. 
 
Demontażu i przebudowy będzie również wymagać istniejąca  infrastruktura 
podziemna będąca w kolizji z nowo projektowanym budynkiem, a w szczególności: 

 kanalizacja opadowa wraz z odwodnieniem placu 

 kanał ciepłowniczy wraz z rurociągami 

 kanalizacja teletechniczna wraz z kablami 

 podziemny rurociąg ditlenku węgla 

 podziemny rurociąg wody świeżo filtrowanej 

 podziemny rurociąg gazu ziemnego 
 

b) Budynek nowo projektowany – część badawcza 
 

W części badawczej nowo projektowanego budynku będą zlokalizowane instalacje 
badawcze wymienione w punkcie 1.4.2.  
Tę część nowo projektowanego budynku przewiduje się do wykonania jako halę  
o konstrukcji stalowej, która będzie stanowić zarówno konstrukcję nośną hali, jak i 
konstrukcję wsporczą dla instalacji zlokalizowanych wewnątrz hali. 
Powierzchnia zabudowy około 360 m2, szerokość 11,96 m, długość 30,62 m, 
wysokość 11,67 m. Hala posiada od strony północnej ciąg przejazdowy o 
szerokości około 4 m, nie zabudowany na całej wysokości. Od strony południowej 
przewidziano konstrukcję wsporczą pod instalacje badawcze – w module 6 m   
w postaci etażerki o trzech poziomach: 0 m, +3,5 m i +7,35 m. Poziom 0 m 
powinien być wykonany jako posadzka z żywicy syntetycznej z odprowadzeniem 
wody po myciu instalacji oraz ewentualnych nieszczelności. Poziomy +3,5 m i 
+7,35 m powinny mieć pokrycie kratą pomostową oraz częściowo blachą 
ryflowaną.  
Obciążenie użytkowe 10 kN/m2.  
Konstrukcja nośna powinna umożliwić posadowienie w każdym z modułów na 
każdym poziomie jednego aparatu o masie eksploatacyjnej 20 ton 
zlokalizowanego centralnie lub dwóch aparatów każdy o masie eksploatacyjnej 10 
ton zlokalizowanych w 1/3 odległości głównych słupów nośnych.  
Elewacja zewnętrzna powinna nawiązuje do istniejącej elewacji zewnętrznej hali 
G-31, zarówno pod względem konstrukcyjnym (pokrycie poliwęglanem), jak i 
kolorystyki (RAL 6005 + odpowiednik WEBER 280C + odpowiednik WEBER 
280E), dla każdego poziomu należy przewidziano uchylne okna w ścianie 
południowej i północnej. 
Od strony wschodniej należy przewidziano bramę wjazdową segmentową 
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podnoszoną elektrycznie oraz drzwi wejściowe. 
Konstrukcja wewnętrzna hali powinna być tak zaprojektowana, aby zapewnić 
swobodną zabudowę instalacji badawczych – bądź na podstawie projektów 
szczegółowych wykonanych na późniejszych etapach inwestycji, bądź według 
zmieniających się potrzeb w przyszłości. 
Obciążenie ogniowe hali nie będzie przekraczać 500 MJ/m2. 
Hala nie będzie obiektem zagrożonym wybuchem. Mogą co najwyżej występować 
niewielkie lokalne strefy zagrożenia wybuchem w miejscach poboru amoniaku lub 
gazu ziemnego. 
W hali przebywać będą okresowo ludzie obsługujący instalacje badawcze podczas 
prowadzenia badań. 
 
W części badawczej nowo projektowanego budynku przewiduje się: 

 Instalację termowentylacji zapewniającą temperaturę nie mniejszą niż 16 oC, 
wentylację pomieszczeń powietrzem zewnętrznym, co najmniej 55% odzysk 
ciepła z powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego, filtrację powietrza 
nawiewanego. 

 Ogrzewanie dyżurne hali zapewniające temperaturę dyżurną +5 oC 

 Kurtynę powietrzną dla bramy wjazdowej. 

 Instalację kanalizacji przemysłowej, podłączonej do istniejącej kanalizacji 
zakładowej. 

 
Hala zostanie wyposażona w: 

 Rozdzielnicę NN 

 Rozdzielnię oświetleniową 

 Układy sterowania i sygnalizacji napędów 

 Trasy kablowe dla kabli siłowych i sterowniczych 

 Instalację elektryczną oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, gniazd 
wtykowych, wentylacji, klimatyzacji i uziemień miejscowych. 

 Instalację uziemiającą i odgromową 

 Instalację ppoż., ostrzegawczą, teletechniczną i nagłaśniającą 
 

Na południowej ścianie hali zostaną rozprowadzone kolektory (o średnicach jak w 
poniższej tabeli „Przyłącza mediów energetycznych i technologicznych”)  
z następującymi mediami energetycznymi i technologicznymi, tak, aby dla każdego 
6-metrowego modułu była możliwość podłączenia się do zasilania instalacji 
badawczych: 

 parą wodną 

 wodą pitną 

 wodą zdemineralizowaną 

 wodą świeżo filtrowaną 

 powietrzem technologicznym 

 powietrzem pomiarowym 

 gazem ziemnym opałowym 

 amoniakiem ciekłym 

 gazowym ditlenkiem węgla  

 kwasem azotowym 
 

Dla przeprowadzenia mediów energetycznych i technologicznych, na poziomie 
pomiędzy 7 a 9 m należy przewidziano belkę – estakadę pomiędzy nowo 
projektowanym budynkiem a istniejącą halą G-31, w pobliżu słupa nr 11. 
 
Halę należy wyposażono w jeden wciągnik elektryczny o udźwigu 2 tony, 
zlokalizowany w jednym wybranym module konstrukcyjnym hali oraz windę 
towarowo – osobową zlokalizowaną w sąsiedztwie ściany oddzielającej część 
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badawczą od części socjalno - laboratoryjnej. 
 

c) Budynek nowo projektowany – część socjalno - laboratoryjna 
W części socjalno – laboratoryjnej będą zlokalizowane wymienione w punkcie 
1.4.2.. laboratoria, pomieszczenia biurowe, powierzchnia ekspozycyjna oraz 
pomieszczenia pomocnicze.  
 
Tę część nowo projektowanego budynku przewiduje się do wykonania jako 
budynek o pełnych ścianach z koniecznymi otworami okiennymi  
i komunikacyjnymi.  
Powierzchnia zabudowy około 144 m2, szerokość 12 m, długość 12 m. Przewiduje 
się trzy kondygnacje: parter oraz 2 piętra. Poziomy poszczególnych kondygnacji 
powinny być zgrane z poziomami etażerki części badawczej (0 m, +3,5 m i +7,35 
m) i skomunikowane z nimi. Elewacja zewnętrzna powinna nawiązywać do 
istniejącej elewacji zewnętrznej hali G-31, pod względem kolorystyki (RAL 6005 + 
odpowiednik WEBER 280C + odpowiednik WEBER 280E). 
Od strony zachodniej należy przewidziano centralne wejście.  
 
Obciążenie ogniowe budynku części socjalno - laboratoryjnej nie będzie 
przekraczać 500 MJ/m2. 
Budynek nie będzie obiektem zagrożonym wybuchem. Mogą co najwyżej 
występować niewielkie lokalne strefy zagrożenia wybuchem w miejscach poboru 
gazu ziemnego nawanianego w laboratoriach. 
W części socjalno – laboratoryjnej należy przewidzieć niezależny węzeł cieplny do 
zapewnienia ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, zasilany z podziemnego 
rurociągu z sieci wody grzewczej. 
W pomieszczeniach biurowych oraz laboratoriach należy przewidzieć klimatyzację. 
Ponadto w laboratoriach należy przewidzieć odpowiednią wentylację, w tym dla 
potrzeb dygestoriów – maksymalnie dwa dygestoria na każde pomieszczenie 
laboratorium. 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być wyposażone w instalację gazu 
ziemnego nawanianego oraz w instalacje wody pitnej i zdemineralizowanej. 
Odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji przemysłowej. 
Część socjalno – laboratoryjna powinna być wyposażona w instalację elektryczną 
oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, gniazd wtykowych, wentylacji, 
klimatyzacji i uziemień miejscowych. 
Część socjalno – laboratoryjna powinna być wyposażona Instalację ppoż., 
ostrzegawczą, teletechniczną i nagłaśniającą.  
W pomieszczeniach części socjalno – laboratoryjnej należy przewidzieć sufity 
podwieszane. 
Wykończenie pomieszczeń części socjalno – laboratoryjnej powinno odpowiadać 
przepisom dla danego typu pomieszczenia oraz powinno być uzgodnione z 
Zamawiającym. 

 
d) Przyłącze elektryczne 

Zasilanie projektowanego budynku przewiduje się z istniejącej stacji trafo 
(podstacji OPTW-8) zlokalizowanej na styku budynków G-31 i G-35. Dla nowo 
projektowanego budynku przewiduje się zapotrzebowanie mocy 150 kW (moc 
zainstalowana). Istniejący transformator 6,3/0,4 kV 1000 kVA  posiada odpowiedni 
zapas mocy.  
W ramach przyłącza elektrycznego należy przewidzieć podziemne poprowadzenie 
kabli pomiędzy podstacją OPTW-8 a nowo projektowanym budynkiem, w którym 
zlokalizowana będzie rozdzielnica NN. Należy również przewidzieć wymianę 
wyłącznika głównego mocy 2500 A oraz modernizację pola zasilającego w 
podstacji OPT-W8, w tym odpowiedniego opomiarowania.
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e) Przyłącza mediów energetycznych i technologicznych 

 
Nazwa medium Ciśnienie 

robocze 
bar(g) 

Temperatura 
robocza 

o
C 

Wymagana 
średnica 
rurociągu 
DN(mm) 

Rodzaj 
podłączenia 

Proponowane miejsce podłączenia Uwagi 

Para wodna 
12-14 200-240 50 

naziemne hala G-31 wewnątrz od strony 
południowej słupy 6-7, poziom +6 m  
rurociąg DN 150 

 

Woda grzewcza 
0,7/16 125 

według 
potrzeb 

podziemne podziemny rurociąg  DN 80 w kanale 
ciepłowniczym (po przebudowie) w 
pobliżu projektowanego budynku 

 

Woda pitna  
2,3-3 5-15 50 

podziemne podziemny rurociąg  DN 80 w pobliżu 
projektowanego budynku 

 

Woda zdemineralizowana  

7,2-8 7-20 50 

podziemne rurociąg z nowego kolektora ZA 
„Puławy”, podłączenie w studzience 
podziemnej zlokalizowanej przy 
południowej ścianie  projektowanego 
budynku 

 

Woda świeżo-filtrowana 
2,8 4-18 50 

podziemne podziemny rurociąg  DN 150  
(po przebudowie) w pobliżu 
projektowanego budynku 

 

Powietrze technologiczne 
40 160 25 

naziemne hala G-31 wewnątrz od strony 
południowej słupy 6-7, poziom +7 m  
rurociąg DN 50 

 

Powietrze pomiarowe 

4,5-5 otoczenia 25 

naziemne estakada przy hali G-31 na zewnątrz od 
strony południowej przy słupach  1-2, 
poziom +7 m  
rurociąg DN 32 

 

Gaz ziemny niskociśnieniowy 
opałowy 0,6 otoczenia 40 

podziemne podziemny rurociąg  DN 50  
(po przebudowie) w pobliżu 
projektowanego budynku 

 

Gaz ziemny niskociśnieniowy 
nawaniany 

2-5 kPa otoczenia 25 
podziemne podziemny rurociąg  DN 50  

w pobliżu projektowanego budynku 
 

Amoniak ciekły 
15 do 35 25 

naziemne przy hali G-31 na zewnątrz od strony 
południowej przy słupie  4, poziom +1 m  
rurociąg DN 25 
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Ditlenek węgla gazowy 
6-9 otoczenia 25 

podziemne podziemny rurociąg  DN 32 
(po przebudowie) w pobliżu 
projektowanego budynku 

 

Kwas azotowy 
3-4 25-50 25 

naziemne hala G-31 wewnątrz od strony 
południowej słupy 6-7, poziom + 8 m  
rurociąg DN 32 

 

Scieki sanitarne 
----- -----  

podziemne podziemny kolektor kanalizacji fekalnej 
DN 200 w pobliżu projektowanego 
budynku 

 

Ścieki przemysłowe 
----- -----  

podziemne podziemny kolektor kanalizacji 
przemysłowej DN 200 w pobliżu 
projektowanego budynku 

 

Woda opadowa 
----- -----  

podziemne podziemny kolektor kanalizacji 
opadowej DN 300 (po przebudowie) w 
pobliżu projektowanego budynku 

 

Energia elektryczna 
----- -----  

podziemne stacja trafo na styku budynków G-31 i 
G-35 

 

Sieć teletechniczna 

----- -----  

podziemne podziemna kanalizacja teletechniczna 
(po przebudowie) w pobliżu 
projektowanego budynku 
podłączenie sieci telefonicznej  
podłączenie  sieci komputerowej  
podłączenie radiowęzła  

 

 
Podłączenie naziemne oznacza poprowadzenie rurociągów po nowoprojektowanej estakadzie – łączniku pomiędzy halą G-31 a projektowanym 
budynkiem zlokalizowanej w pobliżu połączenia części socjalno – laboratoryjnej i badawczej. 
Rurociagi z podłączeniem naziemnym należy poprowadzić wewnątrz hali G-31, w poprzek hali po zewnętrznej stronie istniejącej etażerki, na 
poziomie około + 9 m, a następnie, również wzdłuż tej etażerki do planowanego przejścia nad drogą pomiędzy pólnocną ścianą hali G-31 w 
okolicach słupa nr 11, a nowo projektowanym budynkiem. 
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f) Połączenia międzyobiektowe 

Dla przeprowadzenia niektórych mediów energetycznych i technologicznych, na 
poziomie pomiędzy 7 a 9 m należy przewidzieć belkę – estakadę pomiędzy nowo 
projektowanym budynkiem a istniejącą halą G-31, w pobliży słupa nr 11. 
Dla pozostałych mediów planowane są podłączenia podziemne. 

 
g) Zagospodarowanie terenu 

W ramach inwestycji przewiduje się zagospodarowanie terenu na obszarze 
zaznaczonym na mapie w punkcie 1.8. 
Zagospodarowanie terenu obejmuje w szczególności: 

 usunięcie istniejącej nawierzchni terenu 

 wykonanie podjazdów do budynku nowo projektowanego 

 wykonanie opaski wokół budynku nowo projektowanego 

 wykonanie opasek wzdłuż obiektów G-31 i G-35 

 wykonanie nowej nawierzchni placu na terenie objętym zagospodarowaniem  
o charakterze drogi transportowo – dojazdowej o nośności co najmniej 80 kN. 

 rekonstrukcja lub wykonanie nowej drogi przejazdowej od zachodniej strony 
terenu objętego zagospodarowaniem 

W ramach zagospodarowania terenu nie przewiduje się elementów zieleni,  
z wyjątkiem rekonstrukcji sąsiadujących lub naruszonych podczas budowy 
trawników. 
 

h) Zagadnienia ochrony środowiska 
Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko. W związku z tym Urząd Miasta Puławy wydał decyzję o umorzeniu 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia. 

 
1.5. Założenia do realizacji inwestycji 
 

1.5.1. Inwestor nie zakłada prowadzenia inwestycji ani za pośrednictwem generalnego 
wykonawcy, ani „pod klucz”. 
Za całość realizacji Inwestycji będzie odpowiadał Inwestor. 
Realizacja inwestycji będzie podzielona na co najmniej 3 etapy: 
- etap I – budowa rurociągu zasilającego wody zdemineralizowanej. Etap ten już 

został zrealizowany. 
- etap II – budowa nowo projektowanego budynku, jednocześnie części badawczej i 

socjalno – laboratoryjnej, wraz z pełnym uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu 
oraz podstawowym wyposażeniem infrastrukturalnym wewnątrz budynku 

- etap III – wyposażenie budynku w instalacje badawcze oraz sprzęt laboratoryjny 
według szczegółowych odrębnych postępowań 

 
Do prowadzenia Inwestycji Inwestor powoła Kierownika Projektu oraz Biuro Projektu, 
w skład którego wejdą przedstawiciele i specjaliści Inwestora. 
Zgodnie z przepisani ustawy prawo budowlane Inwestor ustanowi kierownika budowy 
i inspektora(ów) nadzoru inwestorskiego. 
Ze względu na specyfikę technologii oraz doświadczenie i wiedzę Inwestora w tym 
zakresie, Inwestor wyznaczy swoich specjalistów d/s technologicznych do stałej 
współpracy z Wykonawcą i kontroli realizacji przez niego zamówienia.  
Dostawy, roboty i usługi konieczne do zrealizowania inwestycji będą zlecane zgodnie 
z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. 
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1.6. Uwarunkowania formalne inwestycji 
 

Zamawiający zakłada, że projekt, w ramach którego realizowana jest inwestycja uzyska 
dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.  
 
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić podczas realizacji 
zamówienia wytyczne Zamawiającego zapewniające zgodność realizacji z wymaganiami 
instytucji wdrażającej, szczególnie w zakresie spełnienia wymogów formalnych oraz 
kwalifikowalności wydatków. 
 
Przedmiot zamówienia zrealizowany przez Wykonawcę powinien spełniać wymogi 
obowiązujących ustaw, rozporządzeń, przepisów i norm (w szczególności dotyczy to 
ustawy prawo budowlane i ustawy prawo zamówień publicznych) oraz powinien być 
zrealizowany zgodnie z najlepszą praktyką inżynierską. 

 
 
1.7. Uwagi końcowe 
 

Powyższe założenia projektowe stanowią jedynie podstawowe informacje, które Inwestor, 
w swojej najlepszej wierze uznał za niezbędne do przekazania Wykonawcy.  
Niezależnie od zakresu przekazanych informacji, Inwestor nie jest profesjonalistą w 
dziedzinie projektowania w zakresie przedmiotu zamówienia i za takiego profesjonalistę 
będzie uważany Wykonawca. 
W związku z tym Wykonawca będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za 
skompletowanie założeń w celu prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, z 
wykorzystaniem wiedzy Inwestora włącznie.  
Zakłada się uszczegółowienie przedstawionych wyżej założeń projektowych w trakcie 
wykonywania zamówienia. 

 

1.8. Lokalizacja Inwestycji 
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