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1.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1.1 W załączeniu rzut parteru i plan zagospodarowania terenu , 
 
1.2 Strefy funkcjonalne 
Wariant I ( pływnie + rekreacja + gastronomia na piętrze) 
 
    Pow. całkowita                               1 911  m2 
    Pow.  całkowita naziemna            1 611  m2  
    Pow. użytkowa naziemna             1 490 m2 
   Pow. zabudowy                               1 218 m2 
   Powierzchnia podbasenia                300 m2  
   Hala basenu pływacka                       610 m2 
   Hala basenu   rekreacyjna                 102 m2 
   Szatnie + zaplecze                              141m2  
   komunikacja                                        138 m2 
   gastronomia + usługi                         377 m2 
  obsługa i zaplecze                               122 m2 
   Wysokość budynku                        ok 8m 
 
Wariant II (pływnie + rekreacja + gastronomia na parterze) 
    Pow. całkowita                               1 570  m2 
    Pow.  całkowita naziemna            1 270  m2  
    Pow. użytkowa naziemna             1 168 m2 
    Pow. zabudowy                              1 270 m2  
    Powierzchnia podbasenia                300 m2  
   Hala basenu pływacka                        610 m2 
   Hala basenu   rekreacyjna                 102 m2 
   Szatnie + zaplecze                              141m2  
   komunikacja                                         99 m2 
   gastronomia + usługi                         105 m2 
  obsługa i zaplecze                               122 m2 
 
                
   Wysokość budynku                        ok 8m 
    
Tolerancja na poziomie ok 8% 
 
   1.3 Wytyczne do projektowania 
 
Obiekt należy zaprojektować i wykonać na działce wskazanej przez Inwestora . 
Obiekt przewidziany jest jako Basen Kryty z realizacją funkcji: 
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-dydaktycznej, 
-zdrowotnej, 
-rekreacyjnej, 
-sportowej, 
wraz z realizacją gminnego programu nauki pływania. 
Poza funkcją edukacyjną basen w pozostałym czasie pełnić będzie funkcję rehabilitacyjno - 
rekreacyjną dla mieszkańców miasta i okolic.  
 
Projektowany basen powinien posiadać następujące strefy funkcyjne: 
-kompleks basenu sportowego, 
-kompleks szatniowo natryskowy, 
-kompleks basenu rekreacyjnego,(WARIANT I ) 
-kompleks ogólny m.in. kasy, szatnie ogólnodostępne,  wc itp. 
- kompleks gastronomiczny na poziome kateringu, 
-kompleks administracyjny 
-kompleks techniczno-technologiczny wraz z zapleczem. 
W ofercie należy przedstawić proponowane pomieszczenia dla poszczególnych stref 
funkcyjnych. 
Należy zaprojektować  basen kryty dla następujących założeń funkcjonalnych: 
 
-obiekt czynny od 8.00 do 22.00, 
-basen do nauki pływania (sportowy) dla dzieci szkolnych od 8.00 do 15.00  
-część rekreacyjna    od 15 do 22.00 (WARIANT I ) 
-basen sportowy do użytku komercyjnego od 15.00 do 22.00  
-obiekt czynny 330 dni w roku (przerwa remontowa + święta) 
 
Należy zwrócić uwagę na wzajemne powiązania funkcjonalne. Wybór funkcji określa 
powierzchnię zabudowy oraz rodzaje i wielkość urządzeń technologicznych koniecznych do 
ich realizacji. Istotnym celem inwestycji jest minimalizacja kosztów eksploatacyjnych, który 
musi być uwzględniany przy doborze środków technicznych oraz wpływać również na kształt 
architektoniczny obiektu (np. wentylacja). 
 
1.3 Przepustowość obiektu 
 
Zakładana projektowa roczna maksymalna przepustowość obiektu : 
-część pływacka                              323 440 osobogodzinowejść/a,, 
-część rekreacyjna                                  57 759  osobogodzinowejść/a 
-sumaryczna                                            381 190 osobogodzinowejść/a 
 
Realna możliwa do uzyskania frekwencja powinna się kształtować na poziomie: 
-część pływacka                              55 500  osobogodzinowejść/a,, 
-część rekreacyjna                                30 000 osobogodzinowejść/a 
-sumaryczna                                            85 000 osobogodzinowejść/a 
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Wokół budynku należy przewidzieć parkingi dla samochodów osobowych i autokarów.  
 
 
 
2. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 
Poszczególne elementy wynikające z Programu Funkcjonalno – Użytkowego opisanego w 
ogólnych właściwościach funkcjonalno-użytkowych należy rozmieścić na dwóch 
kondygnacjach: 
-podbasenie – umieścić kompleks techniczno- technologiczny, 
-parter – umieścić pozostałe kompleksy programu funkcjonalnego. 
 
2.1. Architektura i konstrukcja 
Budynki i budowle należy wkomponować w otoczenie w sposób zapewniający 
zharmonizowanie z krajobrazem. 
Rozwiązania architektoniczne muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego 
Projektowany budynek basenu rekreacyjnego należy zaprojektować jako parterowy, 
częściowo podpiwniczony. 
 
A.  Architektura budynku musi nawiązać się do otaczającego terenu oraz oddawać charakter 
obiektu Na elewacji głównej należy zaprojektować podświetlaną nazwą obiektu. Treść oraz 
szczegóły elewacji budynku do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu 
budowlanego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolorystyki elewacji na 
podstawie przedstawionych min. 2 wariantów kolorystycznych. 
 
B. Fundamenty i ściany fundamentowe należy zaprojektować jako żelbetowe  
monolityczne:  
- zaprojektować przegrody i ich izolację termiczną (dobór materiałów) tak ,aby uzyskać 
wymagane efekty (parametry techniczne) w zakresie energooszczędności zgodne 
z przyjętymi w PFU, umożliwiającymi zakwalifikowanie projektowanego obiektu do programu 
„Efektywne wykorzystanie energii, LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności 
Publicznej”, 
- przewidzieć w przypadku występowania wód gruntowych zastosowanie odpowiedniej klasy 
izolacji przeciwwodnej. 
 
C. Ściany 
 
zaprojektować przegrody i ich izolację termiczną (dobór materiałów) tak ,aby uzyskać 
wymagane efekty (parametry techniczne) w zakresie energooszczędności zgodne 
z przyjętymi w PFU, umożliwiającymi zakwalifikowanie projektowanego obiektu do programu 
„Efektywne wykorzystanie energii, LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności 
Publicznej”, 
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D. Niecki basenowe wewnętrzne o konstrukcji żelbetowej monolitycznej wylewnej, niecki 
basenowe posadowione na gruncie. Beton szczelny B30, szczelność W8.  Ściany i dno 
basenów – izolowane termicznie do gruntu. 
 
UWAGA: 
 
Przy projektowaniu wewnętrznych wymiarów basenów w stanie „surowym” bezwzględnie 
zapewnić na etapie wymiarowania, uzyskanie wymaganych przez FINA wymiarów w stanie 
„Wykończeniowym” na długości 25,0m, przy tolerancji na + 0,03m we wszystkich punktach 
obu ścian, 0,30 m ponad wodą i na głębokości 0,80m. Tolerancji na minus FINA nie 
przewiduje. 
 
E. Konstrukcja dachu nad halą basenową (basen sportowy i rekreacyjny) - dźwigary dachowe 
proste i płatwie drewniane z drewna klejonego. 
zaprojektować przegrodę i jej izolację termiczną (dobór materiałów) tak ,aby uzyskać 
wymagane efekty (parametry techniczne) w zakresie energooszczędności zgodne 
z przyjętymi w PFU, umożliwiającymi zakwalifikowanie projektowanego obiektu do programu 
„Efektywne wykorzystanie energii, LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności 
Publicznej”, 
 
F. Konstrukcja pokrycia dachowego nad pozostałą częścią obiektu – konstrukcja żelbetowa, 
monolityczna lub równoważna. 
zaprojektować przegrodę i jej izolację termiczną (dobór materiałów) tak ,aby uzyskać 
wymagane efekty (parametry techniczne) w zakresie energooszczędności zgodne 
z przyjętymi w PFU, umożliwiającymi zakwalifikowanie projektowanego obiektu do programu 
„Efektywne wykorzystanie energii, LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności 
Publicznej”, 
 
G. Tynki, okładziny ścienne, posadzkowe i malowanie: 
 
elewacja – zaprojektowane wykończenie elewacji, w zakresie doboru materiałów, kolorystyki 
należy uzgodnić z Zamawiającym, 
wewnątrz budynku – wykończenie ścian i sufitów dostosować do przeznaczenia 
pomieszczenia, zaprojektowane rozwiązania należy w zakresie doboru materiałów, 
kolorystyki uzgodnić z Zamawiającym, 
okładziny ścienne, posadzkowe i podłogi: 
 Hall, komunikacja i sanitariaty ogólnodostępne – szlachetny gress techniczny o dużej 
odporności na ścieranie, antypoślizgowy, o małej nasiąkliwości, 
 pomieszczenia techniczne – posadzka chemoodporną, antypoślizgowa o dużej odporności na 
ścieranie i dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne. 
 hala basenowa (niecki, plaże i ściany) – system płytek basenowych np. Buchtal, Casalgrande 
Padana lub Floorgress. 
 pomieszczenia biurowe – wykładzina dywanowa pętelkowa obiektowa, 
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H. Ślusarka okienna aluminiowa o współczynniku U dla okien zewnętrznych ≤ 1,1 W/m2K.  
Zaprojektować elementy o współczynniku U takim ,aby uzyskać wymagane efekty (parametry 
techniczne) w zakresie energooszczędności zgodne z przyjętymi w PFU, umożliwiającymi 
zakwalifikowanie projektowanego obiektu do programu „Efektywne wykorzystanie energii, 
LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej”. 
Wyklucza się możliwość projektowania przegród zewnętrznych z poliwęglanów komorowych. 
 
I. Drzwi. 
zewnętrzne aluminiowe 
Zaprojektować elementy o współczynniku U takim ,aby uzyskać wymagane efekty (parametry 
techniczne) w zakresie energooszczędności zgodne z przyjętymi w PFU, umożliwiającymi 
zakwalifikowanie projektowanego obiektu do programu „Efektywne wykorzystanie energii, 
LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej”. 
wewnętrzne do pomieszczeń mokrych, aluminiowe.  
wewnętrzne do pozostałych pomieszczeń, m.in. biurowych - skrzydła pełne lub szklane, w 
zależności od przeznaczenia zaopatrzone w kratki wentylacyjne, blokady, zamki patentowe, 
samozamykacze, wykończenie laminat HPL. 
 
J. Izolacje akustyczne:  
zaprojektować na ścianach i stropach w wentylatorni oraz na stropach w kotłowni. 
zaprojektować w hali basenowej sufit podwieszany z materiału odpornego na warunki jakie 
panują na hali basenowej w celu poprawy akustyki. 
 
K. Sufity podwieszane 
hala basenowa – zaprojektować w przestrzeniach pomiędzy dźwigarami z drewna klejonego 
sufit podwieszany systemowy przeznaczony do stosowania w warunkach wysokiej 
wilgotności. 
Pomieszczenia mokre – natryski, szatnie – sufity podwieszane ażurowe z paneli aluminiowych 
lub stalowych ocynkowanych obustronnie powlekanych, 
pomieszczenia biurowe – sufit podwieszany rastrowy 
pomieszczenia kompleksu ogólnego, tzn. hall i komunikacja – sufit podwieszany z płyt g-k na 
stelażu systemowym. 
   
. 
UWAGA 
 
Wszelkie elementy stalowe (m.in. elementy ślusarskie, poręcze ,balustrady, drabinki 
i wyposażenie basenu rekreacyjnego, itp.) i łączniki znajdujące się w hali basenowej                
i pomieszczeniach mokrych zaprojektować ze stali nierdzewnej. 
Obróbki blacharskie i elementy odprowadzania wód deszczowych z dachu z blachy 
powlekanej anodowanej lub tytanowo-cynkowej. 
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Pomieszczenia sanitarne, kompleksów przebieralni, pryszniców saun i ciągi komunikacyjne 
obłożone pytkami glazurowanymi. Należy zaprojektować rozwiązania kolorystyczne, które 
należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Przebieralnie, kabiny w sanitariatach – projektować jako systemowe z płyt typu np. HPL 
z okuciami aluminiowymi, mocowane na stopkach do posadzki i do ścian łącznikami 
listwowymi systemowymi lub inne równoważne. 
Nie dopuszcza się zastosowania płyt g-k w pom. „mokrych”. 
 
Pomieszczenia sanitarne, kompleksów przebieralni, pryszniców saun i ciągi komunikacyjne 
obłożone pytkami glazurowanymi . Należy zaprojektować rozwiązania kolorystyczne, które 
należy uzgodnić z Zamawiającym 
 
 
2.2. Instalacje sanitarne i technologiczne 
 
Wszystkie stosowane urządzenia (pompy, filtry, zbiorniki), instalacje i armatura powinny być 
odporne na działanie wody basenowej z zawartością chloru (baseny – do 0,5 mgCl2/dm3, 
wanna – do 1,0 mgCl2/dm3), a także na okresowe przechlorowanie do poziomu 5 
mgCl2/dm3.  
 
2.2.1 Instalacja technologii basenowej 
Należy zaprojektować technologię uzdatniania wody basenowej przyjmując jako kryteria 
wyboru technologii uzdatniania wody : 
- niskie koszty eksploatacyjne, 
- niezawodność i prostotę obsługi. 
Podstawowe zasady jakie należy zastosować projektując technologię uzdatniania wody 
basenowej: 
-instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje w ruchu ciągłym, 
- w ciągu roku przewiduje się co najmniej jedno zatrzymanie pracy instalacji na ok. trzy 
tygodnie, w celu wymiany wody, oczyszczenia niecek basenowych, konserwacji urządzeń 
technologicznych i wykładzin niecek,  
- proces uzdatniania wody basenowej zapewnia jakość wody wg następujących wymagań: 
- parametry fizykochemiczne - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 
2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 poz. 417 z 
późn. zm.) za wyjątkiem: 
chlor wolny w basenach sportowym i rekreacyjnym - 0,3-0,5 mgCl2/dm3, 
chlor wolny w wannie z hydromasażem - 0,7-1,0 mgCl2/dm3  
- parametry bakteriologiczne: 
 

Wskaźnik jakości wody 
liczba 
bakterii 

objętość 
próbki [ml] 

Escherichia coli lub bakterie grupy coli 
typ kałowy (termotolerancyjne) 

0 100 
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Bakterie grupy coli 2 100 
Gronkowce koagulazo-dodatnie 2 100 
Ogólna liczba bakterii w 37°C 100 1 

 
-oddzielne obiegi dla basenu do nauki pływania i basenu rekreacyjnego, 
- hydraulika basenów w postaci obiegu zamkniętego z tzw. czynnym przelewem, 
- ilość wody w obiegu obliczona metodą dokładną zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
„Wymaganiach sanitarno - higienicznych dla krytych pływalni” opr. C. Sokołowski, wyd. PZiTS 
1998,   
- dezynfekcja podchlorynem sodu, korekta pH – pracujące w układzie automatycznym, 
- ciągły pomiar wolnego chloru, pH i potencjału redox, 
- podgrzewanie wody basenowej pracujące w układzie automatycznym, 
- uzupełnianie wody w obiegu – pracujące w układzie automatycznym. 
 
Należy zaprojektować instalację uzdatniania wody basenowej obejmujące przynajmniej: 
a) Koagulacja 
 
Należy zaprojektować system koagulacji sterowanej automatycznie od pomiaru potencjału 
redox lub od przepływu.   
Na etapie koncepcji projektant przedstawi najbardziej optymalne eksploatacyjnie 
rozwiązania układu. 
 
 
 
b) Filtracja 
Należy zaprojektować zamknięty system filtracji w oparciu o filtry ciśnieniowe skojarzone z 
pompowaniem niskoenergetycznym, ze względu na jej skuteczność i prostotą obsługę. 
Na etapie koncepcji dopuszcza się analizę innych rozwiązań technologicznych, jednak ich 
zastosowanie będzie warunkowane akceptację Zamawiającego. 
 
c) Regulację pH 
Wartość pH winna o opowiadać polskim przepisom sanitarnym, co pozwoli na prawidłowy 
przebieg wszystkich procesów dezynfekcji. Należy zaprojektować system dozowania 
chemikaliów do korekty pH – wstępnie proponuje się zastosowanie kwasu siarkowego. 
Należy zaprojektować układ magazynowania chemikaliów. 
 
d) Dezynfekcję 
Należy zaprojektować instalację chlorowania dozowanie do wody basenowej podchlorynu 
sodu. Należy przewidzieć układ sterowania automatycznego pracą instalacji w zależności od 
zawartości wolnego chloru w wodzie basenowej.  
Należy zaprojektować układ magazynowania chemikaliów. 
 
Na etapie koncepcji Projektant przedstawi najbardziej optymalne eksploatacyjnie 
rozwiązanie układu. 
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Należy przewidzieć i zastosować dostępne technologie wpływające na ograniczenie zużycia 
wody i energii elektrycznej tak, aby dążyć do minimalizacji kosztów eksploatacyjnych. 
 
2.2.2 Instalacja wentylacji  
Należy zaprojektować wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową gwarantującą 
uzyskanie parametrów powietrza spełniających wymagania norm, dla  poszczególnych 
pomieszczeń, zapewniającą komfort wentylacyjny w obszarze przebywania ludzi, w 
szczególności korzystających z basenu sportowego i atrakcji wodnych 
Należy przyjąć 80% stopień odzysku ciepła z powietrza emitowanego z wentylacji do 
atmosfery w ciągach obsługiwanych przez centrale wentylacyjne. 
Należy przewidzieć wymiennik gruntowy zapewniający wstępne podgrzanie powietrza 
wentylacyjnego w okresie zimowym.  
 
Dobierając parametry technologiczne należy kierować się  obowiązującymi normami  oraz 
następującymi zasadami: 
- zapewnieniem 30 m3/h świeżego powietrza na jednego korzystającego z obiektu, 
- usunięciem zysków wilgoci, 
- zapewnieniem komfortu cieplnego i wilgotnościowego w strefach przebywania ludzi, 
- zapewnieniem braku roszenia na powierzchniach przegród zewnętrznych (np. okien). 
- minimalizacją zużycia ciepła dla ogrzewania powietrza wentylacyjnego, 
- możliwością zastosowania ciepła niskotemperaturowego. 
 
Hala basenu sportowego i hala basenu rekreacyjnego 
 
Hale basenowe winny być wyposażona w system grzewczo-wentylacyjny zapewniający: 
- temperaturę powietrza na poziomie 28÷30oC (hala basenu sportowego), 
- temperaturę powietrza na poziomie 30÷32oC (hala basenu rekreacyjnego), 
- utrzymanie wilgotności względnej na poziomie 55÷65%, 
- zapobieganie wykraplaniu się pary wodnej na zimnych powierzchniach przegród (okien, 
ścian zewn. itp.). 
Centrala typu basenowego powinna być wyposażona w blok mieszania powietrza, filtrów, 
odzysku ciepła (min. 80%), wodnej nagrzewnicy i wentylatorów oraz instalację zasilająco-
sterującą. Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia konstrukcji budynku 
spowodowanego nadmierną wilgotnością względną powietrza, centrala basenowa musi 
pracować w sposób ciągły. Centralę należy tak dobrać, aby zapewnić odpowiednie parametry 
cieplne i wilgotnościowe oraz aby pokryć część strat ciepła przez przenikanie.  
Parametry te winny być mierzone i regulowane automatycznie. 
  
Zaplecza szatniowo – sanitarne 
 
Wentylację pomieszczeń szatni, natrysków i sanitariatów przy szatniach należy 
zaprojektować jako wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągowa oraz instalację 
wyciągową. Instalacja wentylacji mechanicznej ma za zadanie dostarczenie świeżego 
powietrza do pomieszczeń ze względów higienicznych, odprowadzenie pary wodnej oraz 
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utrzymanie stałej temperatury 24oC. Przepływ powietrza następować będzie od pomieszczeń 
„czystych" - (szatnie, przebieralnie) do pomieszczeń „brudnych" - (toalety, natryski). 
 
Dla pozostałych pomieszczeń należy dobrać i zaprojektować wentylację mechaniczną 
nawiewno-wywiewną i/lub wyciągową zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi. 
W pomieszczeniach charakteryzujących się dużymi zyskami ciepła jak np. siłownia czy sala 
fitness w celu zwiększenia komfortu należy przewidzieć system chłodzenia powietrza. 
W przypadku realizacji sauny suchej, łaźni parowej należy zaprojektować wentylację 
okresową uruchamianą w okresach nie użytkowania pomieszczeń. 
 
Pomieszczenia magazynowania i dozowania środków chemicznych należy zaprojektować 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
27.01.1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków 
chemicznych do uzdatniania wody  i oczyszczania ścieków (Dz. U. z 1994 r., nr  21 poz. 73).  
  
2.2.3 Węzeł cieplny i instalacje c.o. 
 
Zaopatrzenie w ciepło zaprojektować poprzez lokalne źródło ciepła. Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie jako czynnika energetycznego: 
-paliwa gazowego, 
-paliwa płynnego, 
-energii elektrycznej. 
 
Wyklucza się stosowanie kotłowni na paliwo stałe. 
Zamawiający dopuszcza zastosowania zasilania w ciepło z sieci miejskiej jako źródło 
podstawowe lub uzupełniające. 
Z węzła cieplnego zasilane będą następujące instalacje odbiorcze: 
-instalacja c.o. dla zasilania grzejników konwekcyjnych, 
-instalacja c.o. dla zasilania ogrzewania podłogowego, 
-instalacja c.t. do podgrzewania wody basenowej, 
-instalacja c.t. dla nagrzewnic wentylacyjnych, 
-instalacja ciepłej wody użytkowej. 
Należy zaprojektować oddzielne instalacje dla poszczególnych odbiorów ciepła (np. osobne 
odejście dla zasilania grzejników konwencyjnych , osobne dla podgrzewania wody 
basenowej). Każda instalacja musi być zaprojektowania wraz z zalegalizowanym licznikiem 
ciepła. 
 
W projekcie należy przewidzieć wariant kogeneracji o mocy elektrycznej odpowiednio 
dobranej do zapotrzebowania obiektu, tak aby można było zoptymalizować łączne zużycie 
energii cieplnej i elektrycznej  
 
Na etapie koncepcji należy przedstawić łączne zbiorcze zestawienie zużycia energii, ciepła i 
wody w odpowiednej agregacji oraz określić poziom energooszczędności w stosunku do 
wymagań Programu Lemur. 
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Na etapie projektu budowlanego należy sprawdzić dostępność źródeł zasilania dla agregatu i 
odbioru energii elektrycznej i cieplnej. W uzgodnieniu z Zamawiającym po analizie kosztów 
zostanie stwierdzona zasadność realizacji w projekcie instalacji agregatu kogeneracyjnego. 
 
 
2.3. Instalacje elektryczne i techniczne 
 
2.3.1  Zasilenie i rozdział energii w obiekcie 
 
Należy zaprojektować: 
 
a) Zasilenie sieci kablowej trójfazowej, pięcioprzewodowe z wydzielona żyłą ochronną(układ 

TNS). Miejsce zasilenia oraz warunki techniczne wyda ZE na podstawie wystąpienia 
wykonawcy o określoną projektowaną moc.  

 
b) Rozdzielnię główną.  
Wewnętrzne linie zasilające.  
 
 
c) Podrozdzielnie.  
 
d) Kompensację mocy biernej.  
 
 
2.3.2. Instalacje oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych 
 
 
Należy zaprojektować oświetlenie ogólne i gniazd wtykowych. W pomieszczeniach 
wilgotnych technologicznych zamontować osprzęt szczelny  o odpowiednim IP.   
 
2.3.3. Instalacja oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacji 
 
Należy zaprojektować oświetlenie ewakuacyjne dla ciągów komunikacyjnych z hal 
basenowych. Oświetlenie bezpieczeństwa zaprojektować dla pomieszczeń technologicznych 
istotnych dla funkcjonowania obiektu . 
 
2.3.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 
 
Zaprojektować instalację z połączeniem wszystkich elementów metalowych mogących 
znaleźć się pod prądem. 
 
2.3.5. Instalacja siły 
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Zaprojektować instalację siły dla urządzeń technologii basenowej, atrakcji wodnych, sauny, 
węzła cieplnego i urządzeń pomieszczeń sanitarnych.  
 
2.3.6. Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 
 
Na poziomie rozdzielni głównej należy zaprojektować instalację ochrony 
przeciwprzepięciowej. 
 
2.3.7. Instalacja ochrony odgromowej 
 
Zaprojektować instalację w połączeniu z  podłączeniem słupów stalowych oświetlenia 
zewnętrznego. 
 
2.3.8. Instalacja telefoniczna 
 
Zaprojektować instalację telefoniczną do pomieszczeń biurowych i kasy. 
 
2.3.9. Instalacja sieci logicznej 
 
Sieć strukturalna stanowisk kasowych, komputerów w pomieszczeniu biurowym oraz system 
bramek i czytników tworzy system rozliczeń za korzystanie z basenu.  
 
2.3.10. Instalacja radiowa 
 
Wykonać instalację dla pomieszczeń hali basenowej, korytarzy i sauny. 
W pomieszczeniu kierownika zamontować węzeł radiowy. 
  
2.3.11 Instalacja AKPiA 
 
          Zaprojektować zasilanie wszystkich urządzeń kontrolno – pomiarowych 
 
 
3. Zestawienie mocy elektrycznej zainstalowanej 

 
  

Lp Nazwa urządzenia il. 
sztuk 

moc 
zainstalowana 

[kW] 

1 Pompy obiegowe basenu 
pływackiego 2 6 

2 Pompy obiegowe basenu 
rekreacyjnego 2 3 

3 System wentylacji strefowej 1 6 
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4 Dmuchawy masażu powietrznego 1 0,55 

5 Pompy masażu bocznego 2 1,00 

6 Pompy masażu dennego 2 1,20 

9 Pompki dozujące chemikalia 2 0,5 

10 Oświetlenie energooszczędne   1 

11 System AKPiA   1 

     20.25 

12 Suszarki do włosów   3,50 

     23,75 

 
 
 
4. Określenie zapotrzebowania na ciepło 
 

   Średnioroczne  zapotrzebowanie mocy cieplnej pokrywające straty  przez przegrody zewnętrzne 
zgodnie z wzorem : 

Mc = Uść  x Fść x (Tw – Tz)  +  Ud x Fd x (T1w – Tz)    + Uo x Fo (T2w – Tz)  +  Up x Fp  x (T3w – Tz) 

Notacja  : 

- Mc moc cielna konieczna dla zapewnienia całorocznego ogrzewania obiektu, 

- U współczynnik przenikania ciepła, 

- F powierzchnia, 

- T temperatura. 

Indeksy dolne ; 

- ść; oznacza ściany z wyłączeniem fasady tj ściany zawierającej okna, 

- w; oznacza wewnętrzny tj w środku obiektu, 

- z; oznacza zewnętrzny, tj na zewnątrz obiektu, 

- d; oznacza dach, 

- o; oznacza okna 

- p; oznacza podłogę, 

Przyjmujemy , że współczynniki przenikania ciepła są zgodne z minimalnymi wymogami 
polskiego prawa budowlanego. 
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Wariant I 

Powierzchnie przegród zewnętrznych wynoszą odpowiednio: 

Fd = 1218 m2, 

Fp = 1218 m2, 

Fść =  840 m2, 

Fo =  150 m2 

Dla tych wartości i średniorocznej różnicy temperatur 19 K i 330 dni pracy w roku, 
Zapotrzebowanie na ciepło wyniesie 

QI  = 152 000  kWh 

QII  = 136 800  kWh 

5.  Określenie zapotrzebowani na wodę w skali roku 

 

Lp. Tytuł zapotrzebowania  
Zużycie 
roczne 
[m3/rok] 

Koszt 
[zł/rok] 

1 Płukanie filtrów basenu pływackiego  
+ uzupełnienie 318 2 544 

2 Płukanie filtrów basenu rekreacyjnego  
+ uzupełnienie 47 376 

3 Zapotrzebowanie wody zimnej na prysznice 651 5 208 

4 Zapotrzebowanie wody zimnej na cele socjalne 
(umywalki, miski ustępowe, pisuary, nogomyje) 200 1 600 

5 Mycie posadzki 100 800 

   1 316 10 528 

  
założenia:   
okres pracy instalacji:  330 dni/rok  
cena wody: i ścieków 8 zł/m3  

 
 

          6.. Koszty eksploatacyjne basenu 
Koszty mediów stosując standardowe rozwiązania techniczne dostępne na rynku, wyniosłyby 
w wariancie I                              ok 400 000 zł/a.  
 
Jeśli przyjęto by standardowe rozwiązania organizacyjne  to trzeba się liczyć z tym, że jego 
roczne koszty wyniosłyby  (dla bydwu wariantów) 
                                                   ok 600 000 zł/a 
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Tak więc przy zastosowaniu rozwiązań standardowych łączne koszty eksploatacyjne 
wyniosłyby:  
                                               ok 1 000 000 zł/a. 
        
 
Stosując zawansowane rozwiązania techniczne i odnawialne źródła energii takie np. jak: 
- wentylację strefową (niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się pary wodnej w całej 
kubaturze obiektu, ograniczenie strat ciepła  przez fasadę), 
- pompowanie niskoenergetyczne (ograniczenie strat geometrycznych, hydraulicznych i 
filtracyjnych), 
-  odzysk wody z płukania filtrów piaskowych 
- wprowadzenie odnawialnych  źródeł energii, takich kogeneracja wysokosprawna, ogniwa 
fotowoltaiczne, wymienniki gruntowe, 
- zintegrowany system gospodarowania energią cieplną i elektryczną na obiekcie 
uwzględniający wymagania technologiczne i świadomie podejmujący decyzję o optymalizacji 
procesów technologicznych można ograniczyć te koszty o 60-80%, tj do  
 
                                               ok 80 000 – 160 000 zł/a. 
Bardzo trudno określić stopień  oszczędności  w zakresie kosztów ludzkich ale wydaje się 
możliwe ograniczenie kosztów personelu o ok 100 000 zł/a tj. do 
                                                                500 000 zł/a. 
Tak więc roczne koszty eksploatacyjne można byłoby utrzymać na poziomie ok(dla obydwu 
wariantów) 
 
                                                                650 000 zł/a. 
 
7. Nakłady inwestycyjne 
 
Obiekt o tej powierzchni można wybudować za ; 
                                                     Wariant I        ok 9  000 000 zł. 
                                                     Wariant II       ok 7 400 000 zł 
Nakłady nie uwzględniają kosztów budowy przyłączy, dróg , parkingów, oświetlenia 
zewnętrznego, ogrodzenia oraz projektu. 
Podane wartości kosztów eksploatacyjnych i nakładów są oczywiście wartościami 
szacunkowymi (wskaźnikowymi) 
.  
8. Szacunkowa opłacalność przedsięwzięcia 
 
Najbardziej wrażliwą daną  w analizie opłacalności jest frekwencja.. Zależy ona od 
merytorycznej atrakcyjności oferty basenu dopasowanej do lokalnej specyfiki, ale przede 
wszystkim zależy od zdolności organizacyjnych  przyszłego kierownika obiektu 
. 
8.1  
,  basen sportowy + rekreacyjny 
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Przyjmując , że możliwe jest uzyskanie 85 000 osobogodzinowejść/a i 
zakładając cenę biletu  10 zł/osobogodzinę, maxymalny przychód z obiektu wyniesie : 
                                                 850 000 zł/a. 
Zakładając możliwość uzyskania założonej frekwencji i  średniej ceny biletu, przy niskich 
kosztach eksploatacyjnych istnieje możliwość, że basen mógłby generować dochód, rzędu 
 
Z= P –K= 850 000 zl/a – 650 000 zł/a=  200 000 zl/a. 
 
9. Możliwość pozyskania  finansowania zewnętrznego dla realizacji inwestycji  
 
Program „LEMUR” zakłada możliwość finansowania preferencyjnego nowobudowanych 
budynków publicznych osiągających określony stopień redukcji energii użytecznej i 
pierwotnej w stosunku do budynku referencyjnego. 
Program zakłada udzielenie kredytu od 1200 -1000 zł do 1 m2 powierzchni ogrzewanej i 
wentylowanej , przy czym umorzenie tego kordytu waha  się od 20-60% w zależności od 
osiągniętej klasy energooszczędności.. 
Program działa w trybie naboru ciągłego. 
Wnioski można składać po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. 
Dofinansowanie na odnawialne źródła energii, można pozyskać z lokalnych RPO. 
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