
 Część III. do SIWZ  

Data opracowania 18.03.2019 r. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja Przedsięwzięcia p.n.: „Podział 

funkcjonalny obiektu aranżacja powierzchni open space zlokalizowanej na poziomie +1 

w budynku biurowym nr 404 przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu”.  
 

2. Na cykl realizacji Przedsięwzięcia składa się:  

• wykonawstwo robót budowlanych wielobranżowych związanych z aranżacją części 

kondygnacji +1 i +3 Segmentu B;  

• przeprowadzenie rozruchu urządzeń technicznych;  

• wykonanie dokumentacji powykonawczej;  

• przekazanie zaaranżowanej powierzchni Zamawiającemu.  

 

3. Przedsięwzięcie p.n. „Podział funkcjonalny obiektu aranżacja powierzchni open space 

zlokalizowanej na poziomie +1 w budynku biurowym nr 404 przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w 

Poznaniu” swoim zakresem obejmuje, w szczególności:  

 

1) sporządzenie projektów warsztatowych, jakie wynikają z Opisu Przedmiotu Zamówienia z 

załącznikami i jakie Wykonawca uzna za niezbędne do prawidłowej realizacji 

Przedsięwzięcia;  

2) wykonanie wszelkich pełnobranżowych robót budowlanych wynikających z Załączników do 

Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz projektów warsztatowych opracowanych przez 

Wykonawcę, a związanych z wydzieleniem na kondygnacji +1 pomieszczeń o funkcji 

biurowej, aneksu kuchennego i pomieszczenia gospodarczego, których minimalny zakres 

obejmuje m. in.:  

a) budowę ścian działowych w technologii zabudowy kartonowo-gipsowej na stelażach 

aluminiowych;  

b) roboty malarskie wraz z dwukrotnym szpachlowaniem ścian 

c) wykonanie prac zabezpieczających oraz wywóz i utylizacja odpadów; 

d) przygotowanie otworów drzwiowych pod montaż stolarki drzwiowej;  

e) dostawę i montaż drzwi drewnianych przeszklonych do pomieszczeń biurowych, oraz drzwi 

drewnianych do aneksu kuchennego i pomieszczenia gospodarczego 

f) wykonanie sufitów podwieszanych modułowych 60x60;  

g) demontaż i ponowny montaż wraz regulacją i czyszczeniem rolet materiałowych;  

h) demontaż i ponowny montaż wraz z regulacją podłogi podniesionej w związku z 

koniecznością przeprowadzenia koryt kablowych do pom. IT-room; 

i) wymiana podłóg technicznych na podłogi techniczne typu FARMACELL przystosowane do 

montażu płytek ceramicznych w aneksie kuchennym  

j) ułożenie na podłodze płytek ceramicznych w aneksie kuchennym 

k) ułożenie wykładziny dywanowej wraz z cokolikami w pomieszczeniach biurowych i 

korytarzu 

l) ułożenie wykładziny PCV wraz z cokolikami w pomieszczeniu gospodarczym  

m) dostawa i montaż wyposażenia aneksu kuchennego. Wyposażenie obejmuje meble 

kuchenne, lodówkę, zmywarkę, czajnik elektryczny, przepływowy pojemnościowy 

ogrzewacz wody,  zlewozmywak ze stali nierdzewnej z ociekaczem z baterią, umywalkę ze 

stali nierdzewnej wraz z baterią.  

n) instalacje elektryczne, w tym:  



• przebudowa rozdzielnic elektrycznych zasilających (ogólne i dedykowane) obszar 

objęty aranżacją;  

• dostawę i montaż nowej (dodatkowej) rozdzielni elektrycznej wraz z osprzętem 

• przebudowę istniejącej instalacji oraz wykonanie niezbędnej instalacji zasilającej, w 

tym zasilania gwarantowanego, podgrzewacze elektryczne, oprawy oświetleniowe, 

szafy rack, sprzęt AGD, itp. według projektowanego podziału funkcjonalnego 

• rozmieszczenie obecnych opraw oświetleniowych wraz z rozdziałem na obwody 

oświetleniowe według projektowanego podziału funkcjonalnego. 

(Dodatkowe w stosunku do stanu obecnego oprawy oświetleniowe, które wynikają z 

dokumentacji wykonawczej: rastrowe K418 i typu downlight wpuszczane w sufit 2x18 

W D 225.2x18H RAL firmy ES System, dostarczy Zamawiający); 

• realokacja i montaż w suficie podwieszanym opraw oświetlenia awaryjnego i 

ewakuacyjnego wraz z wpięciem i zaprogramowaniem w istniejącej centrali firmy 

AWEX, według projektowanego podziału funkcjonalnego; 

• realokacja i montaż nowych czujek ruchu oświetlenia ciągów komunikacyjnych i w 

aneksie kuchennym, według projektowanego podziału funkcjonalnego; 

• realokacja puszek podłogowych (floorbox), według projektowanego podziału 

funkcjonalnego; 

• dostawa i montaż nowych puszek podłogowych (floorbox) z wyposażeniem w gniazda 

zasilania ogólnego i dedykowanego, według projektowanego podziału funkcjonalnego;  

• wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogólnych ściennych – gniazda gospodarcze w 

pomieszczeniach biurowych, według projektowanego podziału funkcjonalnego;  

• wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogólnych i dedykowanych - zestawy gniazd 

ściennych, według projektowanego podziału funkcjonalnego;  

• wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogólnych i hermetycznych w aneksie 

kuchennym;  

• wykonanie tras kablowych pod podłogą techniczną i nad sufitem podniesionym;  

 

o) instalacje elektryczne słaboprądowe, w tym:  

• realokacja obecnych elementów systemu sygnalizacji pożaru wraz z dostawą i 

montażem nowych elementów (czujki dymu, wskaźniki zadziałania, sygnalizator 

akustyczny)  

• programowanie centralki pożarowej, SECOLOG i BMS, w zakresie dokonanych zmian 

w SSP;  

• wykonanie tras kablowych nad sufitem podwieszonym;  

• opracowanie projektu wykonawczego dla SSP 

p) instalacja okablowania strukturalnego, LAN i telefoniczna, w tym:  

• dostarczenie i montaż szafy dystrybucyjnej do pomieszczenia IT-Room piętrowego na 

kondygnacji +1, wraz z urządzeniami pasywnymi i aktywnymi, podłączeniem, 

rozszyciem okablowania i zaprogramowaniem;  

• wykonanie tras kablowych pod podłogą techniczną, podniesioną;  

• ułożenie okablowania strukturalnego i telefonicznego;  

• doposażenie puszek podłogowych i zestawów gniazd ściennych w gniazda RJ45 wraz 

z wykonaniem instalacji poziomej;  

r) instalacje sanitarne, w tym:  

• wykonanie instalacji wod-kan w aneksie kuchennym;  



• podłączenie aneksu kuchennego, pomieszczenia gospodarczego i korytarzy do 

wentylacji mechanicznej budynku;  

• rozbudowa - przebudowa instalacji wentylacyjnej mechanicznej bytowej wraz z 

ostatecznym rozmieszczeniem urządzeń wentylacyjnych (skrzynek rozprężnych) 

według opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej wykonawczej 

• instalacja klimatyzacji - rozmieszczeniem skrzynek rozprężnych w suficie 

podwieszanym 

• demontaż klimatyzatora typu split – jednostka wewnętrzna;  

• wykonanie pomiarów, prób i regulacji instalacji wentylacji mechanicznej bytowej i 

klimatyzacji (bilans zysków ciepła i chłodu) w dostosowaniu do wykonanej aranżacji;  

• rozmieszczenie termostatów pokojowych – sterowników do jednostek 

klimatyzacyjnych VRV.  

• Rozbudowa instalacji hydrantowej – wykonanie pionu hydrantowego oraz doposażenie 

w skrzynkę i hydrant 25 kondygnacji: +1; +2; +3 i +4. 

s) dostawę i montaż zabudowy meblowej do aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem (AGD-

lodówka, zmywarka, zlewozmywaki, baterie kuchenne, przepływowy elektryczny ogrzewacz 

wody) 

 

t) Zakres rozszerzony o aranżacje dwóch pomieszczeń biurowych wydzielonych z 

powierzchni open space zlokalizowanej na kondygnacji +3 

I. Wykonanie wszelkich pełnobranżowych robót budowlanych wynikających z 

Załączników do Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz projektów warsztatowych 

opracowanych przez Zamawiającego, a związanych z wydzieleniem na kondygnacji +3 

dwóch pomieszczeń o funkcji biurowej, których minimalny zakres obejmuje m. in.:  

1) budowę ścian działowych w technologii zabudowy kartonowo-gipsowej na stelażach 

aluminiowych;  

2) roboty malarskie wraz z dwukrotnym szpachlowaniem ścian 

3) wykonanie otworu 100/210 w istniejącym pomieszczeniu (3/30) 

4) przygotowanie otworów drzwiowych pod montaż stolarki drzwiowej;  

5) dostawę i montaż drzwi drewnianych przeszklonych do pomieszczenia biurowego nr 

3/32 

6) wykonanie sufitów podwieszanych modułowych 60x60 w projektowanych 

pomieszczeniach biurowych nr 3/3 i 3/32;  

7) demontaż i ponowny montaż wraz regulacją i czyszczeniem rolet materiałowych;  

8) demontaż i ponowny montaż wraz z regulacją podłogi podniesionej w związku z 

koniecznością przeprowadzenia koryt kablowych do pom. IT-room; 

9) ułożenie wykładziny dywanowej wraz z cokolikami w pomieszczeniach biurowych 

3/31 i 3/32 

10) instalacje elektryczne, w tym:  

• przebudowa rozdzielnic elektrycznych zasilających (ogólne i dedykowane) obszar 

objęty aranżacją;  

• rozmieszczenie obecnych opraw oświetleniowych wraz z rozdziałem na obwody 

oświetleniowe według projektowanego podziału funkcjonalnego. 

• realokacja puszek podłogowych (floorbox), według projektowanego podziału 

funkcjonalnego; 

• wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogólnych ściennych – gniazda gospodarcze 

w pomieszczeniach biurowych, według projektowanego podziału funkcjonalnego;  



• wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogólnych i dedykowanych - zestawy gniazd 

ściennych, według projektowanego podziału funkcjonalnego;  

• wykonanie tras kablowych pod podłogą techniczną i nad sufitem podniesionym;  

 

11) instalacje elektryczne słaboprądowe, w tym:  

• realokacja obecnych elementów systemu sygnalizacji pożaru wraz z dostawą i 

montażem nowych elementów (czujki dymu, wskaźniki zadziałania)  

• programowanie centralki pożarowej, SECOLOG i BMS, w zakresie dokonanych 

zmian w SSP;  

• wykonanie tras kablowych nad sufitem podwieszonym;  

 

12) instalacja okablowania strukturalnego, LAN i telefoniczna, w tym:  

• podłączenie do istniejącej szafy dystrybucyjnej w pomieszczeniu IT-Room 

piętrowego na kondygnacji +3, nowoprojektowanych punktów logicznych;  

• wykonanie tras kablowych pod podłogą techniczną, podniesioną;  

• ułożenie okablowania strukturalnego i telefonicznego;  

• doposażenie puszek podłogowych i zestawów gniazd ściennych w gniazda RJ45 wraz 

z wykonaniem instalacji poziomej;  

 

13) instalacje sanitarne, w tym:  

• przebudowa instalacji wentylacyjnej wraz z ostatecznym rozmieszczeniem urządzeń 

wentylacyjnych (skrzynek rozprężnych) według dokumentacji projektowej 

• instalacja klimatyzacji - rozmieszczeniem skrzynek rozprężnych w suficie 

podwieszanym 

• wykonanie pomiarów, prób i regulacji instalacji wentylacji mechanicznej i 

klimatyzacji (bilans zysków ciepła i chłodu) w dostosowaniu do wykonanej 

aranżacji;  

• rozmieszczenie termostatów pokojowych – sterowników do jednostek 

klimatyzacyjnych VRV.  

 

II. Spis rysunków do zakresu rozszerzonego o aranżację dwóch pomieszczeń biurowych 

wydzielonych z powierzchni open space zlokalizowanej na kondygnacji +3 

[ZAŁĄCZNIK NR 5 DO OPZ rysunki techniczne] 

1.  

L. p. Tytuł rysunku [stan projektowany] dla aranżacji dwóch pomieszczeń 
biurowych zlokalizowanych na kondygnacji +3  

Numer 
rysunku 

1 PROJEKTOWANY UKŁAD ŚCIANEK G-K DLA ARANŻOWANYCH DWÓCH 
POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA POZIOMIE +3 

1 

2 PROJEKTOWANY UKŁAD ZESTAWU GNIAZD WTYKOWYCH W POSADZCE I NA 
ŚCIANACH 

2 

3 PROJEKTOWANY UKŁAD SUFITU PODWIESZANEGO WRAZ Z 
ROZMIESTRZENIEM ELEMENTÓW W NIM ZLOKALIZOWANYCH 

3 

4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTOWANY UKŁAD GNIAZD WTYKOWYCH 
ORAZ RJ45 

4 



5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTOWANY UKŁAD OŚWIETLENIA 5 

6 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 6 

7 DETAL POŁĄCZENIA ŚCIANY G-K 7 

 

L. p. Tytuł rysunku [dokumentacja powykonawcza – stan istniejący] dla aranżacji 
dwóch pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na kondygnacji +3 

Numer 
rysunku 

1 Stan_istniejacy_+3_SSP_rys_nr_DP_1 DP_1 

2 Stan_istniejacy_+3_instalacja_ośPwietlenia_rys_nr_DP_2 DP_2 

3 Stan_istniejacy_+3_gniazda_wtyczkowe_rys_nr_DP_3 DP_3 

4 Stan_istniejacy_+3_wentylacja_klimatyzacja_rys_nr_DP_4 DP_4 

 

3) inne prace, które nie zostały wyszczególnione powyżej, a których wykonanie jest niezbędne 

w celu prawidłowej i kompletnej realizacji Przedsięwzięcia;  

4) ukończenie wszystkich robót budowlanych, usług i dostaw objętych Przedsięwzięciem; 

usunięcie w nich wszelkich wad; przeprowadzenie niezbędnych prób i uruchomień przez 

autoryzowane serwisy producenckie oraz wykonanie kompletnej Dokumentacji 

Powykonawczej, w tym aktualizacja dokumentacji powykonawczej Segmentu B 

5) aktualizacja Instrukcji Serwisu oraz Eksploatacji i Konserwacji Obiektów Kubaturowych dla 

Segmentu B;  

6) aktualizacja scenariusza pożarowego i Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Segmentu 

B, w związku z wykonanym podziałem funkcjonalnym i przebudowami 

 


