
 

 

 

 

 

 
 

 

PORT LOTNICZY BYDGOSZCZ S.A. 

85-005 Białe Błota, ul. Paderewskiego 1 

 

 

SPECYFIKACJA DLA WYKONAWCÓW  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:  

 

 

„Nadbudowa istniejącego obiektu kontenerowego (8 szt.) na terenie  

Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.- dz.nr 117/5 obręb 123 Bydgoszcz” 

 

  



 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac zaprojektuj-wybuduj związanych z realizacją zadania 

„Nadbudowa  obiektu kontenerowego na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.” 

2. Podstawę zawarcia Umowy stanowi wynik postępowania przeprowadzonego w trybie negocjacje z 

wieloma Wykonawcami na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Port Lotniczy Bydgoszcz 

S.A. wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. z dnia 1 

października 2019r. oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

3. Przedmiot winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym warunkami 

techniczno- budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający spełnienie wymagań 

bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków higienicznych, zdrowotnych i ochrony 

środowiska oraz wykonany odpowiednio do odporności pożarowej budynku ZL III, klasy „D”. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie projektu oraz dostawę i montaż 8 kontenerów z 

uwzględnieniem poniższych wytycznych. 

Specyfikacja materiałowa – wymagania minimalne: 

- konstrukcja z profili zimnogiętych o grubości minimum 4 mm, lakierowana zestawem epoksydowym 

dwuskładnikowym, warstwa antykorozyjna min. 150 mik; 

- konstrukcja ścian zewnętrznych – od zewnątrz panel/kaseton elewacyjny, ocieplenie pianką 

poliuretanową; od wewnątrz wykończenie blachą stalową lakierowaną, kolor biały, panele ścienne 

gładkie, wykończenie i mocowanie paneli kątowniki metalowe kolor biały mocowane przy pomocy wkrętów; 

podwójna ściana wewnętrzna między toaletami a pomieszczeniem biurowym; 

- konstrukcja ścian wewnętrznych – płyta warstwowa o gr. min. 75 mm, wykończona blachą malowaną, 

kolor biały o gr. min. 18 mm. 

- dach – od zewnątrz blacha trapezowa o gr. min. 0,7 mm, ocieplenie z wełny mineralnej o gr. min. 180 

mm, od wewnątrz płyta laminowana o gr. 18 mm., odprowadzenie wód deszczowych w słupach 

pionowych segmentu; 

- montaż concentriny 

- podłoga – od zewnątrz blacha o gr. min. 0,7 mm, ocieplenie wełna mineralna o gr. min. 150 mm, od 

wewnątrz płyta OSB o gr. min. 22 mm, podłoga pokryta wykładziną wysokogatunkową typu tarkett klejona 

i spawana oraz w wyznaczonych miejscach wykładziną dywanową wysokogatunkową, przemysłową (w 

biurach), listwy przypodłogowe; 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o parametrach podobnych do powyższych elementów, pod 

warunkiem spełnienia wymagań dla budynków ZL III, klasy „D”. 

- drzwi zewnętrzne z klamką i wkładką patentową –aluminiowe częściowo przeszklone (jak obecne) wraz z  

dostawką boczną pełną (nieprzeszkloną) , ocieplone 900 mm x 2 000 mm, zapas kluczy w ilości 17 szt. 

- drzwi wewnętrzne z klamkami i wkładką patentową przeszklone bezprogowe, szer. 800 mm – do 

wyboru; drzwi częściowo przeszklone wraz z oznaczeniem płci– do WC – 3 szt. 

- aneks kuchenny – meble na wymiar , uwzględnić wyposażenie (zlewozmywak jednokomorowy z 

ociekaczem (wraz z baterią zlewozmywakową),  wyposażenie kuchni (zgodnie z zapytaniem ofertowym), 

blat roboczy o szer. 300 mm, dł. 800 mm (montaż na wysokości ok.1150 mm od podłogi), 2 krzesła typu 

hokker. 

- sala konferencyjna – stół z płyty meblowej o wymiarach ok. 2100 mm x 900 mm. wys. 800 mm wraz ze 



 

stelażem konstrukcyjnym, nogi stalowe o wym. 50x50mm, kolor szary popiel, min. 4 gniazda elektryczne 

i teletechniczne, w tym jedno podłogowe chowane; 

- WC – miska sedesowa wolnostojąca ze spłuczką, klapa wolno padająca – 2 szt., pisuar – 1 szt., 

umywalka min. szer. 500 mm – 2 szt., bateria umywalkowa z ruchomą wylewką – 2 szt., lustro szer. min. 

500 mm – 2 szt., szafka wisząca szer. ok 300 mm biała – 2 szt.; 

- oświetlenie – oświetlenie zapewniające odpowiednią ilość luxów na stanowiskach biurowych; 

oświetlenie ewakuacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami dla niniejszego układu kontenerów; 

oświetlenie hermetyczne LED w kontenerze sanitarnym, oświetlenie zewnętrzne nad wejściem i 

schodami. 

- elektryka, teletechnika – rozmieszczenie gniazd (min. 4 szt./ kontener) umożliwiających różną 

konfigurację stanowisk pracy, w tym instalacja komputerowa, instalacja telefoniczna, domofon; 

rozmieszczenie gniazd zgodnie z montażem urządzeń kuchennych + 2 dodatkowe nad blatem; 

elektryczny podgrzewacz przepływowy wody lub bojler (na 3 ujęcia wody). Doprowadzenie kanałów 

teletechnicznych, teleinformatycznych umożliwiające podłączenia instalacji we wskazanym miejscu. 

- rozprowadzenie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej umożliwiającej przyłączenie do sieci; 

- rozprowadzenie wewnętrznej instalacji wodnego, centralnego ogrzewania z rozprowadzeniem i 

grzejnikami z wyjściem bocznym na budynku, umożliwiającej przyłączenie do sieci, grzejniki z 

możliwością regulacji temperatury, w miejsca wskazane przez Zamawiającego. 

- montaż podliczników dla instalacji, wod-kan, CO, elektrycznej 

- okna wraz z roletą zewnętrzną i klamkami - okna rozwierno-uchylne 1200 x 1200 mm (+ rozszczelnienie) 

pełne (bez słupka środkowego) 3-szybowe, wraz z parapetami – 14 szt.: 

11 szt. – 1200 mm x 1200 mm 

3 szt. – 600 mm x 600 mm (w tym 2 szt. z folią mleczną) 

- klimatyzator – klimatyzator z funkcją grzania, moc każdego z urządzeń dostosowana do wielkości 

pomieszczeń – 7 szt. Dodatkowo konieczność zdemontowania obecnych wentylatorów które znajdują się 

na dachu i zamontowanie ich w innym dogodnym miejscu nie zakłócającym ich pracy działania 

- schody zewnętrzne na 1 piętro – schody stalowe , podest z zabezpieczeniem przed spadającymi 

zabrudzeniami, schody wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- wentylacja mechaniczna w toaletach oraz kuchni – włączanie/wyłączaniem rozdzielne wentylacji, nie 

skorelowane ze światłem (grawitacyjna) 

- dodatkowy dach jednospadowy wraz z orynnowaniem i odprowadzeniem wody na zewnątrz 

(opcjonalnie do wyceny) 

- wykończenie górne ATTYKĄ ozdobną o wys. 50 cm z blachy – opcjonalnie do wyceny; 

- zadaszenie nad wejściem ok 3000 mm x 1500 mm (preferowane tworzywo sztuczne). 

- wykonanie przyłączy elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych (wod-kan, co, itp.) 

 

  Zamawiający zastrzega wybór kolorystyki po uzgodnieniu z Wykonawcą. 

  Nadbudowa nad istniejącym obiektem kontenerowym (układ kontenerów jak w obiekcie istniejącym) 

  Konieczność wykonania wszystkich prac w sposób estetyczny nie pogarszający cech użytkowych       

  pomieszczeń. 

Konieczność wykonania inwentaryzacji (wizja lokalna) w celu weryfikacji istniejącego obiektu wraz z 

instalacjami. 



 

 

5. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie własnym staraniem i kosztem wykonać oraz 

uzgodnić z Zamawiającym wszelkie ewentualne, a niezbędne do realizacji zamówienia dokumentacje 

wykonawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi  oraz 

z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres wykwalifikowanym personelem posiadającym uprawnienia 

budowlane konstrukcyjno-budowlane projektowe i wykonawcze. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania 

pozwolenia na budowę jak i pozwolenia na użytkowanie. 

8. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany będzie do sporządzenia dokumentacji powykonawczej. 

Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 2 (dwóch) egzemplarzach w 

wersji papierowej oraz jednej kompletnej wersji elektronicznej. Poza dokumentacją powykonawczą 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu protokoły wszelkich pomiarów, w tym 

elektrycznych i teletechnicznych oraz szczelności których wykonanie wynika z przepisów prawa lub norm. 

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji oraz instrukcji eksploatacji i użytkowania urządzeń i 

obiektu sporządzonych co najmniej w języku polskim, a także ich oryginałów sporządzonych w języku 

obcym - jeżeli takie wystąpią. 

9. Uwagi ogólne dotyczące realizacji zamówienia: 

1) Zabronione jest poruszanie się poza strefą „swobodnego poruszania”, na terenie której wykonywane 

będą prace. Wyznaczona przez przedstawiciela Zamawiającego strefa pracy „Protokołem przekazania 

terenu budowy”, przekazywana będzie w obszarze niezbędnym do wykonania odpowiedniego etapu 

prac uwzględnionego w harmonogramie zgodnie z wymaganymi terminami wykonania zamówienia.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia, oznakowania i ochrony terenu objętego realizacją 

zamówienia (z odpowiednim oznakowaniem) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3) Zastosowane przez Wykonawcę w toku wykonywania zamówienia materiały i urządzenia (wyroby 

budowlane) muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213 ze zm.). Dokumenty 

określone w ustawie powinny być sporządzone w języku polskim. W przypadku dokumentów w formie 

kserokopii, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, podpisem i pieczęcią Wykonawcy. 

4) Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu zamówienia uwzględnić wszelkie okoliczności 

mające wpływ na terminy realizacji zamówienia.  

5) Konieczność podpisania porozumienia o współpracy pracodawców ws. Zapewnienia pracownikom 

bezpieczeństwa i higieny warunków pracy na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. 

 

Wymagania dla Wykonawców 

1. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,  

że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty co najmniej jedną (w ramach 

jednej umowy/jednego zamówienia) kompleksową przebudowę, dostawę urządzeń ich montaż oraz 

uruchomienie wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi obiektu użyteczności publicznej   



 

2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca spełni warunek 

jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, stanowiącymi zespół kluczowych specjalistów, którzy będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i legitymują się kwalifikacjami zawodowymi, 

doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. 

Wykonawca na każdą funkcje wymienioną poniżej wskaże osoby, które spełniają następujące 

wymagania szczegółowe: 

a) Kierownik robót/Projektant  posiadający: wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi/ projektowania konstrukcyjno- budowlanymi  bez ograniczeń 

oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie.  

               Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez poszczególnych ekspertów. 

Pozostałe kwestie nie ujęte w tej specyfikacji regulują warunki zawarte we wzorze umowy. 

 

 


