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I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamowienia s^ prace projektowe, roboty budowlane i wyposazenie (meble
oraz system RFID) w pomieszczeniach Biblioteki Gtownej Politechniki Gdanskiej w celu
zwi^kszenia dost^pnosci ustug bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkaricow Trojmiasta i
Pomorza.
We wszystkich pomieszczeniach, obj^tych zakresem opracowania nalezy przewidziec prace
instalacyjne branzy elektrycznej, teletechnicznej (prace teletechniczne zostan^ wykonane
rowniez w pomieszczeniach biurowych - zakres cz^sciowy), podt^czenie do instalacji SAP,
CCW, SSWiN, wymian? instalacji grzewczej oraz wymian? warstw posadzki (poza hallem
biblioteki, gdzie wyst^puje zabytkowa posadzka lastriko).
W obszarze obj^tym zakresem opracowania nalezy przewidziec instalacj? wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnq. z chtodzeniem.
W celu optycznego pot^czenia pomieszczeh biblioteki wprowadzone zostan^ przeszklenia
drzwi pomi^dzy hallem a salq. multimedialno-szkoleniow^, czytelnisL czasopism biez^cych,
baz danych, informacji naukowej i norm. Rowniez drzwi pomi^dzy czytelni^ czasopism
biezsicych, baz danych, informacji naukowej i norm a salc[ multimedialno-szkoleniow^ i
pomieszczeniem biurowym - sekcja informacji naukowej zostan^ przeszklone. Ze wzgl^du
na zabytkowy charakter drzwi pomi^dzy hallem a korytarzem zostan^ one przeniesione i
wstawione w scian? pomi^dzy hallem a pomieszczeniem biurowym.
Wszystkie pomieszczenia powinny miec dost^p do sieci przewodowej i bezprzewodowej.
Pomieszczenia biblioteki nalezy zaprojektowac zgodnie z zasadami projektowania
uniwersalnego, wynikaj^cymi z Konwencji ONZ o prawach osob niepetnosprawnych.

1. Hall wraz z wypozyczalni^. (100/9, 100/8, 100/8A, 100/8B) - strefa potcicha

Zmianie ulegnie funkcja pomieszczenia z komunikacyjnej na uzytkow^ - poszerzenie
przestrzeni dla uzytkownika:
- informatorium (udzielanie informacji naukowej, katalogowej i bibliograficznej)

obstuga uzytkownika w petnym zakresie
- wypozyczalnia z magazynu gtownego - zamawianie on-line wypozyczanie mobilnego

sprz^tu: ultrabooki i tablety z tadowark^ wraz z instruktazem obstugi sprz^tu
samoobstugowe wypozyczenia krotkoterminowe
samoobstugowe zwroty w systemie 24/7
dost^p do Internetu

- elektroniczna obstuga katalogu (infomaty)- szybkie wyszukiwanie informacji bez sprz^tu
wtasnego
udost^pnianie ksi^gozbioru dydaktycznego w wolnym dost^pie

- organizacja dost^pu do komputerowych baz danych i autoryzowanego dost^pu do
Internetu oraz zrodet informacyjnych uczelni

- stanowiska komputerowe stacjonarne do pracy indywidualnej
- stanowiska czytelnicze do pracy zespotowej
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cz?sc relaksacyjno - edukacyjna (fotele, pufy)
- samoobstugowe urz^dzenia reprograficzne

Wyburzenie istniejsicych przegrod (scian dziatowych), zabudowy wypozyczalni oraz
demontaz przegrody z drzwiami, oddzielaj^cej hall od korytarza spowoduje optyczne
powi^kszenie hallu. Zdemontowanst przegrody nalezy zamontowac w scianie pomi^dzy
hallem a pomieszczeniem biurowym.

2. Czytelnia ogolna (100/3) - strefa pracy cichej indywidualnej

Aranzacja i wyposazenie czytelni ulegnie zmianie. Pomieszczenie zostanie przystosowane
dla osob niepetnosprawnych poprzez montaz dzwigu dla niepetnosprawnych, organizacj?
miejsc czytelniano-komputerowych dla niepetnosprawnych.
Czytelnia realizowac b^dzie nast^pujstce funkcje:

obstuga uzytkownika (stanowisko biblioteczne)
udost^pnienie zbiorow czytelnianych w wolnym dost^pie
udost^pnienie zbiorow z magazynu gtownego
udost^pnianie zbiorow zabytkowych w ograniczonym zakresie
dost§p do internetu

3. Sala multimedialno-szkoleniowa (100/4) - strefa pracy grupowej zamkni^ta

Zmianie ulegnie funkcja pomieszczenia z pomieszczenia biurowego na sal? multimedialno-
szkoleniowq, wyposazon^ w projektor multimedialny z ekranem i mobilnymi zestawami
komputerowymi do prowadzenia szkoleh i warsztatow (indywidualnych i grupowych) przy
zastosowaniu technologii informatycznych oraz pracy grupowej.
Przewiduje si? wielofunkcyjnosc pomieszczenia. Gtown^funkcjqjest organizacja:

szkoleh
warsztatow

- wyktadow itp.
W trakcie w/w pracy do dyspozycji b?d^ mobilne zestawy komputerowe, ktore b?dc[
wypozyczane uzytkownikom bez wtasnego sprz?tu elektronicznego.
Pomieszczenie petnic rowniez b?dzie funkcj? pomieszczenia zamkni?tego do pracy
grupowej z mozliwoscis[ dowolnej organizacji stanowisk do pracy.

4. Czytelnia czasopism biez^cych, baz danych, informacji naukowej i norm (100/6,100/5) -
strefa cicha otwarta

W pomieszczeniu zostan^ przeprowadzone niezb?dne prace budowlane, przy zachowaniu
funkcji pomieszczenia:
Czytelnia czasopism biez^cych, baz danych, informacji naukowej:

obstuga uzytkownika (stanowisko bibliotekarza)
wolny dost?p do zbiorow
dost?p do internetu
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udost^pnianie zbiorow multimedialnych
udost^pnianie ksi^zek elektronicznych
udost^pnianie czasopism, literatury naukowo-technicznej, ksi^gozbioru podr^cznego w
wolnym dost^pie
udost^pnienie baz danych i czasopism on - line (stanowiska komputerowe)
udzielanie informacji naukowo-technicznej

Czytelnia norm - strefa monitorowanego dost^pu do norm
udost^pnianie norm w wersji papierowej
udost^pnianie norm w wersji elektronicznej (stanowiska komputerowe)

- udzielanie informacji normalizacyjnej

5. Pomieszczenie biurowe - sekcja informacji naukowej (100/7) - funkcja biurowa. Zmianie
ulegnie funkcja pomieszczenia.

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Lp.

1

2
3

4

5

Nr pomieszczenia

100/9 100/8
100/8A100/8B

100/3
100/4

100/5100/6

100/7

Nazwa pomieszczenia

Hall wraz z wypozyczalnia.

Czytelnia ogolna
Sala multimedialno-
szkoleniowa - dawniej
informacja naukowa

Czytelnia czasopism
bieza^cych, baz danych,
informacji naukowej norm

Pomieszczenie biurowe -
sekcja informacji naukowej

Powierzchnia
istniej^ca (m2)

147,3

236,0
48,0

131,6

27,1

Powierzchnia
projektowana (m2)

259,7

236,0
48,0

131,6

27,1

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Prace remontowe prowadzone w budynku, znajdujqcym si? pod ochron^
konserwatorska wymagaj^ uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow? - wedtug Ustawy
Prawo Budowlane rozdziat 4 art.29 pkt. 2 ust.1 - remont istniej^cych obiektow
budowlanych i urzs[dzeh budowlanych, wpisanych do rejestru zabytkow nalezy
prowadzic po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budow§
Zabytkowy charakter obiektu powoduje koniecznosc uzyskania decyzji konserwatorskiej,
wydanej przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Decyzj? nalezy dot^czyc do
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projektu budowlanego.
Koniecznosc instalacyjnego podt^czenia do istniej^cych w budynku systemow - nalezy
wyst^pic o wydanie warunkow technicznych do stuzb technicznych, a nast?pnie
uzgodnic ze stuzbami rozwi^zania projektowe.
Prace remontowe prowadzone b?d^ w istniej^cym budynku w trakcie roku
akademickiego. Organizacja robot budowlanych powinna zapewnic prawidtowe
funkcjonowanie uczelni i ograniczenie poziomu hatasu w trakcie zaj?c.
Uwarunkowania terminowe - harmonogram prac sporz^dzony przez Wykonawc?
powinien uwzgl?dniac czas uzyskania niezb?dnych pozwoleh i uzgodnieh.

1.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

Przedmiotem remontu s^ pomieszczenia Biblioteki Gtownej. Podstawowe funkcje biblioteki
nie ulegn^zmianie.
Zadaniem prac remontowych jest stworzenie kreatywnej, otwartej przestrzeni w celu
zwi?kszenia dost?pnosci ustug bibliotecznych.
W celu podniesienia jakosci ustug bibliotecznych planuje si? wymian? wyposazenia biblioteki
oraz odnowienie pomieszczeh, co przyczyni si§ do podniesienia poziomu estetycznego.

Funkcje biblioteki po remoncie:
obstuga studentow, pracownikow PG oraz mieszkahcow Trojmiasta
wolny dost^p do wydzielonego ksi^gozbioru
samoobstuga uzytkownikow w zakresie wypozyczeh/zwrotow
popularyzowanie zasobow w Open Access
propagowanie idei otwartej nauki
szeroka oferta ustug informacji naukowo-technicznej
mozliwosc kreowania przestrzeni dla pracy grupowej
powi^kszenie przestrzeni dla uzytkownika poprzez jednoprzestrzennosc hallu oraz
pot^czenie optyczne z czytelniami (zastosowanie szklanych drzwi)
przyjazna i kreatywna przestrzeh dla uzytkownikow poprzez aranzacj? oraz
zastosowanie infrastruktury technicznej w postaci instalacji: wentylacji mechanicznej,
SAP, CCTV, SSWiN

Planuje si? przebzenie historycznych drzwi, dziel^cych hall od korytarza i osadzenie ich w
scianie pomi?dzy hallem a pomieszczeniem biurowym. W hallu przewiduje si? montaz
drugich drzwi szklanych wejsciowych pozostawiaj^c pierwsze drewniane. Przewiduje si?
rowniez poszerzenie i przeszklenie otworow drzwiowych w scianie pomi?dzy hallem a salq.
multimedialno - szkoleniow^ i czytelnist czasopism biez^cych, baz danych, informacji
naukowej i norm(100/4, 100/5, 100/6, 100/7).
W pomieszczeniach czytelni ogolnej, czytelni czasopism biez^cych, baz danych, informacji
naukowej i norm oraz sali szkoleniowo - multimedialnej projektuje si? wymian? posadzki i
wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w posadzce. Projektuje si? rowniez
schowanie istniej^cych instalacji w bruzdach sciennych i wymian? kaloryferow na ozdobne w
kolorze posadzki.
Projektuje si? wymian? istniej^cych instalacji oraz montaz instalacji wentylacji mechanicznej
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wywiewno-nawiewnej wraz z chtodzeniem.

1.4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE, WYRAZONE
WE WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH:
POWIERZCHNIE UZYTKOWE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN WRAZ Z
OKRESLENIEM ICH FUNKCJI, WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWOKUBATUROWE

WYKAZ POMIESZCZEN (stan istniejqcy)

Lp.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

nr i nazwa pomieszczenia

100/1
wypozyczalnia
100/2
sekretariat
100/2A
100/2B
100/3
czytelnia ogolna
100/4
Informacja naukowo-
techniczna
100/5
czytelnia czasopism
100/6
czytelnia norm

100/7
pracownia RCIP
100/8A
magazyn
100/8B
we
100/8
korytarz
100/9
hall

pow.
uzytkowa

m2

28,7

29,88

12,4
27,95
253,2

47,9

91,3

38,9

27,11

20,8

16,7

76,08

122,0

pow.
ruchu

m2

0

0

0
0

39,45

0

0

0

0

0

8,7

76,08

60,0

Kubatura
m3

132,02

137,45

57,04
128,52
1425,2

220,3

420,0

179,0

124,7

95,7

76,8

350,0

561,0

posadzka

lastriko

parkiet

parkiet
parkiet
wyktadzina
dywanowa
wyktadzina
dywanowa

wyktadzina
dywanowa
wyktadzina
tarkett

wyktadzina
tarkett
lastriko

terakota

lastriko

lastriko
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WYKAZ POMIESZCZEN (stan projektowany)
Lp.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

nr i nazwa pomieszczenia

100/1 100/8 100/8A 100/9
informatorium
wypozyczalnia
ksie.gozbioru
bibliotecznego
100/2
sekretariat
100/2A
100/2B
100/3
Czytelnia ogolna
100/4
sala multimedialno-
szkoleniowa
100/5
czytelnia czasopism
bieza^cych, baz danych,
informacji naukowej

100/6
czytelnia norm
100/7
pomieszczenie biurowe -
sekcja informacji naukowej
100/8B
we
Poza zakresem
opracowania

pow.
uzytkowa

m2

263,9

29,88

12,4
16,7

229,9

47,9

91,3

38,9

27,11

16,7

pow.
ruchu

m2

0

0

0
0

18,15

0

0

0

0

0

Kubatura
m3

1214,0

137,45

57,04
76,8

1425,2

220,3

420,0

179,0

124,7

76,8

posadzka

lastriko

parkiet

parkiet
parkiet
Gres
wielkoformatowy
Gres
wielkoformatowy

Gres
wielkoformatowy

Gres
wielkoformatowy
Gres
wielkoformatowy

terakota

1 .5. WYPOSAZENIE SPECJALISTYCZNE.

Przedmiotem dostawy w ramach tego zamowienia b§d^ wszystkie urz^dzenia sieciowe (w
tym Access Pointy wg zat^cznika nr 4 ,,Standardy i wytyczne do projektowania sieci
strukturalnych na terenie Politechniki Gdahskiej", wg zat^cznika nr 8 ,,Propozycja
rozmieszczenia Access Pointow" oraz wytycznych w poszczegolnych punktach
opracowania), system RFID (wg zat^cznika nr 5 ,,Wytyczne do projektowania i wdrozenia
systemu RFID w Bibliotece Gtownej"), meble, rolety lub zaluzje, niezb^dne okablowanie,
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dzwig dla osob niepetnosprawnych, winda do transportu ksi^zek wraz z obudow^,
bezprzewodowy system informowania czytelnika o przyniesieniu zamowionej ksi^zki),
wszystkie elementy branzowe CCTV, SAP, SSWiN, oprawy oswietleniowe, balustrady.
Pozostate wyposazenie specjalistyczne w pomieszczeniach obj^tych pracami budowlanymi
zostanie zakupione, dostarczone i zamontowane w ramach innego zamowienia i nie jest
obj^te przysztym kontraktem na roboty budowlane. Ich usytuowanie i prawidtowe
funkcjonowanie musi bye uwzgl^dnione przez projektanta i Wykonawc? na etapie
projektowania.

Wyposazenie specjalistyczne (poza zakresem opracowania)
Lp. Opis produktu Liczba

HALL BIBLIOTEKI

1.

2.

3.

4.

5.

Szafa na mobilne urzadzenia tj. tablety, ultrabooki ( min. 20 szt.)

Zestaw komputerowy dla bibliotekarza (informatorium)

Infomaty/terminale e-ustug

Telewizor LCD/LED 52"

Zestawy komputerowe do pracy indywidualnej i zbiorowej

1

2

6

1

2

POMIESZCZENIE 100/4 SALA MULTIMEDIALNO- SZKOLENIOWA

1.

2.

3.

4

5.

Zestaw komputerowy dla obstugi szkoleh

Projektor multimedialny - rozdzielczosc XGA, jasnosc min. 4000 Im,

ztcicza VGA(D-SUB), DVI.HDMI, LAN, pilot do zdalnego sterowania

Ekran multimedialny dotykowy

Ekran projekcyjny wisza_cy rozwijany, montaz scienny/sufitowy,

format 16:9

Gtosniki stereo

1

1

1

1

1 zestaw

POMIESZCZENIE 100/3 CZYTELNIA OGOLNA

1. Zestawy komputerowe 6

POMIESZCZENIE 100/5, 100/6 CZYTELNIA CZASOPISM BIEZACYCH, BAZ DANYCH,

INFORMACJI NAUKOWEJ I NORM

1. Zestawy komputerowe 22

POMIESZCZENIE PRACOWNIKOW INFORMACJI NAUKOWEJ 100/7

1. Zestawy komputerowe 5
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Specyfikacja sprz§tu:
1. System RFID - wg zat^cznika nr 6 ,,Wytyczne do projektowania i wdrozenia systemu

RFID w Bibliotece Gtownej"
2. Zestawy komputerowe -typu All-in-One oraz tablety i mobilne zestawy komputerowe
3. Infomaty/terminale e-ustug - wyposazenie: ekran dotykowy 17', komputer z

systemem operacyjnym Windows, oprogramowanie do zarz^dzania kioskiem
(prezentacja informacji, rejestracja aktywnosci uzytkownikow, monitorowanie pracy
infomatu). Obudowa infomatu wieszana/mocowana na scianie - wandaloodporna,
klawiatura wandaloodporna z trackballem (myszk^).

4. Telewizor LCD/LED (wyswietlacz wielkoformatowy) -przek^tna ekranu 52"
5. Projektor multimedialny
6. Ekran projekcyjny wisz^cy rozwijany elektrycznie, montaz scienny/sufitowy, rozmiary

240x180 (format16:9), powierzchnia matowa biata
7. Ekran multimedialny dotykowy- ekran na stelazu z mozliwosciq. przemieszczania

(tablica interaktywna)
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II. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

2.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.
Prace remontowe obejmuj^ wn^trza budynku gtownego, teren nalezy przygotowac pod
wzgl^dem dojazdu, utrzymania istniej^cych drog w stanie nie gorszym od zastanego
podczas prac remontowych oraz na zabezpieczeniu i oznakowaniu ci^gow komunikacyjnych,
znajduj^cych si§ w poblizu prowadzonych prac.
Prowadzenie przewodow chtodzenia z wentylatorni do agregatu chtodz^cego, b^dzie si§
odbywato poza budynkiem. Po wykonaniu prac nalezy teren uporzsidkowac.

2.2. ARCHITEKTURA.
Wszystkie pomieszczenia znajduj^si? w stefie WI-FI.

2.2.1. HALL BIBLIOTEKI GLOWNEJ WRAZ Z INFORMATORIUM I WYPOZYCZALNIA -
100/1,100/9,100/8, 100/8A, 100/8B

2.2.1.1.Architektura

2.2.1.1.1.Prace rozbiorkowe
likwidacja scian istniej^cej wypozyczalni
likwidacja pomieszczenia technicznego na koncu hallu
demontaz przegrody z drzwiami, dziel^cej hall na dwie cz^sci
demontaz istniej^cej windy w wypozyczalni do transportu ksi^zek, udzwig 100 kg
demontaz posadzki we wn^kach okiennych
demontaz istniej^cych drzwi do pomieszczeh sali multimedialnej i czytelni czasopism i
baz danych
demontaz fragmentu sciany pomieszczenia biurowego

2.2.1.1.2.Prace budowlane
wykonanie otworu drzwiowego w scianie pomi^dzy hallem a sal^ multimedialn^
szkoleniow^, montaz nadproza stalowego, spod nadproza powinien znajdowac si? na tej
samej wysokosci co nadproze drzwi do czytelni czasopism i baz danych, rz^dn^okresla
spod istniej^cego ozdobnego nadproza nad drzwiami do czytelni
poszerzenie istniej^cych otworow drzwiowych do czytelni czasopism i baz danych - na
catq. szerokosc wn§ki drzwiowej - przewidziec koniecznosc wzmocnienia nadproza
elementem stalowym od strony czytelni, rz^dn^ okresla spod istniejsicego ozdobnego
nadproza nad drzwiami
wykonanie otworu drzwiowego, prowadz^cego na korytarz dla drzwi drugich
ewakuacyjnych z biblioteki - montaz nadproza stalowego, odtworzenie elementu
ozdobnego nadproza, drzwi nalezy podt^czyc do systemu SAP
wykonanie wrzutni obok windy wypozyczalni - otwor w scianie pomi^dzy hallem
gtownym PG a hallem biblioteki powinien zostac dopasowany kolorem i wymiarami do
podziatu sciany spoinami (spoiny od strony hallu PG)
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oswietlenie przeszklonej (drzwiami) sciany pomi^dzy hallem a czytelniami i
multimedialno - szkoleniowsi
montaz windy do transportu ksis(zek w wypozyczalni (udzwig min. 100 kg)
montaz ostony windy do transportu ksispek
montaz ostony zaplecza wrzutni (tasmoci^g i wozek biblioteczny)
wn§ki okienne - wymiana kaloryferow, stosowac ozdobne kaloryfery w kolorze
analogicznym do posadzki z lastriko
montaz hydrantow wewn^trznych
montaz gasnic we wn^kach sciennych
nalezy zachowac zabytkowe kraty do kanatow wentylacji grawitacyjnej ze wszystkimi
elementami np. haczykami, tancuszkami itp., elementy nalezy odczyscic
w poblizu toalet przewidziec wydzielon^ przestrzeh zamykana na srodki czystosci i
sprz^t do sprz^tania - nie nalezy wydzielac pomieszczenia
przygotowanie infrastruktury do montazu multimedialnego ekranu dotykowego
przygotowanie infrastruktury do montazu infomatow- 6 szt.

2.2.1.1.2.1.Stolarka okienna wraz z parapetami - do renowacji - stolarka skrzynkowa
drewniana

2.2.1.1.2.2.Stolarka drzwiowa
drzwi wejsciowe z hallu gtownego do biblioteki - do renowacji
drzwi wejsciowe do czytelni ogolnej - do renowacji,
montaz drzwi szklanych w przegrodzie szklanej, rozsuwanych automatycznie,
podt^czonych do systemu SAP, jako drugich wejsciowych z hallu gtownego, z napisem
- tresc napisu uzgodnic z Inwestorem, zabudowa szklana w postaci szklanego
prostopadtoscianu o gt^bokosci rownej gt^bokosci drewnianego portalu - istniej^cy
portal drewniany wychodzi przed lico sciany, szklane drzwi rozsuwane montowac w
prostopadtosciennej obudowie. Automatyczna blokada drzwi przez system
zabezpieczania zbiorow
montaz drzwi szklanych w profilach aluminiowych lub bezramowych do pomieszczeh:
sala multimedialno- szkoleniowa, czytelnia czasopism biez^cych, baz danych informacji
naukowej i norm w poszerzonych wn^kach - drzwi szklane do czytelni czasopism i baz
danych nalezy umiescic w swietle zachowanego portalu, co powoduje koniecznosc
poszerzenia istniej^cych otworow, spod nadproza portalu okresla spod nadproza
pozostatych elementow przeszklonych -np. drzwi do sali multimedialno-szkoleniowej,
drzwi do pomieszczeh biurowych - drzwi z korytarza, pomi^dzy hallem a drug^, cz§sci^_
korytarza - ze wzgl^du na historyczny charakter przegrody - nalezy przeniesc i
wykorzystac jako drzwi wejsciowe do cz§sci biurowej. Istniej^ce drzwi sq. wahadtowe -
nalezy przewidziec system zamykania pomieszczenia biurowego
montaz drzwi drewnianych, wykonanych analogicznie do istniej^cych historycznych, w
otworze prowadz^cym z korytarza bocznego hallu biblioteki na korytarz Wydziatu
Inzynierii L^dowej i 6rodowiska, jako drugich ewakuacyjnych z biblioteki, podt^czonych
do systemu SAP, blokada zwalniana w wypadku pozaru
drzwi do WC - renowacja
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drzwi wejsciowe do biblioteki wyposazyc w dwa zamki, w tym 1 antywtamaniowy w
klasie C, pozostate drzwi wewn^trzne wyposazyc w dwa zamki patentowe, w drzwiach
do pomieszczenia biurowego przewidziec system zamykania pomieszczenia
przewidziec infrastruktur? pod montaz multimedialny ekran dotykowy.

2.2.1.1.2.3.Pracetynkarskie
skucie nierownosci
czQsciowa wymiana
uzupetnienie i naprawa
malowanie farbq. paroprzepuszczaln^, kolorystyk? nalezy uzgodnic z Inwestorem
sprawdzic, czy pod tynkarsk^wypraw^stupow nie znajduje si§ wyprawa zabytkowa (tak,
jak w hallu PG), w takim przypadku nalezy post§powac zgodnie z wytycznymi
konserwatorskimi
obudowa istniejqcych pionow instalacyjnych, instalacje elektryczne, teletechniczne i c.o.
schowac w bruzdach

2.2.1.1.2.4.Posadzki
posadzka lastriko - do renowacji, sposob renowacji posadzki lastriko - czyszczenie
przegrzan^ para wodn^ z dodatkiem detergentu, impregnowac preparatami,
przeznaczonymi do posadzek kamiennych, nie nalezy uzupetniac sp§kni§6 posadzki.
Odczyscic istniej^ce cokoliki z czarnego lastrico lub uzupetnic cokolikami z czarnego
granitu, analogicznego do lastrico.
usuni^cie cokolikow nieoryginalnych, odtworzenie cokolikow z czarnego lastrico lub
uzupetnic cokolikami z czarnego granitu.
wn^ki okienne hallu biblioteki od strony dziedzihca - wykonac posadzk? z materiatu,
stosowanego na uzupetnienie cokolikow - czarny granit. Odczyscic istniej^ce cokoliki z
czarnego lastrico lub uzupetnic cokolikami z czarnego granitu. We wn^kach stosowac
ozdobne kaloryfery w kolorze analogicznym do lastriko.

2.2.1.1 .S.Wyposazenie
multimedialny ekran dotykowy - poza zakresem opracowania
infomaty - poza zakresem opracowania - 6 szt.
zestawy komputerowe - 4 szt. - poza zakresem opracowania
telewizor LCD/LED 52" - poza zakresem opracowania
system RFID
regaty na ksi^gozbior dydaktyczny do wypozyczeh w wolnym dost^pie, regaty wysokie
oswietlone, niskie - azurowe
- w cz^sci 100/9 - 160,0 mb
- w cz^sci 100/8 - 90,0 mb, w tym regaty na czasopisma - 15,0 mb w zabudowach

wn^kowych stosowac zabudow? na wymiar
regaty w strefie lady wypozyczalni, przeznaczone na ksi^zki, oczekuj^ce na odbior,
zamowione on-line w cz^sci 100/9
regaty zamykane 20 mb w cz^sci 100/9
szafa do przechowywania zestawow mobilnych z funkcjsi tadowania (zamkni^ta) w
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cz^sci 100/9 - poza zakresem opracowania
lada (funkcje informatorium i wypozyczalnia) do obstugi uzytkownika - wyposazenie lady
wg punktu nr 2.5 WYKONCZENIE niniejszego opracowania - 1 szt. w cz^sci 100/9
stoliki dla czytelnikow - 24 miejsca
krzesta dla uzytkownikow - 24 czytelniane, 2 obrotowe dla bibliotekarzy
kazde miejsce czytelnicze nalezy wyposazyc w lamp? biurow^
gabloty ekspozycyjne - 6 szt.
stojaki na materiaty promocyjne i informatyczne 2 szt.
tasmocisig i wozek biblioteczny
tablica zwijana do pisania, scieralna, samonosna
stot na sprz^t reprograficzny
miejsce relaksacyjno - edukacyjne (fotele, pufy)
hydranty
drzwi rewizyjne

2.2.2. CZYTELNIA OGOLNA 100/3

2.2.2.1 .Architektura

2.2.2.1.1.Prace rozbiorkowe
demontaz warstw posadzkowych
demontaz drzwi do magazynu
demontaz zabudowy meblowej w strefie bibliotekarza
demontaz drewnianej boazerii
demontaz oston na grzejniki
demontaz odbojnicy przy schodach
demontaz okien
demontaz krat okiennych
demontaz w^zszej cz^sci antresoli po lewej stronie wejscia
demontaz bramki elektromagnetycznej

2.2.2.1.2.Prace budowlane
montaz dzwigu dla niepetnosprawnych
montaz rolet lub zaluzji wertykalnych okiennych, z nap^dem elektrycznym
oczyszczenie balustrady petnej antresoli
montaz nowej balustrady przy schodach od strony sciany
wn^ki okienne - wymiana kaloryferow, stosowac ozdobne kaloryfery w kolorze
analogicznym do posadzki
przygotowanie infrastruktury do montazu multimedialnego ekranu dotykowego
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2.2.2.1.2.1 .Stolarka okienna wraz z parapetami - do wymiany
nalezy odtworzyc istniej^cy podziat, materiat i kolor, parapety powinny spetniac funkcj?
gornej ostony grzejnikow, montaz stolarki drewnianej, dwa pasy dolne przeszkleh - szkto
antywtamaniowe, stosowac szprosy dwustronne - nie stosowac szprosow mi^dzyszybowych

2.2.2.1.2.2.Stolarka drzwiowa
wymiana drzwi do magazynu -szklone szktem bezpiecznym matowym

2.2.2.1.2.3.Pracetynkarskie
skucie nierownosci
cz^sciowa wymiana
uzupetnienie i naprawa po przeprowadzeniu robot instalacyjnych w branzy elektrycznej
i teletechnicznej
malowanie farb^paroprzepuszczalnsi, kolorystyk? nalezy uzgodnic z Inwestorem
piony instalacyjne c.o., instalacje elektryczne i teletechniczne schowac w bruzdach

2.2.2.1.2.4.Posadzki
wykonanie nowych warstw posadzki, prowadzenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej
w warstwach posadzki, w posadzce umiescic kasety podtogowe, materiat
wykonczeniowy - gres wielkoformatowy, kolor i faktura gresu winna nawi2[zywac do
historycznej posadzki lastriko (elementy o zroznicowanych wymiarach i zroznicowanym
kolorze), schody na antresol? wykonane s^ z lastrico - posadzk? nalezy zachowac i
odczyscic, cokoliki z materiatu, stosowanego na posadzk?

2.2.2.1.3.Wyposazenie
multimedialny ekran dotykowy - poza zakresem opracowania
zestawy komputerowe - 6 szt. - poza zakresem opracowania
regaty na ksi^gozbior czytelniany w wolnym dost^pie, regaty wysokie oswietlone, niskie -
azurowe- 300 mb.
we wn^kach zabudowa na wymiar
stoliki czytelniane - 46 miejsc
nalezy zastosowac bezprzewodowy system informowania czytelnika o zrealizowanym
zamowieniu na ksic(zki lub czasopisma
kazde miejsce czytelnicze nalezy wyposazyc w lamp§ biurow^
lada biblioteczna do obstugi uzytkownika- wyposazenie lady wg punktu nr 2.5
WYKONCZENIE niniejszego opracowania - 1 szt.
regaty biurowe i szafa na ksiqzki i dokumenty czytelni- strefa bibliotekarza
krzesta dla uzytkownikow - 48 czytelnianych, 2 obrotowe na kotkach dla bibliotekarzy
stot na sprz^t reprograficzny
rolety lub zaluzje wertykalne okienne z nap^dem elektrycznym
dzwig dla niepetnosprawnych
balustrada przy schodach od strony sciany
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2.2.3. SALA MULTIMEDIALNO - SZKOLENIOWA -DAWNIEJ INFORMACJA NAUKOWA
100/4

2.2.3.1.Architektura

2.2.3.1.1.Prace rozbiorkowe
demontaz okien
demontaz drzwi pomi^dzy sal^a czytelniq. czasopism biez^cych, baz danych i informacji
naukowej
cz^sciowy demontaz scian pomi^dzy pomieszczeniem a hallem biblioteki
demontaz warstw posadzkowych

2.2.3.1.2.Prace budowlane
wykonanie bruzd w scianach na prowadzenie kanatow wentylacji mechanicznej
wykonanie nadproza wzmacniaj^ce nad kanatami wentylacyjnymi
montaz rolet lub zaluzji wertykalnych okiennych zaciemniaj^cych, z nap^dem
elektrycznym
przygotowanie infrastruktury do montazu projektora multimedialnego
przygotowanie infrastruktury do montazu ekranu projekcyjnego
przygotowanie infrastruktury do montazu multimedialnego ekranu dotykowego
przygotowanie infrastruktury do montazu systemu nagiasniaj^cego
wn§ki okienne - wymiana kaloryferow, stosowac ozdobne kaloryfery w kolorze
analogicznym do posadzki

2.2.3.1.2.1.Stolarka okienna wraz z parapetami - do wymiany - nalezy odtworzyc istniejs[cy
podziat, material i kolor, montaz stolarki drewnianej, stosowac szprosy dwustronne - nie
stosowac szprosow mi^dzyszybowych

2.2.3.1.2.2.Stolarka drzwiowa
montaz drzwi przeszklonych pomi^dzy salq,a hallem, szklenie szktem bezpiecznym
montaz drzwi szklanych pomi^dzy sal^, a czytelni^ czasopism, szklenie szktem
bezpiecznym

2.2.3.1.2.3.Pracetynkarskie
skucie nierownosci
cz^sciowa wymiana
uzupetnienie i naprawa po przeprowadzeniu robot instalacyjnych w branzy elektrycznej
i teletechnicznej
malowanie farb^paroprzepuszczaln^, kolorystyk? nalezy uzgodnicz Inwestorem
piony instalacyjne c.o., instalacje elektryczne i teletechniczne schowac w bruzdach
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2.2.3.1. 2.4.Posadzki
wykonanie nowych warstw posadzki, prowadzenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej
w warstwach posadzki, w posadzce umiescic kasety podtogowe, material
wykohczeniowy - gres wielkoformatowy, kolor i faktura gresu winna nawi^zywac do
historycznej posadzki lastriko (elementy o zroznicowanych wymiarach i zroznicowanym
kolorze),

2.2.3.1.3.Wyposazenie
system nagtasniaj^cy (gtosniki poza zakresem opracowania)
multimedialny ekran dotykowy, ekran projekcyjny rozwijany oraz projektor multimedialny
- poza zakresem opracowania
zestaw komputerowy do obstugi szkolen - 1 szt. - poza zakresem opracowania
zestawy komputerowe mobilne - 20 szt. - poza zakresem opracowania
rolety lub zaluzje wertykalne zaciemniaj^ce z nap^dem elektrycznym, przesuwane i
obracane elektrycznie
stanowiska dla uzytkownikow z mozliwosci^swobodnej aranzacji przestrzeni - 20 szt.
biurko komputerowe do obstugi multimediow - 1 szt. - wyposazenie mebla wg punktu
2.5 WYKONCZENIE niniejszego opracowania
krzesta dla uzytkownikow - 20 szt. czytelnianych i 1 szt. dla bibliotekarza, obstuguj^cego
stanowisko multimedialne
kazde miejsce czytelnicze nalezy wyposazyc w lamp? biurowst
szafa biurowa na materiaty promocyjne

2.2.4. CZYTELNIA CZASOPISM BIEZACYCH,
NAUKOWEJ I NORM 100/5, 100/6

BAZ DANYCH, INFORMACJI

2.2.4.1.Architektura

2.2.4.1.1.Prace rozbiorkowe
demontaz okien
demontaz drzwi pomi^dzy czytelni^a pomieszczeniem pracownikow
cz^sciowy demontaz sciany pomi^dzy cz^sciami czytelni
demontaz warstw posadzkowych

2.2.4.1.2.Prace budowlane
poszerzenie otworu pomi^dzy czytelniami, wykonanie nadproza stalowego nad otworem
wn^ki okienne - wymiana kaloryferow, stosowac ozdobne kaloryfery w kolorze
analogicznym do posadzki
montaz rolet lub zaluzji okiennych, z nap^dem elektrycznym
przygotowanie infrastruktury do montazu multimedialnego ekranu dotykowego
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2.2.4.1.2.1.Stolarka okienna wraz z parapetami - do wymiany - nalezy odtworzyc istniej^cy
podziat, materiat i kolor, montaz stolarki drewnianej, stosowac szprosy dwustronne - nie
stosowac szprosow mi^dzyszybowych

2.2.4.1.2.2.Stolarka drzwiowa
montaz drzwi przeszklonych w konstrukcji aluminiowej lub bezramowych, szklenie
szktem bezpiecznym
montaz drzwi szklanych pomi^dzy czytelni^ a pomieszczeniem biurowym (Sekcja
Informacji Naukowo-Technicznej), szklenie szktem bezpiecznym

2.2.4.1.2.3.Pracetynkarskie
skucie nierownosci
cz^sciowa wymiana
uzupetnienie i naprawa po przeprowadzeniu robot instalacyjnych branzy elektrycznej i
teletechnicznej
malowanie farb^ paroprzepuszczaln^, kolorystyk? nalezy uzgodnic z Inwestorem,
piony instalacyjne c.o., instalacje elektryczne i teletechniczne schowac w bruzdach

2.2.4.1.2.4.Posadzki
wykonanie nowych warstw posadzki, prowadzenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej
w warstwach posadzki, w posadzce umiescic kasety podtogowe, materiat
wykonczeniowy - gres wielkoformatowy, kolor i faktura gresu winna nawi^zywac do
historycznej posadzki lastriko (elementy o zroznicowanych wymiarach i zroznicowanym
kolorze),

2.2.4.1.3.Wyposazenie
multimedialny ekran dotykowy - poza zakresem opracowania
zestawy komputerowe - 22 szt. - poza zakresem opracowania
regaty na ksi^gozbior w wolnym dost^pie, regaty wysokie oswietlone, niskie - azurowe
- w cz§sci 100/6- 70,0 mb
- w cz^sci 100/5 - 60,0 mb, w tym regaty na czasopisma - 30,0mb
rolety lub zaluzje okienne z nap^dem elektrycznym
lada biblioteczna do obstugi uzytkownika - wyposazenie lady wg punktu nr 2.5
WYKONCZENIE niniejszego opracowania - 1 szt.
stoliki dla czytelnikow - 36 miejsc
krzesta dla uzytkownikow - 36 czytelnianych, obrotowe na kotkach 1szt. dla
bibliotekarza
kazde miejsce czytelnicze nalezy wyposazyc w lamp? biurowsL
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2.2.5. POMIESZCZENIE BIUROWE - SEKCJA INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ
100/7

2.2.5.1.Architektura

2.2.5.1.1.Prace rozbiorkowe
demontaz okien
demontaz warstw posadzkowych
demontaz umywalki wraz z pasem glazury
demontaz drzwi, prowadz^cych na korytarz Wydziatu Inzynierii L^dowej i 6rodowiska

2.2.2.5.1.2.Prace budowlane
zamurowanie otworu drzwiowego, prowadz^cego na korytarz
wn§ki okienne - wymiana kaloryferow, stosowac ozdobne kaloryfery w kolorze
analogicznym do posadzki
montaz rolet lub zaluzji okiennych, z nap^dem elektrycznym
montaz umywalki w zabudowie meblowej

2.2.5.1.2.1.Stolarka okienna wraz z parapetami - do wymiany - nalezy odtworzyc istniej^cy
podziat, materiat i kolor, montaz stolarki drewnianej, stosowac szprosy dwustronne - nie
stosowac szprosow mi^dzyszybowych

2.2.5.1.2.2.Pracetynkarskie
skucie nierownosci
cz^sciowa wymiana
uzupetnienie i naprawa po przeprowadzeniu robot instalacyjnych w branzy elektrycznej
i teletechnicznej
malowanie farbsi. paroprzepuszczaln^, kolorystyk? nalezy uzgodnic z Inwestorem, w
miejscu wyst^powania umywalki stosowac glazur?
piony instalacyjne c.o., instalacje elektryczne i teletechniczne schowac w bruzdach

2.2.5.1.2.3.Posadzki
wykonanie nowych warstw posadzki, prowadzenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej
w warstwach posadzki, w posadzce umiescic kasety podtogowe, materiat
wykonczeniowy - gres wielkoformatowy, kolor i faktura gresu winna nawisizywac do
historycznej posadzki lastriko (elementy o zroznicowanych wymiarach i zroznicowanym
kolorze),

2.2.5.1.3.Wyposazenie
zestawy komputerowe - 5 szt. - poza zakresem opracowania
regaty na ksi^gozbior archiwalny, regafy wysokie oswietlone - 50 0 mb
szafy na dokumentacj?
rolety lub zaluzje okienne z nap^dem elektrycznym.
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stanowiska dla pracownikow - 5 miejsc, kontenerki na kotkach - 5 szt.,
krzesta - 5 szt. przy stanowiskach pracy
kazde miejsce pracownika nalezy wyposazyc w lamp? biurow^
szafa socjalna z umywalk^
szafa ubraniowa
stot na sprz?t reprograficzny

2.2.6. BIURO BGPG 100/2, 100/2B
Nie obj?te petnym zakresem opracowania - zakres cz^sciowy
1. Siec teletechniczna

poprowadzenie pot^czeh sieciowych do gniazd w dwusekcyjnych listwach kablowych
montaz gniazd sieciowych
montaz Access Pointow

2. Siec elektryczna
siec elektryczna 230 V dedykowana

3. Wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna

4. Prace tynkarskie i malowanie

2.2.7. MAGAZYN BG PG (poziom 0)
Nie obj^te zakresem opracowania. Wyst^puje koniecznosc obj^cia cz^sciowym zakresem
opracowania - prowadzenie kanatow wentylacji mechanicznej Biblioteki Gtownej.
Wprowadzenie w/w kanatow spowoduje koniecznosc zmiany aranzacji regatow
przesuwnych, znajduj^cych si? w pomieszczeniu.
Nalezy poprowadzic pot^czenie sieciowe do gniazd w dwusekcyjnych listwach kablowych
oraz zamontowac gniazda sieciowe.

2.2.8. WC
Nie obj?te zakresem opracowania

2.2.9. WENTYLATORNIA
Obj?ta cz?sciowym zakresem opracowania, wynikaj^cym z koniecznosci przystosowania
istniej^cego pomieszczenia na funkcj? wentylatorni. Pomieszczenie ma wysokosc h= 2,25 m,
drzwi - 2 szt. oraz jedno okno, zabezpieczone kratq.. Przez pomieszczenie przechodzi
instalacja c.o.
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2.3. KONSTRUKCJA.
Zmiany o charakterze konstrukcyjnym obejmujq. wykonanie nadprozy stalowych w scianach:

drzwi ewakuacyjne pomi^dzy hallem biblioteki a hallem Wydziatu Inzynierii L^dowej i
Srodowiska
wstawienie (przeniesienie istniej^cej przegrody przeszklonej z drzwiami z hallu w scian?
pomi^dzy hallem a pomieszczeniami biurowymi)
poszerzenie otworow drzwiowych do sail multimedialnej, czytelni czasopism biez^cych,
baz danych, informacji naukowo-technicznej i norm
wykonanie przebic w scianach i stropach do prowadzenia instalacji wentylacji
mechanicznej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej

UWAGA:
Przed przyst^pieniem do robot nalezy wykonac wymagane prawem ekspertyzy
konstrukcyjno - budowlane i niezb^dne uzgodnienia, w szczegolnosci z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.

2.4. INSTALACJE
Rozwi^zania projektowe powinny uwzgl^dniac zapisy dotycz^ce bezpieczenstwa pozarowego

2.4.1. BRANZA ELEKTRYCZNA
Zakres prac remontowych: wg zat^cznika graficznego, okreslaj^cego zakres programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz zat^cznika nr 6 ,,Schemat elektryczny".
Na potrzeby zasilania pomieszczeh biblioteki z rozdzielnicy 0,4 kV stacji transformatorowo-
rozdzielczej Gmachu Gtownego wyprowadzic wlz o przekroju, umozliwiaj^cym zwi^kszenie
mocy w przyszbsci
Lokalizacj? rozdzielnicy gtownej biblioteki uzgodnic z uprawnionym przedstawicielem Dziatu
Eksploatacji.
We wszystkich rozdzielnicach nalezy zostawic co najmniej 30% rezerwy miejsca.
Projektowane rozdzielnice zabezpieczyc przed skutkami przepi^c oraz przeci^zeh i zwarc.
Wszystkie rozdzielnice muszs[ bye zamykane na klucz. Wszystkie zamki powinny bye
otwierane jednym kluczem (dla potrzeb Dziatu Eksploatacji nalezy przekazac co najmniej 8
szt. kluczy).
Instalacja gniazd wtykowych - oprocz gniazd dedykowanych w kazdym pomieszczeniu
nalezy przewidziec gniazda ogolnego przeznaczenia (np. dla sprzqtaj^cych) w liczbie
zaleznej od jego ksztattu i wielkosci.
Oswietlenie podstawowe - wyniki obliczeh przedstawic stuzbom PG do zatwierdzenia.
lnstalacj§ oswietlenia nalezy zaprojektowac tak, aby umozliwic ekipom konserwacyjnym
tatwy dost^p do lamp (czyszczenie, wymiana zrodet, itp).
Awaryjne oswietlenie zapasowe i ewakuacyjne - instalacja awaryjna oswietlenia
zapasowego i ewakuacyjnego winna bye wyposazona w centrale monitoruj^c^ umozliwiaj^cq.
m.in. wykonanie automatycznych i r^cznych testow poprawnego dziatania (test A) oraz
czasu dziatania (test B) opraw oswietlenia awaryjnego, rejestracj? wynikow testow,
generowanie alarmow w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, wydruk wynikow testow,
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min.6 gniazd
- min.18 szt.

blokowanie pracy awaryjnej oraz petnsi obstug? systemu oswietlania za posrednictwem
strony WWW. Lampy oswietlenia awaryjnego nalezy oznaczyc zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 60598-2-22 oraz wytycznymi Dziatu Eksploatacji. Oprawy powinny posiadac
swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Szafa steruj^ca oswietleniem awaryjnym - centrala - lokalizacja w miejscu wskazanym przez
stuzby techniczne.

Zakres prac remontowych:
demontaz istniej^cej instalacji elektrycznej
montaz rozdzielnicy
montaz instalacji oswietleniowej
montaz opraw oswietleniowych
montaz gniazd 230 V podwojnych (cz^sciowo w kasetach podtogowych):
- lady biblioteczne - kazda lada powinna bye wyposazona w

podstawowych i 2 dedykowane - razem: gniazda podstawowe
dedykowane - min.6 szt.

- stanowisko do obstugi multimediow - sterowanie oswietleniem w pomieszczeniu musi
odbywac si? dodatkowo bezprzewodowo lub ze stanowiska obstugi multimediow -
gniazda podstawowe - min.4 szt. .dedykowane -min. 4 szt.

- miejsce czytelnicze
gniazda podstawowe - min. 131 szt. .dedykowane - min. 131 szt.

- infomaty - 6 szt.
- gniazda ogolnego przeznaczenia

gniazda podstawowe - min.26 szt. .dedykowane - min.24 szt.
montaz instalacji sitowej
zasilenie rolet w pomieszczeniu czytelni gtownej, czytelni czasopism biezsLcych, baz
danych, informacji naukowej i norm, sali multimedialno-szkoleniowej i pomieszczeniu
biurowym - sekcja informacji naukowej
zasilenie projektora multimedialnego i ekranu projekcyjnego
zasilenie gtosnikow (od miejsca obstugi multimediow do docelowego miejsca montazu
ewentualnych gtosnikow - zostawic zapas 1m kabla z kazdej strony)
zasilenie oswietlenia regatow bibliotecznych wysokich
oswietlenie cz^sciowo przeszklonej (drzwiami) sciany pomi^dzy hallem a czytelniami i
sal^multimedialn^
zasilenie stolikow czytelnianych i komputerowych - po 2 gniazda na kazde miejsce
siedz^ce (w tym jedno dedykowane)
zasilenie dzwigu dla niepetnosprawnych w Czytelni Ogolnej
zasilenie windy do transportu ksi^zek
zasilenie instalacji wentylacji mechanicznej
zasilenie drzwi rozsuwanych przy wejsciu do Biblioteki Gtownej
zasilenie systemu RFID
zasilenie instalacji CCTV
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2.4.2.BRANZA TELETECHNICZNA (TELEFONICZNA)

2.4.2.1.TELETECHNIKA
Zakres prac remontowych: wg zat^cznika graficznego, okreslaj^cego zakres programu
funkcjonalno-uzytkowego.
Standardy wykonania oraz minimalne wymagania dla dostarczanych urz^dzeh zostaty
wymienione w dokumencie: ,,Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na
terenie Politechniki Gdahskiej" zat^cznik nr 4.
Strefa sieci bezprzewodowej (Wi-Fi)
Projekt sieci bezprzewodowej powinien zaktadac dostaw§, instalacj? i podt^czenie urz^dzeh
aktywnych do obstugi klientow mobilnych pracuj^cych w standardach 802.11b/g/n na terenie
objetym zakresem opracowania (wszystkie pomieszczenia biblioteki). Urz^dzenia musz^ bye
zgodne z posiadanq. przez Inwestora infrastruktur^ sieci bezprzewodowej. Urz^dzenia
sieciowe uzgadniac przed ztozeniem oferty z inwestorem. Rozmieszczenie punktow montazu
oraz ilosc Access Pointow pokazano w zat^czniku nr 8: ,,Schemat rozmieszczenia Access
Pointow". Urz^dzenia nalezy rozmiescic rownomiernie, na wysokosci 0,5m od sufitu lub nie
mniej niz 3,5m od posadzki w przypadku pomieszczeh wysokich.. Nalezy zapewnic
podwojne gniazdo sieciowe (skr^tka). W pomieszczeniach biblioteki przewidziec min. 7 szt.
Siec komputerowa BG:
1. Demontaz istniej^cych w^ztow sieciowych (3szt.) i catego okablowania z nich

wyprowadzonego
2. Budowa w§zta sieciowego BG zgodnie z wytycznymi w dokumencie: ,,Standardy i

wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdahskiej"
3. Podt^czenie w§zte sieci komputerowej BG do w§zta GUI:
- wymiana istniej^cego kabla wielomodowego na kabel swiattowodowy jednomodowy 48

wtoknowy i doprowadzenie go od w§zta sieci GUI w piwnicy (poziom -01) do
projektowanego w§zta BG

- dostawa i montaz nowej przet^cznicy swiattowodowej w w^zle GUI, w^zle BG i
serwerowni CUI(p. 254)

- spawanie po 12 wtokien kabla swiattowodowego w kazdej dostarczanej przet^cznicy
swiattowodowej

- dostawa urz^dzeh sieciowych z portami 2x1 OG kazde urz^dzenie, zgodnych z
urz^dzeniami posiadanymi przez Inwestora (z wyposazeniem dodatkowym niezb^dnym
do prawidtowego montazu i funkcjonowania w§zta: zgodnie z dokumentem: ,,Standardy i
wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdahskiej" -
zat^cznik nr 4, w tym patchkordy swiattowodowe, zasilacze awaryjne) - ilosc urzs^dzeh
powinna bye adekwatna do ilosci projektowanych pot^czeh, jednak nie mniej niz 2 szt.

4. Poprowadzenie okablowania strukturalnego (kat.Ga) w remontowanych pomieszczeniach
oraz tych, ktore korzystaty ze zdemontowanej infrastruktury:

- Hall biblioteki:
- 15gniazd RJ-45 kat. 6a
- podt^czenie do telewizora
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- ewentualne podt^czenie do bramki RFID
- podt^czenie do wrzutni RFID
- podtsiczenie do stanowiska samodzielnych wypozyczen
- Czytelnia ogolna 100/3 - 50 gniazd RJ-45 kat. 6a
- Sala szkoleniowa 100/4:
- 25 gniazda RJ-45 kat. 6a
- podt^czenie do projektora multimedialnego montowanego pod sufitem
- Czytelnia czasopism 100/5-100/6 - 36 gniazd RJ-45 kat. 6a
- Czytelnia norm 100/6 - 12 gniazd RJ-45 kat. 6a
- Pomieszczenie pracownikow 100/7 - 10 gniazd RJ-45 kat. 6a
- biuro BG i gabinet dyrektora - 8 gniazd RJ-45 (pomieszczenie nieremontowane

zakres cz^sciowy)
- magazyn BG - 8 gniazd RJ-45 KAT. 6A (pomieszczenie nieremontowane - zakres

cz^sciowy)
- dziedziniec Heweliusza - 2 gniazda RJ-45 kat. 6a (pomieszczenie nieremontowane -

zakres cz^sciowy)
- podt^czenie serwera CCTV - 1 gniazdo RJ-45 kat. 6a
- podt^czenie modutu ethernetowego centrali SSWiN - pomieszczenie socjalne BG,

poziom 00 - pom. 77/3
- podt^czenie urz^dzeh aktywnych sieci bezprzewodowej w obszarze obj^tym zakresem

Opracowania
5. Podt^czenie innych w§ztow sieciowych BG - dotychczas korzystaj^cych z demontowanej

infrastruktury:
a. W§zet sieciowy w magazynie BG (poziom 00, pomieszczenie 73)
- Utozenie kabla swiattowodowego od w§zta GUI w piwnicy (poziom -01) do w§zta w

magazynie BG
- Dostawa i montaz nowych przet^cznic w w§zle GUI w piwnicy i w§zle w magazynie BG
- Spawanie po 12 wtokien kabla swiattowodowego kazdej dostarczonej przet^cznicy

swiattowodowej
- Dostawa urz^dzeh sieciowych z portami 2x1 OG kazde urz^dzenie, zgodnych z

urz^dzeniami posiadanymi przez Inwestora (z wyposazeniem dodatkowym, niezb^dnym
do prawidtowego montazu i funkcjonowania w§zta: zgodnie z dokumentem ,,Standardy i
wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdahskiej" -
zat^cznik nr 4 w tym patchkordy swiatiowodowe, zasilacze awaryjne) - ilosc urzs[dzeh
powinna bye adekwatna do ilosci projektowanych pot^czeh jednak nie mniej niz 2 szt.

b. W^zet sieciowy w czytelni WILi6 (poziom 00, pom. 2)
- Utozenie kabla swiattowodowego od w§zta GUI w piwnicy (poziom -01) do w^zta w

czytelni WILi6
- Dostawa i montaz nowych przet^cznic w w§zle GUI w piwnicy i w§zle w czytelni WILi6
- Spawanie po 12 wtokien kabla swiattowodowego w kazdej dostarczonej przet^cznicy

swiattowodowej
- Dostawa urz^dzeh sieciowych z portami 2x1 OG kazde urz^dzenie, zgodnych z

urz^dzeniami, posiadanymi przez Inwestora (z wyposazeniem dodatkowym niezb^dnym
do prawidtowego funkcjonowania w§zta: zgodnie z dokumentem ,,Standardy i wytyczne
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do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdahskiej" - zat^cznik nr 4
w tym patchkordy swiattowodowe, zasilacze awaryjne) - ilosc urz^dzen powinna bye
adekwatna do ilosci projektowanych pot^czeri jednak nie mniej niz 2 szt.

UWAGA
W§zet sieciowy w magazynie BG, w^zet sieciowy w czytelni WILiS oraz 4 gniazda sieciowe

RJ-45 kat. 6a w magazynie BG sq. kluczowymi elementami sieci Biblioteki Gtownej PG -
zaleznymi do demontowanych w^ztow sieciowych. Przez caty okres prac remontowych i
do czasu wykonania wtasciwych pol^czeh mi^dzy poszczegolnymi w^ztami wykonawca
jest zobowi^zany zapewnic bezawaryjne funkcjonowanie ww. w§ztow i gniazd sieciowych
(utrzymanie pot^czenia sieciowego). Lokalizacja szafy dystrybucyjnej w bibliotece w
miejscu wskazanym przez Uzytkownika.

6. Projektor multimedialny - doprowadzenie sieci LAN, kabla HDMI, VGA, S-Video, Video-
Composite i zasilania

7. Gtosniki stereo w Sali multimedialno-szkoleniowej - doprowadzenie okablowania od
miejsca mebla do obstugi multimediow do docelowego miejsca montazu gtosnikow
(wyposazenie w gtosniki poza zakresem opracowania) - zostawic zapas 1m kabla z
kazdej strony

2.4.2.2.TELEFONY
Zakres prac remontowych: wg zat^cznika graficznego, okreslaj^cego zakres programu
funkcjonalno-uzytkowego

telefony nalezy podt^czyc kablami DTP
w pomieszczeniach:
- lada biblioteczna - strefa wypozyczeh - min.lszt.
- lada biblioteczna - czytelnia ogolna min.lszt.
- lada biblioteczna - czytelnia czasopism i baz danych - min.lszt.
- pomieszczenie pracownikow min. 5szt.
- pomieszczenia biurowe min. 4szt.

2.4.2.3.SYSTEM SAP
Zakres prac remontowych: wg zat^cznika graficznego, okreslaj^cego zakres programu
funkcjonalno-uzytkowego.
Aktualnie pomieszczenia BG podtsiczone s^do znajduj^cej si? na portierni central! SAP firmy
Polon typ TELSAP 2100. W ramach projektu remontu Centrum Ustug lnformatycznych(wg
odr^bnego opracowania) obok pojawi si§ nowa centrala SAP - parametry nowej central!
poda Uzytkownik - i do niej zostanst podl^czone czujki z GUI. Do tej central! nalezy podt^czyc
czujki i ROP'y obstuguj^ce Bibliotek? Gtown^, i korytarze b^d^ce w zakresie opracowania.
Po usuni^ciu z centrali TELSAP czujek podt^czanych do nowej central! nalezy je takze
usun^c z programu starej centrali i wprogramowac do nowej. Prace prowadzic w taki sposob,
aby nie zaktocic dziatania pozostatej cz^sci systemu SAP.
Rozwi^zania projektowe powinny uwzgl^dniac zapisy dotycz^ce bezpieczenstwa
pozarowego.
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Zakres prac remontowych:
Podt^czenie pomieszczeh do w/w systemow, a w szczegolnosci:
- wymiana czujek, gniazd i ROP'ow do wspotpracy z nowq, central^ (uwzgl^dnic utylizacj?

czujek jonizacyjnych).
- zabezpieczenie systemem SAP wszystkich pomieszczeh, obj^tych zakresem

opracowania uwzgl^dniaj^c specyfik? poszczegolnych pomieszczeh (nie stosowac
czujek jonizacyjnych)

- przet^czenie p?tli ze starej do nowej central! wraz z jej przeprogramowaniem
- podt^czenie do systemu SAP drzwi szklanych rozsuwanych przy wejsciu do Biblioteki

Gtownej oraz drzwi ewakuacyjnych z korytarza 100/8
- podt^czenie do systemu SAP centrali wentylacyjnej i ewentualny system oddymiania
- automatyczna blokada drzwi wejsciowych do Biblioteki przez system zabezpieczania

zbiorow - system SAP musi miec mozliwosc odblokowania tych drzwi w przypadku
wykrycia pozaru

2.4.2.4.SYSTEM CCTV
Zakres prac remontowych: wg zat^cznika graficznego, okreslaj^cego zakres programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz wg zat^cznika nr 7: ,,Propozycja rozmieszczenia kamer
CCTV"

zastosowac technik? cyfrow^CCTV: kamery IP o rozdzielczosci min. 2 Mpx z
regulowan^, ogniskowq. min. 2,8-12 mm, w miejscach narazonych na sabotaz - w
obudowach wandaloodpornych, zasilanie PoE (zastosowac odpowiednie switch'e PoE)
do rejestracji obrazu zaprojektowac serwer CCTV zdolny obstuzyc min. 20 strumieni
video 2Mpx, przy jednoczesnym zapisie, odtwarzaniu lokalnym, archiwizacji danych,
zdalnym, sieciowym, petnym dost^pie min. 3 uzytkownikow Qednoczesnie). Serwer musi
bye wyposazony w dyski twarde zdolne zapisac ci^gty strumieh video ze wszystkich
kamer z okresu 14 dni
okablowanie strukturalne kat. min. 6a
zabezpieczenie kamerami: czytelni, wypozyczalni i innych ogolnie dost^pnych
pomieszczeh BG - min. 12 szt.
zapewnienie zasilania awaryjnego systemu przez min. 30 min.
podt^czenie serwera CCTV do sieci komputerowej PG
szaf§ rack (wspoln^ dla biblioteki i hallu) ze sprz^tem CCTV zlokalizowac w
pomieszczeniu niedost^pnym dla studentow w bibliotece
w szafie rack Videoserwer wyposazyc w monitor LCD CCTV min. 19" (1 wspolny dla
hallu i biblioteki) podt^czony do serwera CCTV .

2.4.2.5.SYSTEM SSWiN
Zakres prac remontowych: wg zatqcznika graficznego, okreslajaicego zakres programu
funkcjonalno-uzytkowego

Aktualnie system jest obstugiwany przez central? alarmowq. firmy Satel typ CA-64
zainstalowan^w pomieszczeniu socjalnym magazynu BG. Nalezy zmodernizowac j^ do
Integry 128 tego samego producenta. Ten krok poci^gnie za sob^_ koniecznosc wymiany
wszystkich manipulatorow LCD w tym systemie (5szt). Dodatkowo central? nalezy
wyposazyc w modut ethernetowy i doprowadzic do niego pot^czenie sieciowe
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w remontowanej cz§sci BG od nowa rozprowadzic okablowanie mi^dzy central^ a
manipulatorami i modutami rozszerzeh oraz mi§dzy czujkami a modutami rozszerzeh
zastosowac okablowanie zgodne z wytycznymi producenta central!

stosowac czujki typu PIR z optykq. lustrzan^, w przypadku zewn^trznych okien biblioteki
(od strony ul. Traugutta, w pomieszczeniach obj^tych zakresem opracowania) stosowac
optyk§ - lustro kurtynowe pionowe

wszystkie czujniki w systemie musz^ bye sparametryzowane jako dualne NC
zabezpieczenie systemem wszystkich pomieszczen BG obj^tych projektem
prace prowadzic w taki sposob, aby nie zaktocic dziatania pozostatej cz^sci systemu

SSWiN Biblioteki Gtownej

2.4.3.BRANZA SANITARNA
Zakres prac remontowych: wg zat^cznika graficznego, okreslaj^cego zakres programu
funkcjonalno-uzytkowego.
Parametry w§zia cieplnego i agregatu wody lodowej:

moc w^zta cieplnego dla cz§sci CT wynosi 877 kW i sktada si? z dwoch wymiennikow
ptytowych lutowanych o mocach
- 697kWtypHL2-110-aula
- 180 kW typ HI 12-58 - senat
parametry pracy instalacji CT 90/65
parametry wody sieciowej 120/70

aktualna wykorzystywana moc w^zta wynosi 250 kW
zainstalowany agregat wody lodowej o mocy 240 kW wykorzystuje
- 184kW-aula
- 28 kW - sala Senatu
pozostaty zapas mocy agregatu wynosi 28 kW- w przypadku braku mocy istniej^cego
agregatu nalezy zaprojektowac nowy

Zakres prac remontowych:

2.4.3.1.c.o.
- demontaz ruroci^gow w hallu
- wymiana grzejnikow na nowe ozdobne z zaworami termostatycznymi montaz ruroci^gow

z zaworami oraz zaworami termostatycznymi - w bruzdach, grzejniki t^czyc z
przewodami instalacyjnymi za pomoc^srubunkow.
czyszczenie i malowanie cz^sci ruroci^gow w miejscach, gdzie chowanie ich w bruzdach
b^dzie niemozliwe

- w przypadku wbudowania pionow i poziomow instalacji w sciany nalezy wymienione
odcinki instalacji wykonac z materiatow nie ulegaj^cych korozji, dopuszczonych do
stosowania w cieptownictwie. L^czenie nowoprojektowanych odcinkow z istniejctcsi.
instalacj^ musi bye dost^pne dla eksploatacji. Nalezy unikac t^czenia w bruzdach. W
zwi^zku z awaryjnosci^, sieci cieplnej dopuszcza si§ zabudowanie istniej^cych instalacji
w rozbieralnych kanatach, umozliwiaj^cych przeprowadzenie napraw. W przypadku
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wymiany instalacji nalezy pot^czyc wszystkie piony i poziomy zasilaj^ce pomieszczenia
na kondygnacjach nie obj?tych zakresem opracowania i zapewnic ich prawidtowe
dziatanie.

2.4.3.2.wod-kan
Sala multimedialno - szkoleniowa:
- demontaz rury sanitarnej, znajduj^cej si? nad drzwiami w sail multimedialnej, przetozenie

jej, uwzgl?dniaj^c prowadzenie kanatow wentylacji mechanicznej
Pomieszczenie pracownikow:
- demontaz istniej^cej umywalki i podt^czenia
- wymiana umywalki na nowq. meblowq.
- montaz hydrantow
Sposob zabudowywania instalacji wod-kan i t^czenia z pionami i poziomami kondygnacji, nie
obj?tych zakresem opracowania analogicznie do wytycznych instalacji c.o.

2.4.3.3. wentylacja mechaniczna
Zakres prac remontowych: wg zat^cznika graficznego, okreslaj^cego zakres programu
funkcjonalno-uzytkowego
Zakres prac remontowych:
- montaz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z chtodzeniem jako niezaleznego

systemu nalezy zaprojektowac central? wentylacyjn^ nawiewno-wywiewn^ z
uwzgl?dnieniem kosztow zarowno inwestycyjnych jak i eksploatacyjnych. W instalacji nie
przewiduje si? nawilzania powietrza. Odzysk ciepta w centrali przy pomocy wymiennika
krzyzowego. Automatyka centrali powinna bye oparta na pomiarze dwutlenku w?gla w
poszczegolnych pomieszczeniach. Centrala i kanaty winna bye wykonana w wersji cichej
z powi?kszon^ izolacja wewn?trzna.

- przystosowanie istniej^cego pomieszczenia do wymagah, stawianych wentylatorni -
pomieszczenie 018 G

- trasa prowadzenia instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
chtodzeniem:

- Wentylatornia - centrala: zblokowany zespot nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepta i
recyrkulacjsL - usytuowana w poziomie piwnicy w pionie pod sal^ szkoleniowa
multimedialn^ - pom. 018 G

- Czerpnia i wyrzutnia powietrza scienna w pomieszczeniu wentylatorni lub magazynu
ponizej Sali multimedialnej, stosowac materiaty szlachetne do wykonania ostony czerpni i
wyrzutni np. aluminium w kolorze grafitowym ze wzgl?du na usytuowanie elementow w
zabytkowej elewacji - pom. 76/1 G

- Piony instalacyjne prowadzone wzdtuz istniejcLcych scian wentylatorni, pomieszczenia
magazynowego na poziomie 00 oraz sali szkoleniowej multimedialnej na poziomie 100 -
po. 018 G, 76/1 G, 100/4 (nalezy zinwentaryzowac kanaty wentylacyjne, znajduj^ce si? w
scianach wentylatorni i w miar? mozliwosci wykorzystac je do prowadzenia projektowanej
instalacji)

- Elementy poziome prowadzic pod stropem poziomu 100, obudowa kanatow poziomych w
formie gzymsow, w czytelni ogolnej ze wzgl?du na strop kolebkowy kanaty prowadzic w
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sposob widoczny, kanaty wykonane ze szlachetnego materiatu (stal nierdzewna)
- Instalacja chtodu - przewody prowadzic przez pomieszczenie magazynu 75/1G oraz

czytelni? 100/5, zgodnie z tras^ istniej^cych przewodow.

2.5. WYKONCZENIE.

Pomieszczenia winien cechowac wysoki standard wykohczenia wewn?trznego z uzyciem
materiatow nowoczesnych o duzej trwatosci, walorach estetycznych i uzytkowych oraz
odpowiednio wysokiej klasie odpornosci ogniowej. Materiaty uzyte w pomieszczeniach
Gmachu Gtownego Politechniki Gdanskiej powinny bye odpowiednie do nat?zenia ruchu.
Nalezy zachowac elementy zabytkowe takie jak: historyczne kraty wentylacyjne z
haczykami (wentylacja grawitacyjna). We wn?kach okiennych stosowac ozdobne kaloryfery
w kolorze analogicznym do posadzki z gresu. Jako uzupetnienie zabytkowych posadzek
lastrikowych oraz cz?sci cokotowej stosowac czarny granit (wn?ki okienne).
W pomieszczeniach czytelni ogolnej, czytelni czasopism i baz danych oraz sali
multimedialnej stosowac gres wielkoformatowy jako warstw§ wykohczenia nowej posadzki.
Gres winien posiadac odpornosc na scieranie, skutecznosc antyposlizgow^, odpornosc na
czynniki chemiczne i odpornosc na plamienie odpowiednist do obiektu, w ktorym b^dzie
zastosowany. Kolor i faktura gresu winna nawic[zywac do historycznej posadzki lastriko
(stosowac elementy o zroznicowanych wymiarach i zroznicowanym kolorze, w posadzce
umiescic kasety podtogowe, dopasowane do materiatu posadzki.

Instalacja wentylacji mechanicznej - zasady prowadzenia przewodow pionowych i
poziomych:
- w pomieszczeniach o ptaskim stropie przewody pionowe i poziome wentylacji

mechanicznej mozna zabudowac,
- w czytelni ogolnej znajduje si? strop kolebkowy - w celu zachowania istniej^cych podziatow

zaleca si? stosowanie kanatow odkrytych, kanaty winny bye wykonane z materiatow
szlachetnych (stal nierdzewna), nie nalezy ich malowac, zastosowac jednakows[ srednic?
kanatow. Czerpnia i wyrzutnia scienna usytuowana b?dzie w elewacji zabytkowej budynku,
wobec czego nalezy zastosowac zaluzje systemowe uznanego producenta z materiatow
szlachetnych np. aluminium.

Nalezy wykonac oznaczenia ci^gow instalacyjnych i aparatow w technice grawerowania lub
laminowania.

Wyposazenie meblowe.
Stosowac wysokiej klasy materiaty. Proponowane wyposazenie meblowe powinno
nawis[zywac do historycznego budynku a jednoczesnie odpowiadac wymogom projektowania
nowoczesnych pomieszczen bibliotecznych

Lady biblioteczne.
- hall - lada biblioteczna (funkcja informatorium i wypozyczalni) do obstugi uzytkownika.

Przy projektowaniu lady wypozyczalni nalezy uwzgl?dnic miejsce na:
- kas? fiskalnq.
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- drukark?
- skaner
- cz§sc zamykana (kasetka z pieni^dzmi)
- telefon
- dwa stanowiska pracownicze kazde wyposazone w (zestaw

komputerowy, czytnik kodu kreskowego, czytnik RFID)
- czytelnia ogolna - lada biblioteczna do obstugi uzytkownika. Przy

projektowaniu lady wypozyczalni nalezy uwzgl^dnic miejsce na:
- kas§ fiskaln^
- drukark?
- telefon
- dwa stanowiska pracownicze kazde wyposazone w (zestaw

komputerowy, czytnik kodu kreskowego, czytnik RFID)

- czytelnia czasopism biez^cych, baz danych i informacji naukowej - lada biblioteczna
do obstugi uzytkownika. Przy projektowaniu lady nalezy uwzgl^dnic miejsce na:
- skaner
- telefon
- jedno stanowisko pracownicze wyposazone w zestaw komputerowy

Stoliki czytelniane:
- przewidziec element stolika na poprowadzenie statych kabli do kaset podtogowych -

kazde miejsce czytelniane powinno miec dwa gniazda elektryczne - podstawowe - 1 szt.
i dedykowane - 1 szt., strukturalne - 1 szt.

Stanowisko do obstugi multimediow - w sali multimedialno-szkoleniowej stanowisko, z
ktorego b§dzie odbywato si? sterowanie i podt^czanie multimediow oraz prowadzenie zaj§6,
szkoleh, prezentacji.
Przy projektowaniu mebla nalezy uwzgl^dnic:
- wyprowadzenia podi^czeh do projektora zakohczone gniazdami w biurku (kabel HDMI,

VGA, S-Video, Video-Composite)
- podt^czenie komputera/laptopa (minimum 3 wbudowane gniazda zasilania, minimum 2

gniazda RJ-45)
- wyprowadzenie i zakohczenie okablowania od gtosnikow

miejsce na wzmacniacz do gtosnikow stereo
- panel sterowania oswietleniem i roletami/zaluzjami (sterowanie oswietleniem w

pomieszczeniu musi odbywac si§ dodatkowo bezprzewodowo lub ze stanowiska obstugi
multimediow)

- szafka zamykana na klucz

Oznakowanie i identyfikacja - wprowadzic jednolity system identyfikacji wizualnej: numeracja
i nazwy pomieszczeh, tablice informacyjne. Wprowadzic podziat biblioteki na strefy
tematyczne stosuj^c w/w system identyfikacji wizualnej, przewidziec mozliwosc zmian opisu
regatow bibliotecznych.
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Minimalny zakres:
- informacja o godzinach otwarcia biblioteki - przed wejsciem do biblioteki (wolnostoj^cy

przenosny element informacyjny z mozliwosci^zmiany informacji np. wformie pylonu )
- ,,mapa biblioteki" z rozmieszczeniem pomieszczeh - (wolnostoj^cy przenosny element

informacyjny z mozliwosci^zmiany informacji np. wformie pylonu)
- tablice informacyjne z nazwami i numerami pomieszczen
- informacyjne oznakowanie regatow (z mozliwosci^zmiany informacji)
- przegrodki na potkach na ksi^zki z wystaj^cq, niewielk^ ramksi zawieraj^csi okreslonsi

informacj? np. o kohcu danego zakresu dziatowego (mozliwosc wymiany informacji)
oznakowanie stanowisk bibliotekarza

- tablice informacyjne w miejscach do ,,odktadania ksi^zek"
informacja ,,zachowaj cisz§"
informacje o zakazie fotografowania

- informacje o zakazie uzywania telefonow komorkowych
- informacja o zakazie wnoszenia i spozywania positkow
- tablice na regulamin, zasady udost^pniania zbiorow, korzystania z komputerow

Regaty wyposazyc w system oswietleniowy.

Oprawy oswietleniowe winny zapewnic wysoki standard estetyczny i wykohczeniowy,
powinny bye dopasowane do charakteru wn^trza i jego aranzacji.
Proponowane materiaty, jakie nalezy zastosowac w wyposazeniu meblowym:
czarny granit, szkto, stal nierdzewna, drewno lub materiaty drewnopodobne wysokiej jakosci,
skora. Kolorystyk?, aranzacj? i rodzaj wyposazenia meblowego uzgodnic z Inwestorem.
Odpornosc materiatow powinna bye dostosowana do uzytku w budynkach uzytecznosci
publicznej.

2.6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Po zakohczeniu prac remontowych teren wokot budynku gtownego nalezy uporz^dkowac.

2.7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ODPOWIADAJACE ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przyjmie do realizacji przedmiot umowy w trybie ,,Zaprojektuj i wybuduj"
polegaj^cy na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu na jej podstawie remontu
wraz z wyposazeniem pomieszczeh, b^d^cych przedmiotem opracowania. Dokumentacja
projektowa powinna bye wspolna dla obu cz^sci projektu: biblioteki i hallu Gmachu
Gtownego Politechniki Gdahskiej, wykonana przez t§ samq_ jednostk? projektow^ i w tym
samym czasie.

35



PROGRAM REGIONALNY ^S~:~!' UNIA *****
NAPODOWA STRATEGfA SPOJNOSO EUROPEJSKA ** * **

1. Zakres prac projektowych.

- wielobranzowa inwentaryzacja budowlana pomieszczeh, obj^tych budowq, na potrzeby
Wykonawcy

- projekt budowlany wielobranzowy wraz z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
przekazany protokotem zdawczo - odbiorczym z uzyskaniem pozwolenia na budow§

- projekt wykonawczy wielobranzowy z uwzgl^dnieniem rozwi^zah budowlano-
konstrukcyjnych i materiatowych - przekazany protokotem zdawczo - odbiorczym

- projekt wn§trz (aranzacja w tym dobor mebli katalogowych, projekt mebli indywidualnych
projekt posadzki, projekt sufitow, elementy zieleni, kolorystyka) - przekazany protokotem
zdawczo - odbiorczym

- projekty poszczegolnych etapow powinny zawierac: rzuty, przekroje, widoki scian, detale
architektoniczne, kolorystyki

- kosztorysy robot budowlanych na potrzeby Wykonawcy
- wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa, instrukcje

2. Warunki wykonywania i odbioru prac projektowych

W trakcie opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej wymaga si? od Projektanta
konsultacji roboczych w celu uscislenia przyj^tych rozwi^zah projektowych, standardu
wykohczenia i wyposazenia, nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie w terminie uzgodnionym
przez Zamawiaj^cego i Wykonawc§.
Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami
techniczno-budowlanymi, a w szczegolnosci Rozporz^dzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, programem funkcjonalno-
uzytkowym, zatwierdzon^ przez Zamawiaj^cego koncepcj^ architektoniczn^ oraz
wymaganymi przez przepisy prawa normami. Wykonawca zapewni sprawdzenie
dokumentacji projektowej pod wzgl^dem poprawnosci opracowania, kompletnosci i
zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowi^zuj^cymi polskimi normami
przez osoby posiadaj^ce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci lub
rzeczoznawc? budowlanego.
Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc wyst^pienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych, w stosunku do przewidzianych w programie
funkcjonalno-uzytkowym w sytuacji, gdy wykonanie tych robot b§dzie niezb^dne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowi^zuj^cymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Przewiduje si§ takze ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy
wykonanie danych robot b^dzie zb^dne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowi^zujsLcymi na dzieh odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu
umowy.
Zmiany, o ktorych mowa musz^ bye kazdorazowo zatwierdzone w formie pisemnej przez
zamawiaj^cego pod rygorem niewaznosci.
Projekt budowlany winien posiadac wszystkie wymagane przepisami pozwolenia i
uzgodnienia, oswiadczenie projektanta o sporz^dzeniu projektu zgodnie z umow^,
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obowi^zuj^cymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.
W trakcie opracowywania projektu budowlanego Projektant winien wyst^pic do stuzb
technicznych Politechniki Gdahskiej o warunki techniczne do projektowania, a po
zakohczeniu prac projektowych o akceptacj? rozwi^zan technicznych: do Dziatu Eksploatacji
(sekcja teletechniczna i telefoniczna, elektryczna, sanitarna), Centrum Ustug
Informatycznych, Biblioteka Gtowna, Dziat Gospodarczy (sekcja multimediow), Dziat
Ochrony Mienia, Dziat Inwestycji i Remontow.
W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowi^zany uwzgl^dnic w rozwi^zaniach
projektowych uwagi Zamawiaj^cego i jego zyczenia, o ile nie s^sprzeczne z obowi^zuj^cymi
przepisami i normami, sztukq. budowlan^ i programem funkcjonalno-uzytkowym.
Przed ztozeniem wniosku o decyzj? o pozwoleniu na budow§ nalezy uzyskac pozwolenie
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie prac budowlanych w formie
decyzji.
Dokumentacja projektowa zostanie sporz^dzona w 5 egzemplarzach wykonanych technik^
tradycyjnst na nosniku papierowym, a takze w 1 egzemplarzu (kopia bezpieczehstwa) w
formie elektronicznej zgodnej z wersj^ papierow^ na odpowiednim nosniku (CD - w wersji
edytowalnej dwg, doc oraz w wersji nieedytowalnej pdf) wraz ze wszelkimi niezb^dnymi
uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i zgodami, stanowi^cymi podstaw§ do uzyskania na
rzecz Zamawiaj^cego pozwolenia na budow§.
Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiaj^cego projektu budowlanego
wielobranzowego wykonawca sporz^dzi projekt wykonawczy, zawieraj^cy projekt wn^trz,
ktory zostanie przekazany w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, zgodnej z wersj^
papierow^ na odpowiednim nosniku (CD - w wersji edytowalnej dwg, doc oraz w wersji
nieedytowalnej pdf).
Poszczegolne etapy prac projektowych oraz uj§te w nich rozwi^zania musz^ zostac
zatwierdzone przez Zamawiaj^cego. Przekazywanie prac projektowych odbywac si§ b^dzie
na podstawie protokotu przekazania.
W trakcie realizacji prac budowlanych projektant zobowi^zany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego, w szczegolnosci do:

stwierdzenia w toku wykonywanych robot budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem
uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwi^zah zamiennych, zgbszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego

Rozwi^zania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego projektant ma obowi^zek naniesc
na dokumentacje budowy, znajduj^c^ si? u kierownika budowy oraz wykonac dokumentacj?
powykonawcz^ zamienn^.
Dokumentacja projektowa zostanie sprawdzona w zakresie:

zgodnosci z przepisami, zapisami warunkow stuzb technicznych Politechniki
Gdahskiej
kompletnosci dokumentacji w tym dokumentow formalno-prawnych
poprawnosci wersji elektronicznej z papierow^.

Po zakohczeniu prac budowlanych Wykonawca przekaze dokumentacj? powykonawczq,
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3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowi^zany jest dostarczyc harmonogram
realizacji uwzgl^dniaj^cy etapy realizacji prac, w tym termin wykonania projektu
budowlanego, termin wyst^pienia o pozwolenia na budow?, terminy przekazywania
Zamawiaj^cemu projektow wykonawczych, termin rozpocz?cia robot budowlanych oraz
termin zakoriczenia robot budowlanych.
Prace budowlane winny bye prowadzone przez osoby, mogqce pefnic samodzielne funkcje w
budownictwie (zgodnie z ustaw^ Prawo budowlane), a ze wzgl?du na zabytkowy charakter
budynku przez osoby posiadaj^ce uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi
(Rozporz^dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. Dz. U. Nr
165, poz. 987.)
Kierownik prac konserwatorskich winien posiadac uprawnienia do kierowania pracami przy
obiekcie zabytkowym tzn.

posiadac tytut zawodowy magistra po ukoriczeniu wyzszych studiow na kierunku
konserwacja i restauracja dziel sztuki lub wyzszych studiow w specjalnosci w zakresie
konserwacji zabytkow, wykazac si? co najmniej 12-miesi?czn^ praktyk^ zawodowy w
zakresie konserwacji i badania zabytkow
lub
posiadac srednie wyksztatcenie w zakresie konserwacji i restauracji dzieJ sztuki oraz
wykazac si? co najmniej 5-letnis[ praktyksi zawodowq w zakresie konserwacji i
badania zabytkow

Kierownik robot budowlanych winien
- posiadac odpowiednie uprawnienia budowlane, okreslone przepisami prawa

budowlanego, wykazac si? co najmniej 2-letnia praktyka na budowie przy zabytkach
ruchomych

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposob zgodny z
obowisizuj^cymi przepisami prawa budowlanego, w szczegolnosci Dziennika Budowy.
Wykonawca wykona obiekt z materiatow wtasnych zgodnie z dokumentacj^ projektow^,
zasadami wiedzy technicznej i obowî zujqcymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na
budow?.
Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyna i urz^dzenia niezb?dne do
wykonywania obiektu oraz wykona wszystkie towarzyszqce roboty, prace i czynnosci
niezb?dne do wykonania prac remontowych.
Wykonawca zapewni przez caty czas realizacji inwestycji utrzymanie drog istniej^cych,
wykorzystywanych przez Wykonawc? w trakcie prac budowlanych, w stanie nie gorszym niz
przed rozpocz?ciem prac.
Wykonawca b?dzie zobowi^zany do przyj?cia odpowiedzialnosci od nast?pstw i za wynik
dziatalnosci w zakresie:

organizacji robot
- zabezpieczenia osob trzecich
- ochrony srodowiska

warunkow bhp
zabezpieczenia terenu robot
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W trakcie realizacji robot dokonywane b?dq.odbiory techniczne robot zanikowych, a takze
odbiory cz?sciowe okreslonych elementow, etapow robot, poprzedzaj^ce odbior koncowy
Odbior koncowy przedmiotu umowy nastqpi jednorazowo, po zakohczeniu catosci prac,
obj?tych niniejsz^ umowq,.

4. Wymagania dotycz^ce wtasciwosci wyrobow i materiatow budowlanych oraz
urz^dzeri.
Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urz^dzenia, zastosowane przez Wykonawc?
przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadac pod wzgl^dem jakosci wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, a w szczegolnosci zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane jak i
wymaganiom dokumentacji projektowej.

5. Wymagania dotycz^ce wykonania robot
Wszystkie wykonane roboty b^d^zgodne z dokumentacj^ projektow^ i z innymi przepisami
obowi^zuj^cymi na terenie Polski. W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie
moze wykorzystywac bt^dow i opuszczeh w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Zamawiaj^cego.
Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgl^dniac instrukcje producenta materiatow oraz przepisy
zwi^zane i obowi^zujstce, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W
przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych a obowi^zuj^cych, Wykonawca ma rowniez obowi^zek stosowania si? do nich.
Roboty budowlane zostan^ sprawdzone w zakresie:

zgodnosci z projektem wielobranzowym budowlanym i wykonawczym, programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz obowi^zuj^cymi przepisami i normami
jakosci wykonanych prac
ilosci elementow
stosowania si? do norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat , swiadectw
dopuszczenia
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III. CZ^SC INFORMACYJNA

3.1. O£WIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJ/\CE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA. NA CELE BUDOWLANE - zostanie
przekazane w trakcie sporz^dzania projektu budowlanego.

3.2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWI/\ZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz.1623) z
pozniejszymi zmianami.
Rozporzsidzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr
75 poz.690) z pozniejszymi zmianami.
Rozporz^dzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 nr 83
poz.578) z pozniejszymi zmianami.
Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoru
wniosku o pozwolenie na budow§, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscisi na cele budowlane (Dz.U.z 2003 nr 120 poz 1127).
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
szczegobwego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonywania i odbioru robot budowlanych (Dz.U.z 2004 nr 202 poz.2072).
Rozporz^dzenie Ministra transportu, Budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego z
pozniejszymi zmianami.
RozporzsLdzenie z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie dotycz^cej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2003 nr 120
poz. 1126).
Rozporz^dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z
2003 nr 169 poz. 1650).
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz.U.z 2005r. nr 240 poz. 2027) oraz wydanych na jej podstawie przepisow
wykonawczych i standardow technicznych.
Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporz^dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych,
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.z 2004 poz. 1389).
Rozporzcidzenie Ministra Spraw Wewn^trznych i Administracji z dnia 7 czerwca
201 Or. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U..z 2010 nr 109 poz.719).
Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004 nr 202 poz. 2072).
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2012 nr 647) z
pozniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamowieh publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113
poz. 759) z pozniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2008 nr 25
poz. 150)z pozniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

3.3. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZB^DNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROB6T BUDOWLANYCH
KOPIA MAPY DO CEI_6W INFORMACYJNYCH
ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTK6W
STANDARDY I WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA SIECI STRUKTURALNYCH NA
TERENIE POLITECHNIKI GDANSKIEJ
DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA, ZWIAZANE Z
BUDOW/\ JEJ PRZEPROWADZENIEM

1. Nalezy wykonac inwentaryzacj? pomieszczeh, powierzchnie i wymiary wyst^puj^ce w
programie funkcjonalno-przestrzennym majq. charakter informacyjny.

2. W bezposrednim s^siedztwie czytelni ogolnej znajduje si§ pomieszczenie stacji
transformatorowo-rozdzielczej.

3. Nalezy pokryc dach pomieszczenia technicznego, przylegaj^cego do czytelni ogolnej
gretingiem drewnianym.

4. Drzwi wejsciowe do biblioteki wyposazyc w dwa zamki, w tym 1 antywtamaniowy w
klasie C, pozostate drzwi wewn^trzne wyposazyc w dwa zamki patentowe, w
drzwiach do pomieszczenia biurowego przewidziec system zamykania
pomieszczenia.

5. Wykonac projekt zieleni w pomieszczeniach biblioteki.
6. Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe maj^ charakter orientacyjny i nie stanowi^

podstawy obmiaru w projekcie budowlanym.

arch. Beata Roksana Czartpqolska -B^tlejewska

A
upr. nr 5798/Gd/94
PO-0101
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IV.ZALACZNIKI

SCHEMATY RYSUNKOWE:

1. ZAKRES OPRACOWANIA
2. SCHEMA! PRAC BUDOWLANYCH
3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE WOJEWODZKIEGO

KONSERWATOWA ZABYTKOW
4. STANDARDY I WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA SIECI

STRUKTURALNYCH NA TERENIE POLITECHNIKI
GDANSKIEJ

5. WYTYCZNE RFID
6. SCHEMA! ELEKTRYCZNY
7. PROPOZYCJA ROZMIESZCZENIA KAMER CCTV
8. PROPOZYCJA ROZMIESZCZENIA ACCESS POINTOW
9. MAPA DO CEL6W INFORMACYJNYCH
10. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI

DO IZBY ZAWODOWEJ AUTORA OPRACOWANIA
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Gdaftsk, 10,06,2013 r.
WOJEW6DZKI URZAD
OCHRONY ZABYTK6W W GDAtiSKU
POMORSKI WOJEWODZKIKONSERWATOR ZABYTK6W
uL Kotwicznik6w 20,80-881 Gdartsk
teUfax.: (+58) 301-62-67,301-62-68 I / BIURO KANCLERZA PG

ZN.5180,53.2013JKo / WPtYN^o

LOZ.,

WYTYCZNE KONSERWATORSKIE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Dotyczy: remontu hallu otownego oraz biblioteki gtdwnei w Gmachu Gtownym Politechniki Gdahskiej,
wpisanym do rejestru zabytkbw pod numerem 828 decyzj^ Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkow w
Gdahsku z dnia 30 kwietnia 1979 roku -obecnie pod numerem 969 (nowy numer rejestru zabytkow).

Wojew6dzki Urz^d Ochrony Zabytkow w Gdafisku, Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
w wyniku ogl^dzin przeprowadzonych dnia 28.05,2013 r, w obecnosci przedstawicieli Politechniki
Gdahskiej informuje, iz ze stanowiska konserwatorskiego wprowadza si§ nast^pujqce zalecenia;

HALLGL6WNY

1. Wiatrotap:
- now^stolark? drzwiow^wymienic na aluminiowq;
- oryginaine drzwi srodkowe poddac konserwacji;
- kraty przy drzwiach srodkowych oczyscic (spr^zonym powietrzem) i zabezpieczyc
antykorozyjnie;
- kraty pozostawione przy scianach bocznych wiatrolapu - oczysci6 i zabezpieczyc w
analogiczny sposob, a ponadto wysun^c z wn?k i podwiesic na rowni z licem scian, dodatkowo
wyeksponowac oswietleniem;
- wymienic wycieraczki (stalowe aluminiowe) i wlazy (stalowe w kolorze grafitowym).

2. Posadzka:
- nowe pasy iastriko (szare) wymienic na analogiczne do oryginalnych;
- ciemne pasy posadzki lastriko pozostawic i uzupelnic zywicami;
- zniszczony fragment granitu przy drzwiach wejsciowych podcî 6 i uzupelnic takim samym
materialem;
- powierzchni? granitu i lastriko nalezy odtlusci6 z pomoc^ pary wodne] z dodatkiem detergentu
i impregnowac;
- istnieĵ ce cokoliki odczyscic lub wymienic na granitowe;
- wycieraczki wewn?trzne wymienic na przystosowane do intensywnego ruchu pieszego w
budynkach uzytecznosci publicznej.

3. Scianv:
- powierzchni? scian wyczyscie przegrzan^ par^ (ew. z dodatkiem detergentu) iub m^czk^
szklan^ (metod^ strumieniowo-sciern^);
- instalacje w miar§ mozliwosci poprowadzic istniej^cymi bruzdami lub pod sufitem, ewentualnie
po liniach spoin;
- wymianie podlegajX wszystkie grzejniki wspofczesne - nowe umieScic pod oknami, ostony
dostosowac form^do historycznych;
- zlikwidowac obecn^portierni?;
- zdemontowac tablice inf. elektronicznej i telewizor;



- pod praw^ antresol^ mozna poprowadzic szyn? na ekran multimedialny, a po drugiej stronie
na rzutnik;
- na odczyszczonych filarach umiejscowic mozna gfosniki;
- usun^c tablic? z informacjami na temat wydzialow - zast^pic j^ literami przestrzennymi ze
szlachetnego materiatu;
- stolark? drzwiow^oczyscic, a nast^pnie zabezpieczy6 wgrzewanym woskiem;
- we wn^kach drzwiowych uczyielnic profile naroznikowe i ujednolicic system tabliczek
informacyjnych;
- portal wejsciowy do Biblioteki Gfownej odczyscic i uzupelnic ubytki, tabliczk^ z napisem
r6wniez wyczyscic i wypolerowa6;
- obok wejScia do biblioteki zainstalowac metalow^ kaset? wrzutni ksî zek - dopasowan^ do
koloru i faktury Sciany;
- Sciany przy bibliotece mozna przeznaczyc na ekspozycj$ plakatow,

4. Korvtarze:
- kolorystyk? ustalic na podstawie weryfikacji konserwatorskiej lub posilkowac si§
rozwiqzaniami z korytarzy na wyzszym poziomie;
- okablowanie wku6 w sciany lub obudowac;
- cokoliki uzupefnic plytkami granitowymi;
- wn§ki przeznaczone dla szafek studenckich - skuc posadzk?, wykonac podesty w material
analogicznym do cokolikow, ustawic szklane gabloty;
- drzwi do wind wymienic na dopasowane do historycznych,

5. Stolarka okienna - do zachowania i konserwacji (J^cznie z oryginalnymi okuciami).
6. Istniejqce oprawvoswietleniowe do wymiany - forma pozostaje do uzgodnienia.

BIBLIOTEKAGL6WNA

1. Wypozyczalnia:
od wewn^trz wstawic dodatkowe rozsuwane skrzydla szklane w prostopadlosciennej

obudowie (odsunî te od portalu);
- wyposazenie biblioteki do wymiany;
- istniejqce przegrody usun^6, z pozostawieniem jedynie slupow - zaaranzowanie przestrzeni
otwartej;
- szklane drzwi po prawej stronie przenieSc w miejsce wtornej scianki i drzwi secesyjnych (ktore
musz^zostac przeniesione w inne miejsce);
- drzwi w korytarzu prowadz^cym do pozostalych pomieszczen usun^6 i przeszklic - w swietle
zachowanych portali, pozostawic elementy technicznego wyposazenia (kratki, lancuszki,
haczyki);
- stolarka okienna w korytarzu do renowacji;
- cokoliki z czarnego lastriko oczyscic, ewentualnie wymienit na plytki granitowe;
- grzejniki wymienic na nowoczesne dekoracyjne;
- betonowe wylewki pod grzejnikami skuc i zast^pic materialem przeznaczonym do
uzupefniania cokolikow.

2. Czyteinie i inne pomieszczenia:
- stolark? okienn^ poddac renowacji lub wymienic (po weryfikacji konserwatorskiej) na now^
drewnian^ z szyb^ zespolonq i zewn^trznymi szprosami, przelozyc oryginalne okucia i
odtworzyc brakuj^ce;
- wymienic oprawy oswietleniowe;
- grzejniki wymienic, ostanic wn^ki, pozostawic parapety;
- material posadzki pozostaje do decyzji uzytkownika (z wyj^tkiem lastriko);
- drzwi wewn^trzne nalezy przeszklic;
- kanaty wentylacji mechanicznej mozna zabudowac.



3. Czvtelnia ogolna:
- wentylacj? poprowadzic w nowoczesnych odkrytych kanalach;
- mozliwa jest wymiana stolarki okiennej (pozostaje do osiatecznej weryfikacji w programie prac
konserwatorskich);
- do demontazu kwalifikuje si? boazeria i oslony na kaloryfery;
- istniej^ca antresola moze zostac cz§sciowo rozebrana (w^ski fragment), a w powstafej
przestrzeni (symetrycznie do schodow) nalezy usytuowac wind? dla osob niepeinosprawnych;
- pozostawic lastriko (ukryte na antresoli pod wykfadzin^}, na pozostalej powierzchni mozna
polozyc gres;
- dach dobudowanego baraku technicznego mozna pokryc drewnianym dekiem;
- w przypadku braku innej mozliwosci wst?pnie dopuszcza si? lokalizacj? czerpni i wyrzutni
sciennej na zewn?frznej scianie w elewacji tylnej - pod gzymsem.

•QADINETY:

^T t̂olarkt̂ ktenftaî oze pocHegac^̂ anieim^kfta-̂ ^
• renowacjtj

-3? Posadzke dostosowa6 do obecnei funkcii - nattepiei parkieh
-4.- Wnekapreed

^- dopuszcza sig demontaz drzwi drewnian-ych do ..sekretariata-i.
•przestrzeni;

j*adzk? oraz portal i strz?pia po-
4jczytelnic, iz jest to rozwia^zani
w^Fewoiane-̂ E-wi-ffloaia usytuowac na wejsciu do istniejacej wn^ki pomi$dzy szklanymi

6}

r
ui
Q)
Q)
V

Jednoczesnie PWKZ informuje, iz powyzsze wytyczne moga^ ulec zmianie w wyniku weryfikacji
konserwatorskiej f przygotowanego na tej podstawie program u prac konserwatorskich.

Otrzymu]̂ :

Politechnika Gdaftska, ul. Narutowicza 1 1/12, 80-233 Gdafisk
2. WUOZwGdansku-a/a,IKo
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Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdahskiej

1. Wytyczne ogolne

1.1. projekt sieci musi bye kazdorazowo uzgadniany z Centrum Uslug Informatycznych
i Sekcjq Teletechniczn^ Dziahi Eksploatacji oraz powinien zawierac rysunek
przedstawiajqcy przebieg sieci komputerowej w okreslonym budynku wraz z
opisami sporzqdzonymi zgodnie z niniejszymi wytycznymi,

1.2. w projekcie nie nalezy stosowac zadnych zapisow wskazuj^cych na jednego
producenta osprz^tu sieciowego oraz konkretnego wykonawc^ sieci,

1.3. w projekcie nalezy w szczegolnosci zawrzec informacje dotyczqce wymiarow szaf
w punktach dystrybucyjnych, wyposazenie punktow dystrybucyjnych, sposob
zakonczenia kabli swiatlowodowych oraz telefonicznych, sposob prowadzenia
kabli w kanalach, rodzaj kanalow kablowych, projektowany procent zaj^tosci
torow kablowych, rodzaj obudowy modulow RJ-45,

1.4. podl^czenie sieci w budynku do sieci komputerowej USK PG nalezy zrealizowac
kablem swiattowodowym jednodomowym, co najmniej 24 wloknowym,

1.5. zaleca si$ planowac jak najmniejszq ilosc punktow dystrybucyjnych - najlepiej jesli
bejd^ one zlokalizowane w pomieszczeniach przeznaczonych na punkty
dystrybucyjne innych mediow niskiego napi^cia (telefony, telewizja itp),

1.6. zaleca si$ pochodzenie wszystkich elementow sieci komputerowej (w tym
wszystkie elementy kanalow kablowych] od jednego producenta (niezaleznie kto
nim b^dzie] oraz zapewnienie mozliwosci certyfikacji calej sieci komputerowej.

2. Punkty dystrybucyjne

2.1. plan rozmieszczenia punktow dystrybucyjnych musi uwzgl^dniac maksymalne
dhigosci kabla, mozliwe do zastosowania dla uzytej kategorii i typu kabla
(niedopuszczalne przekroczenie nawet w przypadku tylko jednego punktu
dystrybucyjnego],

2.2. polqczenia pomi^dzy punktami dystrybucyjnymi wewnqtrz budynku wykonac za
pomocg kabla swiattowodowego jednomodowego co najmniej 4 wtoknowego,

2.3. pomi^dzy punktami dystrybucyjnymi wykonac zapasowe polqczenia kablem
miedzianym UTP/FTP/SFTP kat.6a (o ile pozwalaj^ na to dhigosc trasy pomi^dzy
punktami)

2.4. wszystkie kable swiatlowodowe na obu koncach zakariczac w szafach
dystrybucyjnych na przelqcznicach swiatlowodowych panelowych 19" ze zlqczami
SC-PC,

2.5. w punktach dystrybucyjnych nie stosowac kabli z zamkni^ciem na klucz,

wytyczne dla sieci Strona 4 CUI PG/v/o.oi
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Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdariskiej

2.6. w w^zlach dystrybucyjnych stosowac szafy telekomunikacyjne o szerokosci min.
800 mm (z mozliwosciq instalowania organizerow pionowych po obu stronach
szafy) oraz gl^bokosci bez okablowania 430 mm (po zainstalowaniu switcha musi
pozostac wolna przestrzeri z przodu i z tyhi okolo 100 mm umozliwiaj^ca
swobodne instalowanie kabli),

2.7. w w^zlach dystrybucyjnych stosowac szafy wiszqce dwusekcyjne lub stojqce z
otwieranymi scianami bocznymi oraz drzwiami przednimi i tylnymi,

2.8. szafy dystrybucyjne muszq miec wysokosc o minimum 4U wi^ksz^ od minimalnej
wysokosci umozliwiajqcej zainstalowanie wszystkich urz^dzen oraz organizerow
przewidzianych dla danego punktu dystrybucyjnego,

2.9. szafy dystrybucyjne muszq bye wyposazone w zamki patentowe umozliwiaj^cy
skuteczne zamkni^cie szaf,

2.10. szafy dystrybucyjne umieszczone poza wydzielonymi przestrzeniami na punkty
dystrybucyjne, muszej miec wszystkie sciany i drzwi nie przeszklone,

2.11. w szafach dystrybucyjnych pomi^dzy poszczegolnymi modutami (przelqcznice,
switch'e) stosowac poziome organizery kabli oraz do prowadzenia kabli pomi^dzy
modulami zamontowanymi na roznej wysokosci stosowac pionowe organizery
kabli (po obu stronach) z minimum 4 uchwytami kablowymi (dopasowac do
wysokosci),

2.12. w szafach dystrybucyjnych nie podlqczonych do systemu zasilania awaryjnego
zastosowac zasilacze awaryjne 19" o wysokosci max 2U pozwalaj^ce na prac^
urzgdzen zainstalowanych w danej szafie przez minimum 15 min.

3. Okablowanie strukturalne

3.1. na okablowanie strukturalne miedziane wewn^trz budynku nalezy stosowac kable
UTP/FTP/SFTP kat.6a

3.2. kable UTP/FTP/SFTP narazone na dzialanie silnego pola elektromagnetycznego
prowadzic w oskmie ekranowanej z odpowiednim uziemieniem

3.3. w uzasadnionych przypadkach na wybranych trasach stosowac kable z oslonq
zewn^trznq trudnopaln^,

3.4. do prowadzenia kabli stosowac dwusekcyjne listwy kablowe z uwzgl^dnieniem
50% zapasu wolnej przestrzeni po wprowadzeniu wszystkich kabli,

3.5. stosowac tory kablowe natynkowe lub podtynkowe w zaleznosci od potrzeb
uzytkownika pomieszczen,

3.6. stosowac gniazda natynkowe lub podtynkowe w zaleznosci od potrzeb
uzytkownika pomieszczen,

wytyczne dla sieci Strona 5 CUI PG/v/0.01
strukturalnvch PG vl.02.docx



Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdahskiej

3.7. stosowac gniazda punktowe, modulowe lub montowane na listwie w zaleznosci od
potrzeb uzytkownika obiektu,

3.8. gniazda montowac na wysokosci wyznaczonej przez uzytkownika obiektu,

3.9. okablowanie strukturalne zakanczac w szafach dystrybucyjnych na panelach
krosowych kat.6a

3.10. oznaczac pola krosowe w patchpanelach wedhig nast^pujqcego schematu:
W/S/P/G gdzie:

W - kolejny numer w^zta licz^c od parteru budynku, a na tych samych kondygnacjach

licz$c od lewej do prawej,

S - kolejny numer szafy w w^zle, licz^c zgodnie z ruchem wskazowek zegara,

P - kolejny numer patchpanela w szafie, licz^c od gory szafy,

G - kolejny numer pola krosowego w danym patchpanelu,

3.11. gniazda okablowania strukturalnego rozmieszczone na budynku oznaczac w
sposob identyczny jak pola krosowe w patchpanelach z zachowaniem mozliwosci
jednoznacznej identyfikacji pola krosowego do ktorego dane gniazdo jest
podhjczone,
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Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdariskiej

4. Urzqdzenia sieciowe

4.1. w szafach dystrybucyjnych stosowac w zaleznosci od potrzeb switche 24/48
portowe o nast^puj^cych cechach:

- obsluga protokolow:
LLDP, LACP, MSTP, STP, RSTP, 802.1x,

multiple 802.Ix user per port (co najmniej 8 uzytkownikow na

port), 802.1q, TFTP, TELNET, SSH,

RIPv2, BOOTP, NTP, UDLD, ARP,S NMPvl/v2c/v3

802.lv, ICMPv6, RFC4541, Auto-MDIX, sFlow v5, IGMP

- mozliwosc definiowania list ACL na podstawie adresu MAC/IP (docelowy i

zrodlowy)/portu TCP/UDP

- mozliwosc przypinania ACL do portu lub VLAN

- mozliwosc przypinania list ACL do uwierzytelnionych uzytkownikow

- dhcp-spoofing,arp-protect

- icmp-throttling

- obsluga statycznego routingu IP

- broadcast-throttling per port

- stp-root-guard

min. 24/44 porty IGb/s 10/100/1000Base-T

min. 2/4 porty dual-personality (10/100/1000Base-T oraz port SFP/SFP+)

- mozliwosc zamontowania moduhi do obslugi minimum dwoch portow lOGbE

- mozliwosc nadawania nazw portom

- pami^c nie ulotna flash mieszczqca min. dwie wersje firmware'u

- tablica routingu min 2000 wpisow

- tablica adresow MAC min 16000 wpisow

- mozliwosc priorytetyzacji pakietow na podstawie portu TCP/UDP

obsluga mechanizmow QOS SRR, SDWRR, LLQ, WTD, WRR,

- strict-priority min 8 kolejek na port

- mozliwosc uruchomienia switch'a z portu USB

- maksymalna przepustowosc na poziomie nie mniejszym niz ISlmln pps (przy

64 bajtowych pakietach)

- wydajnosc przel^czania na poziomie nie mniejszym niz 176Gbps

- gwarancja producenta sprz^tu na caly czas posiadania urz^dzenia przez

uzytkownika lub wykupiony kontrakt serwisowy na okres 3 lat

4.2. jako porty swiatlowodowe nalezy stosowac wkladki SFP/SFP+, ze zl^czem LC, do
wykorzystywania na liniach swiatlowodowych jednomodowych na odleglosci do
10 km, wspolpracuj^ce z dostarczonymi urz^dzeniami.

4.3. urz^dzenia sieciowe generujqce poziom nat^zenia dzwi^ku powyzej 30dB nie
mogq bye usytuowane w pomieszczeniach gdzie pracujg ludzie,
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4.4. urzqdzenia sieciowe instalowane w pomieszczeniach gdzie pracuj^ ludzie muszq
bye chlodzone pasywnie,

5. Siec bezprzewodowa

5.1. access-pointy sieci bezprzewodowej muszq obshigiwac standard IEEE802.11bg
oraz IEEE802.11n oraz musz^ bye kompatybilne z posiadanym zintegrowanym
systemem zarzqdzania sieciq bezprzewodowq firmy Meru (z kontrolerem
MC3000),

5.2. access-pointy sieci bezprzewodowej muszq bye zasilane poprzez interfejs
PoE/PoE+

5.3. urzqdzenia sieci bezprzewodowej muszq bye wyposazone w licencje
umozliwiajqce podhjczenie ich do posiadanego kontrolera sieci bezprzewodowej,

6. Sale wykladowe, konferencyjne oraz pomieszczenia techniczne

6.1. w salach wykladowych zaprojektowac niezb^dnq ilosc gniazd w zaleznosci od
wielkosci sali i wymagan uzytkownika,

6.2. w salach wykladowych zaprojektowac instalacje sieci strukturalnej i energetycznej
do podlqczenia urz^dzeri sieci bezprzewodowej.

6.3. w pomieszczeniach sal konferencyjnych stosowac zespoly
konferencyjne(sktadaj^ce siq z min. zlqcz do: mikrofonu, sluchawek, zlqcze VGA,2x
zasilanie 230V,RJ45) zabudowane bezposrednio w stolach konferencyjnych, po
jednym zespole konferencyjnym na miejsce,

6.4. sale wykladowe wyposazyc w minimum 4 gniazda RJ-45 kat.6a, podlqczone do
najblizszego w^zla sieci strukturalnej, usytuowane w bezposrednim sqsiedztwie
audytorium,

6.5. do pomieszczen typu magazyny, zaplecza socjalne, w^zel CO, pralnia, silownia,
wozkarnia, rowerownia, szatnia, suszarnia, rozdzielnia elektryczna, wodomierz,
itp. doprowadzic okablowanie strukturalne oraz zakonczyc minimum jednym
gniazdem RJ-45 kat.6a,
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I. Przeznaczenie systemu
identyfikacja, zarz^dzanie, udostgmianie i zabezpieczenie zbiorow bibliotecznych w
Bibliotece Gtownej Politechniki Gdanskiej..

II. Zadania realizowane przez system
1. zabezpieczenie zbiorow przed ich nieuprawnionym wyniesieniem poza stref? chronionq.
2. identyfikacja i zarz^dzanie zbiorami bibliotecznymi
3. samodzielne wypozyczanie i zwroty zbiorow przez uprawnionych czytelnikow
4. wypozyczanie i zwroty zbiorow realizowane przez bibliotekarza
5. kodowanie etykiet przeznaczonych do oznakowania ksi^zek
6. elektroniczne skontrum zbiorow bibliotecznych
7. zbieranie i analiza statystyk korzystania z biblioteki

Oferowany system musi zostac zintegrowany i wspotpracowac z zintegrowanym systemem
bibliotecznym posiadanym przez Bibliotek? Glown^ Politechniki Gdanskiej - VTLS Virtua

Wszystkie elementy systemu, wykorzystuJ3.ce technologic RFID, musz^ pracowac z
cz^stotliwosci^ 13,56 MHz, zapewniac bezprzewodow^ transmisj? danych i energii,
antykolizyjnosc i zabezpieczenie przed kopiowaniem danych i bye zgodne ze standardami ISO
15693-3 i ISO 18000 Model

UWAGA:
Cafy system musi miec mozliwosc wspolpracy ze wszystkimi etykietami RFID 13,56 MHz
zgodnymi ze standardami ISO 15693-3 i ISO 18000 Mode l.(Nie dopuszcza si? sytuacji, w ktorej
wykonawca ogranicza mozliwosc uzycia w systemic tylko ,,wlasnych" etykiet)
Dostarczone etykiety nie mogq. bye dedykowane tylko i wyl^cznie dla wdrazanego systemu -
ewentualne przypisanie etykiety do systemu powinno odbywac si^ w momencie jej kodowania.
Skasowanie danych z etykiety powinno usun^c jej przypisanie do systemu i tym samym dawac
mozliwosc uzycia poza wdrazanym systemem.

III. Szczegolowy opis wymagan techniczno funkcjonalnych

1. Samoprzylepne etykiety RFID

a. Etykieta ma sktadac si? z ukladu scalonego (chip) i anteny
b. Cz^stotliwosc pracy anteny: 13,56 MHz
c. Antena etykiety musi komunikowac si? z czytnikiem RFID za pomocq. fal radiowych i

przesylac informacje zapisane w chipie.
d. Antykolizyjnosc - mozliwosc odczytu w polu anteny wielu etykiet
e. Zabezpieczenie przed kopiowaniem
f. Material anteny: aluminium
g. Reprogramowalna: mozliwosc wielokrotnego zapisu i odczytu informacji oraz

dodawani informacji do etykiety
h. Wielkosc pami?ci etykiety: minimum 1024 bity
i. Odpornosc na przepi?cia elektrostatyczne min: +/- 2 kV
j. Etykieta musi posiadac bit zabezpieczaj^cy EAS chroniony haslem - sposob ustalania
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hasla musi bye ustalony z zamawiaj^cym:
-w przypadku ustalonego hasla dla wszystkich etykiet, jego tresc powinna bye

zgodniona z zamawiaj^cym
- w przypadku generowania hasta dla kazdej etykiety zamawiaj^cemu powinien

zostac przedstawiony algorytm ustalania hasta dla etykiety
k. Dostarczone etykiety muszq. miec ustawiony bit alarmowy EAS na wartosc 1
1. Wymiary etykiety:

-minimalny: 50x80 mm (z tolerancjq. +/- 2mm)
-maksymalny: 55x85 mm (z tolerancjq. +/- 2mm)

m. Wymiary anteny:
-minimalny: 45x75mm (z tolerancjq.+/- 2mm)
-maksymalny: 50x80mm ( z tolerancj^+/-2mm)

n. Wykonanie: Podktad: papier silikonowy, kolor biaty, mozliwosc nadruku termo
transferowego, samoprzylepna, klej niskokwasowy o neutralnym PH,

0. Sposob dostarczenia: w formie rolki, maksymalnie 1000 sztuk na jednej rolce, etykiety
ulozone wzdtuz jedna za drugq.

p. Wymagana trwalosc gwarancyjna ukladu scalonego: minimum 10 lat.
q. Wymagana gwarantowana liczba odczytow uktadu scalonego: minimum 100 000
r. Gwarancja na klej etykiet nieprzyklejonych do ksi^zek- minimum 2 lata

2. Bramka kontrolna RFID 3-antenowa

Wvmagania techniczne:

a. Bramka ma za zadanie zabezpieczyc przejscie o szerokosci 2m
b. Wszystkie skrzydta (obudowy anteny bramki) musz^ bye identyczne i wykonane z

przezroczystego materialu (np. szkto organiczne lub tworzywo sztuczne)
c. Podstawa anteny i ewentualne elementy dekoracyjne -- kolor do uzgodnienia z

zamawiaj^cym przed przyst^pieniem do realizacji zamowienia
d. Maksymalna grubosc jednego skrzydla anteny - 20 mm (z tolerancj^ +/- 2mm)
e. Wysokosc skrzydta bramki musi zapewnic prawidtowq. prac^ bramki i detekcj^ proby

wyniesienia zbiorow nad bramk^. (zalecana wysokosc minimum 175 cm)
f. Szerokosc przejscia mi^dzy antenami nie mniejsza niz 100 cm
g. Obszar chroniony nad antenami min 50cm
h. Maksymalny czas reakcji alarmowej 5 ms
1. Maksymalny czas sczytania pami^ci etykiet 300 ms
j. Wymagany poziom detekcji i identyfikacji: minimum 95% , etykiety powinny bye

wykrywalne w kazdej plaszczyznie jej polozenia
k. Kazda z anten musi bye jednoczesnie nadawcza i odbiorcza
1. Cz^stotliwosc pracy anten bramki 13,56 MHz
m. Mozliwosc konfiguracji urz^dzenia

- lokalnie (np. przez port USB)
-poprzez siec lokalnq.

n. Montaz elektroniki obslugujq.cej bramk^: w skrzydtach bramki lub na zewn^trz poza
strefq. montazu bramki

Wytyczne do projektowania:

a. ewentualna zewn^trzna elektronika sterowania bramkami powinna zostac
zamontowana w miejscu niedost^pnym dla osob postronnych z uwzgl^dnieniem
tatwego dost^pu dla osob upowaznionych (pracownik biblioteki)

b. skrzydla bramki powinny zostac zamontowane i skonfigurowane w taki sposob aby
uniemozliwic przeniesienie zabezpieczonych zbiorow z kazdej strony skrzydta (np.
bokiem)

c. pol^czenia mi^dzy skrzydtami bramki i ewentualne prowadzenie okablowania do
zewn^trznej elektroniki sterujXcej powinno zostac ukryte i niedost^pne dla osob
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postronnych, a jednoczesnie nie moze utrudniac poruszania si? pomi?dzy skrzydlami
bramki. (zaleca si? ukrycie okablowania w posadzce).

Wvmagania funkcjonalne:

a. Alarm powinien bye wzbudzany tylko i wyt^cznie w momencie jesli uzytkownik
znajduje si? pomi?dzy skrzydlami bramki z zabezpieczonq. etykietq.

b. Wbudowany licznik osob (opis w kolejnym punkcie)
c. Bramka musi posiadac sygnalizacj? alarmowq. swietlnq. i dzwi?kowq. - aktywowanq. w

momencie wykrycia nieuprawnionej proby wyniesienia zbiorow
d. mozliwosc regulacji poziomu dzwi?ku alarmu w ustawieniach konfiguracyjnych

oprogramowania obshigujqpego bez koniecznosci ingerencji fizycznej w urzq.dzenie
e. mozliwosc ustawienia w konfiguracji oprogramowania czasu trwania alarmu bez

koniecznosci ingerencji fizycznej w urzq.dzenie
f. alarm swietlny emitowany u szczytu anteny, dopuszcza si? rowniez aby alarm

swietlny rozprowadzony byl przy zewn?trznych kraw?dziach kazdego ze skrzydel
anteny

g. W momencie wykrycia proby nieuprawnionego wyniesienia zabezpieczonej ksi^zki
powinna zostac zapisana informacja o ksi^zce sczytana z etykiety, ktora wzbudzila
alarm ( wszystkie dane zapisane w etykiecie) - jednoczesnie sczytane informacje
powinny bye zapisane do bazy danych oraz wyswietlone natychmiast na komputerze
obslugi biblioteki

h. Bramka powinna miec mozliwosc odczytania i identyfikacji od 1 do minimum 20
etykiet znajduj^cych si? w jej obszarze dzialania

i. Mozliwosc wyl^czenia dzialania bramki poprzez oprogramowanie sterujq.ce lub
bezposrednio przy urzq.dzeniu (wykluczajq.c mozliwosc takiej zmiany przez osoby
postronne)

3. Licznik osob zintegrowany z bramkq

a. Licznik osob zintegrowany z bramk^ RFID
b. Licznik powinien stanowic integraln^ calosc razem ze skrzydlami bramki
c. Licznik powinien zliczac osoby wchodz^ce jak i wychodz^ce (dane te musz^ bye

prezentowane oddzielnie)
d. Do licznika osob powinna bye dostarczona aplikacja webowa przechowuj^ca i

prezentuj^ca informacje zebrane przez licznik
e. Aplikacja powinna bye zainstalowana na wskazanym przez zamawiaj^cego serwerze
f. Wymagana funkcjonalnosc aplikacji:

-generowanie statystyk odwiedzin: z mozliwosci^ podzialu np. dzis, wczoraj, w
przeci^gu miesi^ca, w poprzednim miesi^cu, w danym roku, w poprzednim
roku oraz w dowolnie okreslonym zakresie dat, przy wyborze opcji dobowej
powinien bye dost?pny podzial na godziny

-prezentacja powyzszych danych na wykresach
-prezentacja ogolnej liczby odwiedzin

g. Dost?p do aplikacji powinien bye chroniony haslem
h. Aplikacja powinna miec mozliwosc eksportu danych do formatu xls lub txt lub xml
i. Nie dopuszcza si? instalacji oprogramowania licznika na innych serwerach niz

wskazane przez zamawiajXcego

4. Wolnostoj^ce stanowisko do samodzielnych zwrotow i wypozyczen

Kompletne (obudowa, komputer, monitor, elektronika steruj^ca, oprogramowanie l^cznie z
systemem operacyjnym) dzialaj^ce urz^dzenie spelniaj^ce ponizsze wymagania:

Wvmagania techniczne

a. Stanowisko wolnostojq.ce
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b. Komunikacja z zintegrowanym systemem bibliotecznym VTLS Virtua odbywac si?
musi w oparciu o protokot SIP2 ( zamawiajq.cy posiada licencj? na wykorzystanie
tego protokohi)

c. Wyposazenie:
- kolorowy monitor dotykowy LCD (przek^tna ekranu minimum 19 cali,

wykorzystuj^cy technologi? pojemnosciow^, odporny na zarysowanie)
- antena RFID wbudowana w blat stanowiska - ekranowana
- czytnik kodow kreskowych wbudowany w urz^dzenie
- czytnik kart studenckich ELS (bezstykowy)
-komputer z systemem operacyjnym

d. wielkosc blatu powinna umozliwiac polozenie na nim minimum 5 ksi^zek formatu A4
tak aby mogfy bye one jednoczesnie sczytane przez czytnik znajduj^cy si? w blacie

e. Wszelka elektronika steruj^ca powinna zostac zamontowana np. w kolumnie
urz^dzenia i zostac zabezpieczona przed dost?pem osob nieupowaznionych

f. kolorystyka urz^dzenia - do ustalenia z zamawiaj^cym na etapie projektowania

Wymagania funkcjonalne

a. Dokonywanie wypozyczen przez autoryzowanych czytelnikow ( autoryzacja
dokonywana na podstawie legitymacji ELS lub karty bibliotecznej z kodem
kreskowym)

b. Dokonywanie zwrotow przez autoryzowanych ( na podstawie legitymacji ELS lub
karty bibliotecznej z kodem kreskowym) czytelnikow oraz mozliwosc dokonania
zwrotu bez koniecznosci autoryzacji w systemic

c. Wyswietlenie informacji o stanie konta danego czytelnika (aktualnie wypozyczone
ksi^zki)

d. Identyfikacja uzytkownika na podstawie legitymacji studenckiej ELS lub kodu
kreskowego karty bibliotecznej

e. Po prawidlowej identyfikacji czytelnika na ekranie powinno wyswietlac si? jego imi? i
nazwisko oraz stan konta czytelniczego

f. Operacja wypozyczenia sklada si? z:
- wybrania opcji wypozyczenia
-identyfikacji i autoryzacji uzytkownika (moze wyst?powac zamiennie z

pierwszq. opcj^)
- wpisania wypozyczanych ksi^zek na konto czytelnika
- dezaktywacja bitu alarmowego EAS w etykietach wypozyczonych ksi^zek
-wyswietlenie listy wypozyczonych ksi^zek (sygnatura, autor, tytul)
-proba wypozyczenia powinna odbyc si? dla kazdej ksi^zki znajduj^cej si? w

obstugiwanej lokalizacji (bez znaczenia czy bit alarmowy EAS jest aktywny
czy nie) -- o mozliwosci wypozyczenia ksi^zki decyduje ustawienie w
systemic VTLS Virtua.

g. W przypadku nieudanej proby wypozyczenia ksi^zek (brak uprawnien czytelnika do
danej ksi^zki, przekroczenie limitu wypozyczen, itp.) na ekranie powinna zostac
wyswietlona informacja z list^. ksi^zek, ktore nie zostaly wypozyczone

h. Operacja zwrotu ksi^zek sklada si? z:
- wyboru opcji zwrotu ksi^zek
-oznaczenia w systemic ksi^zek, znajdujXcych si? w obr?bie anteny, jako

zwrocone
- aktywowanie bitu alarmowego EAS w etykietach zwroconych ksi^zek
-wyswietlenie potwierdzenia - lista zwroconych ksi^zek
-wyswietlenie informacji graficznej lub tekstowej w ktorym miejscu powinna

zostac odlozona dana pozycja
i. W przypadku nieudanej proby zwrotu ksi^zki na ekranie powinna zostac wyswietlona

informacja z listq. ksi^zek, ktorych nie udalo si? zwrocic
j. Interfejs uzytkownika minimum w 2 j?zykach: polskim i angielskim
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k. Kolorystyka interfejsu, tto itp. uzgodnione z zamawiajXcym na etapie wdrozenia
1. Wszelkie komunikaty i instrukcje wyswietlanie na ekranie powinny bye ustalone z

zamawiaj^cym na etapie wdrozenia
m. Mozliwosc wypozyczenia, zwrotu lub identyfikacji od 1 do minimum 5 pozycji

znajduj^cych si? w obr?bie blatu urz^dzenia z mozliwosciq. konfiguracji maksymalnej
ilosci ksi^zek do wypozyczenia

n. W przypadku wykrycia wi?kszej ilosci ksi^zek powinien bye wyswietlony komunikat
o zbyt duzej liczbie ksi^zek znajdujXcych si? w obr?bie anteny

o. Dost?p do funkcji administracyjnych urz^dzenia musi bye niedost?pny dla osob
postronnych, dopuszcza si? kontrol? dost?pu za pomocq. loginu i hasla lub ,,karty
administratora" (w takim przypadku powinno bye dostarczonych minimum 5 kart
umozliwiaj^cych dost?p)

p. Mozliwosc wyboru trybu pracy: tylko wypozyczenia, tylko zwroty, zwroty i
wypozyczenia

q. Aplikacja steruj^ca powinna miec mozliwosc generowania statystyk dotycz^cych
liczby czytelnikow korzystajXcych z urz^dzenia oraz ilosci operacji na nim
wykonanych w zakresie dat (np. dzis, wczoraj, w przeci^gu miesi^ca, w poprzednim
miesi^cu, w danym roku, w poprzednim roku oraz w dowolnie okreslonym zakresie
dat, przy wyborze opcji dobowej powinien bye dost?pny podzial na godziny)

-w zakresie ilosci operacji: operacje wypozyczeri, zwrotow pojedynczych
egzemplarzy

-w zakresie czytelnikow: ilosc osob korzystajXcych z urz^dzenia/systemu,
operacje zakonczone powodzeniem i niepowodzeniem

g. w przypadku wyst^pienia braku komunikacji z serwerem powinien zostac
wyswietlony komunikat na urz^dzeniu oraz wyslana wiadomosc z informacjq, na
zdefmiowany adres e-mail

h. Statystyki powinny miec mozliwosc prezentacji graficznej (wykresy)

5. Stanowisko bibliotekarza do realizacji zwrotow i wypozyczen, identyfikacji
czytelnikow i zbiorow

Stanowisko skladato si? b?dzie z dwoch punktow obslugi czytelnikow na oddzielnych
komputerach (komputery nie s^. przedmiotem dostawy)

Wvposazenie
a. Czytnik RFID nablatowy zintegrowany z anteny RFID (jedno urz^dzenie), dopuszcza

si? rowniez dostarczenie obu urz^dzen oddzielnie - w takim wypadku czytnik RFID
musi zostac zamontowany pod blatem biurka (2 sztuki)

b. skaner kodow kreskowych (2 sztuki)
c. Oprogramowanie i sterowniki do urz^dzen (2 licencje)

Wvmagania techniczne
a. Wymiary anteny RFID:

-dlugosc: maksymalnie 30cm
-szerokosc: maksymalnie 30cm

b. zasi?g odczytu anteny: od 0 do 20 cm dla etykiet znajduj^cych si? posrodku anteny
c. czytnik RFID poi^czony z komputerem przez USB (dhigosc kabla minimum 3m;

dopuszcza si? zastosowanie przedluzacza)

Skaner kodow kreskowych
a. Podl^czenie do komputera przez USB (dtugosc kabla minimum 3m; dopuszcza si?

zastosowanie przedluzacza)
b. Czytanie kodow kreskowych ID
c. Sygnalizacja dzwi?kowa i swietlna odczytania kodu
d. Odlegtosc odczytu 45 cm i mniej
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Funkcionalnosc (wvpozvczenia. zwrotv. identvfikacia):
Dostarczone oprogramowanie powinno realizowac nast?puj^ce funkcjei

a. Wypozyczanie zbiorow
b. Zwroty zbiorow
c. Identyfikacja statusu zabezpieczenia etykiety
d. Aktywacja lub dezaktywacja zabezpieczenia etykiety (jako samodzielna funkcja bez

koniecznosci przechodzenia procedury wypozyczania/zwrotu ksi^zki lub tez
ponownego jej kodowania)

e. Funkcja wypozyczeri i zwrotow musi bye realizowana z wykorzystaniem aplikacji
klienckiej VTLS Virtua

f. Dopuszcza si? aby funkcja wypozyczen i zwrotow realizowana byta dodatkowo z
wykorzystaniem protokotu SIP2 (jako opcja dodatkowa)

Funkcionalnosc - (samodzielna funkcja odczytania danych z etykietv i legitymacji
studenckiej)

a. Przylozenie legitymacji studenckiej do anteny RFID powoduje przekazania
sczytanych informacji w miejsce aktywnego kursora wprowadzania tekstu na ekranie
(np. formularz wyszukiwania w aplikacji VTLS Virtua, notatnik, Excel itp.)

b. Przylozenie ksi^zki do anteny RFID powoduje przekazanie, kodu kreskowego
zapisanego w etykiecie, w miejsce aktywnego kursora wprowadzania tekstu na
ekranie (np. formularz wyszukiwania w aplikacji VTLS Virtua, notatnik, Excel itp.)

6. Stanowisko bibliotekarza do kodowania zbiorow

Stanowisko skladalo si? b?dzie z dwoch punktow kodowania zbiorow na dwoch
oddzielnych komputerach (komputery nie sq. przedmiotem dostawy).

Zadaniem stanowiska b?dzie kodowanie etykiet oraz ich identyfikacja.

Wyposazenie:
a. Czytnik RFID nablatowy zintegrowany z anteny RFID (jedno urz^dzenie), dopuszcza

si? rowniez dostarczenie obu urz^dzeri oddzielnie - w takim wypadku czytnik RFID
musi zostac zamontowany pod blatem biurka (2 sztuki)

b. skaner kodow kreskowych (2 sztuki)
c. Oprogramowanie i sterowniki do urz^dzen (2 licencje)

Wymagania techniczne
b. Wymiary anteny RFID:

-dhigosc: maksymalnie 30cm
-szerokosc: maksymalnie 30cm

d. zasi?g odczytu anteny: od 0 do 20 cm dla etykiet znajduj^cych si? posrodku anteny
e. czytnik RFID pol^czony z komputerem przez USB (dhigosc kabla minimum 3m;

dopuszcza si? zastosowanie przedhizacza)

Skaner kodow kreskowych
e. Podt^czenie do komputera przez USB (dhigosc kabla minimum 3m; dopuszcza si?

zastosowanie przedhizacza)
f. Czytanie kodow kreskowych ID
g. Sygnalizacja dzwi?kowa i swietlna odczytania kodu
h. Odlegtosc odczytu 45 cm i mniej

Funkcionalnosc fkodowanie etykiet):
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a. Bezposrednie zapisanie kodu kreskowego egzemplarza w etykiecie RFID oraz
wl^czenie zabezpieczenia etykiety (ustawienie bitu alarmowego HAS)

b. Mozliwosc kodowania etykiety korzystajXc z danych:
-pobranych za pomocq. czytnika kodow kreskowych
-pobieranych ze zdefiniowanej listy
- wprowadzanych r^cznie z klawiatury

c. Mozliwosc dopisania dodatkowych danych w etykiecie (zdefmiowanych w
oprogramowaniu):

- symbol filii biblioteki (kod lokalizacji/biblioteki)
-informacja o typie egzemplarza (np. Ksi^zka, czasopismo, itp.)

d. W przypadku proby zakodowania etykiety juz zakodowanej powinien zostac
wyswietlony komunikat z informacj^ zapisanq. w etykiecie oraz mozliwosciq.
kontynuowania operacji lub jej anulowania

e. Aplikacja musi tworzyc rejestr zakodowanych etykiet (dane kodowanej etykiety
musz^ bye zapisane w bazie danych )

f. Mozliwosc wl^czenia i wyl^czenia zabezpieczenia zakodowanej etykiety (bez
koniecznosci kasowania z niej danych)

g. Mozliwosc wt^czania i wyl^czania zabezpieczenia niezakodowanej etykiety
h. Mozliwosc usuni^cia zakodowanych danych z etykiety
i. Mozliwosc zdefmiowania listy (na podstawie kodow kreskowych) ,,poszukiwanych"

ksi^zek -- w przypadku gdy kod kreskowy kodowanej ksiq.zki znajdzie si§ na
zdefiniowanej liscie, powinien zostac wyswietlony komunikat z informacj^ o
natrafieniu na poszukiwany egzemplarz.

7. Przenosnie urz^dzenie do identyflkacji i zarzadzania zbiorami

Urz^dzenie ma za zadania umozliwic przeprowadzanie elektronicznego skontrum,
identyfikacje i zarz^dzanie zbiorami oklejonymi etykietami RFID.

Wvmagania techniczne:
a. Urz^dzenie bezprzewodowe z oprogramowaniem
b. Kolorowy ekran dotykowy
c. Zintegrowana antena RFID o regulowanym koncie nachylenia w plaszczyznie

pionowej w zakresie minimum 180 stopni
d. Wszystkie elementy muszq. stanowic jedno urz^dzenie ( nie dopuszcza si§

rozwi^zania, w ktorym jakikolwiek z jego sktadnikow nie jest zintegrowany i trzeba
go trzymac w drugiej r^ce)

e. Calkowita waga kompletnego urz^dzenia (wliczaj^c bateri^/akumulator) nie moze
przekroczyc 800 gram

f. Urz^dzenie wyposazone w przycisk aktywacji anteny ( przycisk musi znajdowac si^
na r^kojesci urz^dzenia i musi dawac mozliwosc nacisni^cia go palcami tej samej
dtoni, w ktorej trzymane jest urz^dzenie, bez zwalniania uchwytu dloni na r^kojesci)

g. Urz^dzenie musi bye zasilane dol^czonym wymiennym akumulatorem o pojemnosci
minimum 2400 mAh

h. Do urz^dzenia powinna bye dol^czony akumulator zapasowy oraz ladowarka
umozliwiajq.ca ladowanie dolq.czonych akumulatorow

i. Antykolizyjnosc - mozliwosc jednoczesnego odczytu/identyfikacji kilku etykiet
znajdujXcych si^ w obr^bie anteny

j. Konstrukcja urz^dzenia powinna pozwalac na jego odstawienie tak aby ekran by! w
dalszym ci^gu dost^pny i czytelny dla osoby obstuguj^cej urz^dzenie - bez
koniecznosci uzycia stacji dokuj^cej

k. Urz^dzenie powinno posiadac czytnik kart pami^ci oraz kart^ pami^ci o pojemnosci
minimum 2GB w celu przenoszenia eksportowanych i definiowanych list z ksi^zkami
- dostg) do karty bez koniecznosci rozkr^cania urz^dzenia
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1. Do urz^dzenia powinien bye rowniez dol^czony przenosny czytnik kart pami^ci USB
kompatybilny z kartami obstugiwanymi przez urz^dzenie

Funkcionalnosc oprogramowania i urzadzenia:
a. Kontrola ustawienia zbiorow na polce - lokalizacja obiektow znajdujq.cych si^ w

niewlasciwym miejscu np. na podstawie wczesniej zdefmiowanej listy ustawienia
zbiorow

b. Pomoc przy wstawianiu zbiorow na potk^ - wydanie sygnatu dzwi^kowego i
graficznego w momencie sczytania ksi^zki, za ktorq. (lub przed ktor^) powinna
znalezc si^ dana pozycja

c. Wyszukiwanie zbiorow na poke:
- wyszukiwanie zdefiniowanej ksi^zki
-wyszukiwanie na podstawie zdefmiowanych list wyszukiwania (np. ksiq.zek

zaginionych)
-wyszukiwanie zbiorow bez zakodowanego kodu kreskowego

d. Skontrum biblioteczne - zapisywanie listy zeskanowanych obiektow
e. Mozliwosc pol^czenia funkcji, np. wyszukiwanie zbiorow na polce w trakcie realizacji

skontrum lub wyszukiwanie zbiorow w trakcie kontroli poprawnosci ustawienia
ksi^zek na polce itp.

f. Weryfikacja zabezpieczenia zbiorow - wyszukiwanie pozycji niezabezpieczonych lub
zabezpieczonych

8. Wrzutnia samoobslugowa do zwrotu ksia/ek

Urz^dzenie ma za zadanie umozliwic czytelnikom zwrot ksi^zek bez udziahi personelu
bibliotecznego oraz poza godzinami pracy biblioteki.

Wvmagania techniczne (ogolne):

a. Urz^dzenie montowane w scianie
b. Regulacja w zakresie grubosci sciany od minimum 10 cm do minimum 45 cm musi

przebiegac bez koniecznosci przebudowy urzadzenia a jedynie poprzez zamocowanie
gotowego urzadzenia

c. Urz^dzenie powinno posiadac dwie anteny RFID i dwa czytniki RFID (jedna para w
cz^sci zewn^trznej druga para w cz^sci wewn^trznej)

d. Na wyposazeniu urzadzenia powinien znajdowac si^ komputer do obshigi i sterowana
urz^dzeniem wraz z legalnym systemem operacyjnym

Wvmagania techniczne, ,,czesc zewnetrzna" - ogolnodostepna:

Wyeksponowana do cz^sci zewn^trznej - daj^c dost^p czytelnikom do obshigi urzadzenia:

a. Obramowanie panelu zewn^trznego z polerowanej stali nierdzewnej
b. Montaz do sciany poprzez umocowanie od wewn^trz do przygotowanego otworu

sciennego
c. Do obramowania zamocowany panel wiasciwy zawierajXcy otwor podawczy (na

ksi^zki), monitor dotykowy, otwor wylotowy potwierdzen, polka podawcza na ksi^zki
d. Polka podawcza - szerokosc minimum 70 cm
e. W polce podawczej lub jej okolicy wbudowana ukryta antena RFID i czytnik RFID -

w celu ,,pierwszej" identyfikacji zbioru przeznaczonego do zwrotu
f. Wbudowany monitor dotykowy wykonany w technologii pojemnosciowej, minimalna

przek^tna ekranu 15 cali
g. Wydruk potwierdzen - wymiana papieru tylko i wyl^cznie w cz^sci wewn^trznej

urzadzenia (dostg)nej dost^pnej tylko dla obslugi biblioteki)
h. Wydruk na papierze termicznym

Wvmagania techniczne ,,czesc wewnetrzna" - po stronie pomieszczeii bibliotecznvch,
dostcpna tylko dla obslugi biblioteki;

Strona 9 z 12



a. W cz^sci wewn^trznej kolejna antena RFID i czytnik RFID - w celu odczytania
danych z etykiety oraz zmiany jej statusu - zamontowane w taki sposob aby
automatycznie sczytywac dane z etykiety lub zapisywac dane w etykiecie w trakcie
przemieszczania ksi^zki na tasmoci^gu

b. Komputer do obshigi urzqxlzenia
c. Do komputera do obslugi dol^czony monitor LCD o przek^tnej minimum 15 cali z

uchwytem do montowania na scianie
d. Wszelka elektronika steruj^ca powinna zostac zabudowana i zabezpieczona przed

przypadkowym dost^pem i uszkodzeniem
e. Tasmoci^g wewn^trzny do przetransportowania zwracanych ksi^zek
f. Tasmoci^g zakonczony zsuwem zapewniaj^cym rownomierne upadanie ksi^zek (

nalezy d^zyc do tego aby ksi^zka upadata do wozka jak najbardziej plasko ) -
zalecana konstrukcja zsuwu: rzut sci^tego trqjk^ta (przyktadowy rysunek ponizej)

g. Na zakonczeniu tasmoci^gu wozek do odbioru spadaj^cych ksi^zek ( opis w dalszej
cz^sci)

Funkcionalnosc:

a. Komunikacja z zintegrowanym systemem bibliotecznym VTLS Virtua odbywac si^
musi w oparciu o protokot SIP2 ( zamawiaj^cy posiada licencj^ na wykorzystanie
tego protokotu)

b. Oprogramowanie interfejsu uzytkownika minimum w dwoch j^zykach (polski i
angielski) z mozliwosci^ wyboru przez uzytkownika

c. Oprogramowanie steruj^ce w j^zyku polskim
d. Kolorystyka interfejsu uzytkownika do uzgodnienia z zamawiaj^cym
e. Praca w trybie offline -- urz^dzenie musi pracowac gdy system komputerowy

biblioteki nie jest dost^pny, w momencie odzyskania l^cznosci z systemem
bibliotecznym wszystkie dokonane transakcje powinny zostac przetworzone i
prawidlowo odnotowane w systemic (zdj^cie ksi^zek z kont czytelniczych)

f. W przypadku utraty l^cznosci z systemem bibliotecznym powinien zostac wyslana
wiadomosc informacyjna na zdefmiowany adres e-mail

g. E-mail informacyjny powinien zostac wyslany rowniez gdy zabraknie papieru w
drukarce potwierdzen (opcja ta powinna miec mozliwosc wyl^czenia jej)

h. Generowanie raportow o wykorzystaniu urz^dzenia z podzialem na zakresy czasowe
(np. dzis, wczoraj, w przeci^gu miesi^ca, w poprzednim miesi^cu, w danym roku, w
poprzednim roku oraz w dowolnie okreslonym zakresie dat, przy wyborze opcji
dobowej powinien bye dost^pny podzial na godziny), raporty w postaci tabel i
wykresow
Scenariusz zwrotu ksiazki:
a. czytelnik wklada ksi^zk^ do otworu podawczego
b. czytelnik wybiera opcj$ zwrotu lub opcja aktywowana jest automatycznie
c. dane z etykiet RFID w ksi^zce odczytywane s^ przez pierwszy czytnik RFID
d. po potwierdzeniu przynaleznosci ksiazki do zbioru biblioteki nast^puje

uruchomienie tasmoci^gu, ktory transportuje ksi^zk^ do wn^trza biblioteki (cz^sci
wewn^trznej wrzutni)
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e. w momencie transportowania ksi^zki nast?puje zabezpieczenie etykiety
(ustawienie bitu alarmowego HAS) oraz ,,zdj?cie" ksi^zki z konta czytelnika w
systemie bibliotecznym VTLS Virtua (operacja wykonywana za pomocq,
protokohi SIP2)

f. w ostatnim etapie ksi^zka spada do wozka bibliotecznego ustawionego na koncu
tasmoci^gu

g. czytelnik powinien miec mozliwosc pobrania potwierdzenia wykonania operacji
(na z^danie po nacisni?ciu odpowiedniego przycisku na ekranie) - w panelu
administracyjnym musi bye mozliwosc wytq.czenia tej opcji

h. procedura zwrotu ksi^zek powinna bye wspierana wskazowkami graficznymi i
tekstowymi wyswietlanymi na ekranie monitora zewn?trznego

i. urz^dzenie moze przyjmowac tylko i wyt^cznie ksi^zki z danej lokalizacji
(przynalezne do biblioteki - identyfikacja na podstawie danych zapisanych w
etykiecie)

j. urzqxlzenie nie moze przyjmowac zadnych przedmiotow obcych

Wytyczne do projektowania:

a. Urz^dzenie zamontowane tak aby ulatwic dost?p i obshig? osobom na wozkach
inwalidzkich (od strony zewn?trznej, dost?pniej dla czytelnikow)

b. Kohcowa kolorystyka do uzgodnienia z zamawiaj^cym przed przyst^pieniem do
realizacji zamowienia

9. Wozek bibKoteczny do wrzutni

Wvmagania techniczne i funkcionalne:

a. Wozek z ,,ruchomym dnem" - obnizaj^cym si? pod wptywem ci^zaru ksi^zek
b. wysokosc maksymalna 75 cm
c. wykonany z wytrzymalego tworzywa sztucznego
d. cala konstrukcja wozka powinna tworzyc zwart^ catosc - nie dopuszcza si? sytuacji

gdzie pomi?dzy ruchomym dnem a sciankami bocznymi wozka jest szczelina (nie
dopuszcza si? rowniez maskowania tych szczelin materiatami dodatkowymi, np.
materiatem lub tworzywem)

e. dno ruchome powinno pracowac plynnie - obnizac si? pod wpfywem ci?zaru ksi^zek
(w momencie jego zapehiiania) i podwyzszac si? pod wpfywem zmniejszania ci?zaru
jego zawartosci (podczas wyjmowania ksi^zek)

f. wozek na gumowanych kotkach, minimum dwa kola skr?tne wyposazone w hamulce
po jednej stronie wozka r^czka

IV. Dodatkowe wymagania
1. Oprogramowanie kazdego ze stanowisk powinno zostac dostarczone na nosniku

pami?ci w wersji instalacyjnej
2. Licencja na wszystkie wersje oprogramowania powinna bye bezterminowa i wolna od

oplat abonamentowych
3. Komputery b?d^.ce skladnikami elementow systemu oraz stacje mobilne powinny

miec zainstalowany legalny system operacyjny (do kazdego z komputerow zal^czona
licencja zainstalowanego systemu operacyjnego)

4. Wszelkie oprogramowanie moze bye zainstalowane tylko i wyl^cznie na komputerach
i serwerach wskazanych przez zamawiaj^cego

5. Komunikacja z zintegrowanym systemem bibliotecznym z wykorzystaniem protokolu
SIP2 powinna miec mozliwosc realizacji w trybie szyfrowanym
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6. Wykonawca jest odpowiedzialny za montaz, podt^czenie i konfiguracj^ dostarczanego
systemu, oraz za zintegrowanie go z systemem bibliotecznym VTLS Virtua

7. Czas przyst^pienia do naprawy - 24 godziny od otrzymania zgloszenia
8. Czas naprawy - max 72 godziny
9. Naklejanie i kodowanie etykiet RFID nie jest przedmiotem zamowienia
10. Wykonawca zobowi^zany jest przeprowadzic szkolenie z zakresu uzytkowania

systemu ( minimum 10 osob)

V. Podsumowanie ilosciowe

NAZWA ELEMENTU

Samoprzylepna etykieta RFID
Bramka kontrolna RFID 3-antenowa
Licznik osob zintegrowany z bramka_ kontrolna^
Wolnostojq.ce stanowisko do samodzielnych zwrotow i wypozyczen
Stanowisko bibliotekarza do realizacji zwrotow i wypozyczen,
identyfikacji czytelnikow i zbiorow
Stanowisko bibliotekarza do kodowania zbiorow
Przenosnie urzajdzenie do identyfikacji i zarzajizania zbiorami
Wrzutnia samoobslugowa do zwrotu ksia^zek
Wozek biblioteczny do wrzutni

ILOSC
50000

1

1

1

3

1

1

1

2
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7. PROPOZYCJA ROZMIESZCZENIA KAMER
CCTV





8. PROPOZYCJA ROZMIESZCZENIA ACCESS
POINTOW





9. MAPA DO CELOW INFORMACYJNYCH





10. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA O
PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ZAWODOWEJ
AUTORA OPRACOWANIA



I Z B A A R C H I T E K T 6 W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okr^gowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAt
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okr^gowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Beata Roksana Czartopolska-B^tlejewska

posiadajqca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5798/Gd/94,
jest wpisana na list^ czlonkow Pomorskiej Okr^gowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0101.

Czlonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-04-2013 r. Gdansk.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodnicz^cy Okr^gowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0101-YEC4-8EDB-5143-7B27

* Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podaja^c nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktuj^c sie, bezposrednio z wlasciwa_ Okre.gowa Izba. Architektow RP.



-02- 2 1
Urzqd Wciewodzi

v/ Gclonsku

Nr 5798/Gd/94

D E C Y Z 3 A

Na podstawie § 2 "st.l pkt 1,13 ust 1 pkt 1 roZDOrzad7Rni a

Ministra Gocpodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lu.tego
1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych W budownictwie
/Uz.U.nr 8tpozl46 - z pd^n.zmianami/ stwierdia, te :
Dz.U.nr 69,poz.299 z dn..8.08.91 r.

pan/i Beata Roksana CzartopolskarBetlejewska

_magister inzynier -archmtekt

iirodzony/a dnia 2-3 grudnia 1964 roku w Gdarisku

f.?bs3i ada. przygQtowanie zawodowe , upowaZnia jgce do wykonywania samo-
( j 7 i. ̂  -3rn-e-j; funkcji
_________ .,_..____. projektanta

w npec.jalnosjci architektonigznej

I/

2/

u

Pan/.i _Beatji^Roksana C^artopolska-Betle jewskl^st. upowa Oniony /a do :

sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzan ;

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,
b/ konstrukcyjno budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych

0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcy jnych
1 schematach technicznych, z wylgczeniem konstrukcji fun-
damentdw gl^bokich i trudnie jszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz ocenia-
nia i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych w budow-
nictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 m3.

Od decyzji powyzszej sluzy s
do Ministra Gospodarki

Wspolna rir 2,'za
od daty jej dor^czenia.-

w o wniesienia odwolania
>\Budownictwa w Warszawie,

dni


