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I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamowienia s^ prace projektowe, wykonawcze i wyposazenie hallu
gtownego wraz z korytarzami bocznymi Gmachu Gtownego Politechniki Gdanskiej. Prace
budowlane majq. na celu podniesienie walorow estetycznych przestrzeni gtownego wejscia
do budynku poprzez odczyszczenie i odnowienie scian, sufitow i posadzek hallu,
uporzsidkowanie ogrzewania i umieszczenie ozdobnych kaloryferow we wn?kach okiennych,
aranzacj? wn?k drzwiowych, wymian? siedzisk na nowoczesne.
Wszystkie elementy zabytkowe nalezy pozostawic, odczyscic i konserwowac.
Wn?ki drzwiowe, w ktorych uprzednio miescity si? szafki studenckie nalezy uporz^dkowac,
wymienic istniej^ca posadzk? oraz zamkn^c przegrodami szklanymi bezramowymi.
Zabudowa istniej^cej portierni ulegnie rozbiorce. Projektuje si? rozdzielenie funkcji portierni i
informatorium. Portiernia pozostanie w dotychczasowym miejscu i b?dzie petnita funkcje
ochrony i bezpieczehstwa budynku. Dodatkowo zaprojektowane zostanie informatorium, jako
niezalezna funkcja.
Ponadto przewiduje si? prace instalacyjne, maj^ce na celu popraw? dotychczasowych
parametrow - instalacja elektryczna, teletechniczna i multimedialna..
Zaktada si? wymian? opraw oswietleniowych oraz schowanie rurociqgow c.o. w bruzdach.
Wszystkie pomieszczenia powinny miec dost?p do sieci przewodowej i bezprzewodowej z
funkcjq. przesytania Video, gtosu grafiki, identyfikacji uzytkownika
Prace budowlane hallu nalezy prowadzic zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego,
wynikaj^cymi z Konwencji ONZ o prawach osob niepetnosprawnych.

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Lp.

1
2

3

Nazwa pomieszczenia

Hall gt6wny
Korytarz Wydziatu Fizyki Technicznej i
Matematyki Stosowanej
Korytarz Wydziatu Inzynierii Lajdowej i
6rodowiska

Powierzchnia
istniej^ca

(m2)
567,2
100,2

100,4

Powierzchnia
projektowana

(m2)
567,2
100,2

100,4

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Prace remontowe prowadzone w budynku, znajduj^cym si? pod ochrony
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 urz^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 doteLczyc do
projektu budowlanego.
Koniecznosc instalacyjnego podt^czenia do istniej^cych w budynku systemow - nalezy
wystsipic o wydanie warunkow technicznych do stuzb technicznych, a nast?pnie
uzgodnic ze stuzbami rozwi^zania projektowe.
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Prace remontowe prowadzone b^dst w istniej^cym budynku w trakcie roku
akademickiego. Organizacja robot budowlanych powinna zapewnic prawidtowe
funkcjonowanie uczelni i ograniczenie poziomu hatasu w trakcie zaj§6.
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 hallu gtownego oraz cz^sciowo korytarzy Wydziatu
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydziatu Inzynierii L^dowej i Srodowiska -
pomieszczenia tworz^ce stref? wejscia do Budynku Gtownego. Zadaniem prac remontowych
jest odnowienie, poprawa walorow estetycznych strefy oraz poprawa parametrow
technicznych wyposazenia instalacyjnego.
Zaktada si§ renowacj? stolarki okiennej, czyszczenie zabytkowej posadzki lastrico,
cz?sciow^ wymian? posadzki z szarego lastriko w wiatrotapie oraz dolnej cz§sci hallu,
wymian§ wycieraczek, zaprojektowanie portierni i informatorium, uporz^dkowanie instalacji
oraz chowanie rurociqgow w bruzdach.
Pomieszczenia nalezy zaprojektowac zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego,
wynikajsLcymi z Konwencji ONZ o prawach osob niepetnosprawnych.

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

WYKAZ POMIESZCZEN (stan projektowany jest identyczny z istniejqcym)

Lp.

1.
2

3

nazwa pomieszczenia

Hall gtowny
Korytarz Wydziatu Fizyki
Technicznej i Matematyki
Stosowanej
Korytarz Wydziatu Inzynierii
Lajdowej i Srodowiska

pow.
uzytkowa

m2

567,2
100,2

100,4

pow.
ruchu

m2

567,2
100,2

100,4

Kubatura
m3

3 970,4
460,92

461,84

posadzka

lastriko
lastriko

lastriko

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" oraz wytycznych w poszczegolnych
punktach opracowania), meble, gabloty informacyjne, niezb^dne okablowanie, wszystkie
elementy branzowe CCTV, SAP, SSWiN, oprawy oswietleniowe, kurtyny powietrzne.

Wyposazenie specjalistyczne (zestawy komputerowe, infomaty, projektor multimedialny,
ekran projekcyjny, gtosniki) 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.



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.

2.2. ARCHITEKTURA.

2.2.1. WIATROLAP
2.2.1.1.1.Prace rozbiorkowe
- demontaz stolarki drzwiowej z naswietlami wiatrotapu - poza drzwiami srodkowymi

zewn?trznymi oraz naswietlem owalnym , znajduj^cym si? ponad nimi
- demontaz posadzki w wiatrotapie oraz przed drzwiami wejsciowymi (na zewn^trz

budynku) do wycieraczek
- demontaz cz?sci elementu kamiennego (pasow bocznych, poza swiattem drzwi) przed

srodkowymi drzwiami zewn?trznymi

2.2.1.1.2.Prace budowlane.

2.2.1.1.2.2.Stolarka drzwiowa
- wymiana drzwi wejsciowych zewn?trznych i wewn?trznych wiatrotapu wraz z naswietlami

budynku gtownego PG na przeszklone o konstrukcji aluminiowej w kolorze grafitowym, -
poza zewn?trznymi srodkowymi oraz poza naswietlem owalnym ponad nimi - cz?sc
srodkowa naswietla jest poza zakresem w/w opracowania - podziat naswietla
wewn?trznego srodkowego zaprojektowac analogicznie do podziatu witraza
zewn^trznego, b?d^cego w opracowaniu.

- wyposazenie drzwi w dzwignie antypaniczne
stolark? zewn?trzn^ zabytkow^ wraz z kratq. ozdobn^, zamontowanq, w cz?sci srodkowej
wiatrotapu nalezy oczyscic spr?zonym powietrzem, listwy dolne zabezpieczyc
antykorozyjnie. Wewn^trz wiatrotapu na scianach bocznych znajdujq, si? boczne
zabytkowe kraty, oparte o drewniane klocki. Kraty nalezy oczyscic metod^ analogiczn^
do kraty srodkowej, podwiesic do sciany za pomoc^ elementow stalowych, wysun^c do
lica sciany tak, aby krata stanowita optyczne zamkni?cie wn?ki sciennej, kraty boczne
oswietlic.

Nowe drzwi wyposazyc w zamki antywtamaniowe klasy C, stosowac podziat analogiczny do
stolarki zabytkowej, ksztatt profilu ozdobny - uzgodnic z Inwestorem.

2.2.1.1.2.3.Prace tynkarskie
skucie nierownosci
cz?sciowa wymiana

- uzupetnienie i naprawa
malowanie farbq. paroprzepuszczalnq, kolorystyk? nalezy uzgodnic z Inwestorem

2.2.1.1.2.4.Posadzki
odtworzyc posadzk? lastrico wraz z cokolikami z tego samego materiatu

- wymiana pasow bocznych kamienia w posadzce wiatrotapu przed drzwiami
srodkowymi, istniej^cy pas kamienia ucî c na linii stolarki drzwiowej, boczne

pasy uzupetnic kamieniem analogicznym do istniej^cego (granit)
- wymiana wycieraczek zewn?trznych,
- wymiana wtazow w wiatrotapie na nowe stalowe w kolorze grafitowym
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- czyszczenie i malowanie na kolor grafitowy elementow stalowych zabytkowych w
posadzce

2.2.2. HALL GLOWNY (WRAZ Z KORYTARZAMI WYDZIALU FIZYKI TECHNICZNEJ I
MATEMATYKI STOSOWANEJ ORAZ WYDZIALU INZYNIERII LADOWEI I
SRODOWISKA)

2.2.2.1.1.Prace rozbiorkowe
- skucie posadzki lastriko w kolorze szarym w dolnym pasie hallu od wiatrotapu do

schodow, czarne pasy nalezy pozostawic
skucie posadzki we wn^kach drzwiowych bocznych korytarzy

- demontaz posadzki w przedsionku wind (przy Wydziale Inzynierii L^dowej
i Srodowiska)
likwidacja lamperii olejnych

- demontaz drzwi do windy i panela steruj^cego przy Katedrze Fizyki Technicznej i
Matematyki Stosowanej

- demontaz napisow z nazwami wydziatow (Wydziat Fizyki Technicznej i Matematyki
Stosowanej oraz Wydziat Inzynierii Lsidowej i Srodowiska)
demontaz zabudowy portierni

- demontaz drzwi rewizyjnych
- demontaz gablot informacyjnych i wystawienniczych

2.2.2.1.2.Prace budowlane
- montaz nowego mebla informatorium - wyposazonego w oswietlenie dekoracyjne mebla,

ekran komputera zintegrowany z meblem, szafki zamykane na klucz, wyposazenie
instalacyjne (elektryczna, strukturalna, multimedialna)
montaz nowej przegrody portierni, wyposazenie instalacyjne (elektryczna, strukturalna,
CCTV, SSWiN), zachowac centrale SAP, przewidziec mozliwosc podgl^du i sterowania
serwerem CCTV
w obecnej portierni znajduje si? szafa na klucze, ktor^ nalezy zast^pic now^ (ilosc drzwi -
430 szt., ilosc kluczy - 860 szt. Ilosc kluczy zapasowych - drugie komplety sq.
zdeponowane w specjalnej szafie.
montaz kurtyn powietrznych elektrycznych na scianie wiatrotapu od strony hallu

- wn?ki okienne - wymiana kaloryferow, stosowac ozdobne kaloryfery w kolorze
analogicznym do posadzki z lastriko

- wn?ki ,,drzwiowe" - wn^ki w pasie, w ktorym znajdujq. si? drzwi do sal, cz§sc wn^k
wykorzystywana byta do zabudowy szafkami studenckimi -zamkn^c przegrody szklan^,
bezramowq., zamykan^na klucz, tworz^cjednorodny system tablic informacyjnych,
powierzchni? scian tylnych w obr^bie zabudowy wykohczyc biata ptytq, korkow^, w kazdej
wn§ce umiescic 1 gniazdo strukturalne + 1 elektryczne - mozliwosc podt^czenia
elektronicznych tablic informacyjnych

- czyszczenie portalu wejsciowego do Biblioteki Gtownej (rozowy piaskowiec) z
poprawieniem spoinowania, napis nad wejsciem do biblioteki - odczyscic i wypolerowac
metod^strumieniowo-sciern^ pod cisnieniem
montaz gablot informacyjnych szklanych (w tym kronika studencka, ekspozycja
plakatow) we wn^kach sciany pomi^dzy hallem a bibliotek^. - system statej ekspozycji
bezramowej stojsLcej
montaz nowych drzwi rewizyjnych - drzwi rewizyjne nalezy licowac ze sciany, kolor drzwi
analogiczny do koloru scian
montaz napisow, okreslaj^cych nazw§ wydziatow, znajduj^cych si? na parterze - litery
ze szlachetnego materiatu, mocowane na t^cznikach dystansowych do sciany

- wymiana opraw oswietleniowych (zyrandola oraz kinkietow, oswietlenia ewakuacyjnego),
nalezy stosowac oprawy reprezentacyjne z materiatow wysokiej jakosci



-

- montaz nowych siedzisk nawi^zuj^cych ksztattem do krzywizny schodow, kosze na
smieci

<, - instalacja multimedialna - gniazda strukturalne i elektryczne na stupach w strefie
przyposadzkowej (w wysokosci cokolikow, kolor gniazd analogiczny do cokotow) -
prowadzenie instalacji pod stropem poziomu 00 - pod podtog^ hallu
oraz inst. nagtasniajs^ca - (gtosniki poza zakresem opracowania)

- przygotowanie infrastruktury do montazu projektora multimedialnego i ekranu
projekcyjnego z nap§dem elektrycznym oraz gtosnikow

- przygotowanie infrastruktury do montazu infomatow
- montaz gasnic i hydrantow we wn?kach sciennych
- strefa Wi-Fi (pomieszczenia obj?te zakresem opracowania nalezy wyposazyc w gniazda

sieciowe (skr^tka) oraz gniazdo zasilaj^ce)

2.2.2.1.2.1 .Stolarka okienna wraz z parapetami
renowacja istniej^cych okien poprzez wyczyszczenie profili i wyszpachlowanie ubytkow

- montaz dodatkowego bezprofilowego okna jako drugiego w celu poprawienia szczelnosci
i izolacyjnosci termicznej zabytkowych okien, znajduj^cych si? po obu stronach drzwi
wiatrotapu - 2 szt.

2.2.2.1.2.2.Stolarka drzwiowa
renowacja drzwi w cz?sci hallu, obj^tej opracowaniem - okucia czarne, czyszczenie,
uzupetnianie ubytkow, konserwacja woskiem na gor^co, we wn^kach drzwiowych
odsionic profile naroznikowe, wymienic tabliczki z napisami na jednorodny system
tabliczek informacyjnych, stosowany w obu korytarzach - Wydziatu Fizyki Technicznej i
Matematyki Stosowanej oraz Wydziat Inzynierii L^dowej i Srodowiska

- montaz nowych drzwi do windy (stal nierdzewna) i panelu steruj^cego przy Katedrze
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

2.2.2.1.2.3.Pracetynkarskie
- sposob renowacji powierzchni scian, balustrady I pi?tra, znajduj^cej si? w obszarze hallu

i stupow hallu gtownego, imitujXcych kamieh - nalezy wykonac proby i na podstawie
skutecznosci metody wybrac wtasciw^:
- czyszczenie przegrzanq, para wodnq. z dodatkiem detergentu
- czyszczenie cisnieniowe metody strumieniowo-sciern^

Nalezy ograniczyc wykonywanie bruzd instalacyjnych, wykorzystywac istniej^ce przejscia
lub przewody prowadzic w istniej^cych spoinach.
W cz?sciach tynkowanych mozna prowadzic przewody w bruzdach, stosowac farby
paroprzepuszczalne, nadproza portali drzwiowych oraz gurty sklepieh wyroznic innym
kolorem

skucie nierownosci
- cz?sciowa wymiana

uzupetnienie i naprawa
- piony instalacyjne c.o., instalacje elektryczne i teletechniczne schowac w bruzdach
- malowanie sufitu - w hallu wyst^pujq. antresole oraz sklepienie, ktore jest na wysokosci

stropu nad I pi§trem. Sklepienie nalezy pomalowac w obszarze obj^tym zakresem
opracowania: od gabinetow rektorskich do pomieszczeh dydaktycznych, pomi?dzy
scianami dziedzihcow wewn^trznych oraz pomi?dzy drzwiami, prowadz^cymi do
korytarzy bocznych.

2.2.2.1.2.4.Posadzki
- odtworzenie posadzki lastriko, analogicznej do zabytkowej - w dolnej cz?sci hallu

zostawic fragmenty posadzki w kolorze czarnego lastriko, posadzk? w kolorze szarego
lastriko odtworzyc
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- naprawa zabytkowych posadzek lastriko (poza pasami szarego lastriko w dolnym pasie
hallu, ktore s^ do wymiany i ponownego odtworzenia) - czyszczenie przegrzanq. para
wodnsiz dodatkiem detergentu, impregnowac preparatami, przeznaczonymi do posadzek
kamiennych, nie nalezy uzupetniac sp§kni§6 posadzki. Odczyscic istniejsLce cokoliki z
czarnego lastrico lub uzupetnic cokolikami z czarnego granitu

- wymiana wycieraczek wewn^trznych na dolnym podescie hallu - stosowac wycieraczki z
tekstylnymi wktadami osuszaj^cymi i pytochtonnymi oraz wktadami szczotkowymi
czyszcz^cymi w aluminiowych profilach nosnych, mozna wykorzystac mozliwosc skucia
szarych pasow lastrico i wycieraczki umiescic we fragmentach powstatych zagt^bien,
stosowac wycieraczki, przeznaczone do intensywnego ruchu pieszego w budynkach
uzytecznosci publicznej

- wymiana krat stalowych przy schodach gtownych i przy schodach po obu stronach hallu
- ostona grzejnikow

- we wn^kach drzwiowych wykonac now^ posadzk§ z materiatu, stosowanego na
uzupetnienie cokolikow - czarny granit. Odczyscic istniej^ce cokoliki z czarnego lastrico
lub uzupetnic cokolikami z czarnego granitu .

- w przedsionku wind (przy Wydziale Inzynierii L^dowej i 6rodowiska) nowa posadzka,
analogiczna do materiatow, wprowadzanych na posadzki w innych cz^sciach hallu - z
czarnego granitu

2.2.2.1.3.Wyposazenie
- mebel informatorium - funkcja reprezentacyjna z oswietleniem ozdobnym, ekran

komputera zintegrowany z meblem, szafki zamykane na klucz, wyposazenie instalacyjne
(elektryczna, strukturalna, multimedialna)

- stot recepcyjny, uzywany okazjonalnie - w trakcie wydarzen, maj^cych miejsce na
hallu gtownym, przechowywany w innym pomieszczeniu, do tego przeznaczonym
nowa zabudowa portierni

- gabloty informacyjne
siedziska w swietle filarow mi^dzyokiennych korytarzy bocznych
siedziska nawi^zuj^ce ksztattem do krzywizny schodow,
kosze na smieci
drzwi rewizyjne

- kurtyny powietrzne elektryczne
- projektor multimedialny, ekran projekcyjny, gtosniki, zestawy komputerowe - poza

zakresem opracowania

2.2.3. WYDZIAL FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ

2.2.3.1.1.Prace rozbiorkowe
- usun^c tablice informacji elektronicznej i telewizor ze strefy hallu

2.3. KONSTRUKCJA.
Zmiany o charakterze konstrukcyjnym obejmuj^ wykonanie przebic w scianach i stropach do
prowadzenia instalacji elektrycznej i teletechnicznej a takze wn^ki na hydranty.

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

2.4.1. BRANZA ELEKTRYCZNA
Zakres prac remontowych: wg zat^cznika graficznego, okreslaj^cego zakres programu
funkcjonalno-uzytkowego
Dla potrzeb zasilania hallu nalezy rozbudowac istniejsic^ rozdzielnic? obok matego dzwigu
osobowego - istniej^c^ rozdzielnica oswietlenia hallu - przy drzwiach do windy, znajduj^cej
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si? po stronie WFTiMS - wymienic na wi?kszsi uwzgl?dniajsic mozliwosc dalszej rozbudowy
w przysztosci, zachowuj^c 30% rezerwy. W razie potrzeby istniej^cy wlz wymienic na nowy,
pi?cioprzewodowy.
Dla potrzeb zasilania gniazd wtykowych i oswietlenia korytarzy przebudowac istniej^ce
rozdzielnice (okreslone w zat^czniku graficznym nr 6 ,,Schemat elektryczny"). Nowe
rozdzielnice winny sktadac si? z dwoch cz?sci (przedziatu kablowego z zabezpieczeniem
gtownym oraz z cz?sci rozdzielczej z zabezpieczeniami).
- rozdzielnica IT-16 (m.in. zasilanie gniazd korytarza WFTiMS) - przy wejsciu na wydziat
- rozdzielnica IT-XX (m.in. zasilanie gniazd korytarza WILi6) - przy wejsciu na wydziat

rozdzielnica oswietlenia korytarzy (strona lewa i prawa) - znajdujs^ca si? poza zakresem
opracowania

Obwody oswietlenia podstawowego wyprowadzic z przebudowanych rozdzielnic. Gniazda
230 V w hallu zaprojektowac co najmniej w 2 oddzielnych obwodach. Dodatkowo nalezy
zaprojektowac gniazda w przedsionku Gmachu Gtownego we wskazanych miejscach
(zgodnie z zatcicznikiem graficznym). Ponadto na obu remontowanych korytarzach we
wskazanych miejscach nalezy zainstalowac gniazda ogolnego przeznaczenia (zgodnie z
zat^cznikiem graficznym)..
Obwody oswietlenia podstawowego hallu wyprowadzic z przebudowywanej rozdzielnicy
(przy matym dzwigu osobowym). Projektowana instalacja winna umozliwic strefowe
zat^czanie oswietlenia hallu.
Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy zaprojektowac tak, aby umozliwic ekipom
konserwacyjnym tatwy dost?p do lamp (czyszczenie, wymiana zrodet, itp).
We wszystkich rozdzielnicach nalezy zostawic co najmniej 30% rezerwy miejsca.
Projektowane rozdzielnice zabezpieczyc przed skutkami przepi?c oraz przeciqzeri i zwarc.
Wszystkie rozdzielnice musz^ bye zamykane na klucz. Wszystkie zamki powinny bye
otwierane jednym kluczem (dla potrzeb Dziatu Eksploatacji nalezy przekazac co najmniej 8
szt. kluczy).
Awaryjne oswietlenie zapasowe i ewakuacyjne - instalacja awaryjna oswietlenia
zapasowego i ewakuacyjnego winna bye wyposazona w central? monitoruj^cq, umozliwiajs[csL
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,
blokowanie pracy awaryjnej oraz petn^ 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.
W ramach remontu sal 200 i 300 Gmachu Gtownego realizowana b?dzie wymiana pionow
zasilaj^cych (tych, ktore zasilaj^m.in. przeznaczone do przebudowy rozdzielnice IT-16 oraz
IT-XX) nalezy wbudowac na poziomie 100 rury na potrzeby wymiany w/w wlz,
umozliwiaj^cych w przysztosci wymian? bez koniecznosci kucia scian.
Zakres prac remontowych:
- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej
- demontaz istniej^cych opraw elektrycznych - zyrandola wisz^cego, podts[czonego do

stropu nad I pi?trem, kinkietow oraz oswietlenia ewakuacyjnego
- oswietlenie krat zabytkowych, eksponowanych w wiatrotapie na scianach szczytowych

rozbudowa rozdzielnic
- montaz instalacji oswietleniowej - wg wytycznych konserwatorskich okablowanie w

zabytkowej wyprawie sciennej prowadzic w spoinach
montaz opraw oswietleniowych, w tym ewakuacyjnych i awaryjnych,

- montaz gniazd 230 V podwojnych - na stupach w strefie przyposadzkowej (w wysokosci
cokolikow, kolor gniazd analogiczny do cokotow). Do kazdego gniazda sieciowego
przewidziec dwa gniazda zasilaj^ce. Gniazda zainstalowac w zamykanych puszkach
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(aby zabezpieczyc przed zniszczeniem - prowadzenie instalacji pod stropem poziomu 00
- podtogq. hallu - min.Sszt i w ss[siedztwie siedzisk przy schodach - min.2 szt.
- informatorium - min.4 szt.podstawowe, min.1 szt. dedykowana
- portiernia - min.4 szt. podstawowe, min.1 szt. dedykowane
- infomaty - min.2 szt.
- gniazda 230 V AC obstuguj^ce gtosniki - min. 2 szt. - ilosc gniazd

uzalezniona od ilosci przyj^tych przez projektanta gtosnikow (obecnie istniejq.
gniazda - 2szt. do wymiany)

Do kazdego gniazda sieciowego doprowadzic podwojne gniazdo zasilaj^ce.
w korytarzach bocznych nalezy zainstalowac gniazda podwojne ogolnego przeznaczenia
- min.4szt. (na wysokosci 1,20 m) oraz 10 szt. w strefie cokotowej przy siedziskach przy
wn^kach okiennych
montaz gniazd 230 V podwojnych- we wn^kach drzwiowych, zamkni^tych szklan^
przegrod^ (korytarze boczne) -w kazdej wn§ce w korytarzu powinno bye gniazdo
sieciowe podwojne i podwojne gniazdo zasilaj^ce min.9 szt.
montaz gniazd 230 V zewn^trznych - na filarach wiatrotapu ponad ozdobnym gzymsem
- min. 2 szt.
zasilenie projektora multimedialnego, umieszczonego pod stropem antresoli 230 V AC
doprowadzenie sygnatow steruj^cych do projektora
zasilenie ekranu projekcyjnego, umieszczonego pod stropem antresoli, rozwijanego
elektrycznie
zasilenie kurtyn powietrznych elektrycznych
gtosniki - doprowadzenie sygnatu m.cz., wymiana istn gniazd elektrycznych
przeciwpozarowy wyt^cznik pr^du - zasilanie obiektu odbywa si? za posrednictwem
stacji transformatorowo-rozdzielczej GG. W rozdzielnicy 0,4 kV zat^czone s^ dwa
wyt^czniki powietrzne ARION firmy OEZ (niewyposazone w odpowiednie wyzwalacze).
Cz^sc budynku posiada zasilanie rezerwowe w postaci UPSow oraz agregatu
pr^dotworczego. Wzakresie uĵ c wykonanie instalacji PWP.

2.4.2.BRANZA TELETECHNICZNA (TELEFONICZNA)

2.4.2.1.TELETECHNIKA
Zakres prac remontowych: wg zat^cznika graficznego, okreslaj^cego zakres programu
funkcjonalno-uzytkowego
Zakres prac remontowych:
- instalacj? strukturalnst i multimedialn^ prowadzic z szafy dystrybucyjnej, ktora obstuguje

Bibliotek? Gtown^.
- poprowadzenie pot^czeh sieciowych - okablowanie strukturalne kat 6a w hallu gtownym

przed bibliotek^(podl^czenie kamer IP -min. 7 szt.)
montaz gniazd strukturalnych - we wn^kach drzwiowych, zamkni^tych szklan^
przegrodsL (korytarze boczne) -w kazdej wn§ce w korytarzu powinno bye gniazdo
sieciowe podwojne i podwojne gniazdo zasilaj^ce min.9szt.

- montaz gniazd strukturalnych - w portierni - min.2 szt. oraz informatorium - min.2 szt.
Do kazdego gniazda sieciowego doprowadzic podwojne gniazdo zasilaj^ce
instalacja strukturalna - okablowanie strukturalne kat. 6a (min. 16 szt. po dwa na kazdym
stupie) na stupach w strefie przyposadzkowej (w wysokosci cokolikow, kolor gniazd
analogiczny do cokotow). Do kazdego gniazda sieciowego przewidziec dwa gniazda
zasilajcLce. Gniazda zainstalowac w zamykanych puszkach (aby zabezpieczyc przed
zniszczeniem) - prowadzenie instalacji pod stropem poziomu 00 - pod podtog^ hallu -
funkcja przesylania Video, gtosu grafiki, identyfikacji uzytkownika, mozliwosc podt^czenia
infomatow
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- instalacja nagtosnienia hallu - 2 gtosniki zamontowac na scianie Biblioteki Gtownej obok
gniazd z istniej^cymi pot^czeniami kablowymi z rezyserni^ dzwi^ku. Hose gtosnikow
powinna wynikac z analizy akustycznej hallu.
W przypadku zaprojektowania ilosci gtosnikow (i gniazd) powyzej 2 szt. nalezy
doprowadzic dodatkowe okablowanie. Nalezy sprawdzic stan istniejqpych podt^czeh
kablowych. W przypadku ztego stanu pot^czenia kablowe nalezy wymienic na nowe.
Obok drzwi wejsciowych do Biblioteki Gtownej zamontowac min. dwa gniazda XLR
(zenskie), pot^czone symetrycznym ekranowanym kablem mikrofonowym z rezyserni^
dzwi?ku. Obok nich winno bye tez gniazdo z sieci^ elektryczn^ 230 V AC- zestawione w
cz?sci dotycz^cej branzy elektrycznej.
przygotowanie infrastruktury do montazu projektora multimedialnego, umieszczonego
pod stropem antresoli - doprowadzenie sygnatow steruj^cych projektorem (RGBHV,
HDMI, Video Composite, S-Video, LAN) z przyt^cza umieszczonego na kolumnie obok
projektora (w strefie cokotowej)

- doprowadzenie sygnatow, steruj^cych videoprojektorem
przygotowanie infrastruktury do montazu ekranu projekcyjnego, umieszczonego pod
stropem antresoli, rozwijanego elektrycznie
strefa Wi-Fi
Projekt sieci bezprzewodowej powinien zaktadac dostaw?, instalacj? i podtqczenie
urz^dzen aktywnych do obstugi klientow mobilnych pracuj^cych w standardach
802.11b/g/n na terenie obj^tym zakresem opracowania (hall, korytarze, cz^sciowo
dziedzihce boczne oraz pomieszczenie na poziomie 00). Urz^dzenia musz^ bye zgodne
z posiadanq. przez inwestora infrastruktury 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 poziomu 100 przewidziec min. 7 szt, w pomieszczeniu
poziomu 00 przewidziec min. 2 szt. Gniazda Wi-Fi rozmiescic bior^c pod uwag§
specyfik? pomieszczenia (grube stupy, nie przepuszczaj^ce sygnatu radiowego).

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

demontaz podt^czenia portierni
- telefony nalezy podt^czyc kablami UTP

- informatorium - min. 1 szt.
- portiernia - min. 1 szt. przewidziec t^cznosc telefoniczn^ bezposrednisi z posterunkiem

ochrony przy bramie gtownej

2.4.2.3.SYSTEM SAP
Zakres prac remontowych: wg zat^cznika graficznego, okreslaj^cego zakres programu
funkcjonalno-uzytkowego
Aktualnie pomieszczenia hallu i korytarzy Gmachu Gtownego podt^czone 53. do znajduj^cej
si? na portierni central! SAP firmy Polon typ TELSAP 2100. W ramach projektu remontu
Centrum Ustug Informatycznych (wg odr^bnego opracowania) obok pojawi si? nowa centrala
SAP - parametry nowej central! poda Uzytkownik - i do niej zostan^ podt^czone czujki z GUI.
Do tej centrali nalezy podt^czyc czujki i ROPy obstuguj^ce hall i korytarze b?ds[ce w zakresie
opracowania. Po usuni?ciu z centrali TELSAP czujek podt^czanych do nowej centrali nalezy
je takze usun^c z programu starej centrali i wprogramowac do nowej.
Rozwi^zania projektowe powinny uwzgl?dniac zapisy dotycz^ce bezpieczehstwa
pozarowego
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Zakres prac remontowych:
Podt^czenie pomieszczen do w/w systemow, a w szczegolnosci:

wymiana czujek, gniazd i ROPow do wspotpracy z now^ central^, (uwzgl^dnic utylizacj?
czujek jonizacyjnych).
zabezpieczenie systemem SAP wszystkich pomieszczen, obj^tych zakresem
opracowania uwzgl^dniaj^c specyfik? poszczegolnych pomieszczen (nie stosowac
czujek jonizacyjnych)
przet^czenie p?tli ze starej do nowej centrali wraz z jej przeprogramowaniem
podt^czenie do systemu SAP ewentualnego systemu oddymiania

2.4.2.4.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
regulowanq, ogniskowq. min. 2,8-12 mm , w miejscach narazonych na sabotaz - w
obudowach wandaloodpornych, zasilanie PoE (zastosowac odpowiednie switch'e PoE)
do rejestracji obrazu uzyc serwera, opisanego w punkcie 2.4.2.4. SYSTEM CCTV cz§sci
A, dotycz^cej remontu bibliotekii
okablowanie strukturalne kat. min. 6a
zabezpieczenie kamerami hallu przed bibliotekii korytarzy- min. 7 szt.
zapewnienie zasilania awaryjnego systemu przez min. 30 min.
W portierni przewidziec mozliwosc podgl^du i sterowania serwerem CCTV.

2.4.2.5.SSWIN
Zakres prac remontowych: wg zat^cznika graficznego, okreslajXcego zakres programu
funkcjonalno-uzytkowego

zastosowac okablowanie zgodne z wytycznymi producenta centrali
stosowac czujki typu PIR z optykq. lustrzanq, w obszarze, obj^tym zakresem
opracowania, w przypadku dwoch zewn^trznych okien, znajduj^cych si? przy wiatrotapie
stosowac optyk? - lustro kurtynowe pionowe
wszystkie czujniki w systemie muszq. bye sparametryzowane jako dualne NC, czujniki
podt^czyc do centrali obstugiwanej przez manipulator LCD, zlokalizowany w portierni
zabezpieczenie systemem hallu gtownego i korytarzy na poziomie 100 (obj^tych
zakresem opracowania)
wyposazenie instalacyjne portierni -
- centrala SAP - TELSAP 2100 zabezpieczaj^ca CUI, Bibliotek? Gtown .̂, aul?,

pomieszczenia na poziomie 400, 500, 600
- manipulator LCD systemu przeciwwtamaniowego, chroni^cego piwnic?, dziedzihce,

bramy boczne, pomieszczenia techniczne Dziatu Ochrony Mienia
- przyciski steruj^ce systemem oddymiania

2.4.3.BRANZA SANITARNA
Zakres prac remontowych: wg zat^cznika graficznego, okreslaj^cego zakres programu
funkcjonalno-uzytkowego
Zakres prac remontowych:

2.4.3.1.C.O.
- demontaz kaloryferow i rurociqgow poziomych
- montaz grzejnikow i 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
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- 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 istniej^cq.
instalacji 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
wymiany instalacji nalezy pot^czyc wszystkie piony i poziomy zasilaj^ce pomieszczenia
na kondygnacjach nie obj^tych zakresem opracowania i zapewnic ich prawidtowe
dziatanie.

2.5. 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 Gdahskiej powinny bye
odpowiednie do nat^zenia ruchu i przeznaczone do stosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej.
Nalezy zachowac elementy zabytkowe.
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 drzwiowe). W przedsionku przed windami zastosowac ten sam material.
W wiatrotapie i dolnej cz^sci hallu wymienic posadzk? istniej^csi na now^ analogiczn^
wykonan^z lastriko.
Wycieraczki - stosowac wycieraczki z tekstylnymi wktadami osuszaj^cymi i
pytochtonnymi oraz wktadami szczotkowymi czyszcz^cymi w aluminiowych profilach
nosnych, mozna wykorzystac mozliwosc skucia szarych pasow lastrico i wycieraczki
umiescic we fragmentach powstatych zagt^bieh, stosowac wycieraczki, przeznaczone do
intensywnego ruchu pieszego w budynkach uzytecznosci publicznej.
Oprawy oswietleniowe winny zapewnic wysoki standard estetyczny i wykonczeniowy,
powinny bye dopasowane do charakteru wn^trza i jego aranzacji.
Nalezy wykonac oznaczenia ci^gow instalacyjnych i aparatow w technice grawerowania lub
laminowania.

Wyposazenie meblowe.
Stosowac wysokiej klasy materiaty, blaty o odpowiedniej odpornosci na scieranie.
Proponowane wyposazenie meblowe powinno nadac wn^trzu wyraz estetyczny,
wspotgraj^cy z historycznym wn^trzem.

Lada informatorium - funkcja reprezentacyjna z oswietleniem ozdobnym, ekran komputera
zintegrowany z meblem, szafki zamykane na klucz, wyposazenie instalacyjne (elektryczna,
strukturalna, multimedialna).

Stot recepcyjny, uzywany okazjonalnie - w trakcie wydarzeh, maj^cych miejsce na hallu
gtownym, przechowywany w innym pomieszczeniu, do tego przeznaczonym

Zabudowa portierni - nowa przegroda portierni powinna bye przeszklona, zamykana
drzwiami szklanymi, umieszczonymi w przegrodzie z odpowiednim blatem. Usytuowanie
przegrody powinno bye neutralne w stosunku do wyst^puj^cych obok elementow
architektonicznych. Wyposazenie instalacyjne portierni wg punktu 2.4.2.5. SSWiN.

Wn§ki drzwiowe zamykac bezramowymi przegrodami szklanymi, zamykanymi na kluczyk.
Tyln^scian? wn^ki wytozyc biatym korkiem, zapewniaj^c mozliwosc przypinania ogtoszeh.
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W obszarze filarkow miedzyokiennych korytarzy bocznych oraz wachlarzowych schodow
hallu gtownego stosowac siedziska dla studentow.
Siedziska przy schodach winny nawi^zywac ksztattem do krzywizny schodow.
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 uzgodnicz Inwestorem.

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.

1. Zakres prac projektowych.

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

- projekt budowlany wielobranzowy wraz z Planem Bezpieczehstwa 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

Wtrakcie opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej wymaga si§ od Projektanta
konsultacji roboczych w celu uscislenia przyj^tych rozwistzah 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, zatwierdzonq. przez Zamawiaj^cego koncepcj^architektoniczn^oraz
wymaganymi przez przepisy prawa normami. Wykonawca zapewni sprawdzenie
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dokumentacji projektowej pod wzgl^dem poprawnosci opracowania, kompletnosci i
zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowi^zujcLcymi polskimi normami
przez osoby posiadaj^ce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci lub
rzeczoznawc? budowlanego.
Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc wystspenia 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 dzieh
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^zuj^cymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu
umowy.
Zmiany, o ktorych mowa muszq. 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^,
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^zah 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 rozwic[zaniach
projektowych uwagi Zamawiaj^cego i jego zyczenia, o ile nie s^sprzeczne z obowi^zujsLcymi
przepisami i normami, sztukst budowlany 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^
tradycyjn^na nosniku papierowym, a takze w 1 egzemplarzu (kopia bezpieczehstwa) w
formie elektronicznej zgodnej z wersjs[ papierowst 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 Zamawiajstcego 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 wersjq,
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:
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stwierdzenia w toku wykonywanych robot budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem
uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwispan zamiennych, zgtoszonych przez
kierownika budowy tub inspektora nadzoru inwestorskiego

Rozwiqzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego projektant ma obowisizek naniesc
na dokumentacj? budowy, znajdujsic^ si? u kierownika budowy oraz wykonac dokumentacj?
powykonawczsi 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? powykonawcz^.

3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiqzany jest dostarczyc harmonogram
realizacji uwzgl?dniaJ3cy etapy realizacji prac, w tym termin wykonania projektu
budowlanego, termin wystqpienia o pozwolenia na budow?, terminy przekazywania
Zamawiajcicemu projektow wykonawczych, termin rozpocz?cia robot budowlanych oraz
termin zakohczenia robot budowlanych.
Prace budowlane winny bye prowadzone przez osoby, mog^ce petnic 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 2011r. Dz. U. Nr
165, poz.987.)
Kierownik prac konserwatorskich winien posiadac uprawnienia do kierowania pracami przy
obiekcie zabytkowym tzn.

posiadac tytut zawodowy magistra po ukonczeniu wyzszych studiow na kierunku
konserwacja i restauracja dziei 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 wyksztateenie w zakresie konserwacji i restauracji dziel sztuki oraz
wykazac si? co najmniej 5-letnî  praktyks^ zawodowy 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
obowi^zuj^cymi przepisami prawa budowlanego, w szczegolnosci Dziennika Budowy.
Wykonawca wykona obiekt z materiatow wtasnych zgodnie z dokumentacjq. projektow^,
zasadami wiedzy technicznej i obowi^zufacymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na
budow?.
Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyna i urz^dzenia niezb?dne do
wykonywania obiektu oraz wykona wszystkie towarzysz^ce roboty, prace i czynnosci
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niezb^dne do wykonania prac remontowych.
Wykonawca zapewni przez caty czas realizacji inwestycji utrzymanie drog istniejsLcych,
wykorzystywanych przez Wykonawc? w trakcie prac budowlanych, w stanie nie gorszym niz
przed rozpocz^ciem prac.
Wykonawca b^dzie zobowis(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
W trakcie realizacji robot dokonywane b^d^odbiory techniczne robot zanikowych, a takze
odbiory cz^sciowe okreslonych elementow, etapow robot, poprzedzaj^ce odbior kohcowy
Odbior koncowy przedmiotu umowy nastqpi jednorazowo, po zakonczeniu catosci prac,
obj^tych niniejsz^ umow^.

4. Wymagania dotycz^ce wtasciwosci wyrobow i materiatow budowlanych oraz
urz^dzeh.
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§dq.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^zuj^ce, 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^zujsicych, Wykonawca ma rowniez obowi^zek stosowania si§ do nich.
Roboty budowlane zostanq. 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. O6WIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMO£CIA 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.
Rozporz^dzenie 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 nieruchomosci^ na cele budowlane (Dz.U.z 2003 nr 120 poz 1127).
Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonywania i odbioru robot budowlanych (Dz.U.z 2004 nr 202 poz.2072).
Rozporz^dzenie Ministra transports Budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z
pozniejszymi zmianami.
Rozporzcidzenie z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie dotycz^cej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 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 bezpieczenstwa 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).
Rozporz^dzenie 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
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.
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamowien 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
BUDOWAI JEJ PRZEPROWADZENIEM

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

2. Drzwi wejsciowe wyposazyc w dwa zamki, w tym 1 antywtamaniowy w klasie C,
dzwignie antypaniczne.

3. Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe maj^ charakter orientacyjny i nie stanowi^
podstawy obmiaru w projekcie budowlanym

arch. Beata Roksana Czartopolska - B^tlejewska

upr. nr 5798/Gd/!
PO-0101
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IV.ZALACZNIKI

SCHEMATY RYSUNKOWE:

1 . ZAKRES OPRACOWANIA
2. SCHEMA! PRAC BUDOWLANYCH
3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE WOJEW6DZKIEGO

KONSERWATOWA ZABYTKOW
4. STANDARDY I WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA SIECI

STRUKTURALNYCH NA TERENIE POLITECHNIKI
GDANSKIEJ

6. SCHEMA! ELEKTRYCZNY
7. PROPOZYCJA ROZMIESZCZENIA KAMER CCTV
8. PROPOZYCJA ROZMIESZCZENIA ACCESS POINT6W
9. MAPA DO CELOW INFORMACYJNYCH
10. KOPIE UPRAWNIEN I ZA^WIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI

DO IZBY ZAWODOWEJ AUTORA OPRACOWANIA



1. ZAKRES OPRACOWANIA











2. SCHEMAT PRAC BUDOWLANYCH





OZNACZENIA

©

©

j WYBURZENIA

WYMUROWANIA

WYMIANA WINDY TOWAROWEJ
I MONTAZ OBUDOWY

WYMIANA DRZWI WINDY
I PANELU STEROWANIA

WYKONANIE WRZUTNI

WYKONANIE DZWIGU
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

DEMON!AZ CZE.SCI ANRESOLI

PRZENIESIENIE DRZWI ZABYTKOWYCH
DO POMIESZCZENIA BIUROWEGO

DEMON!AZ DRZWI ZABYTKOWYCH

MONTAZ DRZWI ZABYTKOWYCH
WPOMIESZCZENIU BIUROWYM

WYKONANIE SZKLANEJ PRZEGRODY
Z DRZWIAMI OTWIERANYMI AUTOMATYCZNIE

POSZERZENIE OTWORU ISTNIEJACEGO,
MONTAZ NADPROZA,
WSTAWIENIE SZKLANEJ PRZEGRODY

POSZERZENIE OTWORU ISTNIEJACEGO,
WZMOCNIENIE NADPROZA,
WSTAWIENIE SZKLANYCH DRZWI

WYMIANA DRZWI NA SZKLANE

RENOWACJA DRZWI ISTNIEJACYCH

POSZERZENIE OTWORU ISTNIEJACEGO
MONTAZ NADPROZA

WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO

ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO

WYMIANA OKIEN
MONTAZ ROLET OKIENNYCH

RENOWACJA OKI EN

WYMIANA POSADZKI

RENOWACJA POSADZKI

WYMIANA POSADZKI
WE WNE.KACH OKIENNYCH

WYMIANA POSADZKI

WE WNE.KACH DRZWIOWYCH
MONTAZ SZKLANYCH PRZEGROD

INSTALACJA MULTIMEDIALNA,
UMIESZCZONA NA StUPACH

OZNACZENIA

SCHEMA! PRAC BUDOWLANYCH



3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE
WOJEWODZKIEGO KONSERWATOWA
ZABYTKOW



AU\\R.

Gdafek, 10.06.2013 r.
WOJEW6DZKI URZAD
OCHRONY ZABYTK6W W GDAtiSKU
POMORSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTK6W
ul. Kotwicznik6w 20, 80-881 Gdartsk
teUfax.: (+58) 301-62-67, 301-62-68 I / BIURO KANCIERZA PG

ZN.5180. 59 .2013-iKo

WYTYCZNE KONSERWATORSKIE DO PROGRAMl! FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Dotyczy: remontu hallu atowneoo oraz faifalioteki g!6wnei w Gmachu Gf6wnym Politechniki Gdahskiej,
wpisanym do rejestru zabytk6w pod numerem 828 decyzja, Wo]ew6dzkiego Konserwatora Zabytkow w
Gdafisku z dnia 30 kwietnia 1979 roku - obecnie pod numerem 969 (nowy numer rejestru zabytkow).

Woj'ew6dzki Urzad Ochrony Zabytkow w Gdahsku, Pomorski Wojew6dzki Konserwator Zabytkow
w wyniku ogl̂ dzin przeprowadzonych dnia 28.05.2013 r. w obecnosci przedstawicieli Politechniki
Gdanskiej informuje, iz ze stanowiska konserwatorskiego wprowadza si? nast^pujace zalecenia:

HALLGL6WNY

1. Wiatrolap:
- nowa^stolark? drzwiowa^wymienic na aluminiowaj
- oryginalne drzwi srodkowe podda6 konserwacji;
- kraty przy drzwiach Srodkowych oczy^cic (spr^zonym powietrzem) i zabezpieczyd
antykorozyjnie;
- kraty pozostawione przy scianach bocznych wiatrolapu - oczysci6 i zabezpieczyc w
analogiczny spos6b, a ponadto wysuna6 z wn?k i podwiesic na r6wni z licem scian, dodatkowo
wyeksponowac oswietleniem;
- wymienic wycieraczki (stalowe aluminiowe) i wlazy (stalowe w kolorze grafitowym).

2. Posadzka:
- nowe pasy lastriko (szare) wymieni6 na analogiczne do oryginalnych;
- ciemne pasy posadzki lastriko pozostawi6 i uzupelni6 zywicami;
- zniszczony fragment granitu przy drzwiach wejsciowych podcî 6 i uzupelnid takim samym
materialem;
- powierzchnie, granitu i lastriko nalezy odt!u$ci6 z pomoca. pary wodnej z dodatkiem detergentu
i impregnowad;
- istniejace cokoliki odczysci6 lub wymienic na granitowe;
- wycieraczki wewn^trzne wymieni6 na przystosowane do intensywnego ruchu pieszego w
budynkach uzytecznosci publicznej.

3. ^cianv:
- powierzchnie. scian wyczyscic przegrzana. para^ (ew. z dodatkiem detergentu) lub maczkEi
szklana. (metod^ strumieniowo-sdernaj;
- instalacje w miar? mozliwosci poprowadzic istniejacymi bruzdami lub pod sufltem, ewentualnie
po liniach spoin;
- wymianie podlegaja. wszystkie grzejniki wspblczesne - nowe umieScic pod oknami, oslony
dostosowac forma^do historycznych;
- zlikwidowa6 obecna^portierni?;
- zdemontowa6 tablice inf. elektronicznej i telewizor;



- pod praw^ antresol^ mozna poprowadzic szyn§ na ekran multimedialny, a po drugiej stronie \a rzutnik;

- na odczyszczonych filarach umiejscowic mozna gtosniki;
- usunqc tablic§ z informacjami na temat wydzialow - zast^pic j^ literami przestrzennymi ze
szlachetnego materiaiu;
- stolarke drzwiow^oczyscic, a nast^pnie zabezpieczy6 wgrzewanym woskiem;
- we wn^kach drzwiowych uczytelnic 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 ^ciany;
- Sciany przy bibliotece mozna przeznaczyc na ekspozycj? plakatow,

4. Korvtai7e:
- kolorystyk? ustalic na podstawie weryfikacji konsewatorskiej 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 materiale
analogicznym do cokolikow, ustawic szklane gabioty;
- drzwi do wind wymienic na dopasowane do historycznych,

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

BIBLIOTEKAGL6WNA

1. Wypozvczalnia:
- od wewn^trz wstawic dodatkowe rozsuwane skrzydla szklane w prostopadlosciennej
obudowie (odsuni^te od portalu);
- wyposazenie biblioteki do wymiany;
- istniejcjce przegrody usun^a, 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 korytarcu prowadzqcym 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 wymieni6 na plytki granitowe;
- grzejniki wymienic na nowoczesne dekoracyjne;
- betonowe wylewki pod grzejnikami skuc i zastepc materialem przeznaczonym do
uzupelniania cokolikow.

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



3. Czvtelnia ogolna:
- wentylacj? poprowadzic w nowoczesnych odkrytych kanalach;
- mozliwa jest wymiana stolarki okiennej (pozostaje do ostatecznej weryfikacji w programie prac
konserwatorskich);
- do demontazu kwalifikuje si§ boazeria i osiony 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 niepelnosprawnych;
- pozostawic lastriko (ukryte na antresoli pod wykfadzinq), 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^trznej scianie w elewacji tylnej - pod gzymsem.

•QADINETY:

• 1 . Stolarka oktenna moze szy zespolon^r
renowactt

. Posadzke dostesQwa6-doDbecnei funkcii - nafepiei parkieh

. Wn^ka przed sekretariatery^
-̂dopuszcza si$ demontaz drzwi drewniaflycb~4la-se|g t̂̂  . i przeszklenie powstatej-

nalezy zachowac oryginaln^ posadzk^ oraz portal i strzgpia po
•yszytelnic, iz jest to rozwî zanie wtorne^

Q2fla usytuowac na wejsciu do istniej^cej wn^ki pomi^dzy szklanymi
l̂ esli jest to rozwiqzanio technicznio wykonalno).

r
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Jednoczesnie PWKZ informuje, iz powyzsze wytyczne mog^ ulec zmianie w wyniku weryfikacji
konserwatorskiej i przygotowanego na tej podstawie programu prac konserwatorskich,

Otrzymufa:

Politechnika Gdanska, ul. Narutowicza 11/12,80-233 Gdafisk
2. WUOZwGdafisku-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 Ushig Informatycznych
i Sekcj^ Teletechniczng 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 wykonawcej sieci,

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

1.4. podlqczenie sieci w budynku do sieci komputerowej USK PG nalezy zrealizowac
kablem swiatlowodowym jednodomowym, co najmniej 24 wloknowym,

1.5. zaleca siq planowac jak najmniejszq ilosc punktow dystrybucyjnych - najlepiej jesli
b^d^ 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. pol^czenia pomi^dzy punktami dystrybucyjnymi wewn^trz budynku wykonac za
pomoc^ kabla swiattowodowego jednomodowego co najmniej 4 wloknowego,

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 swiattowodowe na obu koncach zakanczac 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 GUI PG/v/0.01
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Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdahskiej

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

2.7. w wejzlach 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 urzqdzen oraz organizerow
przewidzianych dla danego punktu dystrybucyjnego,

2.9. szafy dystrybucyjne musz^ bye wyposazone w zamki patentowe umozliwiajqcy
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 podtqczonych do systemu zasilania awaryjnego
zastosowac zasilacze awaryjne 19" o wysokosci max 2U pozwalajqce na prac^
urzqdzen zainstalowanych w danej szafie przez minimum 15 min.

3. Okablowanie strukturalne

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

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

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

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 pomieszczeri,

wytyczne dla sieci Strona 5 GUI PG/v/0.01
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Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdahskiej

3.7. stosowac gniazda punktowe, modutowe lub montowane na listwie w zaleznosci od
1 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 schemata:
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
podtqczone,

wytyczne dla sieci Strona 6 CUI PG/v/o.Ol
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Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdahskiej

4. Urzqdzenia sieciowe

4.1. w szafach dystrybucyjnych stosowac w zaleznosci od potrzeb switche 24/48

portowe o nast^pujqcych cechach:

- obshiga 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

- obshiga 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 obshigi minimum dwoch portow lOGbE
- mozliwosc nadawania nazw portom

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

- tablica routingu min 2000 wpisow

- tablica adresow MAC min 16000 wpisow

- mozliwosc priorytetyzacji pakietow na podstawie portu TCP/UDP

obshiga 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 przetqczania na poziomie nie mniejszym niz 176Gbps

- gwarancja producenta sprz^tu na caly czas posiadania urzqdzenia przez

uzytkownika lub wykupiony kontrakt serwisowy na okres 3 lat

4.2. jako porty swiattowodowe nalezy stosowac wkladki SFP/SFP+, ze zlqczem LC, do
wykorzystywania na liniach swiatfowodowych jednomodowych na odleglosci do
10 km, wspolpracuj^ce z dostarczonymi urzqdzeniami.

4.3. urz^dzenia sieciowe generujcjce poziom nat^zenia dzwi^ku powyzej 30dB nie

mogq bye usytuowane w pomieszczeniach gdzie pracujq ludzie,

wytyczne dla sieci Strona 7 GUI PG/v/0.01
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Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdahskiej

4.4. urz^dzenia sieciowe instalowane w pomieszczeniach gdzie pracujq ludzie muszq
bye chlodzone pasywnie,

5. Siec bezprzewodowa

5.1. access-pointy sieci bezprzewodowej muszg obslugiwac standard IEEE802.11bg
oraz IEEE802.11n oraz muszq 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. urzgdzenia sieci bezprzewodowej muszq bye wyposazone w licencje
umozliwiaj^ce podl^czenie ich do posiadanego kontrolera sieci bezprzewodowej,

6. Sale wykladowe, konferencyjne oraz pomieszczenia techniczne

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

6.2. w salach wyktadowych zaprojektowac instalacje sieci strukturalnej i energetycznej
do podhjczenia urzqdzen sieci bezprzewodowej.

6.3. w pomieszczeniach sal konferencyjnych stosowac zespoly
konferencyjne(skladaJ3ce si^ z min. zl^cz do: mikrofonu, shichawek, zlgcze VGA,2x
zasilanie 230V,RJ45) zabudowane bezposrednio w stotach konferencyjnych, po
jednym zespole konferencyjnym na miejsce,

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

6.5. do pomieszczen typu magazyny, zaplecza socjalne, w^zel CO, pralnia, sitownia,
wozkarnia, rowerownia, szatnia, suszarnia, rozdzielnia elektryczna, wodomierz,
itp. doprowadzic okablowanie strukturalne oraz zakonczyc minimum jednym
gniazdem RJ-45 kat.6a,

wytyczne dla sieci Strona 8 CUI PG/v/o.oi
strukturalnvch PG vl.02.docx
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7. PROPOZYCJA ROZMIESZCZENIA KAMER
CCTV
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8. PROPOZYCJA ROZMIESZCZENIA ACCESS
POINTOW







9. MAPA DO CELOW INFORMACYJNYCH
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10. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA O
PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ZAWODOWEJ
AUTORA OPRACOWANIA
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Pomorska Okr^gowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

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

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

posiadaj^ca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 5798/Gd/94,
jest wpisana na list? cztonkow Pomorskiej Okr^gowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0101.

Cztonek 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^ Okr^gowa Izbq. Architektow RP.



Urzqd Wcjewodzki
V/ Gcbnsku

Nr 5798/Gd/94

Gdarisk

D E C Y Z 3 A

Na podstawie § 2 ust '1 Pkt I,13 "st 1 pkt 1 ro2poryqfl7Bnill*«f«. «J ' . L UZ.|JUJ. £. ̂ U^CII 1 3

Ministra Gocpodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lu.tego
1 9 7 5 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych W budownictwie
/Uz .U.n r 8 , p o z l 4 6 - z p62n.zmianami/ s twierd^a. ^e :
Dz .U.n r 6 9 , p o z . 2 9 9 z dn..8.08.91 r.

pan/i Beata Roksana Czar topo lska r Bet le jewska

inzy n i er archdjtekt

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

pi)si ada_ przygo towanie zawodowe , upowainia jgce do wykonywania samo-
(j7 i.ntnej funkcji

.......... pro jektanta

npsc ja I architektonigznej

Pan/.! _|eatâ - Roksana C^artopolska-Betle jewskl^st. apowainiony/a do :

I/ sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzan ;

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

0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
1 schematach technicznych, z wylgczeniem konstrukcji fun-
damentdw gl^bokich i trudniejszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych,

2/ 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 decyz j i powyzsze j sluzy
do Ministra Gospodarki

Wspdlna rir 2 , ' zau
od daty jej dor^czenia.-

wniesienia odwolania
udownictwa w Warszaw ie ,

w terminie 14 dni
x VN V

-_' j..-- 1

DVRLi


