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Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

Grupy robót   45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

   45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

   71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

 

Klasy robót 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

i inne podobne roboty specjalistyczne 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

   45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

   45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

   45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

 

Kategorie robót 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty  

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
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45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45315000-8 Instalowanie  urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego 

sprzętu elektrycznego w budynkach 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
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1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Uwaga: użyte w tekście czasowniki „powinien” albo „należy” oznaczają obligatoryjne spełnienie przez 

Wykonawcę określonego wymagania. Czasowniki „może” albo „dopuszcza” oznaczają dowolność 

zastosowania przez Wykonawcę określonego rozwiązania.  

1.1 Informacje wstępne 

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na laboratorium, w 

którym dokonywane będą oceny zgodności z Common Criteria oraz europejskimi ramami 

certyfikacji bezpieczeństwa. 

Potrzeba wyodrębnienia i adaptacji pomieszczeń laboratorium wynika z realizacji projektu pt. 

„Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów 

IT zgodny z Common Criteria” (akronim KSO3C), finansowanego przez Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju, w ramach programu CYBERSECIDENT „Cyberbezpieczeństwo i eTożsamość” 

na podstawie Umowy Nr CYBERSECIDENT/381282/II/NCBR/2018 z dnia 09.04.2018 r. 
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Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogramu prac oraz uzyskanie 

wymaganych przepisami prawa dokumentów.  Wszystkie dokumenty wytworzone przez 

Wykonawcę w związku z realizacją zamówienia będą podlegały przedłożeniu i uzgodnieniu z 

Zamawiającym, a po przedłożeniu i uzgodnieniu z Zamawiającym, stosownie do ich treści i 

przeznaczenia,  będą stanowiły podstawę do wykonania robót budowlanych i innych czynności 

objętych zadaniem budowlanym realizowanym w ramach zamówienia. Po wykonaniu robót 

Wykonawca sporządzi, przekaże i uzgodni z Zamawiającym dokumentację powykonawczą 

obejmującą wszystkie wykonane roboty. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać 

informacje o wszystkich odstępstwach i zmianach w stosunku do projektu wykonawczego. 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie, zgodnie z opracowanymi i zaakceptowanymi przez 

Zamawiającego projektami, wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych dotyczących 

adaptacji pomieszczeń, części ogólnodostępnego korytarza, klatki schodowej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności modernizacją sieci doprowadzającej energię 

elektryczną, rozdzielnią i rozdzielnicami, systemem zasilania gwarantowanego UPS, 

okablowania sieci strukturalnej, oświetlenia, klimatyzacji precyzyjnej oraz wszystkimi 

zaprojektowanymi przez wykonawcę zabezpieczeniami budowlanymi, mechanicznymi i 

elektronicznymi chroniącymi pomieszczenia przed zidentyfikowanymi przez wykonawcę 

zagrożeniami fizycznymi i środowiskowymi. 

Dokumentacja projektowa przygotowana przez Wykonawcę powinna zawierać w szczególności 

opis parametrów technicznych i funkcjonalnych projektowanych systemów, urządzeń i 

instalacji. W przypadkach, w których ma to zastosowanie, na etapie projektowym powinna 

zostać dostarczona dokumentacja użytkownika i administratora  danego systemu oraz warunki 

umowy licencyjnej na korzystanie z oprogramowania danego systemu. 

 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

 

Pomieszczenia przeznaczone na laboratorium zlokalizowane są na I piętrze południowo -

wschodniego skrzydła budynku głównego IŁ-PIB. 

Piętro pierwsze jest zarazem ostatnią kondygnacją w tej części budynku.  

Na dwóch niższych kondygnacjach, bezpośrednio pod pomieszczeniami laboratorium znajdują 

się pomieszczenia użytkowane przez inne komórki organizacyjne IŁ-PIB, w części pomieszczenia 

techniczne (przyziemie), i w części wynajmowane przez podmioty zewnętrzne. 

Na laboratorium zostały przeznaczone pomieszczenia o łącznej powierzchni około 250 m2.  

Łącznie z powierzchnią ogólnodostępnego korytarza oraz klatki schodowej powierzchnia 

wynosi około 320 m2. 
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1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykorzystywanie pomieszczeń laboratorium do celów rozwojowych wymusza spełnienie 

wymagań bezpieczeństwa wskazanych w dokumencie Minimum Site Security Requirements1,  

zwanym dalej „MSSR”. Wymagania bezpieczeństwa wskazane w dokumencie MSSR mają 

zastosowanie do ocen co najmniej na poziomie EAL 4+, przy założeniu wysokiego potencjału 

atakującego (AVA_VAN.5), odpowiednio, pakietu uzasadnienia zaufania i komponentu  

uzasadnienia zaufania, opisanych w normie Common Criteria for Information Technology 

Security Evaluation, Part 3: Security assurance components, April 2017 Version 3.1 Revision 52, 

zwanej dalej „CC-3”. 

Wykonawca powinien zaproponować dobór adekwatnych zabezpieczeń technicznych 

(budowlanych, mechanicznych oraz elektronicznych), przyjmując następujące założenia: 

a) opisany w  normie międzynarodowej Common Methodology for Information Technology 

Security Evaluation, Evaluation methodology (April 2017, Version 3.1, Revision 5, (CCMB-

2017-04-004)3 , zwanej dalej „CEM”, wysoki potencjał ataku AVA.VAN.5 (t.j. 

doświadczenie i profesjonalizm atakującego, znajomość stosowanych zabezpieczeń, 

skłonność do poniesienia przez atakującego wysokiego ryzyka, wykorzystanie 

dedykowanych narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, urządzeń, środków oraz broni w 

rozumieniu ustawy o broni i amunicji),  

b) w pomieszczeniach mogą być przetwarzane materiały, w tym także przedmioty oceny, 

wymagające zachowania poufności w rozumieniu CEM.  

 

Wykonawca zaproponuje zabezpieczenia laboratorium w taki sposób, aby spełnić wymaganie 

ALC_DVS.2 (zob. MSSR) tzn. Koncepcja zabezpieczenia laboratorium (zob. pkt XIV SIWZ) 

zawierać będzie uzasadnienie, że zabezpieczenia zapewnią konieczny poziom ochrony, aby 

utrzymać poufność oraz integralność laboratorium. W odniesieniu do zabezpieczeń fizycznych, 

konieczny poziom ochrony jest rozumiany przez Zamawiającego jako minimalny czas, 

wymagany do zamknięcia bieżących operacji oraz kryptograficznego zabezpieczenia danych, 

liczony od momentu wykrycia ataku. Parametr ten zostanie określony przez Zamawiającego. 

Wykonawca powinien zawrzeć w opracowywanej Koncepcji zabezpieczenia laboratorium: 

a) zdefiniowanie scenariuszy ataku, 

                                                           
1
 https://www.sogis.org/documents/cc/domains/sc/JIL-Minimum-Site-Security-Requirements-

v2.1(for_trial_use).pdf 

2
 https://www.commoncriteriaportal.org/files/ccfiles/CCPART3V3.1R5.pdf. Norma równoważna: PN-ISO/IEC 

15408:2016, Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 3: Komponenty uzasadnienia zaufania do 

zabezpieczeń 

3
 https://www.commoncriteriaportal.org/files/ccfiles/CEMV3.1R5.pdf. Norma równoważna: PN-ISO/IEC TR 

18045:2016-10 Metodyka oceny zabezpieczeń informatycznych 

https://www.sogis.org/documents/cc/domains/sc/JIL-Minimum-Site-Security-Requirements-v2.1(for_trial_use).pdf
https://www.sogis.org/documents/cc/domains/sc/JIL-Minimum-Site-Security-Requirements-v2.1(for_trial_use).pdf
https://www.commoncriteriaportal.org/files/ccfiles/CCPART3V3.1R5.pdf
https://www.commoncriteriaportal.org/files/ccfiles/CEMV3.1R5.pdf
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b) określenie celów stosowania zabezpieczeń (security objectives), 

c) wskazanie zabezpieczenia technicznego lub zabezpieczeń technicznych zintegrowanych i 

stosowanych łącznie, które Wykonawca wskazuje jako realizację danego celu stosowania 

zabezpieczeń odnoszącego się do wskazanego scenariusza ataku (jeżeli ma zastosowanie, 

wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne certyfikaty (świadectwa) 

potwierdzające  klasę (stopień) środka ochrony (zabezpieczenia) zgodnie ze stosowną 

normą lub przedstawić opis funkcjonalności). 

W szczególności, w odniesieniu do zidentyfikowanych przez wykonawcę scenariuszy ataku, 

wykonawca zaproponuje rozwiązania dla technicznych systemów, w tym system kontroli 

dostępu, wizyjny system dozorowy, system sygnalizacji napadu i włamania, system sygnalizacji 

pożaru, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

Prace  będą  prowadzone  na  czynnych  obiektach  biurowych,  zatem czas wykonywania 

poszczególnych prac należy uzgodnić z Zamawiającym. Prace szczególnie głośne lub uciążliwe 

należy wykonywać po godzinach pracy IŁ-PIB lub w dni wolne (piątek po zakończeniu godzin 

pracy, sobota, niedziela). 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić warunki, w których zaprojektowane i wykonywane 

elementy systemów i sieci będą współpracowały z istniejącymi systemami i sieciami w budynku 

IŁ-PIB. 

Na czas demontażu instalacji sygnalizacji pożarowej wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć 

pomieszczenia przeznaczone na laboratorium. 

Zamawiający wymaga, aby adaptacja pomieszczeń uwzględniała obowiązujące akty prawne 

dotyczące przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1. Zamawiający przewiduje podział całości laboratorium na różne strefy funkcjonalne , w tym: 

strefę socjalno-bytową (strefa 1), strefę pracy biurowej (strefa 2), strefę obejmującą 

pomieszczenia przeznaczone do badań technicznych przedmiotów oceny (strefa 3) oraz strefę 

centralnych systemów informatycznych i węzła dystrybucyjnego (strefa 4). Klatka schodowa 

pozostaje poza zakresem opracowania. W dalszej części PFU wymagania będą odnoszone do 

tych stref, jeśli mają zastosowanie.  Brak odniesienia do określonej strefy oznacza, że wymaganie 

ma zastosowanie do wszystkich stref. 

2. Dla wszystkich stref należy przewidzieć optymalne kosztowo, zróżnicowane zabezpieczenia i 

opisać je w Koncepcji zabezpieczenia laboratorium. 

3. Charakterystyka zapotrzebowania na moc w związku z planowaną instalacją wyposażenia 

technicznego laboratorium 

 

Zestawienie wartości mocy potrzebnej do zasilania urządzeń planowanych do zainstalowania 

w pomieszczeniach laboratorium jest załącznikiem do OPZ wyszczególnionym w spisie 

Dokumentacji Instytutowej. 
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4. Pozostałe istotne cechy funkcjonalno – użytkowe 

(i) Rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń laboratorium oraz ich podział 

funkcjonalny (w strefie 3 - min. 4  separowane pomieszczenia laboratorium 

przeznaczone do badań technicznych przedmiotów oceny, w tym jedno o poziomie 

bezpieczeństwa jak w strefie 4), pomieszczenie socjalne, salka konferencyjna, 

pomieszczenia biurowe w tym preferowana aranżacja w formule ‘open space’) 

zostanie zaproponowane przez Wykonawcę w szczególności, na podstawie wizji 

lokalnej oraz aktualnego planu pomieszczeń, przekazanego przez Zamawiającego po 

podpisaniu przez Wykonawcę stosownych oświadczeń o zachowaniu poufności. 

(ii) Należy uwzględnić znaczną elastyczność wykorzystania pomieszczeń laboratorium do 

badań technicznych przedmiotów oceny (strefa 3), tak dla celów przeprowadzenia 

kilku ocen jednocześnie, ale również dla celów rozwoju produktów w kontrolowanych 

warunkach bezpieczeństwa. Z powyższego względu wymagana jest skuteczna 

separacja pomieszczeń lub grupy pomieszczeń w tej strefie, z rozliczalnością osób, 

sprzętu oraz dostępu do pomieszczeń, przy jednoczesnym zachowaniu założonej 

skuteczności zabezpieczeń. Proponowane zabezpieczenia techniczne powinny być 

zróżnicowane w zależności od przeznaczenia pomieszczeń. Zróżnicowanie 

zabezpieczeń powinno wynikać z przygotowywanej przez Wykonawcę „Koncepcji 

zabezpieczenia laboratorium” przy założeniu optymalizacji kosztów oraz konieczności 

zapewnienia zabezpieczenia na poziomie ‘nationally-sensitive information’ (zgodnie z 

terminologią używaną w ‘CEM’). 

(iii) Dostęp do pomieszczeń będzie możliwy bezpośrednio z klatki schodowej skrzydła 

południowego budynku IŁ-PIB oraz z korytarza prowadzącego do budynku głównego IŁ 

na kondygnacji, na której znajdują się pomieszczenia laboratorium. Zamawiający 

dopuszcza adaptację na potrzeby laboratorium  korytarza prowadzącego do klatki 

schodowej skrzydła południowego, przy uwzględnieniu przepisów o ochronie 

przeciwpożarowej. 

(iv) Jako minimum, Zamawiający wymaga, aby: 

 dostęp do 3 i 4 strefy nie był możliwy z korytarza lub klatki schodowej w razie otwarcia 

drogi ewakuacyjnej, 

 wejście do strefy 3 nie było  możliwe inaczej niż ze strefy 2 i jest wymagane, aby 

zapewniało najwyższy poziom bezpieczeństwa w laboratorium 

 wejście do strefy 4 nie było możliwe inaczej niż ze strefy 3. 
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1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we 

wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych jeśli wymaga tego 

specyfikacja obiektu budowlanego 

Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń biurowych przeznaczonych na laboratorium 

znajdują się na aktualnym planie pomieszczeń. 

Kubatura wynosi około 1056m3. 

2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Przygotowanie terenu budowy 

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawcy, Zamawiający wykona następujące prace: 

1. Demontaż elementów wyposażenia, które mogą zostać wykorzystane w innych 

pomieszczeniach na terenie Instytutu: 

o Grzejniki wraz z regulatorami temperatury (strefa 3 i 4), 

o Oświetlenie górne (lampy, jarzeniówki), 

o Kontakty, 

o Drzwi z ościeżnicami (strefa 3 i 4), 

o Panele z listwami przypodłogowymi, 

o Sufity podwieszane, 

o Szafy wnękowe 

 

Wykonawca wykona następujące prace demontażowe: 

 

1. Demontaż elementów wykończeniowych, które są przeznaczone do utylizacji (nie nadają 

się do ponownego wykorzystania), w tym: 

o Wykładzina podłogowa, 

o Klepka podłogowa, 

o Płytki podłogowe PCV, 

o Drzwi z ościeżnicami (strefa 1 i 2, w zakresie wynikającym z projektu) 

o Metalowe kanały wentylacyjne, 

o Inne elementy nieczynnych instalacji (strefa 3 i 4) 

 

Wszystkie prace demontażowe Wykonawca powinien wykonać z uwzględnieniem ciągłości zasilania 

wodnego i kanalizacji, elektrycznego, łączności, systemu sygnalizacji pożarowej i kontroli dostępu w 

pomieszczeniach znajdujących się poza pomieszczeniami laboratorium. 

Wykonawca będzie zobowiązany do właściwego wygrodzenia i zabezpieczenia wskazanego przez 

Zamawiającego terenu na potrzeby związanie z prowadzeniem prac budowlanych. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za segregację i sukcesywny wywóz odpadów powstałych podczas 

prowadzenia prac budowlanych. Teren zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego 

protokołem odbioru.  



 Projekt: „Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i 

systemów IT zgodny z Common Criteria” (KSO3C) 

 

Projekt realizowany w ramach programu NCBiR  „Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość” Nr Umowy: 

CYBERSECIDENT/381282/II/NCBR/2018 

Strona: 12 z 19 

 

 

Wykonawca usunie i zutylizuje w ramach uzgodnionego wynagrodzenia wszelkie odpady pozostałe 

po przeprowadzonych pracach związanych z adaptacją pomieszczeń laboratorium. Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru dokumenty potwierdzające 

przeprowadzenie utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

2.2 Wymagania Zamawiającego w zakresie dokumentacji technicznej 

Wielobranżowa dokumentacja techniczna, dla całego laboratorium, zostanie opracowana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności z rozp. MI z 02.09.2004r. z późn.zm. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego, rozp. MTBiGM z 

27.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Wykonawca zapewni 

sprawdzenie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, poprawności i kompletności 

sporządzenia dokumentacji przez posiadających stosowne uprawnienia.  

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić w rozwiązaniach projektowych 

uwagi Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

programem funkcjonalno-użytkowym. 

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana i dostarczona Zamawiającemu w formie 

papierowej oraz formie elektronicznej (edytowalnej, kopiowalnej i wyszukiwalnej) na nośniku typu 

pendrive lub karcie SD/microSD dokumentacji projektowej oraz wykonawczej i powykonawczej. 

Dokumentacja zostanie zaopatrzona w wykaz opracowań oraz oświadczenie Projektanta o jej 

kompletności. 

Zamawiający sprawdzi dokumentację w terminie do czternastu dni od daty otrzymania dokumentacji. 

Projektant jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego w szczególności w zakresie: 

- stwierdzania zgodności realizacji z dokumentacją projektową, 

- uzgadniania i wprowadzania do realizacji i na dokumentację powykonawczą rozwiązań 

zamiennych zgłoszonych przez nadzór inwestorski bądź kierownictwo budowy.  

 

2.3 Wymagania w zakresie architektury 

1. Zamawiający określa następujące wymagania: 

- zamurowania i nowe ściany działowe zgodnie z uwarunkowaniami wg pkt. 1.3 i 1.4, 

- naprawa miejscowa tynków po demontażu wszystkich zbędnych instalacji wewnętrznych w 

pomieszczeniach podlegających adaptacji,  

- podokienniki wewnętrzne zgodne z istniejącymi, 

- obróbki podokienne blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości min. 

0,55mm, 
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- stolarka wewnętrzna drzwiowa, w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym na etapie 

projektowania, z uwzględnieniem wymagań opisanych w pkt 1.3 oraz w pkt. 1.4 (dla strefy 3 i 

4), szerokość min 0,90m,  

- stolarka okienna zgodna z uwarunkowaniami wg pkt. 1.3 (dla strefy 3 i 4),  

- panele podłogowe lub wykładzina podłogowa o właściwościach wynikających z 

uwarunkowań wskazanych w pkt. 1.3, montaż na istniejącej posadzce, w kolorystyce 

uzgodnionej z Zamawiającym na etapie projektowania, 

- malowanie farbami zmywalnymi o wysokiej odporności na ścieranie, kolorystyka wg ustaleń 

na etapie projektowania, 

- gres na korytarzu do zachowania istniejący (ewentualne naprawy i uzupełnienia). 

-   Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania istniejących elementów wyposażenia i  

architektury w pozostałych strefach, po uzgodnieniu z Zamawiającym, w zakresie 

wynikającym z projektu. 

 

2.4 Wymagania w zakresie konstrukcji 

Zamawiający określa następujące wymagania: 

- weryfikacja nośności stropów i ewentualne wzmocnienie uwzględniające zwiększenie 

obciążeń. 

2.5 Wymagania w zakresie instalacji wewnętrznych (zgodnie z 

uwarunkowaniami wg pkt. 1.3.) 

Zamawiający określa następujące wymagania: 

- ocena stanu i ewentualnie naprawa instalacji odgromowej, 

- demontaż wszystkich zbędnych instalacji wewnętrznych w pomieszczeniach podlegających 

adaptacji , z uwzględnieniem ciągłości zasilania wodnego, kanalizacji, instalacji elektrycznej, 

łączności, systemu sygnalizacji pożarowej i kontroli dostępu w pomieszczeniach poza 

pomieszczeniami przeznaczonymi na laboratorium; Zamawiający dopuszcza, zamiast 

demontażu, skuteczne odcięcie (odseparowanie) nieczynnych instalacji wodno-

kanalizacyjnych, CO lub wentylacyjnych, zidentyfikowanych w pozostałych pomieszczeniach 

laboratorium  (strefa 1 i 2). 

- modyfikacja istniejącej instalacji CO w taki sposób aby zapewnić ciągłość ogrzewania 

pomieszczeń, z wyłączeniem strefy 3 i 4, 

- wykonanie modernizacji istniejącej rozdzielnicy nn przeznaczonej dla laboratorium, 

- wykonanie natynkowej instalacji sieci zasilającej prowadzonej w korytach kablowych w 

pomieszczeniach laboratorium z doprowadzeniem do zmodernizowanej rozdzielnicy nn, 

- wykonanie w pomieszczeniu węzła dystrybucyjnego (strefa 4) szafy krosowej lokalnej sieci 

strukturalnej;  

- poprowadzenie z pomieszczenia węzła telekomunikacyjnego IŁ-PIB do pomieszczenia węzła 

dystrybucyjnego laboratorium kabla światłowodu jednomodowego oraz wielomodowego o 

liczbie par zaproponowanej przez Wykonawcę, 
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- poprowadzenie z pomieszczenia węzła telekomunikacyjnego IŁ-PIB do pomieszczenia węzła 

dystrybucyjnego laboratorium kabli miedzianych strukturalnej sieci lokalnej IŁ-PIB o 

przepustowości 1 Gbit/s zakończonych obustronnie złączami RJ-45, 

- wykonanie natynkowej instalacji lokalnej sieci strukturalnej poprowadzonej w korytach 

kablowych w pomieszczeniach laboratorium, 

- poprowadzenie z pomieszczenia węzła dystrybucyjnego laboratorium instalacji okablowania 

strukturalnego sieci miedzianej o przepustowości 1 Gbit/s zakończonej złączami RJ-45 dla 

każdego stanowiska pracy w pomieszczeniach strefy 2, 3 i 4 w liczbie zaproponowanej przez 

Wykonawcę, z uwzględnieniem specyfiki laboratorium, 

- poprowadzenie z pomieszczenia węzła telekomunikacyjnego IŁ-PIB okablowania 

światłowodowego jednodomowego i wielodomowego do każdego stanowiska pracy w 

pomieszczeniach laboratorium przeznaczonych do badań technicznych przedmiotów oceny 

(strefa 3) w liczbie zaproponowanej przez wykonawcę, z uwzględnieniem specyfiki 

laboratorium, 

- poprowadzenie z pomieszczenia węzła dystrybucyjnego laboratorium do  pomieszczenia salki 

konferencyjnej (strefa 1) instalacji okablowania strukturalnego sieci miedzianej o 

przepustowości 1 Gbit/s zakończonej złączami RJ-45 (10  gniazd);  

-  

- doprowadzenie do każdego stanowiska pracy w pomieszczeniach laboratorium 

przeznaczonych do badań technicznych  przedmiotów oceny (strefa 3) jednego trójfazowego 

gniazda zasilającego, 

- wyposażenie każdego stanowiska pracy w pomieszczeniach laboratorium przeznaczonych do 

badań technicznych przedmiotów oceny (strefa 3) w 6 gniazd gwarantowanego napięcia 

zasilającego, oraz 3 gniazda niegwarantowanego napięcia zasilającego. Trzy gniazda napięcia 

gwarantowanego oraz 2 gniazda napięcia niegwarantowanego powinny zostać zamontowane 

na wysokości 10-15 cm ponad wysokością biurka stanowiska pracy, 

- wyposażenie każdego stanowiska pracy w strefie 2  w 2 gniazda niegwarantowanego napięcia 

zasilającego, 

- wyposażenie pomieszczenia salki konferencyjnej (strefa 1) w 10 gniazd niegwarantowanego 

napięcia zasilającego, 

- wykonanie (w strefie 3 i 4) lub wykorzystanie (w pozostałych strefach), z ewentualną 

rozbudową wynikającą z projektu, istniejącej podtynkowej instalacji na potrzeby oświetlenia 

pomieszczeń, 

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wyciągowej z odzyskiem ciepła 

(strefy 3 i 4), w pozostałej części laboratorium wentylacja grawitacyjna, 

- wentylacja mechaniczna z chłodzeniem i nagrzewnicą elektryczną w systemie VAV (strefa 3 i 

4), 

- lokalizacja centrali i urządzeń chłodniczych na dachu budynku laboratorium, 

- strefa 4 – kontrola temperatury +18 °C ± 1°C, kontrola wilgotności 50% ±2% - jedna strefa 

klimatyzacji precyzyjnej dla całej powierzchni (bez redundancji – nawiew góra – wyciąg dół), 

- strefa 3 – kontrola temperatury +24 °C ± 1°C w systemie VAV z nagrzewnicami elektrycznymi  

Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejącej instalacji CO w pomieszczeniach strefy 1 i 2, po 

sprawdzeniu przez Wykonawcę sprawności i wydajności tej instalacji oraz spełnienia wymagań w 

odniesieniu do warunków pracy o charakterze biurowym. 
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Lokalizacja elementów regulacyjnych systemu klimatyzacji powinna zostać zaprojektowana z 

uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa wynikających z Koncepcji zabezpieczenia laboratorium. 

2.6 Wymagania w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczeń 

2.6.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca określa wymagania w odniesieniu do następujących systemów: 

1. odrębnego od istniejącego w Instytucie systemu kontroli dostępu (SKD); 

2. wydzielonego sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN); 

3. odrębnego od istniejącego w instytucie wizyjnego systemu dozorowego (VSS – Video 

Surveillance System). 

W odniesieniu do systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) Zamawiający dopuszcza integrację z 

systemem istniejącym w Instytucie, niemniej jednak projekt powinien obejmować rozbudowę  tego 

systemu na potrzeby laboratorium, przy czym zakres nowej funkcjonalności powinien wynikać  z 

Koncepcji zabezpieczenia laboratorium. 

Wszystkie wskazane powyżej systemy powinny spełniać najwyższe wymagania bezpieczeństwa 

wynikające z przyjęcia założeń opisanych w pkt. 1.3 ( komponenty AVA_VAN.5 i ALC_DSV.2), przy 

uwzględnieniu warunku optymalizacji kosztów.  Do tych wymagań powinny być dostosowane 

parametry wszystkich urządzeń, w tym zasilaczy zapewniających ciągłą pracę systemu w warunkach 

awarii zasilania laboratorium. 

SKD, SSWiN i VSS powinny mieć zdolność integracji w taki sposób, aby możliwa była ich obsługa oraz 

wizualizacja zdarzeń  z poziomu jednej, wspólnej platformy sprzętowej i programowej. Elementy 

składowe tych systemów powinny być obsługiwane przez  wspólne oprogramowanie serwerowe. Do 

programowania, administracji i bieżącej obsługi a także wizualizacji wydarzeń zachodzących w 

zintegrowanych systemach ma służyć stacja robocza z odpowiednim oprogramowaniem. Dopuszcza 

się możliwość użycia drugiej stacji roboczej do obsługi systemu VSS, wyposażonej w więcej niż jeden 

monitor o odpowiednio dobranych rozmiarach. 

Wykonawca powinien zaplanować rozmieszczenie krytycznych urządzeń systemów w strefie 4, z 

możliwością sterowania tymi systemami z pomieszczenia Menadżera Bezpieczeństwa ulokowanego 

w strefie 3, bez uszczerbku dla funkcjonalności tej strefy opisanej w pkt. 1.4.  

Zamawiający wymaga, aby system zapewniał powiązania logiczne między zdarzeniami 

identyfikowanymi przez różne systemy składowe (przykładowo, SKD nie może udzielić dostępu do 

uzbrojonej strefy SSWiN, pomimo użycia ważnego identyfikatora). Zamawiający wymaga, aby 

funkcjonalność zintegrowanego systemu zarządzania zapewniała możliwość definiowania powiązań 

logicznych lub system miał  zaprogramowaną lista możliwych powiązań logicznych miedzy 

zintegrowanymi systemami. 

Zamawiający wymaga zapewnienia minimum 5-letniego wsparcia producenta dla wersji 

oprogramowania każdego z elektronicznych systemów zabezpieczeń , który zostanie zainstalowany w 

laboratorium. 



 Projekt: „Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i 

systemów IT zgodny z Common Criteria” (KSO3C) 

 

Projekt realizowany w ramach programu NCBiR  „Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość” Nr Umowy: 

CYBERSECIDENT/381282/II/NCBR/2018 

Strona: 16 z 19 

 

 

Przy doborze parametrów elektronicznych systemów zabezpieczeń należy uwzględnić 

uwarunkowania opisane w pkt. 1.3 oraz  wymagania wskazane w pkt. 1.4. 

2.6.2 Wymagania dla SKD 

Powinno być zapewnione szyfrowanie transmitowanych danych w układzie end-to-end dla wszystkich 

elementów systemu (w tym także bazy danych), bez względu na wybrany rodzaj protokołu 

komunikacji oraz medium transmisji danych.  Zapewnienie poufności kanału transmisji danych 

dotyczy także urządzeń peryferyjnych, łączących się z serwerem SKD, takich jak drukarka do 

identyfikatorów osobowych. 

Wybrany tryb szyfrowania oraz algorytmy szyfrowania symetrycznego powinny być zgodne z 

wymaganiami opisanymi w dokumencie „SOG-IS Crypto Evaluation Scheme - Agreed Cryptographic 

Mechanisms”.4 

Stan techniczny urządzeń wchodzących w skład systemu powinien być na bieżąco monitorowany, tak 

by każde uszkodzenia lub akty sabotażu były natychmiast sygnalizowane. Dotyczy to kontrolerów, 

urządzeń podłączonych do magistral systemowych i czytników podłączonych do odpowiednich 

interfejsów. 

Dodatkowo, na wybranych przejściach o szczególnym znaczeniu wymagane jest wprowadzenie 

dwuskładnikowej weryfikacji tożsamości osób lub z zastosowaniem techniki o równoważnej  sile 

uwierzytelnienia. 

SKD powinien zapewniać możliwość sprzętowej integracji z systemem SSP, a w tym możliwość 

zwalniania zamknięć w wyznaczonych drzwiach ewakuacyjnych w przypadku pożaru. 

2.6.3 Wymagania dla SSWiN 

SSWiN powinien być podzielony na strefy dozorowe (partycje) w taki sposób, by podczas prac 

prowadzonych w wybranych pomieszczeniach laboratorium, pozostałe pomieszczenia nie były 

pozbawione ochrony przeciwwłamaniowej.  

Dobór rodzaju i ilości czujek powinien być uzależniony od charakteru chronionych pomieszczeń, przy 

założeniu, że poziom zabezpieczenia powinien stopniowo wzrastać, zgodnie z podziałem 

funkcjonalnym stref opisanym w pkt. 1.4.  Dobór rodzaju, ilości i rozmieszczenia czujek będzie 

opisany w projekcie przygotowanym przez Wykonawcę. 

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne umieszczone na dachu budynku, nad pomieszczeniami 

laboratorium, powinny być monitorowane. W przypadku awarii lub celowego uszkodzenia któregoś z 

tych urządzeń, w SSWiN generowany będzie alarm. Wykonawca zapewni odpowiednie sygnały 

monitorujące stan pracy wspomnianych urządzeń. 

                                                           
4
 https://www.sogis.eu/documents/cc/crypto/SOGIS-Agreed-Cryptographic-Mechanisms-1.1.pdf 
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2.6.4 Wymagania dla VSS 

VSS powinien zapewniać kontrolę nad działaniami osób przebywających na terenie laboratorium i 

dostarczać materiał dowodowy w przypadku  incydentów. Kamery powinny być rozmieszczone w taki 

sposób, by możliwa była dokładna obserwacja wejść i wyjść do/z pomieszczeń laboratorium oraz 

newralgicznych obszarów wewnątrz laboratorium, zgodnie z Koncepcją zabezpieczenia laboratorium i 

projektem. 

SVSS powinien stwarzać możliwość integracji programowej z pozostałymi systemami bezpieczeństwa.  

Wymagana jest funkcja tworzenia powiązań między wydarzeniami zachodzącymi w SKD i SSWiN a 

odpowiednimi sekwencjami obrazów z zarejestrowanych z kamer. 

Urządzenia pracujące  w VSS powinny spełniać następujące minimalne wymagania: 

 Rozdzielczość obrazu minimum 1080p, zarówno dla podglądu na żywo, jak i dla rejestracji; 

 Prędkość rejestracji obrazów z każdej z kamer minimum 12 klatek na sekundę, z kompresją 

H.264; 

 Archiwizacja obrazów ze wszystkich kamer przez minimum 30 dni; 

 Rejestrator wizyjny zawiera macierz dyskową, na którą składają się co najmniej cztery dyski 

HD o łącznej pojemności min. 16 TB, pracującą w redundantnej konfiguracji, 

 W systemie powinien mieć możliwość zastosowania dwóch rejestratorów wizyjnych 

pracujących w trybie redundantnym5, 

 Zarówno rejestratory, jak i dyski zastosowane w macierzach powinny pracować w trybie hot-

swap, to znaczy urządzenia lub dyski mogą być wymieniane w dowolnej chwili, bez 

konieczności przerywania rejestracji obrazów; 

 Zastosowane rejestratory wizyjne powinny mieć funkcję konfiguracji blokowania kodu 

administratora,  aby uniknąć możliwości przypadkowej lub celowej ingerencji w treść 

zapisanego materiału wizyjnego. Odblokowanie kodu administratora może być dokonane 

przez osobę o odpowiednich uprawnieniach, nadanych w systemie. 

 Każda kamera w VSS powinien zostać wyposażona w kartę typu SDHC lub równoważną o 

pojemności co  najmniej 32 GB, zapewniającą zapis lokalny obrazu z tej kamery. 

2.6.5 Wymagania dodatkowe w odniesieniu do SSP  

System sygnalizacji pożaru powinien spełniać wszystkie wymagania wynikające z krajowych norm i 

przepisów przeciwpożarowych. Urządzenia użyte w SSP powinny mieć ważne świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo - 

Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka ul. Nadwiślańska 213. 

                                                           
5
 Pod pojęciem „tryb redundantny” Zamawiający rozumie taką konfigurację, w której  jeden rejestrator pracuje 

jako rejestrator podstawowy, natomiast drugi  - jeśli w przyszłości zostanie zainstalowany - jako rejestrator 

zapasowy. W wypadku utraty połączenia z rejestratorem podstawowym, rejestrator zapasowy samoczynnie 

przejmie funkcje rejestratora podstawowego. Po odzyskaniu połączenia z rejestratorem podstawowym, 

zapisane  dane zostają przesłane do rejestratora podstawowego i rejestrator zapasowy samoczynnie powraca 

do stanu stand-by. 
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Do zabezpieczenia powierzchni laboratorium przewiduje się rozbudowę istniejącej centrali 

sygnalizacji pożaru tzn. budynkowej SSP, a zakres, rodzaj  czujek oraz sposób zintegrowania z 

systemem zarządzania, o którym mowa w pkt. 2.6.1 powinien wynikać z projektu. 

Pomieszczenie Menadżera Bezpieczeństwa powinien być wyposażone w dodatkowy sygnalizator 

optyczno - akustyczny informujący o pożarze w każdym pomieszczeniu laboratorium.  

 

2.7 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu 

Wykonawca, po zakończeniu prowadzenia prac budowlanych, oczyści teren z pozostałych odpadów 

powstałych podczas prowadzenia prac budowlanych, a także doprowadzi, na własny koszt, do 

odtworzenia zniszczonej zieleni do stanu sprzed podjęcia prac. 

Wykonawca dokona, na własny koszt ewentualnych napraw elewacji budynku lub nawierzchni dróg 

wewnętrznych, jeżeli ulegną one uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac budowlanych. 

 

3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających 

zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych 
Warunki wykonania i odbioru robót zostaną określone w „Specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych” 

 

4 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

5 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 
  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie wszelkich robót w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

zgodnie z umową zawartą pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, przepisami prawa, normami, 

wymaganiami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej, 

dobrymi praktykami oraz opracowanymi dokumentami.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie harmonogramu wykonywanych prac, jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz uwzględnienie uwarunkowań 

architektoniczno-budowlanych dotyczących obiektu IŁ-PIB. 

Wszelkie roboty zanikowe będą przedmiotem odbiorów pośrednich, przed zakryciem efektów tych 

robót. 

Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonywanie wszelkich prac personelowi posiadającemu 

odpowiednie kwalifikacje, świadectwa, certyfikaty i uprawnienia, w szczególności jeżeli wymaga tego 

producent stosowanych urządzeń i materiałów, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub 

rękojmi. 

 

6 Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 
 

Będąca w posiadaniu Zamawiającego dokumentacja obiektu, w tym dokumentacja zawarta w 

załącznikach do PFU. 

 

Załączniki do PFU (Dokumentacja Instytutowa) 
 

1. Dokumentacja fotograficzna stanu obecnego otoczenia, budynku i pomieszczeń 

przeznaczonych do adaptacji, 

2. Dokumentacja dotycząca stanu istniejących instalacji energetycznych, teletechnicznych i 

sanitarnych w adaptowanych pomieszczeniach sporządzona na potrzeby niniejszego 

postępowania, 

3. Posiadana dokumentacja powykonawcza instalacji energetycznej, teletechnicznej i sanitarnej 

w adaptowanych pomieszczeniach.   

4. Sumaryczna moc pobierana przez urządzenia planowe do zainstalowania lub użytkowania w 

poszczególnych strefach oraz inne cechy użytkowe pomieszczeń laboratorium 

5. Parametry określone na potrzeby wykonania instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – 

wyciągowej z odzyskiem ciepła dla całej powierzchni laboratorium oceny bezpieczeństwa 

produktów IT. 

 


