ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dotyczy postępowania ZP 39/2018 CZĘŚĆ II - OBIEKT PO BYŁEJ KOTŁOWNI
Sporządzając wycenę niniejszego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest ująć informacje
zawarte poniżej:
CZĘŚĆ II
1. Wszystkie przegrody budynku objętego przedmiotem niniejszego zamówienia muszą być zaprojektowane zgodnie z
obowiązującymi warunkami technicznymi w zakresie izolacyjności termicznej a także spełniać wymogi
obowiązujących przepisów, w tym m.in. p. poż.
2. Przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać ekspertyzę budowlaną, ocenę stanu technicznego budynku
pod kątem planowanych robót.
3. Ująć izolację przeciwwilgociową całych ścian poniżej istniejącego terenu wraz z izolacja termiczną.
4. Drzwi wewnętrzne muszą cechować się trwałością dla tego rodzaju obiektu. W pomieszczeniach magazynowym,
warsztatowym przewidzieć drzwi techniczne z warstwą izolacyjną. Pozostałe drzwi założyć jako ramowe z
wypełnieniem z płyty pełnej. Kolor stolarki zostanie określony na etapie projektowania.
5. W ofercie uwzględnić założenie wycieraczek zewnętrznych.
6. Ująć balustrady wewnętrzne ze stali nierdzewnej, balustrady zewnętrzne ze stali ocynkowanej malowane proszkowo.
Szczegóły balustrad zostaną określone na etapie projektowania.
7. Rozwiązanie konstrukcyjne m.in. zaprojektowanie/wykonanie muru oporowego w miejscu zejścia do budynku, gdyż
teren w którym ma zaczynać się zejście jest usytuowane na poziomie dachu budynku, brak możliwości wstawienia
drzwi wejściowych będą wynikały z opracowanego projektu, który jest w zakresie przedmiotu zamówienia.
8. Szczegóły rozwiązań np. dot. sufitów (kasetonowe czy tynkowane tynkiem cem – wap) określi projekt, który jest
w zakresie przedmiotu zamówienia.
9. W wycenie ująć parapety wewnętrzne z konglomeratu.
10. Rozwiązania konstrukcyjne np. dotyczące zamocowania windy wraz z podszybiem będą wynikały z opracowanego
projektu, który jest w zakresie przedmiotu zamówienia.
11. W ofercie należy uwzględnić wykładziny dywanowe i PVC oraz płytki. Materiały wykończeniowe muszą być
dostosowane do funkcji pomieszczeń. Szczegóły zostaną określone na etapie projektu.
12. Jeśli na etapie projektu wyniknie konieczność wykonania instalacji odgromowej to należy ją wykonać.
13. Zamówienie obejmuje kompleksowe wyposażenie budynku niezbędne do oddania go do użytkowania, na cel
przewidziany w zamówieniu. Należy wykonać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, oznakowanie dróg
ewakuacyjnych, wyposażenie budynku w gaśnice.
14. W ofercie ująć wykonanie nowego ogrodzenia na murkach na dachu w miejscu planowanego parkingu.
15. Założyć wykonanie gładzi szpachlowych na ścianach wewnętrznych.
16. Założyć wykonanie opaski wokół budynku. Materiał zostanie określony na etapie opracowanie dokumentacji
projektowej.
17. Jeśli będzie konieczne wycięcie krzaków przy budynku od strony ul.Kartuskiej16 z uwagi na kolizję z realizowanym
przedsięwzięciem to należy ją uwzględnić w wycenie.

18. Jeśli będzie konieczna rozbiórka części parkingu z YOMB przy zejściu do budynku dla realizacji przedmiotu
zamówienia to należy ją uwzględnić w wycenie.
19. Rozwiązanie dot. szacht/doświetleń okien - obniżenia terenu - podmurowania otworów okiennych od strony bloku
przy ul. Kartuskiej 16 (otwory poniżej poziomu terenu) zostanie określone na etapie opracowania projektu.
20. W budynku kotłowni pomieszczenia z oknami założono wentylacje grawitacyjną, pomieszczenia hig-sanit. bez okien
- wentylatory wywiewne zintegrowane z włącznikami światła.
Sala wielofunkcyjna o dużej kubaturze (dwukondygnacyjna) ze ścianą przeszkloną z oknami otwieranymi min. 50%
powierzchni okien - dostęp świeżego powietrza zapewniony, wywiew poprzez kominki grawitacyjne.
21. Zgodnie z PFU w sali wielofunkcyjnej wykonać instalację dla ekranu z rzutnikiem multimedialnym (podwieszanym)
wraz z wykonaniem instalacji głośnikowej z głośnikami dla zagwarantowania odpowiedniego nagłośnienia.
22. Nie są wydane decyzje - decyzja celu publicznego, warunki zabudowy dla inwestycji. Uzyskanie w/w decyzji jest w
zakresie wykonawcy, jak również uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnień w celu uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowę.
23. Do wyceny należy uwzględnić platformę dla osób niepełnosprawnych o napędzie elektrycznym, 2 przystanki, udźwig
min. 300 kG, prędkość min. 0,13 m/s. Konstrukcja szybu stalowa, przeszklona kabina z min. 1 strony, drzwi teleskopowe
otwierane automatycznie. Wymiary platformy min. 1.100mm x 1.400 mm.
24. Należy wykonać nowy węzeł ciepłowniczy oraz nowe drzwi EI30. Pomieszczenie węzła cieplnego winno być wydzielone,
o wymiarach zapewniających łatwy i bezpośredni dostęp do wykonania czynności kontrolnych, konserwacji, remontu.
Wymagany jest wpust podłogowy kanalizacyjny lub studzienka schładzająca z pompą i odprowadzeniem do kanalizacji
sanitarnej. Pomieszczenie węzła musi spełniać obowiązujące normy i wymogi BHP i p.poż. Szczegółowe wytyczne
dotyczące węzła ciepłowniczego zostaną określone w warunkach wydanych przez gestora sieci na etapie projektowania.
Należy wykonać nowy węzeł jednofunkcyjny, cwu z podgrzewaczy elektrycznych. Instalacja cwu uszczegółowiona
zostanie na etapie projektowania.
25. W wycenie uwzględnić wyposażenie budynku zgodnie z podpunktem 1.2.6.1. PFU – wymagania dotyczące
wyposażenia pomieszczeń, ponadto poniżej doprecyzowano wyposażenie multimedialne, które obejmuje:
Projektor multimedialny
Minimalne parametry: 3LCD, UHP, 1280 x 800 pikseli, 5500 ANSI Lumenów, 20 000:1, żywotność zespołu
podświetlenia:
8000h, wejścia sygnałowe wideo: 1x VGA; 1x HDBaseT; 2x HDMi; 1x RCA, wyjścia sygnałowe wideo:
1x VGA, wejścia audio / wyjścia audio 3,5mm jack; RCA out / 3,5mm jack out, złącza USB: Tak: 1x USB-B; 1x USB-A,
automatyczny start i automatyczne wyłączanie
Uchwyt sufitowy do projektora
Prowadzenie okablowania w uchwycie, regulacja długości uchwytu, regulacja położenia projektora
Ekran elektryczny z napinaczami i czarnym obramowaniem, włącznik ścienny
Minimalne parametry: wymiary powierzchni roboczej 270x169, format obrazu 16:10, rodzaj powierzchni projekcyjnej
Matt-White, Napinacze, Kaseta: aluminiowa/stalowa.
Wzmacniacz miksujący 100V
 4 zbalansowane wejścia MIC z opcjonalnym zasilaniem PHANTOM
 4 wejścia liniowe
 Niezależna equalizacja dla wejść liniowych i mikrofonowych
 Dodatkowe wejście EMERGENCY MIC/LINE
 Port zdalnej kontroli głośności (0 - 10 VDC)
 Port MUTE do zastosowań w systemach alarmowych
 Subsoniczny filtr (@ 70Hz)
 Możliwość pracy w trybie 8 ohm, 70V, 100V
 Wyjście liniowe AUX (umożliwiające podłączenie dodatkowego wzmacniacza np. HSA300 lub HZA-F w
przypadku kiedy potrzebujemy większej mocy)
 Wzmacniacz klasy D 180W, chłodzony konwekcyjnie (cichy w 100%)
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Głośniki ścienne – 2 sztuki
Technologia 100V, 8ohm, moc min. RMS 60W dla 100V, częstotliwość przenoszenia 65Hz-22kHz, czułość min. 94dB,
Woofer 8”, Tweeter 1”, IP54, masa nie więcej niż 4kg, wymiary łącznie nie więcej niż 570mm
Urządzenia należy zamontować, podłączyć do zasilania, wyprowadzić kable z odpowiednim zapasem od projektora
(min. VGA, HDMI, sieciowy LAN) w okolicę szafy RACK (szafę należy dostarczyć). W okolicy szafy RACK zamontować
gniazda dla wyprowadzonych od projektora kabli HDMI, VGA, LAN. W szafie RACK zamontować wzmacniacz,
podłączyć do niego głośniki ścienne. Głośniki należy zamontować na ścianie w optymalnym miejscu pomieszczenia.
Dostawa komputerów nie jest w przedmiocie niniejszego zamówienia.
26. Przebudowa rur ciepłowniczych przebiegających wewnątrz budynku nie jest w zakresie niniejszego zamówienia.
Zostanie wykonana przez inny podmiot.
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