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Projekt w skrócie
Budynek Goeppert - Mayer

Budynek

Lokalizacja:
ul. Konduktorska 33, Katowice
Całkowita powierzchnia najmu brutto: 7300 m2
Powierzchnia piętra brutto:
1168 m2
Ilość kondygnacji naziemnych:
7
Ilość kondygnacji podziemnych:
1 (garaż podziemny)
Ilość miejsc parkingowych
podziemnych:
111 miejsc
Ilość miejsc parkingowych
naziemnych:
46 miejsc
Całkowita ilość miejsca parkingowych
podziemnych w kompleksie:
357 miejsc
Całkowita ilość miejsca parkingowych
naziemnych w kompleksie:
792
Stan projektu:
Oddany do użytkowania w
sierpniu 2012
Certyfikat:
BREEAM Outstanding
Projektant:
Group Arch Sp. z o.o.,
Tumas Radzyński Architekci Sp.j.
Generalny wykonawca:
Spec Bau Polska Sp. z o.o.,
Budus Sp. z o.o.

Lokalizacja:
ul. Konduktorska , Katowice
Całkowita powierzchnia najmu brutto: 7500 m2
Powierzchnia piętra brutto:
1100 m2
Ilość kondygnacji naziemnych:
7
Ilość kondygnacji podziemnych:
1 (garaż podziemny)
Ilość miejsc parkingowych
podziemnych:
80 miejsc
Ilość miejsc parkingowych
naziemnych:
46 miejsc
Całkowita ilość miejsca parkingowych
podziemnych w kompleksie:
357 miejsc
Całkowita ilość miejsca parkingowych
naziemnych w kompleksie:
792
Stan projektu:
Planowany (grudzień 2015)
Certyfikat:
Planowany
Projektant:
Group Arch Sp. z o.o., Bauren
Piotr Renke,

Budynek Stern

Część 1 – Informacje ogólne
1.1 Plan przekształcenia północnej części miasta zrównoważone budownictwo
1.2 Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja:
ul. Konduktorska 35, Katowice
Całkowita powierzchnia najmu brutto: 7500 m2
Powierzchnia piętra brutto:
1100 m2
Ilość kondygnacji naziemnych:
7
Ilość kondygnacji podziemnych:
1 (garaż podziemny)
Ilość miejsc parkingowych
podziemnych:
74 miejsc
Ilość miejsc parkingowych
naziemnych:
48 miejsc
Całkowita ilość miejsca parkingowych
podziemnych w kompleksie:
357 miejsc
Całkowita ilość miejsca parkingowych
naziemnych w kompleksie:
792
Stan projektu:
Ukończony
Certyfikat:
W trakcie certyfikacji BREEAM
Projektant:
Group Arch Sp. z o.o.
Generalny wykonawca:
Spec Bau Polska Sp. z o.o.

Budynek Alder
Lokalizacja:
ul. Konduktorska 33, Katowice
Całkowita powierzchnia najmu brutto: 7500 m2
Powierzchnia piętra brutto:
1100 m2
Ilość kondygnacji naziemnych:
7
Ilość kondygnacji podziemnych:
1 (garaż podziemny)
Ilość miejsc parkingowych
podziemnych:
92 miejsc
Ilość miejsc parkingowych
naziemnych:
43 miejsc
Całkowita ilość miejsca parkingowych
podziemnych w kompleksie:
357 miejsc
Całkowita ilość miejsca parkingowych
naziemnych w kompleksie:
792
Stan projektu:
W budowie (październik 2014)
Certyfikat:
W trakcie certyfikacji BREEAM
Projektant:
Group Arch Sp. z o.o.
Generalny wykonawca:
Spec Bau Polska Sp. z o.o.,

Bloch

Spis treści
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CZĘŚĆ 1 – INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Plan przekształcenia północnej części miasta – zrównoważone
budownictwo
Proekologicznie i energooszczędnie – to kierunek zagospodarowania 40 hektarowej przestrzeni miejskiej zlokalizowanej
zaledwie 2 km od centrum Katowic. Górnośląski Park Przemysłowy opiera się w swoich działaniach na idei ECO i SMART
CITY, czyli wykorzystywaniu innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań inżynieryjno-infrastrukturalnych, co w efekcie
prowadzić będzie do utworzenia na rewitalizowanych terenach poprzemysłowych, na wzór skandynawskiej SymbioCity,
nowoczesnej eko-dzielnicy.
Już dzisiaj, kilka tysięcy energooszczędnej powierzchni biurowej, sale konferencyjne, miejsca parkingowe
w nowoczesnym kompleksie GPP Business Park, dedykowanym dla najbardziej wymagających
i świadomych klientów, głównie z obszarów BPO/SSC/IT/R&D.

GPP Business Park

zrównoważony kompleks biurowy

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, jak wiele rzeczy ma swoje plusy i minusy. Najważniejszym atutem jest
możliwość ekspansji inwestycyjnej, która w warunkach miejskich ograniczona jest istniejącą zabudową. To
właśnie dlatego tereny inwestycyjne cieszą się dużym zainteresowaniem rozwojowych firm. Obecnie na terenie
GPP pracuje ponad 2000 osób. We wrześniu liczba ta wzrośnie o kolejne 800-900 osób. W 2015 roku
powstanie kolejny budynek, w którym pracować będzie kolejne 800 – 900 osób ,razem daje nam to prawie 4000
osób. Najbliższa perspektywa inwestycyjna oprócz budynku nr 4 „Bloch" to hotel i część rekreacyjne. W
długoterminowym okresie liczymy na kilkukrotnie większą liczbę ludzi, która związana będzie z rozwojem nowej
dzielnicy miasta.

CZĘŚĆ 1 – INFORMACJE OGÓLNE
1.2 Lokalizacja
KATOWICE 40-155
UL. KONDUKTORSKA
DZIELNICA WEŁNOWIEC

BUDYNEK GOEPPERT-MAYER

BUDYNEK STERN

BUDYNEK ALDER

BUDYNEK BLOCH

Górnośląski Park
Przemysłowy
ul. Konduktorska 33
40-155 Katowice
Tel.: +48 32 781 20 00
e-mail: gpp@gppkatowice.pl

Górnośląski Park
Przemysłowy
ul. Konduktorska
40-155 Katowice
Tel.: +48 32 781 20 00
e-mail: gpp@gppkatowice.pl

Górnośląski Park
Przemysłowy
ul. Konduktorska
40-155 Katowice
Tel.: +48 32 781 20 00
e-mail: gpp@gppkatowice.pl

Górnośląski Park
Przemysłowy
ul. Konduktorska
40-155 Katowice
Tel.: +48 32 781 20 00
e-mail: gpp@gppkatowice.pl

SIEDZIBA
Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Konduktorska 39A (zarząd)
ul. Konduktorska 33 (korespondencja)
40-155 Katowice
Tel.: +48 32 781 20 00
e-mail: gpp@gppkatowice.pl

Katowice
•
•
•
•
•
•

300 tys. mieszkańców
centrum Śląsko-Zagłębiowskiej metropolii
z 2 mln mieszkańców
kapitał ludzki regionu to ponad 4,6 mln mieszkańców
w promieniu 150 km znajdują się 3 międzynarodowe lotniska: lotnisko
w Pyrzowicach, Balicach, Ostravie
prawie 200 tys. studentów w regionie z czego 80 tys. w Katowicach
40 tys. podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Katowicach z czego 1000 z kapitałem zagranicznym;
najwięksi gracze to: Rockwell Automation, Unilever, mentor Graphics, Steria, Ernst&Young, Deloitte,
PriceWaterhouseCoopers, KPMG, CapGemini, Display Link, IBM)

Transport
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

34 km do Międzynarodowego Partu lotniczego Katowice Pyrzowice (30 minut)
4 km do Autostrady A4 (15 minut)
2,5 km do Centrum Katowice (10 minut)
2,0 km do Drogowej Trasy Średnicowej
1,7 km do „Spodka”
500 m do Med. Korfantego i najbliższego przystanku tramwajowego
przystanek tramwajowy linii 16 i 13
10 m do przystanku autobusowego
przystanek autobusowy linii 193 jeżdżącej na trasie Park Przemysłowy – Osiedle Witosa przez Katowice Plac
Wolności
w odległości 700 m od GPP Business Park znajduje się przystanek autobusowy linii 5, 27, 43, 119, 133, 170, 193,
662, 860 zapewniających komunikację do miejsc takich jak Wojkowice, Grodziec, Czeladź, Gołonóg, Będzin,
Dąbrowa Górnicza, Tarnowskie Góry, Piekary, Świerklaniec, Pszczelnik, Siemianowice Śląskie.
W planach miejskich na lata 2013-2020 przewidziano budowę dwupasmowej drogi krajowej zwanej Północną
Obwodnicą Katowic. Nowa droga jest zlokalizowana 150m od GPP i ma zaprojektowany zjazd na ul.
Konduktorską.

Udogodnienia
•
•
•

najbliższe hotele: Best Western (5 minut), hotel Angelo 5 minut), Hotel Qubus (5 minut), hotel Novotel (7 minut),
hotel Monopol i Diament (10 minut),
najbliższe centrum medyczne: LUX MED. (5 minut)
najbliższe banki: PeKaO S.A. (5 minut), Citi Bank (7 minut), PKO BP (10 minut)

CZĘŚĆ 2 – ARCHITEKTURA
2.1 Rzuty powierzchni
Budynek Goeppert-Mayer
1

3

2

RZUT 1 – PARTER
• Biura przeznaczone do wynajmu / wynajmowane: 16m2, 25m2, 35m2
• Sale konferencyjne 2 x 80 osób (max 100 osób), 1 x 10 osób (max 12 osób)
• Restauracja „Bazylia” z salą konsumpcyjną na 70 osób
RZUT 2 – PIERWSZE PIETRO
• Układ korytarzowy
• Powierzchnia najmu netto 950m2,
• Najmniejsze biuro 25m2
• Wspólny aneks kuchenny i serwerownia
• Współczynnik powierzchni wspólnych - 18%
RZUT 3 – PIĘTRA 2-6
• Powierzchnie w układzie open space
• Możliwe konfiguracje (powierzchnie najmu netto) 1080m2, 540m2, 270m2
• Współczynnik powierzchni wspólnych – 8%

CZĘŚĆ 2 – ARCHITEKTURA
Budynek Stern
1

2

RUT 1 i RZUT 3 – możliwości najmu typowego piętra biurowego, w sumie na piętro -1014m2
RZUT 2 i rzut 4 – możliwości najmu poszczególnych części parteru z przeznaczeniem na usługi

Budynek Alder i Bloch
3

4

CZĘŚĆ 2 – ARCHITEKTURA

PRZEKRÓJ POWIERZCHNI
BIUROWEJ
H=2,7

H=2,3

CZĘŚĆ 2 – ARCHITEKTURA
2.2 Ściany działowe

Objaśnienia

2.2.1 ściany gipsowo-kartonowe i przeszklenia
B.Ściana 35 dB EI60

A.Ściana 26dB EI30
| G-M, S, A, B

●(132m / piętro)

| G-M, S, A, B

2

Płyta kartonowo gipsowa 2 x 25
mm
z
wypełniona
wełną
mineralna o grubości 50 mm.
Montowane od stropu do podłogi
podniesionej a wzdłuż korytarza
do blendy wychodzącej ze stropu
sufitu. Izolacja dźwiękochłonna
R’A1=
26dB
(35).
Ściany
stosowane
do
wydzielenia
mniejszych
powierzchni
biurowych na open space.

●

C.Przeszklenie 26dB bez
ognioodporności |G-M, S, A, B

C.Przeszklenie 26dB EI 60

●

Płyta kartonowo gipsowa 2 x 25
mm
z
wypełniona
wełną
mineralna o grubości 50 mm.
Montowane od stropu do stropu a
wzdłuż korytarza do blendy
wychodzącej ze stropu sufitu.
Izolacja dźwiękochłonna R’A1=
35dB. Ściany stosowane do
wydzielenia
mniejszych
powierzchni biurowych na open
space
o
szczególnym
wymaganiach dźwiękochłonnych

|G-M, S, A, B

●

Ściana szklana na profilu
aluminiowym EI30 prowadzona od
stronu do stropu.

G-M
Wyposażenie
w budynku Goeppert-Mayer
S
Wyposażenie
w budynku Stern
A
Wyposażenie
w budynku Alder
B
Wyposażenie
w budynku Bloch
● – Standard/pietro
(….) – ilość w standardzie
● – Poza standardem

2.2.3. Ściana przesuwna dźwiękoszczelna „DORMA” | G-M

●

Ściany przesuwne wraz z
wydzieleniem akustycznym ponad
poziomem
sufitu
oraz
systemowymi
elementami
uzupełniającymi Variflex 100k
(kolor szary)

2.2.4 Ściana do WC w centrum konferencyjnym „ALSANIT”
| G-M, S, A, B

●
Panele ścienne w sanitariatach
w
centrum
konferencyjnym
wykonane z wodoodpornego
laminatu HPL lub twardych płyt
wiórowych pokrytych żywica
melaminową i aluminiowych profili
anodowanych lub lakierowanych.

CZĘŚĆ 2 – ARCHITEKTURA
2.3 Sufity
2.3.1 Sufit w salach konferencyjnych „ECOPHON”

| G-M

●

2.3.2 Sufit w biurach „ROCKFON TROPIC”| G-M

Sufity podwieszone o konstrukcji
metalowej
z
wypełnieniem
płytami z wełny SZKLANEJ
Ecophon Focus DG FR 120X120 cm wraz z dodatkową
pod konstrukcją w miejscach
różnic
poziomów
oraz
wzmocnieniami
wokół
wyposażenia
oraz
listwami
startowym.

●

2.3.3. Sufit w biurach „ROCKFON TROPIC” ”| S, A, B

Płyty sufitowe o wymiarach 600 x
600 mm w kolorze białym ze
współczynnikiem pochłaniania
dźwięku wynoszącym aW=0,95 wełna skalna, niepalna o
temperaturze topnienia włókien
powyżej 1000°C. Krawędź typu
M

●

Sufity podwieszone o konstrukcji
metalowej z wypełnieniem
płytami z wełny mineralnej np.
Rockfon Tropic E- 60x60 cm
wraz z dodatkową podkonstrukcja w miejscach różnić
poziomów oraz wzmocnieniami
wokół wyposażenia oraz listwami
startowym. Współczynnik
pochłaniania dźwięki aW=0,95.

2.4 Drzwi wewnętrzne
2.4.1 Drzwi wejściowe na piętrze „ALUPROF” | G-M, S, A, B
(4szt. / piętro)

●

Drzwi przeszklone na profilu
aluminiowym
o
odporności
ogniowej EI60. System MB 78EI

2.4.2. Drzwi do biur „PORTA ” | G-M, S, A, B

● (6 szt. / piętro)

Drzwi o standardowej wysokości
200 cm z fornirem klon 1 w opcji
podstawowej. Zawiasy ze stali
nierdzewnej 3szt, kratki ze stali
nierdzewnej, klamki ze stali
nierdzewnej, płyta wiórowa
otworowana

2.4.3 Drzwi w sanitariatach „PORTA”
S, A, B

| G-M,

●
Drzwi o standardowej wysokości
200 cm z okleiną CPL HQ w
opcji podstawowej -- - -----zawiasy ze stali nierdzewnej 3szt
-kratki ze stali nierdzewnej
-klamki ze stali nierdzewnej
-płyta wiórowa otworowana

CZĘŚĆ 2 – ARCHITEKTURA
2.4.4. Drzwi do serwerowni „PORTA”

| G-M, S, A, B

●

Samozamykacze o standardzie w
kolorystyce zgodnej z klamkami i
okuciami, o wysokiej żywotności i
wydłużonej gwarancji.
Ognioodporność EI30

2.4.5 Drzwi do rozdzielni „MERCOR”

| G-M, S, A, B

●

2.4.6 Drzwi przeszklone w biurach „ALUPROF” | G-M, S, A , B

Drzwi stalowe przeznaczone do
pomieszczeń technicznych typu
rozdzielnia o odporności
ogniowej EI30

●

Drzwi przeszklone na profilach
aluminiowych o akustyce 45dB.
Klamki ze stali nierdzewnej.
System MB 70

2.5 Okna
2.5.1 Stolarka okienna i szyby „ALUPROF

| G-M, S, A, B

●

Z uwagi na charakter budynku
i pracy w obiekcie wykonano okna
z
podwyższoną
izolacją
akustyczną. W ramach okien
zastosowano okna z okuciami,
klasy
wyższej,
rozwieralnouchylnymi. System fasad i okien
szklanych z profili „ciepłych” Aluprof
MB 70 Hi, trzyszybowe, wypełnione
gazem o najwyższym na rynku
współczynniku U=0,5 W/m2K w
standardzie
izolacyjności
zapewniającym
średni
współczynnik przenikania ciepła dla
całego okna nieprzekraczający
1 W/m2K.

2.5.2.Rolety tekstylne wewnętrzne

| G-M

●

Rolety wewnętrzne wykonane na
elewacji północnej.

2.5.3 Żaluzje zewnętrzne „SELT”

| G-M, S, A, B

●

Żaluzje zabudowane w elewacji z
kompletnym wyposażeniem –
sterowanie centralne i automatyka
ze stacji pogodowej zintegrowane z
systemem BMS i systemem
sterowania
oświetleniem.
Dodatkowo możliwe sterowanie
każdą grupą żaluzji w ramach
jednego pomieszczenia za pomocą
zadajników.
System
żaluzji
zewnętrznych wykonany dla trzech
fasad: wschodniej, zachodniej,
południowej.

CZĘŚĆ 2 – ARCHITEKTURA
2.6 Wykładzina
2.6.1 Wykładzina w biurach „MODULYSS”
G-M, S, A , B

|
2.6.2 Wykładzina do serwerowni

●

| G-M, S, A, B

●

| G-M, S, A, B
Wykładzina firmy
Modulyss serii First
Lines, pętelkowa o
niskim
runie.
Wybrana
kolorystyka
wykładzin
grafitowa
z
paskami w kolorze
czerwonym First
Lines
966*.
Dodatkowo
zastosowano
cokoliki
firmy
Dollken

Posadzka
antystatyczna z
taśmą do wpięcia
uziemienia w
serwerowni

2.7 Oprawy oświetleniowe
2.7.1 Oprawa w biurach

2.6.3 Wykładzina „POLIFROL” PCV homogeniczna

| G-M, S, A, B

●

W budynku
Goeppert-Mayer:
Zumtobel oprawa
rastrowa typu FEC
2 4x14W z
modułem dali. W
pozostałych
budynkach:
oprawa LED

2.7.2. Oprawa na korytarzu

| G-M, S, A, B

●

Zumtobel, FD1000,
1x26W, z modułem
dali 2,3 LED

●
Wykładzina przeznaczona do
aneksów kuchennych

CZĘŚĆ 2 – ARCHITEKTURA
2.8 Inne elementy wykończenia
2.8.1 Podłoga podniesiona „WAPEX”
| G-M, S, A, B

2.8.2 Belka grzewczo – chłodząca „SWEGON”

●
Podłoga
podniesiona firmy
Wapex o
wymiarach
600x600x38mm o
wysokości
podniesienia 130
mm.

2.8.4 Instalacja hydrantowa
G-M, S, A, B

●

| G-M, S, A, B

●

2.8.3 Nawiewnik powietrza

Urządzenie
grzewczochłodzące
indukcyjne
podsufitowe. Niski
poziom
hałasu.
Wysoki
stopień
zmieszania
powietrza
obiegowego
ze
świeżym
(współczynnik
indukcji
na
poziomie 3-5).

|
2.8.5 Gaśnica

| G-M, S, A, B

●

| G-M, S, A, B

●

Anemostaty służą do wentylacji
pomieszczenia

2.8.6 Samozamykacz

| G-M, S, A, B

●

Urządzenia ze stali lakierowanej.

2.8.7 Zadajniki temperatury | G-M, S, A, B

●

2.8.8 Panele sterujące żaluzjami i oświetleniem

Zadajnik
temperatury
pozwala na
regulację
temperatury +/- 2
stopnie. Zadajniki
w Alder i Stern
będą miały innych
wygląd. Będą to
zadajniki z
wyświetlaczem

| G-M, S, A, B

2.8.11 Wywiewniki powietrza „SWEGON”

●
Oprawa z plexii
LED - 8W

2.8.13 Farba „TIKKURILA”
G-M, S, A, B

●

Ściany
zewnętrzne
po
wewnętrznej
stronie
oraz
wszystkie
ściany
działowe
malowane są na biało. Ściana
trzonu technicznego w budynku
Goeppert-Mayer
ma
kolor
czerwony, w budynku Stern kolor
czarny w budynku Alder kolor
biały .

2.8.9 Instalacja alarmowa „W2”

Zadajniki
umożliwiające
przejście między 3
scenami
świetlnymi (500lx,
375 lx, 250 lx)

2.8.10 znaczenie wyjścia ewakuacyjnego „AWEX” |
G-M, S, A, B

●

| G-M, S, A , B

●

2.8.14 Odbijniki

| G-M, S, A, B

●

Gumowy odbojnik
montowany przy
drzwiach

●

Syganlizator akustyczny SA-K5 w
ramach SAP (Systemu Automatyki
Pożarowej)

2.8.12 Nawiewnik / wywiewnik powietrza

Urządzenia
służące
do
wentylacji
pomieszczeń
charakteryzujące
się
niskim
poziomem hałasu.
|

| G-M, S, A, B

| G-M, S, A, B

●

Urządzenie służące na nawiewania
i
wywiewania
powietrza
z
pomieszczenia czyli do jego
wentylacji.

2.8.15 Parapety

| G-M, S, A, B

●

W
budynku
Goeppert-Mayer
parapety granitowe o grubości 3
cm, w budynku Alder i Stern o
grubości 2 cm

2.8.16 Chłodzenie dodatkowe
| G-M, S, A, B

2.8.17 Ogniowe blendy korytarzowe

●
Przykładowy
klimatyzator do
serweroni

2.8.19 Okucia drzwiowe „ECOSHULTE” i
samozamykacze metalowe
| G-M, S, A, B

●
Stolarka stalowa
wewnętrzna Lak.
Kolor - RAL
9007
matowy,
klamki ze stali
nierdzewnej
samozamykacze
metalowe.

W budynku Stern i Alder
blendy nie są
ognioodporne

| G-M, S, A, B

●

2.8.18 Panele elewacyjne „RAYNOBOND”

| G-M, S, A, B

●

Panele
elewacyjne
na
podkonstrukcji
aluminiowej
i
konsolach
aluminiowych
z wypełnieniem wełną mineralną gr.
20 cm ( 10+10 cm na zakładkę)
oraz uwzględnieniem kompensacji
odkształceń termicznych

CZĘŚĆ 2 – ARCHITEKTURA
2.9 Wyposażenie i wykończenie sanitariatów
Elektroniczna bateria
GEBERIT.
Z mieszaczem i pokrętłem.
Zasilanie bateryjne
| G-M, S, A, B

●

Pisuar spłukiwany radarowo
Roca PISUAR EURET z
dopływem z tyłu
| G-M, S, A , B

●

●

Urządzenia sanitarne na elemencie
montażowym
umywalka
podblatowa Roca NEO SELENE
| G-M, S, A, B

Pojemnościowy , elektryczny
podgrzewacz wody
| G-M

●, S, A , B

Ubikacja Roca
| G-M, S, A , B

●

●

Podajnik na papier firmy
Merida
| G-M, S, A , B

| G-M, S, A, B

●

Zabudowa
| G-M, S, A , B

Dozownik do mydła w płynie ze
stali nierdzewnej MERIDA

Płytki do sanitariatów Imola
Koshi
| G-M, S, A, B

●

Lustro

●

uchylne

| G-M, S, A, B

prostokątne

●

Elektryczna suszarka do rąk ze
stali nierdzewnej firmy Merida
| G-M, S, A, B

Tapeta w
VESCOM
| G-M, S, A, B

●

sanitariatach

●

firmy

Przyciski spłukujący w
kolorze matowego chromu
firmy Geberit
| G-M, S, A , B

| G-M, S, A , B

●

Umywalka dla
niepełnosprawnych ROCA na
stelażu GEBERIT
| G-M, S, A , B

Poręcz ścienna łukowa uchylna
ze stali nierdzewnej

●

Ustęp dla niepełnosprawnych
Urządzenia
sanitarne
na
elemencie montażowym - ustęp
dla niepełnosprawnych wiszący,
lejowy Roca z deska sedesową
DESKA SEDESOWA ACCES
BIAŁA na stelażu np. GEBERIT
DUOFIX WC DO SIGMA | G-M,
S, A, B

Elektroniczny
odświeżacz
powietrza
SELECT
z programatorem. Obudowa
z tworzywa sztucznego
| G-M, S, A , B

●

●

Kosz z uchylna pokrywa
MERIDA STELLA, stal matowa
| G-M, S, A, B

●

●
2.10 Instalacje słaboprądowe

2.10.1 Kontrola dostępu „| G-M, S, A , B

●

Klawiatura z
czytnikiem kontroli
dostępu, GE
security

2.10.2 Kameral telewizyjna przemysłowa: | G-M, S, A, B

●

Kamera cyfrowa

Lustro 4 mm wklejane pomiędzy
kafle
| G-M, S, A , B

●

Wieszak ze stali nierdzewnej np.
MERIDA.
| G-M, S, A , B

●

2.11 Instalacje silnoprądowe
2.11.1 Kaseta podłogowa „KONTAKT SIMON | G-M, S, A , B

●

2.11.2 Gniazda „KONTAKT SIMON” Premium54 | G-M, S, A, B

Uzbrojenie:
4x230V
4xgn. Komputerowe
4xgm. Logiczne
W standardzie 60 szt. piętro

●

2.11.3 Podgrzewcz do wody „Stiebel Eltron” | G-M

●, S, A, B

Pojemnościowy podgrzewacz wody
Stiebel Eltron

2.12 Czujniki
Wskaźnika
zadziałania
systemu SAP,
ESSER
| G-M, S, A, B

Czujnik obecności Zumtobel,
ED-SENS
| G-M, S, A, B

Czujnik ruchu THEBEN do
kuchni
| G-M, S, A, B

●

Czujnik
sygnalizacji
optycznej pożaru
ESSER
| G-M, S, A, B

| G-M, S, A, B

THEBEN

do

●

●

Oświetlenie
awaryjna firmy
AVOX, typ
LOVATO P
| G-M, S, A, B

●

Czujnik ruchu
sanitariatów

●

●

System przyzywowy firmy ABB
Signal
| G-M, S, A v

●

CZĘŚĆ 3 - TECHNOLOGIA KTÓRA POZWALA ZMNIEJSZYĆ KOSZTY
MEDIÓW O 60%
3.1 Trigerenacja i zasilanie | G-M, S,A,B●
Kompleks GPP Business Park jest pionierem w zakresie budynków zrównoważonych energetycznie. Wyposażony jest w dwa źródła zasilania
z dwóch różnych Głównych Punktów Zasilających oraz dodatkowo w system trigeneracji. Dwa główne zewnętrzne transformatory
zlokalizowane są przy stacji ochrony fizycznej przy wjeździe na teren GPP. Z głównych urządzeń zewnętrznych prowadzona jest instalacja
kablowa do budynków, z których każdy posiada po dwa transformatory wewnętrzne (1250kVA), zlokalizowane na poziomie -1.
W obiekcie zastosowano nowatorski system trigeneracji, który wykorzystywany jest do zaspokojenia całkowitych potrzeb energetycznych
obiektu. Zaletami zastosowania trigeneracji jest m.in. ograniczenie strat związanych z transportem nośników energii, oszczędność zużycia
energii oraz bardzo niska emisja zanieczyszczeń. Zastosowany system trigeneracji jest w stanie wyprodukować rocznie ponad 1 547 MWh
energii elektrycznej, co w zupełności zaspokaja potrzeby obiektu. Trigeneracja (z ang. Trigeneration) polega na jednoczesnej produkcji
energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodniczej. Podstawą dla systemu Trigeneracyjnego są dwa główne urządzenia (silnik gazowy oraz
absorpcyjny agregat wody lodowej). Oprócz produkcji energii elektrycznej system generuje zasilanie dla grzania i chłodzenia budynku. W razie
ewentualnych awarii system automatycznie przepina się na jedno ze źródeł zasilania z sieci, dla funkcji chłodzenia uruchamiane zostają
agregaty sprężarkowe, dla funkcji grzania kocioł grzewczy.
Producentem zastosowanego systemu trigeneracji jest firma VIESSMANN.

3.2 HVAC | G-M, S, A, B ●
System klimatyzacji obiektu, zapewniający optymalizowanie kosztów zużycia energii. Sterowanie zintegrowane z systemem BMS
współpracującym ze stacją pogodową, systemem żaluzji zewnętrznych, z systemem kontroli oświetlenia dziennego i sztucznego oraz
z systemem obecności – automatyczne zarządzanie minimalizacją zużycia energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej przy czynnościach
osuszania i nawilżania.
Wentylacja
Centrale wentylacyjne Swegon GOLD z wbudowanym układem sterowania z pełnym wyposażeniem i osprzętem umożliwiającym pełną
automatyczną pracę układów i wyposażone w kompletne, wymagane dla AKPiA (aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka) zintegrowane
w BMS, z funkcjami monitoringu i sterowania, centralnie umieszczone czujniki temperatury i wilgotności. Umożliwia to analizę poziomu
stężenia CO2 na każdym z pięter oraz odcięcie dopływu świeżego powietrza i utrzymanie temperatury dyżurnej dla pomieszczeń, w których
nie będzie wykonywana żadna praca. Centralne nawilżanie powietrza nawilżaczem wodnym zapewnia wilgotność w optymalnym przedziale
40% - 60%. Rozprowadzenie powietrza następuje w ramach jednej strefy systemem belek indukcyjnych marki SWEGON (tzw. belki grzewczo
chłodzące) .
Klimatyzacja
Wszystkie pomieszczenia oprócz kuchni i sanitariatów są klimatyzowane. System klimatyzacji obiektu, zapewniający optymalizowanie kosztów
zużycia energii. Sterowanie zintegrowane z systemem BMS. Utrzymywanie wysokiej temperatury czynnika chłodniczego w systemie belek
indukcyjnych i agregacie wody lodowej – temperatura dostosowywana do warunków zewnętrznych. Centrale wentylacyjne
z oprogramowaniem Swegon Gold lub równoważne, kompletne ze sterowaniem wraz z systemem „Wise” oraz pełnym wyposażeniem
i osprzętem umożliwiającym pełną automatyczną pracę układów i wyposażone w kompletne wymagane dla AKPiA (aparatura kontrolnopomiarowa i automatyka) zintegrowane w BMS, z funkcjami monitoringu i sterowania. System zawiera, zintegrowane ze sobą, centralnie
umieszczone czujniki temperatury i wilgotności. Umożliwia to analizę poziomu CO2 na każdym z pięter oraz odcięcie dopływu świeżego
powietrza oraz utrzymanie temperatury dyżurnej dla pomieszczeń, w których nie będzie wykonywana żadna praca. Centralna kontrola
powietrza zapewnia minimum 40% wilgotności. Rozprowadzenie powietrza będzie występowało w ramach jednej strefy systemem
klimakonwektorów indukcyjnych marki SWEGON (tzw. belki grzewczo chłodzące). Planowane zawory przeciwpożarowe ( wg aranżacji
najemcy) lub kanał zbiorczy wywiewny i rastry w sufitach podwieszanych. Współczynnik wymiany powietrza 35m3/osobę/godzinę.

3.3 Oświetlenie | G-M, S, A, B ●
Budynek jest wyposażony w energooszczędny system sterowania oświetleniem naturalnym i sztucznym LITENET oraz oprawy oświetleniowe
ZUMTOBELL FEC2 B ADV 4x14W M600 LED o bardzo wysokiej sprawności, wyposażone w świetlówki T5. Głowica heliometryczna
umieszczona na dachu budynku mierzy ilość światła naturalnego oraz kierunek padania promieni słonecznych. System automatycznie
rozjaśnia lub ściemnia oświetlenie w budynku w zależności od warunków panujących na zewnątrz. Ponadto system zarządza żaluzjami w celu
ograniczenia tzw. przykrych olśnień słonecznych w sytuacji, kiedy słońce świeci bezpośrednio na elewację. System sterowania wyposażony
jest również w czujniki obecności, które automatycznie wyłączają oświetlenie w sytuacji, kiedy w pomieszczeniu nie znajduje się żadna osoba.

System LITENET zapewnia natężenie oświetlenia na poziomie 500lx na stanowiskach pracy. Zastosowanie powyższych rozwiązań ogranicza
zużycie energii elektrycznej przeznaczonej na oświetlenie budynku od 40% do 70%. Dodatkowo Budynek posiada oświetlenie awaryjne.
Oprawy oświetleniowe są rozmieszczone ≈ 1 oprawa / 6m2.

3.4 Żaluzje zewnętrzne | G-M, S, A , B ●
Żaluzje Selt C 80 – zabudowane w elewacji z kompletnym wyposażeniem – sterowanie centralne i automatyka ze stacji pogodowej
zintegrowane z systemem BMS i systemem sterowania oświetleniem. Dodatkowo możliwe jest sterowanie każdą grupą żaluzji w ramach
jednego pomieszczenia za pomocą zadajników CIRIA. System żaluzji wykonany dla trzech fasad: wschodniej, zachodniej i południowej.

3.5 Energooszczędne windy
W budynku zamontowano trzy dźwigi firmy KONE umożliwiające komunikację pomiędzy kondygnacjami. Jeden z dźwigów jest przystosowany
do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo oraz dodatkowo komunikuje się z kondygnacją parkingu podziemnego. Prędkość nominalna
dźwigów 1,6m/s.
Technologia ograniczenia energii przez dźwigi KONE

1. Energooszczędny napęd
EcoDisc®, kompaktowy, bezreduktorowy napęd z
wolnoobrotowym silnikiem synchronicznym,
sterowanym zmienną częstotliwością zużywa dwa
razy mniej energii niż napędy tradycyjne. Jest
wyposażony w falownik wektorowy oraz ekonomiczny
system odzyskiwania energii. Nie wymaga
stosowania olejów eksploatacyjnych.

4. Opcje stand-by
Oświetlenie, sygnalizacja i wentylacja
włączone w dźwigu, z którego choćby
chwilowo nikt nie korzysta, to przyczyna
poważnych, a jednocześnie całkowicie
zbędnych kosztów. Wyłączanie czasowo
zbędnych funkcji w dźwigu zapewniają
opcje stand-by:
• automatyczne wyłączanie oświetlenia lub
wentylacji w kabinie
• samoistne przechodzenie napędu w fazę
niższego poboru mocy
• automatyczne przyciemnienie sygnalizacji
kabinowej

2. System odzyskiwania energii
Wysokowydajny system odzyskiwania energii
przetwarza energię wyzwalaną przy hamowaniu
dźwigu w energię elektryczną, którą zwraca do sieci. W
efekcie pozwala to na oszczędność 20% energii,
zużywanej przez 8-osobowy dźwig MonoSpace®.

3. Energooszczędne oświetlenie kabiny
Dźwigi KONE są wyposażone w energooszczędne
świetlówki oraz oświetlenie punktowe (LED), które
jest 10-krotnie trwalsze niż halogenowe i zużywa
80% mniej energii.

Dwie windy osobowe

Winda osobowo-towarowa

(piętro 0 do piętra 6):

(piętro -1 do piętra 6)

Udźwig
nominalny
Ilość osób

900 kg

1000 kg

12

13

Wymiary
kabiny

140x150x220 cm

110x210x220 cm

Wymiary
drzwi

90x200 cm

90x200 cm

3.6 Zbiornik na wodę deszczową | G-M●, S, A, B ●
Na terenie GPP Business Park zamontowane zostały 2 zbiorniki na wodę deszczową. Zbiorniki o pojemności 30m3 gromadzą wodę
z zielonego dachu budynku Goeppert-Mayer i Stern, która po przefiltrowaniu wraca i jest wykorzystywana do spłukiwania toalet.

3.7 BMS | G-M, S, A, B ●
Zaproponowany system składa się z zasadniczych poziomów: zarządzania, automatyki i obiektu. Każdy poziom systemu działa autonomicznie
i niezależnie od następnego, wyższego poziomu. Ułatwia to rozruch i zapewnia minimalne czasy przestoju w razie awarii. System automatyki
budynków EC-NetAX jest opartym na Niagara Framework rozwiązaniem, które zapewnia pełne sterowanie przez Internet, rozproszoną
architekturę i dostęp do systemu automatyki w czasie rzeczywistym. Posiada wbudowane zasoby do zaawansowanej obsługi usług aplikacji
WEB, dzięki którym można za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca, w czasie rzeczywistym odczytywać informacje o stanie
instalacji, wysyłać polecenia, reagować na alarmy itp. Poziom zarządzania służy do nadrzędnego zarządzania i sterowania instalacją.
Obejmuje wizualizację procesu, analizę danych, a także wymianę danych z urządzeniami i programami innych producentów (oprogramowanie
do dalszej analizy danych). Komunikacja na tym poziomie realizowana jest we wszystkich kierunkach, za pośrednictwem sieci i połączeń
bezpośrednich. Przewiduje się zastosowanie dwóch stacji roboczych. Jedna zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu obsługi technicznej
obsługiwać będzie wszystkie instalacje, druga dla potrzeb ochrony jedynie z najważniejszymi alarmami systemu zlokalizowana będzie na
stanowisku firmy ochroniarskiej. Oprócz tego projektuje się tablicę synoptyczną z dynamicznymi grafikami aktualnego zużycia
i zapotrzebowania na media (monitor plazmowy bądź LCD umieszczony w holu głównym). Dane ze stacji operatorskich będą mogły być
przesyłane również na podłączone bezpośrednio do nich drukarki. Poziom automatyki obejmuje aktualne i przyszłe generacje sterowników
DDC przeznaczone do autonomicznego sterowania poszczególnymi urządzeniami technologicznymi instalacji. Zastosowane zostaną
swobodnie konfigurowalne sterowniki systemu serii ECB. Poziom obiektu obejmuje automatykę całych stref oraz pojedynczych pomieszczeń
do autonomicznej regulacji parametrów. Przewiduje się indywidualną kontrolę parametrów oraz rozliczanie wszystkich mediów w strefach
najemców.

CZĘŚĆ 4 SYSTEM TELEINFORMATYCZNY
| G-M, S, A, B

●

Na terenie Górnośląskiego Parku Przemysłowego funkcjonuje kilku różnych operatorów: ATM, Orange, Netia, 3S.. Są to przyłącza
światłowodowe położone w szachtach z serwerowni, która znajduje się w garaży podziemnym budynku, do każdego piętra. Zarządcą
infrastruktury IT na terenie GPP jest firma ATM.
Do budynku doprowadzony są 2 łącza światłowodowe głosowe NETII + 1 łącze światłowodowe DATA; finalizujemy na dodatkowe łącze
bezprzewodowe DATA z innym dostawcą.
Kolejnym operatorem jest TP SA – łącze doprowadzone na potrzeby jednego z Najemców. Trwają przygotowania do budowy łącza przez
telekomunikację kolejową (Udzieliliśmy pisemnej zgody na wyjście do naszej serwerowni)
Istnieje możliwość dzierżawy powierzchni na dachu budynku pod montaż anteny. Dzierżawa jest odpłatna podobnie jak korzystanie z kanałów
teletechnicznych należących do Górnośląskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
Każdy Klient ma możliwość skorzystania z usług teleinformatycznych zgodnie z cennikiem usług obowiązującym na terenie Górnośląskiego
Parku Przemysłowego. Usługi są świadczone w oparciu o naszą infrastruktorę (2 centrale SIMENS oraz urządzenia sieciowe) i polegają na
udostępnianiu telefonów z numerami zewnętrznymi oraz łącz Internetowych symetrycznych o gwarantowanym przesyle z możliwością
korzystani z całego łącza w miarę możliwości. Rozmowy wewnętrzne Parku są bezpłatne. Zasady korzystania z usług teletechnicznych
opisuje odrębna umowa. Opłatom podlega: aktywacja każdego gniazdka telefonicznego, internetowego, opłata za ich użytkowanie, opłata
abonamentowa za Internet oraz opłata za rozmowy telefoniczne. Ponadto opłacie podlegają wszystkie inne usługi związane z siecią
teletechniczną jak crossowanie sygnału itp.
Najemca jest zobowiązany do posiadania przynajmniej 1 linii telefonicznej z centrali GPP, która służy do kontaktu
z Wynajmującym. Rozmowy w ramach numerów wewnętrznych są bezpłatne.

CZĘŚĆ 5 BEZPIECZEŃSTWO
| G-M, S, A, B

●

W oparciu o kamery stacjonarne zainstalowano System Telewizji Dozorowej (CCTV). Zakres monitoringu obejmuje m.in.: wjazd
i wyjazd z parkingu, wejście do budynku, ciągi komunikacyjne na parterze, hole windowe na każdej kondygnacji, główne ciągi komunikacyjne
na parkingu, obserwacja terenu zewnętrznego (wzdłuż elewacji budynku).
Dla dwóch typów kamer(kamera dzień/noc, oraz kamera kolorowa, oba typy wykonane w obudowie wandaloodpornej) zaprojektowano
zastosowanie cyfrowego systemu rejestracji obrazu i dźwięku.
System Kontroli Dostępu działa w oparciu o czytniki kart magnetycznych. Będzie zamontowany na parterze, przy wejściach głównych do
modułu Najemcy oraz przy wjazdach na parking podziemny.
GPP Business Park chroniony jest przez ochronę fizyczną 24h / dobę 365 dni w roku.
W budynkach działa system automatycznego informowania i pożarze, które przesyłany jest do najbliższej jednostki straży pożarnej.

CZĘŚĆ 6 BREEAM oraz ISO 14001: 2004

●

| G-M
BREEAM
Certyfikat BREEAM (BRE Enviromental Assessment Method) to najbardziej ceniona w Europie metoda oceny budynków pod kątem ich
przyjazności dla środowiska naturalnego oraz komfortu przyszłego użytkownika, wyznaczająca jednocześnie standardy dla zrównoważonego
projektowania. Metoda została ustanowiona przez organizację Building Research Establishment (BRE) w wielkiej Brytanii w 1990 r. Ocena
„Outstanding” dla budynku Goeppert-Mayer jest najwyższą oceną dostępną w systemie BREEAM i trudno osiągalną ze względu na
konieczność wdrożenia wymagań ponadstandardowych w niemal wszystkich kategoriach. Projekt oraz budynek do certyfikacji
przygotowywała firma Buro Happold.
Każda inwestycja ubiegająca się o certyfikat BREEAM oceniana jest w 10 kategoriach: zarządzanie projektem i prowadzenie procesu budowy,
komfort użytkowników, zużycie energii, lokalizacja i transport do i z budynku, gospodarka wodno-ściekowa, wykorzystane materiały,
gospodarka odpadami, wykorzystanie terenu oraz wpływ na ekologie, ochrona przed emisją zanieczyszczeń, innowacyjność.

CZĘŚĆ 6 BREEAM oraz ISO 14001: 2004

CZĘŚĆ 6 BREEAM oraz ISO 14001: 2004
| G-M, S, A, B

●

PN EN 14001:2005 „System Zarządzania Środowiskowego” w GPP Business Park
Normy międzynarodowe dotyczące zarządzania środowiskowego mają na celu dostarczenie organizacjom elementów skutecznego systemu
zarządzania środowiskowego (EMS) , który może być zintegrowany z innymi wymogami dotyczącymi zarządzania i może pomóc organizacjom
w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych. Wdrożenie systemu ISO wymaga analizowania procesów biznesowych przez pryzmat
środowiskowy, dlatego tak ważna jest kontrola działań firmy oraz wskazywanie aspektów mogących znaczącą oddziaływać na środowisko.
W ramach wdrażanego systemu uprasza się najemców, dostawców towarów i usług oraz gości przebywających na terenie Górnośląskiego
Parku Przemysłowego (GPP) o dbałość o środowisko naturalne oraz informowanie Zarzadcę terenu o ewentualnych problemach mogących
mu zagrażać.
W związku z ISO wszystkie osoby przebywające na terenie GPP są zobowiązane do przestrzegania zasad postępowania na naszym terenie
ujęte w regulaminie oraz Instrukcji "Zasady postępowania na terenie GPP"

CZĘŚĆ 7 USŁUGI
| G-M, S, A , B

●

Usługi w GPP Business Park:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Restauracja Bazylia
Centrum konferencyjne
Usługi prawne, marketingowe i księgowe
Wirtualne biurowe
Biuro co-workingowe
Skrzynka pocztowa
Przedszkole (planowane)
Fitness (planowane)
Drobny handel detaliczny (planowany)
Usługi medyczne (planowane)
Bankomat (planowane)

CZĘŚĆ 8 – KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
| G-M, S, A , B

●

Kompleks GPP Business Park znajduje się na obszarze włączonym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co wiąże się z
możliwością uzyskania przez najemców korzyści finansowych w postaci ulg podatkowych.

25%
Zwolnienia
35%
podatkowe
45%
Koszty inwestycyjne

Duże przedsiębiorstwo
Średnie przedsiębiorstwo
Małe przedsiębiorstwo
lub

Koszt dwuletnich
wynagrodzeń

Zwolnienie z podatku dochodowego

Duże przedsiębiorstwo

250

Średnie przedsiębiorstwo

50

€10mln

€10 mln

Małe przedsiębiorstwo

10

€2mln

€2 mln

•

Warunek jeden musi zachodzić łącznie z warunkiem dwa lub trzy

Roczny obrót (drugi
warunek)

Roczny bilans(trzeci
warunek)*

€50 mln

€43 mln

lub

Zatrudnienie (pierwszy
warunek)*
oraz

Definicja przedsiębiorstwa
Zgodnie z wielkością

