Centrum Przetwarzania
Danych dla Ministerstwa
Finansów
Nowe Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu, przekazane do użytku w grudniu 2010
roku, powstało zgodnie z koncepcją architektoniczno-budowlaną opracowaną przez Asseco Poland S.A. To
jeden z największych i najbardziej prestiżowych projektów z obszaru Data Center w historii Pionu Automatyki
Budynków i Data Center.

asseco.pl
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Opis rozwiązania.
Prace projektowe wykonane przez Asseco Poland S.A. obejmowały rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne,
konstrukcyjne i instalacyjne budynku o powierzchni netto ponad 2600 m2 oraz projekt zagospodarowania terenu
działki wraz z małą architekturą. Przygotowana została dokumentacja projektowa (projektu budowlanego i projektów
wykonawczych, przedmiaru robót), kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych. Jako Generalny Projektant firma Asseco Poland S.A. pełniła nadzór autorski przez cały czas trwania
budowy.
W części technicznej projekt obejmował: instalacjeelektroenergetyczne, klimatyzację precyzyjną, klimatyzację
i wentylację, okablowanie strukturalne, instalacje niskoprądowe (systemy: kontroli dostępu, włamania i napadu,
telewizji dozorowej, bezpieczeństwa pożarowego, monitorowania i nadzoru), system gaszenia gazem, instalacje
sanitarne. W zakres projektu weszły również budynki zaplecza: budynek portierni wraz z bramą wjazdową
oraz pomieszczenie gospodarcze. Specjaliści Pionu Automatyki Budynków i Data Center zaprojektowali także
zagospodarowanie działki – drogi, parkingi i tereny zielone – oraz wykonali projekty sieci i przyłączy. Jednym

z warunków konkursu architektoniczno-budowlanego było zachowanie podziału funkcjonalnego na część techniczną
i administracyjno-biurową obiektu. Zespół Data Center potraktował ten warunek dosłownie i zaproponował
ulokowanie obu części w dwóch oddzielnych bryłach połączonych kubaturowym łącznikiem oraz zadaszoną rampą.
Układ odrębnych budynków zyskał uznanie, bo poza walorami architektonicznymi, jest funkcjonalny. Pozwolił
nam zachować specyfikę materiałową oraz instalacyjną przy utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa
w zakresie kontroli dostępu do poszczególnych części budynku.
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Na obu częściach budynku zastosowano okładzinę zewnętrzną w postaci szarych płyt włókno-cementowych
mocowanych do ocieplonych ścian żelbetowych. Budynek techniczny opleciono dodatkowo warstwą krat
pomostowych, która tworzy barierę dylatacyjną, która chroni budynek zarówno przed wyładowaniami
atmosferycznymi, jak i przed zniszczeniem mechanicznym. To zróżnicowanie elewacyjne dodatkowo podkreśla istotę
koncepcji architektonicznej. Budynek biurowy ma przeszklenia w rejonie wejścia i pomieszczeń biurowych, a elewację
w tym rejonie wzbogacają żaluzje w kolorze przyciemnionego drewna. Całość prezentuje się efektownie za sprawą
systemu podświetleń – również w nocy.
Centrum Przetwarzania Danych MF zostało przystosowane do przechowywania i przetwarzania danych o charakterze
poufnym, dlatego istotnym elementem projektu była serwerownia, przygotowana w specjalnej technologii
„pomieszczenia w pomieszczeniu”. Komora taka zapewnia ekranowanie elektromagnetyczne, zabezpieczenie przed
pyłem, wodoszczelność, zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem oraz izolację akustyczną.
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