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Opis przedmiotu zamówienia  

(magazyn hurtowni farmaceutycznej i budynku biurowego) 

1. Teren inwestycji – działka gruntu Święcice ul. Poznańska 555 i 555A, stanowiącej działkę  

nr 190/1, w obrębie ewidencyjnym 0022 Święcice o pow. 5,0927 ha umożliwiająca budowę 

magazynu hurtowni farmaceutycznej i budynku biurowego o planowanej powierzchni 

magazynowej 7.800 m2 z możliwością rozbudowy o kolejnych 5.000 m2 i częścią biurową około 

2.600 m2 spełniający poniższe założenia: 

 parking dla pracowników ok. 150 miejsc (w tym pojazdy typu VAN) 

 parking dla samochodów dostawczych typu TIR - 4 miejsca 

 plac manewrowy 

 miejsce odkładcze na palety na wymianę  (siatka/wiata), 

 magazyn podręczny (np. urządzenia do pielęgnacji zieleni, opony) 

 wiata śmietnikowa na odpady komunalne + segregowane (makulatura, folia, uszkodzone 

palety, sprzęt elektroniczny). 

  myjka do  pojemników 

2. Obiekt magazynowy – powierzchnia planowana 7.800 m2 z możliwością rozbudowy o kolejnych 

5.000 m2, spełniający poniższe założenia:  

 wysokość 10,5 m (netto) 

 ściany zmywalne 

 posadzka niepyląca, zmywalna z wyobleniami 

 system monitoringu temperatury i wilgotności 

 temperatura przechowywania 15-25 stopni 

 komory chłodnicze 2x100 m2; 1x30 m2 (KP); 1x70 m2 (EXP) 

 strefy chłodu 2x80 m2 (5-15 st. C) 

 doki rozładunkowe  - 5 (dla 2 TIR i 3 furgony) 

 doki załadunkowe - 10 (2 TIR i 8 furgonów) 

 niezależna brama dla TIR z poziomu zero hali 

 doki wyposażone w elektryczne platformy rozładunkowe, rękawy 

 zapotrzebowanie na prąd 400 KW 

 agregat prądotwórczy 250 KW 

 liczba zatrudnionych - 200 osób  (40%M, 60%K), w systemie zmianowym 

 szatnie i pomieszczenia socjalne (szatnie, WC, stołówki, kuchnie) 

 możliwość wydzielenia mniejszych pomieszczeń 

 pomieszczenia biurowo-pomocnicze w części magazynowej (część antresola) – ok. 1.200 m2 

 odrębna komora przeładunkowa – oddzielna brama na wejście i wyjście towaru ok. 300 m2 

 akumulatornia, obszar do składowania pojemników  

3. Cześć administracyjno – biurowa spełniająca poniższe założenia: 

 powierzchnia ok. 2 600 m2 (trzy kondygnacje nadziemne po ok. 867 m2 po obrysie) 

 zatrudnionych ok. 150 osób 

 klimatyzacja 

 sale konferencyjne 

 szatnie i pomieszczenia socjalne (WC, stołówki, kuchnie) 

 serwerownia 
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4. Uwarunkowania  dodatkowe związane ze specyfiką prowadzonej działalności 

 praca 24h na dobę w systemie trzyzmianowym, 7 dni w tygodniu 

 częstotliwość dostaw/wyjazdów - 25 pojazdów typu TIR, 120 mniejszych pojazdów 

dostawczych (głównie typu furgon) na dobę 

 konieczność utrzymania określonej temperatury i wilgotności wewnątrz magazynu 

 dostawy i wywozy w ciągu całej doby (również w nocy). 

 spełnienie wymogów Prawa Farmaceutycznego, Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i innych 

przepisów dotyczących budowy i eksploatacji obiektów hurtowni farmaceutycznej. 

5. Wykaz urządzeń, instalacji i systemów technicznych dla planowanej inwestycji 

5.1 Chłodnie 

Urządzenia typu witryny chłodnicze oraz zamrażalki na wkłady lodowe – urządzenia co do specyfiki 

przenośne – nie umiejscowione na stałe w magazynie.  

5.2 Monitorowane systemy alarmowe sygnalizacji włamania i kontroli dostępu,  

Instalacja alarmowa z automatycznym powiadamianiem do centrum dyspozytorskiego, oparta  

o czujki ruchu, kontaktrony, jak również czujniki dymu oraz sygnalizatory wizyjne i akustyczne,  

z możliwością wydzielania stref do kodowania. Instalacja alarmowa może być zintegrowana  

z systemem kontroli dostępu. 

5.3 Lodówki - pomieszczenia 

Aktualnie w lokalizacji Warszawa wszystkie chłodnie są jednego producenta – firma Zanotti – 

sugerowany wybór w oparciu o jednego dostawcę z uwagi na korzyści zakupowe efektu skali oraz 

łatwość serwisu. Zakres pracy chłodni 2-8 oraz 5-15 st. C. Na podstawie dotychczasowych 

doświadczeń trzeba zauważyć, że w nowych chłodniach musi być rozwiązany problem wysokiej 

wilgotności – np. poprzez instalację dodatkowych osuszaczy mechanicznych. Należy zwrócić uwagę 

na parametry techniczne ścian lodówek oraz ich umiejscowienie na terenie magazynu. W założeniu 

należy uniknąć błędu montażu jednostek zewnętrznych agregatów na magazynie – tak aby nie 

ogrzewać klimatyzowanego pomieszczenia powietrzem wypuszczanym z agregatów. 

5.4 Termometry i wilgotnościomierze oraz inne urządzenia do rejestrowania temperatury  

i wilgotności, 

Aktualnie w Spółce termometry i wilgotnościomierze są oparte na jednym systemie. Dostawcą 

sprzętu i oprogramowania jest firma LAB-EL. W nowej lokalizacji istotne będzie czy nowy system 

będzie przewodowy czy radiowy. Ilość czujników i ich rozmieszczenie powinno być projektowane 

w oparciu o wyniki mapowań temperaturowych. 

5.5 Systemy klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń hurtowni 

System zapewnienia prawidłowej temperatury na powierzchniach magazynowych – zarówno 

chłodzenie jak również grzanie. Istotnym jest jakie zostanie wybrane rozwiązanie w nowej 

lokalizacji – np. oparte o pompy ciepła z funkcją grzania  i chłodzenia wspomagane systemami 

rekuperacji do odzysku temperatury (np. Intra), czy oddzielne systemy chłodzenia – agregaty wody 

lodowej, oddzielne źródła ciepła. Centrala wentylacyjna z filtrami - niezbędne. Istotnym jest aby 

systemy ogrzewania i klimatyzacji miały odpowiedni zapas mocy. Urządzenia te powinny być 

zdywersyfikowane – tj. wiele równorzędnych źródeł – nie jedno główne – jak ma to miejsce w  

Aktualnie użytkowanym obiekcie magazynowym Spółki przy ul. Jana Kazimierza w przypadku 

agregatu wody lodowej.  
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System wentylacji projektowany w oparciu o przepisy prawa budowlanego ze szczególnym 

uwzględnieniem pomieszczeń łatwopalnych i przepisów p.poż oraz wymaganiami dla 

akumulatorowni wózków widłowych. 

W tym punkcie mieszczą się również kurtyny powietrzne przy dokach załadunkowych  

i rozładunkowych z termostatami. 

5.6 Inny sprzęt mający wpływ na jakość produktów leczniczych oraz instalacje techniczne 

a) System sygnalizacji pożaru – element systemu alarmowego, z powiadamianiem brygady 

interwencyjnej lub straży pożarnej 

b) Zasilanie awaryjne energii elektrycznej – agregaty prądotwórcze – w zależności od 

zapotrzebowanie i przyjętą politykę (tylko lodówki, lodówki + klimatyzatory, oświetlenie 

awaryjne) 

c) Instalacje przeciwpożarowe – hydranty, tryskacze, SUGi (itp.) dla pomieszczeń wrażliwych 

(UPS, serwerownie) 

d) Systemy nieprzerwanych dostaw energii – UPS – dla sieci gwarantowanej 

e) Instalacja elektryczna (przyłącze energetyczne i instalacje wewnętrzne) 

f) Instalacja logiczna (na potrzeby ww. systemów: alarm, itp.) 

g) System zabezpieczenia DDD – system ochrony przed szkodnikami – pułapki, lampy, lepy, 

sygnalizatory (mechaniczne i elektryczne) 

h) Instalacja wodno-kanalizacyjna. 

5.7 Infrastruktura IT. 

a) Monitoring wizyjny 

b) Sieć Wi-Fi 

c) Sieć szkieletowa bazująca na kablach typu skrętka i światłowodach 

d) Serwerownie – 2 pomieszczenia 

e) Punkty dystrybucyjne 

f) Sieć strukturalna do użytkowników końcowych. 

5.8 Rozważenie możliwości wykorzystania OZE. 

 

 


