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1. Wstęp do specyfikacji wymagań użytkownika 

 

Skrót Opis 

CBR Centrum Badawczo Rozwojowe 

URS Specyfikacja Wymagań Użytkownika  

(ang. User Requirement Specification) 

ISP Instalacja Słaboprądowa 

BMS Building Monitoring System 

RMS Room Monitoring System 

 

  



 
 
 

 

      2. Cel 

 

Celem niniejszej Specyfikacji Wymagań Użytkownika (URS) jest wyznaczenie wymagań 

krytycznych dotyczących ostatniego etapu budowy CBR w tym utworzenia 

kontrolowanego obszaru produkcji (Komora Laminarna) dla rozwoju technologii 

produkcji opakowań elastycznych bag in box w  atmosferze  modyfikowanej. 

 

Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie innowacji procesowej - technologii 

produkcji opakowań elastycznych bag in box w systemie atmosfery kontrolowanej. 

Pełne wdrożenie i walidacja instalacji wpisuje się w strategię rozbudowy istniejącego 

przedsiębiorstwa oraz podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa. Wiąże się to 

także ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu oraz przede 

wszystkim, ze znaczącym przedłużeniem trwałości i jakości produktu zapakowanego w 

worek bag in box. 

Niniejszy dokument stanowi podstawę do przeprowadzenia postępowania 

przetargowego mającego wyłonić instalatora komory oraz wytyczne do kwalifikacji 

wybudowanych pomieszczeń zgodnie z wymaganiami normy ISO 14644. 

 

3. Dokumentacja Referencyjna 
 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, 1954). 

z późniejszymi zmianami; 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 519, 785,898, 1089) z późniejszymi zmianami; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r., w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 



 
 
 

 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U 2004 nr: 2002 poz. 2072) z późn. zmianami; 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 

1126, z późna. Zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r .w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. 

Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity 

(Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r z późn. zm.); 

 

Normy i wytyczne 

• PN-EN ISO 14644-1:2016-03 - Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska 

kontrolowane -- Część 1: Klasyfikacja czystości powietrza; 

• PN-EN ISO 14644-2:2016-03 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska 

kontrolowane -- Część 2: Monitorowanie w celu wykazania spełnienia 



 
 
 

 

wymagania dla pomieszczenia czystego z uwagi na czystość powietrza 

w odniesieniu do stężenia cząstek; 

• PN-EN ISO 14644-1:2004 - Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska 

kontrolowane -- Część 5: obsługa; 

• PN-EN ISO 14698-1:2004 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska 

kontrolowane - Kontrola biozanieczyszczeń -- Część 1: Główne zasady i metody; 

• PN-EN ISO 14698-2:2005 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska 

kontrolowane - Kontrola biozanieczyszczeń -- Część 2: Ocena i interpretacja 

danych o biozanieczyszczeniach; 

 

4. Przegląd założeń inwestycji 

 

4.1 Bazowe parametry obiektu 

Projektowana instalacja będzie integralną częścią linii walidacyjnej do produkcji 

testowej worków bag in box w ramach prowadzonego projektu B+R przedsiębiorstwa 

BIBP Sp. z o.o. w Zatorze. 

 

W projektowanej instalacji – Komorze Laminarnej będzie umieszczona linia walidacyjna 

do produkcji testowej worków bag in box w technologii ultra clean.  W śluzach 

osobowych będzie znajdowała się niezbędna infrastruktura. Pomieszczenia muszą być 

zaprojektowane tak, aby rozmieszczenie urządzeń i aparatury było zgodne z 

zaleceniami producenta oraz zastosowanymi technologiami. 

  



 
 
 

 

4.2 Cechy funkcjonalno - użytkowe obiektu 

Celem wykonania zadania jest przystosowanie pomieszczeń zgodnie z wymaganiami 

Użytkownika oraz wytycznymi normy ISO 14644. Do zadań Wykonawcy będzie należała 

realizacja inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z zamierzeniami Zamawiającego 

odnośnie funkcjonalności pomieszczeń. Realizacja zadania będzie wiązała się z 

uwzględnieniem wszelkich niezbędnych elementów. Wszystkie czynności realizacyjne 

mają umożliwić kompletne i prawidłowe zakończenie budowy walidacyjnej linii do 

produkcji testowej worków bag in box. 

Przy określaniu zakresu realizacyjnego zadania należy przewidzieć wszelkie niezbędne 

elementy niezależnie od tego czy są one wymienione w niniejszej dokumentacji czy też 

ich konieczność zastosowania należy przewidzieć ze względu na potrzebę wynikającą  

z obiektywnych możliwości prawidłowego i kompletnego uruchomienia i użytkowania 

instalacji zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Należy przyjąć standard pomieszczeń uwzględniający warunki wymienione w niniejszej 

Specyfikacji Wymagań Użytkownika, przy szczególnym uwzględnieniu parametrów 

dopuszczających stosowanie danych materiałów bądź urządzeń odpowiednio 

zaprojektowanych warunkach użytkowania.  

4.3 Zestawienie powierzchni pomieszczeń objętych inwestycją 

Dopuszcza się zmiany wskazanych powierzchni wynikające z przyjętych rozwiązań 

technicznych, lecz niepogarszające wartości funkcjonalnych komunikacji. 

  



 
 
 

 

4.4 Funkcjonalny układ pomieszczeń obiektu 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

5. Założenia do projektowanego układu funkcjonalnego pomieszczeń Komory 

Laminarnej  

 

Ściany: 

Panele modułowe, farmaceutyczne, atest higieniczny PZH na możliwość użycia w 

obiektach służby zdrowia oraz w farmacji. 

Wykonanie: 

Poszycie: Blacha stalowa o grubości od 0,63 mm do 0,7 mm pokryta powłoką 

cynkową o grubości 7μm oraz dodatkowo poliestrową powłoką o grubości 25 μm. 

Przewodnictwo na poziomie R= 106Ω - 109Ω. Powierzchnia antystatyczna. 

Kolor: lakier w kolorze RAL 9010  

Rdzeń́: Płyta z wełny kamiennej o gęstości 110 kg m3 

Klej: poliuretanowy 

Wymiary:  

Zgodne ze specyfikacją zamówienia. Maksymalne wymiary płyt 1230 x 5000 mm.  

Uwagi: krawędź panelu zamknięta przez specjalnie zaprojektowany kształtownik 

stalowy ocynkowany. 

Panel EI 30 (obudowa dróg ewakuacyjnych)  

Maksymalna  grubość panelu systemowego: 60 mm 

 Uwagi: Dla panelu EI30, krawędź zamknięta przez specjalnie zaprojektowany  

kształtownik stalowy ocynkowany typu „omega” – z blachy 0,7 mm. 

Kształtownik wypełniony płytą ogniową oraz oklejony po obwodzie taśmą pęczniejącą. 

Na stykach wszystkich elementów montowane specjalne kształtowniki wyoblające 



 
 
 

 

(ściana -ściana, ściana - sufit oraz ściana - posadzka). System musi zagwarantować 

hermetyczność pomieszczeń  

Materiały: 

Blacha stalowa  (ocynkowana o grubości 0,7 mm pokryta lakierem w kolorze RAL 9010), 

po obwodzie przyklejona stalowa ramka systemowa (blacha 0,7 mm). Przyklejenie 

wełny kamiennej (gęstość ́110 kg/m3) pociętej w paski o szerokości 48 mm do blachy. 

W panelach systemowych istnieje możliwość poprowadzenia uniwersalnych tras 

kablowych - peszli. Panele łączą się ̨ pomiędzy sobą ̨ dedykowaną do tego złączką.̨ 

System zapewniać ́musi wyeliminowanie ostrych krawędzi w zabudowie dla wszystkich 

styków. Wszystkie połączenia na stykach zabudowy clean room, silikonowane 

specjalnym uszczelniaczem przeznaczonym dla tego typu pomieszczeń - zapewnienie 

szczelności zabudowy. 

 System ma zagwarantować zlicowanie powierzchni wszystkich elementów do grubości 

ścianek systemowych (drzwi systemowe - włącznie z ościeżnicami), pakiety szybowe, 

okienka podawcze). W ścianach należy zamontować pakiety szybowe  

o wymiarach ustalonych wspólnie z Użytkownikiem 

W ścianach zamontowane wskaźniki układu pomiaru różnicy ciśnień, temperatury 

i wilgotności pomieszczeń́ jako montowane w panel.  Dopuszcza się zastosowanie 

magnehelików jako wskaźników wartości nadciśnienia w pomieszczeniach 

Ściany zaznaczone na kolor zielony to istniejące ściany budynku, pokryte farbą 

farmaceutyczną, antystatyczną, niepylącą. Ściany nie są ujęte w zakresie inwestycji. 

  



 
 
 

 

Sufity 

Sufity systemowe dla pomieszczeń czystych clean room,  wymagany atest higieniczny 

PZH potwierdzający możliwość użycia w placówkach służby zdrowia oraz farmacji sufit 

DOWN-CLIP w rastrze 600 x 600 mm. Lampy IP65/54 umieszczone w suficie DOWN-

CLIP.   

Powierzchnia paneli, lamp i nawiewników powinny być zlicowane, tak aby zapewnić 

idealnie gładką powierzchnię. Połączenia należy uszczelnić silikonem dla pomieszczeń́ 

clean room. System musi  umożliwić ́montaż ̇nawiewników wentylacji mechanicznej. 

Sufit wyposażyć ́ w otwory rewizyjne. Otwory uszczelnione uszczelką z EPDM-u, nie 

wymagają ̨ silikonowania. Zamykanie i otwieranie odbywa się przy pomocy klucza 

technologicznego. Przykładowe wymiary otworów rewizyjnych: 600 x 600 mm.  

Drzwi 

Drzwi muszą posiadać atesty higieniczne PZH na zastosowanie w placówkach służby 

zdrowia oraz farmacji 

Śluzy osobowe 

W każdej klasie czystości,  należy zainstalować blokady krzyżowe oraz kontrolę 

dostępu.  Wszystkie układy blokad krzyżowych funkcjonują zgodnie z zasadą transferu 

klucza. Biorąc pod uwagę że klucz danej aplikacji nie może otworzyć dwóch zamków w 

tym samym czasie system zmusza użytkownika do wykonania wcześniej ustalonych 

czynności zezwalających na wkroczenie na teren strefy clean room. Zastosowanie tego 

systemu zapewnia maksymalnie bezpieczne warunki pracy. W śluzach osobowych, na 

ścianach lub suficie, należy przewidzieć sygnalizację wskazującą na możliwość otwarcia 

lub zamknięcia drzwi.  



 
 
 

 

System kontroli dostępu przede wszystkim skutecznie kontroluje dostęp do 

poszczególnych pomieszczeń i stref. Tylko osoby upoważnione mogą poruszać się po 

danym obiekcie, korzystając z identyfikatorów osobistych. 

Zainstalowane w wyznaczonych miejscach czytniki kart zbliżeniowych ograniczają 

dostęp do wybranych pomieszczeń i/lub stref. Oprogramowanie systemu kontroli 

dostępu powinno być połączone z systemem BMS/RMS a administrator oraz inne 

uprawnione osoby mają możliwość nie tylko nadawania lub ograniczania prawa 

dostępu dla poszczególnych osób czy grup, ale również kontrolowania sytuacji w 

stanach zagrożenia lub alarmowych. Kontrola dostępu powinna być zainstalowana przy 

wejściu do pomieszczeń śluzy osobowej oraz śluzy materiałowej 

Drzwi w całości wykonane z aluminium. Całość konstrukcji oklejona arkuszami 

lakierowanej proszkowo blachy aluminiowej. Drzwi wyposażone w klamki i 

samozamykacze. Pakiety szybowe w drzwiach - tworzą ̨ zlicowaną powierzchnię z 

panelem systemowym. Wykonane z dwóch szyb hartowanych - bezpiecznych, które są 

następnie zespalane do dedykowanej ramki systemowej. Całość ́ łączona pomiędzy 

sobą ̨ oraz pomiędzy panelami dedykowanymi dla systemu łącznikiem wytłaczanym. 

Pakiety szybowe w drzwiach śluz osobowych powinny mieć zabarwienie koloru 

mlecznego. Drzwi w wymaganym „uzbrojeniem” technicznym dla potrzeb sterowania  

Wymagana możliwość integracji elementów wyposażenia drzwi z systemem blokad 

krzyżowych, kontroli dostępu z systemem BMS i RMS  

Podłogi 

Podłogi - antyelektrostatyczna posadzka przemysłowa z żywicy epoksydowej. Powinna 

charakteryzować się bardzo dobrymi właściwościami przewodzącymi oraz bardzo 



 
 
 

 

wysoką odpornością mechaniczną i dobrą odpornością chemiczną. Poziom 

antyelektrostatyczności posadzki powinien spełniać wymogi norm EN 100015-1. 

System RMS 

Nazwa jest skrótem od angielskich słów: Rom Monitoring System oznaczających system 

monitoringu pomieszczeń. Jako wydzielona instalacja znajduje zastosowanie  

w obszarach przemysłu lub laboratoriach wymagających prowadzenia stałej kontroli 

środowiska wytwarzania i przechowywania. Najważniejsze zadania systemu RMS to 

ostrzeganie przed przekroczeniem warunków środowiskowych oraz archiwizowanie 

danych o panujących warunkach dla celów kontroli, jakości i prowadzenia nadzoru nad 

bezpieczeństwem produktu. 

System RMS powinien zapewnić ciągły monitoring parametrów w pomieszczeniach 

cena room.  

 

System RMS winien być jednostką podrzędną do BMS, ale jednocześnie móc pracować 

niezależnie od systemu BMS, poprzez wybór trybów pracy Systemu - praca normalna/ 

tryb oszczędnościowy – z wyłączeniem alarmowania. 

 

System RMS winien się składać z następujących komponentów: 

- czujniki/przetworniki mierzące wskazane parametry;  

- lokalne panele sygnalizacyjne (lampki, diody LED) rozmieszczone wewnątrz w 

wytypowanych pomieszczeniach gdzie będą monitorowane wybrane parametry. 

Panele te powinny sygnalizować odpowiednio czerwoną lampką stan przekroczenia 

oraz zieloną lampką właściwą wartość mierzonych parametrów; 

- główną stację operatorską spełniającą funkcje monitorujące i zarządzające systemem 

RMS; 



 
 
 

 

-dopuszcza się zastosowanie magnehelików jako wskaźników wartości nadciśnienia w 

pomieszczeniach. 

 

Wymagania eksploatacyjne dla RMS 

Czujniki / przetworniki  

Wymagany jest pomiar parametrów środowiskowych z dokładnością nieprzekraczającą 

wartości: 

A) Temperatura  0,5 oC, dla zakresu 10 - 40 oC 

B) ·Nadciśnienie 2 Pa, dla zakresu 0 - 80Pa 

C)  Wilgotność względna - wynikowa 

 

Wymagania, co do zapisywania i archiwizacji danych 

A) Wartości monitorowanych parametrów winny być zapisywane na twardym 

dysku stacji roboczej RMS. Interwały zapisu parametrów na dysk: różnica 

ciśnień – 10 sek. temperatura – 5 min. Stacja robocza RMS winna umożliwić 

tworzenie okresowych kopii zarejestrowanych danych. System powinien 

zapewniać możliwość korekcji zadanych interwałów zapisu danych. 

b) Rejestracja danych surowych, wraz z możliwością eksportu tych danych do 

formatu xls. (np. Excel). Kopie na płycie CD/DVD danych surowych, 

możliwych do odtworzenia przy wykorzystaniu systemu RMS, lub np. 

tworzenie plików pdf zabezpieczonych przed dokonywaniem zmian i 

nagrywanie ich na płytce. 

 



 
 
 

 

 5.2 Ruch personelu i materiału w obiekcie. 

 

5.2.1 Procesy wytwarzania. 
 

Wszystkie opakowania produkowane z użyciem obecnego parku maszynowego oraz 

wytworzone w trakcie pracy linii walidacyjnej spełniają wymagania ustawodawstwa Polski 

i krajów UE. Przeznaczone do rozlewu i przechowywania produktów spożywczych w objętości 

od 2 do 220 litrów. Przeznaczone do pakowania wód, napojów, soków owocowych 

klarowanych, koncentratów, mleka i produktów pochodnych, produktów pochodzących 

z przetwórstwa jaj, olejów, dodatków funkcjonalnych do żywności, barwników, piwa, wina 

i alkoholi, itp. Możliwe jest pakowanie środków chemicznych i biologicznie czynnych po 

przeprowadzeniu walidacji po stronie klienta. 

 

Podstawowe surowce wykorzystywane do produkcji:  

- folia wewnętrzna; 

- folia zewnętrzna; 

- kołnierz; 

- kran. 

 

1. Przygotowanie zlecenia produkcyjnego (ZLP-KKW) i ustalenie surowców. 

2. Włożenie surowców oraz ustawienie parametrów produkcji (wymiary worka, 

temperatura zgrzewów, siła i czas docisku, nadruk).  

3. Uruchomienie cyklu produkcyjnego. 

4. Kontrola jakości zgodnie z przyjętym planem. 

5.    Sterylizacja radiacyjna opakowań (opcja). 



 
 
 

 

5.3 Kwalifikacje personelu i nadzór nad personelem w zakresie kwalifikacji. 

 

Posiadanie kluczowego personelu zapewnia wykonanie wszystkich zadań, za które 

wytwórca ponosi odpowiedzialność. Odpowiedzialność osobista poszczególnych 

pracowników jest przez nich w pełni rozumiana i określona na piśmie w zakresie 

obowiązków poszczególnych pracowników. Wszyscy pracownicy znają akty prawne  

i procedury a także są przeszkoleni w zakresie pracy i obsługi pomieszczeń clean room.  

 

5.4 Wymagania prawne wynikające z zapisów normy ISO14644 
 

Ta część specyfikacji wymagań użytkownika określa wymogi prawne wynikające  

z zapisów normy ISO 14644. Wymogi prawne są pogrupowane według następujących 

rodzajów: 

• Wymagania związane z użytkowaniem obiektu; 

• Wymagania związane z procesem kwalifikacji i walidacji oraz związaną 

dokumentacją; 

• Wymagania dotyczące, jakości produktu, bezpieczeństwa oraz integralności danych. 

 

Wytwarzanie materiałów opakowaniowych typu bag in box w technologii ultra clean 

podlega restrykcjom i wymaganiom mającym na celu minimalizację ryzyka 

zanieczyszczenia mikrobiologicznego oraz zanieczyszczenia cząstkami stałymi. 

Zapewnienie jakości produktu końcowego oraz sam proces wytwarzania przebiegają 

zgodnie z ustalonymi procedurami.  

Utrzymanie jakości produktów końcowych w klasie czystości ISO8 wymaga 

zastosowania systemu śluz osobowych oraz materiałowych, a także odpowiednio 



 
 
 

 

zbudowanych pomieszczeń o określonym standardzie czystości. Powietrze dostarczane 

do pomieszczeń powinno być filtrowane przez filtry o odpowiedniej dla danej klasy 

skuteczności.  

W celu zapewnienia wymaganej czystości i klasy pomieszczeń, zgodnie z wymogami 

ISO 14644, należy w taki sposób zaprojektować pomieszczenia aby uwzględnić poziomy 

czystości powietrza „w spoczynku” oraz „w działaniu”. „w spoczynku” oznacza sytuację, 

gdy strefa kontrolowana jest w stanie gotowości do pracy, ale nie ma obecnego 

personelu produkcyjnego. Stan „w działaniu” jest rozumiany jako sytuacja, w której 

wszystkie urządzenia w strefie kontrolowanej funkcjonują w określonym trybie pracy, 

a ponadto obecny jest personel produkcyjny. Stany „w działaniu” i „w spoczynku” 

należy odnieść do wszystkich pomieszczeń strefy kontrolowanej, także w czasie 

kwalifikacji pomieszczeń. 

 

Klasa ISO 8: obowiązuje w pomieszczeniach czystych, w których przeprowadza się 

mniej krytyczne etapy procesu. Pomieszczenia czyste i urządzenia z obszarem czystym 

są klasyfikowane zgodnie z wymaganiami normy PN–EN ISO 14644-1 oraz ISO14644-2.  

Wyraźnie rozróżnia się wstępną klasyfikację zgodnie z wymaganiami normy PN–EN ISO 

14644 i związane z nią badania w trakcie odbioru obiektu od procesu monitorowania 

środowiska, w którym jest prowadzony proces wytwarzania produktów sterylnych. 

  



 
 
 

 

5.5 Wymagania związane z parametrami użytkowania obiektu zgodnie z 

wymaganiami normy ISO 14644 oraz wymaganiami GMP odnośnie mikrobiologii 

pomieszczeń czystych 
 

Zastosowana klasyfikacja stref czystości pomieszczeń obiektu. 

 

Klasa Opis strefy Wymagania Klasa 
czystośc
i w ISO 
14644 

D Wydzielona strefa, w której przeprowadza się 

wstępne niekrytyczne etapy wytwarzania 

produktów sterylnych- magazyny, trakty 

komunikacyjne, śluzy osobowe klasy D, śluza 

materiałowa 

Liczba wymian uzależniona od wielkości pom. 

nie mniejsza jak 10[1/h]. Zastosowanie 

terminalowych filtrów absolutnych typu HEPA 

H13 lub filtrów F6-F9 w stacji zbiorczej. 

Przepływ powietrza turbulentny, nawiew gorą i 

wywiew ściana boczna, Temperatura 20 st C+/- 

2, wilgotność - wynikowa 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Klasyfikacja ilości cząstek w m3 powietrza, zgodnie z wymogami   ISO14644-1 

Klasyfikacja ilości mikroorganizmów w pomieszczeniach czystych zgodnie z 

wymogami  GMP (wymagania wewnętrzne Użytkownika) 

 

 

 

 



 
 
 

 

Numer 
pomieszc
zenia 

Nazwa pomieszczenia nadciśnienie 
[Pa] 

liczba wymian 
powietrza/h 

temperatura [st C] wilgotność [%] 

L01 śluza osobowa klasa ISO8 min. 10 min. 10 20 +/- 2 wynikowa 

L02 pomieszczenie 
produkcyjne klasa ISO8 

min. 20 min. 15 20 +/- 2 wynikowa 

L03 śluza materiałowa klasa 
ISO8 

min. 10 min. 10 20 +/- 2 wynikowa 

 

5.6 Wymagania związane z procesem kwalifikacji i walidacji 

 

Zakres prac kwalifikacyjnych i walidacyjnych do wykonania będzie określony w oparciu 

o sposób działania i budowę systemów obiektu. Raporty Operational Qualification 

(OQ) – Kwalifikacja Operacyjna będą stanowić podsumowanie wyników kwalifikacji/ 

walidacji.  

Każdy protokół będzie zawierać opis metodyki badań, formularz wyników badania, 

kryteria akceptacji.  

Protokoły kwalifikacyjne i walidacyjne powinny zawierać następujące zasadnicze 

elementy:  

• Zatwierdzenie dokumentu przed wykonaniem;  

• Warunki wstępne rozpoczęcia kwalifikacji / walidacji;  

• Opis systemu;  

• Karty testów zawierające opis metodyki testów wraz z kryteriami akceptacji;  



 
 
 

 

• Lista załączników;  

• Lista odchyleń;  

• Podsumowanie z jednoznacznym wynikiem kwalifikacji;  

• Zatwierdzenie i przekazanie do następnego etapu;  

• Systemy sterowania, alarmy, blokady.   

Podczas kwalifikacji instalacyjnej należy udokumentować, że wszystkie elementy 

systemu są zainstalowane zgodnie z wymaganiami. Każdy przypadek nie osiągnięcia 

kryteriów akceptacji musi zostać opisany i wyjaśniony.  

Kwalifikacja operacyjna (OQ)  

Celem Kwalifikacji Operacyjnej jest dostarczenie udokumentowanego dowodu na to, 

że system działa zgodnie z wymaganiami i przepisami. Kwalifikacja operacyjna musi być 

przeprowadzona zgodnie z zatwierdzonym planem. Weryfikacja zebranych danych 

podczas OQ pozwala sprawdzić,́ że urządzenie / system funkcjonuje zgodnie ze 

specyfikacją / wymaganiami. Podczas OQ sprawdzone zostanie działanie krytycznych 

elementów systemu HVAC, w tym szczelność, integralność filtrów HEPA, kaskada 

ciśnień, liczba wymian powietrza, wektor ciśnienia, temperatura, wilgotność, 

mikrobiologia pomieszczeń. Opisane poniżej punkty należy realizować w zależności od 

wymagań dla danego systemu:  

• Lista osób przeprowadzających kwalifikację;  

• Postepowania, instrukcja czyszczenia, instrukcja konserwacji);  



 
 
 

 

• Lista aparatury kontrolno-pomiarowej wykorzystywanej w trakcie kwalifikacji - 

należy wpisać dane dotyczące wszystkich używanych przyrządów. Należy dołączyć 

kopie świadectw potwierdzające ważność kalibracji / kwalifikacji;  

• Sprawdzenie działania urządzenia oraz wszystkich jego podzespołów; działania 

urządzenia jako całości oraz wszystkich niezbędnych podzespołów. 

5.7 Kryteria akceptacji Kwalifikacji Operacyjnej  
 

Podczas kwalifikacji operacyjnej zostanie udokumentowane, że system działa zgodnie 

z pisemnymi wymaganiami i jest gotowy do użytkowania. Aparatura kontrolno-

pomiarowa wykorzystywana w kwalifikacji operacyjnej musi posiadać aktualne  

w czasie wykonywania testów świadectwa kalibracji / kwalifikacji. Każdy przypadek nie 

osiągnięcia kryteriów akceptacji musi zostać opisany i wyjaśniony. 

Raport Końcowy z Kwalifikacji  

• Wypełnione kopie protokołów wraz z załącznikami oraz podsumowaniem całości 

prac kwalifikacyjnych stanowią kompletny raport z kwalifikacji systemu / 

urządzenia. Raport Końcowy z Kwalifikacji OQ zawiera wniosek, czy 

dopuszcza się urządzenie/system do użytkowania. Dokument ten 

zatwierdzany jest przez: użytkownika.  

  



 
 
 

 

W ramach OQ dla systemu wentylacyjnego (HVAC) zostaną przeprowadzone 

następujące testy: 

• Sprawdzenie szczelności przewodów wentylacyjnych;  

• Badanie integralności i szczelności filtrów HEPA metodą DEHS; 

• Pomiar objętościowego natężenia przepływu powietrza nawiewanego 

i wywiewanego (ilość powietrza nawiewanego) za pomocą 

anemometru/barometru; 

• Sprawdzenie czasu dojścia do równowagi pomiędzy pomieszczeniami; 

• Obliczenia ilości wymian powietrza na godzinę; 

• Sprawdzenie różnic ciśnień między pomieszczeniami; 

• sprawdzenie czystości pyłowej powietrza pomieszczeń clean room; 

• sprawdzenie czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni pomieszczeń 

clean room 

 

 

 


