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Załącznik nr 1: Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1. Informacje podstawowe:

Zamówienie dotyczy przebudowy – modernizacji pomieszczeń parteru w budynkach spichlerzy 

„Mała i Duża Dąbrowa” w siedzibie Narodowego Muzeum Morskiego, w Gdańsku przy ul. 

Ołowianka 9-13. 

Zakłada się również wykonanie wszystkich koniecznych oraz wymaganych obowiązującymi 

przepisami prac, a związanych z przedmiotem zamówienia i przedmiarem, w zakresie 

umożliwiającym użytkowanie pomieszczeń w budynku zgodnie z  ich przeznaczeniem. 

2. Lokalizacja:

Nieruchomość, na której będzie realizowane zadanie znajduje się w województwie Pomorskim, w 

Gdańsku, oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działki nr 2, 3, 4, 5  w obrębie ewidencyjnym 

0099, w Gdańsku przy ul. Ołowianka 9-13. Nieruchomość usytuowana jest pomiędzy rzeką Motławą 

i kanałem Na Stępce, na wyspie Ołowianka. Działka zabudowana jest spichlerzami „Panna”, 

„Miedź”, „Oliwski” oraz „Mała i Duża Dąbrowa”, teren nie jest ogrodzony i zadrzewiony.  

Pomieszczenia objęte zamówieniem znajdują się w budynku „Mała i Duża Dąbrowa” . 

3. Stan obecny

Siedziba Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku mieści się na wyspie Ołowianka w Gdańsku. 

Muzeum, na wskazanym terenie, jest właścicielem kompleksu budynków, na który składają się: 

Spichlerze „Panna”, „Miedź”, „Oliwski” - pełniące funkcje przede wszystkim wystawiennicze i 

magazynowe - oraz przylegające do Spichlerzy budynki „Mała i Duża Dąbrowa”. 

W części „Dużej Dąbrowy”, trójkondygnacyjnym obiekcie, znajdują się pomieszczenia przeznaczone 

na cele administracyjne oraz hall główny z wejściem do sal muzealnych. Na parterze zlokalizowano 

biura, magazyn biblioteczny, hall główny z portiernią, szatnią, kasą ze sklepikiem sprzedaży 

pamiątek, toaletami ogólnodostępnymi i salę restauracyjną z zapleczem kuchennym przystosowane 

do funkcjonowania drobnej gastronomii.  

4. Opis inwestycji – zakres zamówienia

W związku z rozwojem instytucji oraz zwiększeniem ilości realizowanych zadań, Muzeum 

potrzebuje nowych przestrzeni biurowych i magazynowych. Sala restauracyjna, dostosowana do 

potrzeb drobnej gastronomii, ze względu na brak zainteresowania ze strony potencjalnych 

najemców, nie jest już wykorzystywana. Pomieszczenia sanitarne przeznaczone dla zwiedzających 

nie spełniają obecnych standardów i norm, nie są odpowiednio przystosowane do użytkowania 

przez osoby niepełnosprawne. Również hall główny wymaga wyodrębnienia przestrzeni dla 

zwiedzających, czyli miejsca dla zorganizowanych grup oczekujących na przewodnika. 
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W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji pomieszczeń i określenia zapotrzebowania, realizacja 

zamówienia polegać będzie na wykonaniu następujących prac: 

I. Przebudowy – modernizacji przestrzeni, pierwotnie przeznaczonej na restaurację z 

zapleczem, na pomieszczenia biurowe, węzeł sanitarny dla pracowników Muzeum i aneks 

dla zwiedzających; 

II. Przebudowy -  modernizacji pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych dla zwiedzających z

wyodrębnieniem toalety dla niepełnosprawnych, dostosowaniem gabarytów

poszczególnych pomieszczeń, wykonanie prawidłowych podłączeń do instalacji sanitarnych,

ppoż., elektrycznych i kontroli dostępu wraz z wykończeniem wnętrz;

III. Przebudowy -  modernizacji części holu uwzgledniającej budowę wiatrołapu przy wejściu do

budynku „Mała i Duża Dąbrowa” od strony rzeki Motławy;

IV. Przebudowy – modernizacji dwóch pomieszczeń biurowych na jedno pomieszczenie

biurowe i jedno pomieszczenie magazynowe;

Charakterystyka planowanych prac budowlanych: 

Całość robót zawierać się będzie w obrysie istniejącego budynku. W ich zakresie przewidziano do 

wykonania następujące prace:  

• Roboty rozbiórkowe schodów zewnętrznych, od strony zachodniej budynku

Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu stolarki drzwiowej 

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu ścianek, przebić, nadproży

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu posadzek i podłóg - posadzka kamienna w pom.

dawnej restauracji w całości do zachowania 

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu sufitów podwieszanych

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu wyposażenia

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu drzwi wejściowych

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu instalacji elektrycznych

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu instalacji niskoprądowych – w tym:

systemu SSWiN, CCTV, systemu przyzywowego z toalet (SP), sieci LAN (w tym: światłowód) 

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu instalacji wodnych i kanalizacyjnych

• Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu instalacji c.o.

• odbudowa schodów zewnętrznych (z zastosowaniem tych samych materiałów)

• Roboty murowe (zamurowanie otworu)

• Roboty żelbetowe w zakresie nowych nadproży, przekuć

• Montaż nowych ścianek działowych w systemie płyt g-k – w tym ścianka o odporności ppoż.

EI120 z podwyższoną izolacyjnością akustyczną; 

• Montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz  przełożenie drzwi p.poż. EI60 zgodnie z

kierunkiem ewakuacji 

• Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe (zmiana kierunku otwierania – na zewnątrz),

przełożenie witryny – drewno egzotyczne meranti (kolor zgodny z istniejącą stolarką), 

szklenie szyba antywłamaniowa P4; 

• Montaż przeszkolonego wiatrołapu przy drzwiach wyjściowych nad kanał Motławy -

wykonanie systemowe 

• Wykonanie nowych posadzek i nowych podłóg z płytek
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• Wykonanie Robót tynkarskich i malarskich  

• Wykonanie nowych okładzin ścian płytkami  

• Wykonanie nowych okładzin podłóg - w nowych pomieszczeniach biurowych – wykładzina 

typu tarkett lub równoważna, w pomieszczeniach sanitarnych – terakota; 

• Wykonanie nowych sufitów podwieszanych z płyt g-k 

• Montaż nowych drzwi wejściowych zewnętrznych (szklenie P4) 

• Montaż wyposażenia, okładzin i elementów wykończenia wnętrz 

• Montaż instalacji elektrycznych, teletechnicznych, p.poż  

• Montaż instalacji niskoprądowych, w tym: 

systemu SSWiN, CCTV, systemu przyzywowego z toalet (SP), sieci LAN (w tym: światłowód) 

• Montaż instalacji c.o.  

• Montaż instalacji wody i kanalizacji 

• Montaż kanałów wentylacyjnych 

• Uruchomienie nowych systemów i instalacji, weryfikacja działania z istniejącymi i usunięcie 

nieprawidłowości w działaniu 

 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacji projektowej i przedmiarach: 

Dokumentacja 
techniczna: 
 

Projekt Budowlany 
1. „Projekt budowlany przebudowy – modernizacji pomieszczeń 

w siedzibie głównej Narodowego Muzeum Morskiego w 
Gdańsku” autorstwa: mgr inż. arch. mgr inż. arch. Małgorzata 
Waśniewska, mgr inż. Włodzimierz Fołtyn, data: wrzesień 
2016; 

Specyfikacjach 
Technicznych 
Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych 

1. Ogólna specyfikacja techniczna 

• Wymagania ogólne 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne 

• Roboty przygotowawcze 

• Roboty budowlane 

• Roboty instalacyjne 

Przedmiary: Przedmiar 
1. „Przebudowa - modernizacja pomieszczeń parteru w siedzibie 

głównej NMM w Gdańsku 

 

UWAGA!  

Zamawiający wskazuje, że nie ponosi odpowiedzialności za ustalenie ceny przez Wykonawcę na 

podstawie załączonych przedmiarów, skorzystanie z wyżej wskazanych przedmiarów nastąpi 

wyłącznie na ryzyko Wykonawcy.  
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6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

6.1. Wykonawca zobowiązany będzie przede wszystkim do: 

1) Przed przystąpieniem do prac i przed złożeniem zamówień Wykonawca zobowiązuje się

zweryfikować i uaktualnić dokładne pomiary pomieszczeń, instalacji i urządzeń;

2) odpowiedniego zabezpieczenia miejsca prac – w szczególności okien, drzwi;

3) wywiezienia gruzu i materiałów zgromadzonych podczas rozbiórki na własny koszt;

4) prowadzenia prac z uwzględnieniem czasu pracy Muzeum;

5) zlikwidowania uszkodzeń w ścianach, posadzkach i sufitach, powstałych podczas

prowadzenia prac;

6) na zakończenie robót, wymalowania ścian dwiema warstwami farby do zastosowań we

wnętrzach w kolorze pierwotnym, analogicznym do ścian sąsiednich.

6.2. Wykonawca wykona:

1) rozbiórkę i demontaż elementów wykończeniowych: ścian działowych murowanych i

drewnianych, sufitów podwieszanych, nadproży, przebić oraz drzwi, posadzek, podłóg,

zgodnie z zakresem prac określonym w dokumentacji projektowej;

2) demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, w pomieszczeniach

sanitarnych oraz instalacji elektrycznej, teletechnicznej, c.o. w pomieszczeniach

magazynowych, socjalnych, technicznych i dawnej restauracji;

3) nowe ściany murowane oraz w systemie płyt g-k – w tym ścianka o odporności ppoż. EI120

z podwyższoną izolacyjnością akustyczną,

4) przeszklony wiatrołap systemowy przy wejściu do budynku od strony Motławy –

zabudowany, w konstrukcji stalowej, szkło bezpieczne;

5) nowe instalacje wodne i kanalizacyjne w nowych pomieszczeniach sanitarnych;

6) nowe instalacje elektryczne, teletechniczne, ppoż., c.o.; Dokładna lokalizacja miejsc

montażu urządzeń i elementów wyposażenia zostanie wskazana przez Zamawiającego;

7) nową instalację wentylacji dla przebudowywanych pomieszczeń - dwa oddzielne układy

wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła;

8) wykończenie pomieszczeń sanitarnych – typ i rodzaj materiałów (płytki, terkota, biały

montaż, galanteria, rodzaj oświetlenia, system przepierzeń i drzwi wewnętrznych), które

Wykonawca zamierza zastosować, muszą uzyskać, przed złożeniem zamówienia, pisemną

akceptację Zamawiającego – należy przedstawić próbki - po min. 3 szt. dla wszystkich

materiałów. Wybrane materiały wykończeniowe muszą spełniać wszystkie wymagania dla

pomieszczeń użyteczności publicznej, tak pod względem technicznym, jak i estetycznym

(wyższy poziom cenowy); Dokładna lokalizacja miejsc montażu urządzeń i elementów

wyposażenia zostanie wskazana przez Zamawiającego;

9) nowe sufity podwieszane – w systemie płyt g-k;

10) w nowych pomieszczeniach biurowych i magazynowych – wykładzinę typu tarkett lub

dywanową o podwyższonej odporności na ścieranie, do zastosowań do pom. biurowych i

obiektów użyteczności publicznej; Materiały, które Wykonawca zamierza zastosować,

muszą, przed złożeniem zamówienia, uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego – należy

przedstawić min. 3 próbki dla wszystkich materiałów.; 

11) malowanie ścian nowych pomieszczeń – na kolor biały (zgodnie z dokumentacją techniczną

i STWiORB);
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12) w ścianie oddzielenia ppoż. wszystkie przejścia dla instalacji należy zabezpieczyć zgodnie z

zaleceniami i wytycznymi ppoż.

6.3. W zakresie instalacji niskoprądowych Wykonawca wykona:

Modernizacja – przebudowa dotyczy systemów użytkowanych w obiekcie i jako taka

powinna zapewniać pełną kompatybilność sprzętową i programową z systemami

zainstalowanymi. Dlatego też, tam gdzie to konieczne przywołano odpowiednie typy i

producentów niezbędnych urządzeń. W przypadku możliwości zastosowania sprzętu tylko

o odpowiedniej charakterystyce technicznej – opisano niezbędne parametry urządzeń

i materiałów z przywołaniem typów referencyjnych. 

6.3.1. Względem sieci LAN: 

a) W pomieszczeniach modernizowanych należy zapewnić możliwość pracy w sieci LAN NMM

poprzez:

• poprowadzenie do pomieszczeń modernizowanych (z rozdzielnicy światłowodowej FTTH

znajdującej się na parterze w korytarzu B 0,37 – Rysunek nr 1 poniżej) kabla

światłowodowego 2J (o standardzie włókna G.657A2) i zakończonego podwójnym

gniazdem abonenckim SC/APC. W pokojach biurowych po 2 gniazda w miejscach

wskazanych przez Inwestora, w magazynach i aneksie dla zwiedzających po 1 szt.
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Rysunek Nr 1 

• okablowanie zostanie poprowadzone natynkowo w korytach PCV. Istnieje możliwość

wykorzystania istniejących  tras i koryt.

• przy każdym gnieździe abonenckim należy zainstalować przełącznik dostępowy ONT o

parametrach:

Monitorowanie - parametry:

− Czasu pracy (Uptime)

− Poziom sygnału dla fali 1490nm wysyłanego przez OLT

− Odległości ONT do OLT w metrach

− Stanu portów LAN

− Aktywnych adresów MAC

− Grupy Multicastowów oglądanych na podpiętym dekoderze STB
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− Stanu bramki VoIP oraz portów FXS (odłożona słuchawka, rozmowa w trakcie, 

podniesiona słuchawka) 

− Powodu rozłączenia (ONT wyłączone z prądu, przecięty światłowód między ONT a 

OLT) 

− Adresu IP uzyskany przez DHCP dla interfejsów IP 

− Wersji firmwaru (aktywna oraz standby) 

− Mocy optycznej - możliwość ustawienia poziomów alarmowych dla sygnału 

optycznego informujących o zbyt dużej lub niskiej mocy optycznej 

Konfiguracja i provisioing z OLT: 

− Limitowanie pasma w kierunku od OLT do ONT per port LAN (traffic shapping) 

− Limitowanie pasma w kierunku od OLT do ONT per grupa portów LAN (traffic 

shapping); 

− Gwarantowanie pasma w upstream, możliwość określenia pasma gwarantowanego 

oraz dodatkowego 

− Możliwość filtrowania grup multicastowych per port LAN na ONT (Conditional 

Access) 

− Określnie maksymalnej liczby grup multicastowych oglądanych na porcie LAN 

− Możliwość wysłania multicastu w kierunku OLT 

− Wsparcie dla QinQ 

− Możliwość filtrowania VLAN-ów docierających do ONT 

− Wsparcie dla translacji (mappowania) VLAN-ów w obu kierunkach 

− Wsparcie dla portu hybrydowego: 1 VLAN nietaggowany; pozostałe VLAN-y na 

porcie jako taggowane 

− Możliwość dowolnej konfiguracji portów LAN – wymuszanie prędkości oraz 

wyłączanie 

− Możliwość określenia liczby aktywnych adresów MAC per port LAN na ONT 

− Możliwość przypisania listy adresów MAC autoryzowanych do transmisji per port 

LAN (static adres MAC), 

− Możliwość przypisania listy adresów MAC zablokowanych do transmisji per port 

LAN 

− Konfiguracji portu WAN na ONT z poziomu OLT-a takich jak PPPoE login/hasło, 

adres IP itp. 

− Wsparcie dla funkcji routera z NAT dla całego ONT lub dla grupy portów 

− Możliwość tworzenia dodatkowych SSID (max 4) które mogą pracować w trybie 

Bridge i są przypisane do innego VLAN-u niż interfejs z NAT 

Specyfikacja: 

Przeciążenie odbiornika 1490nm  Sygnał mocniejszy niż -8dBm 

WLAN 
802.11b/g/n 2.4Ghz 300Mbs 2x2, 2 zewnętrzne 

antenty dużej mocy 

LAN 4x10/100/1000 Base-TX 

FXS 2xFXS (VoIP) POTS 

Port Optyczny SC/APC z Osłoną Adaptera (Laser Lock) 

Zasilacz AC100V~240V & 12V/1.5A 
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• istnieje możliwość demontażu, zabezpieczenia na czas remontu i ponownego montażu

(po odpowiednich testach sprawności) istniejących instalacji światłowodowych w

modernizowanych pomieszczeniach,

• aktualne rozmieszczenie gniazd abonenckich 2J widoczne na Rysunku Nr 2 (poniżej):
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Rysunek Nr 2 

6.3.2. Względem instalacji niskoprądowej: systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z 

podsystemem kontroli dostępu (SSWiN), telewizji dozorowej (TVD) oraz systemu 

przyzywowego z toalet (SP): 

Prace będą dotyczyć systemów użytkowanych w obiekcie i wymagane jest zachowanie 

pełnej kompatybilności sprzętowej i programowej z systemami zainstalowanymi. Dlatego 

też, tam gdzie to konieczne przywołano odpowiednie typy i producentów niezbędnych 

urządzeń. W przypadku możliwości zastosowania sprzętu tylko o odpowiedniej 

charakterystyce technicznej – opisano niezbędne parametry urządzeń i materiałów z 

przywołaniem typów referencyjnych. 



Strona 12 z 22 

a) System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN wraz z systemem kontroli dostępu KD:

i) Rozbudowa SSWiN polega na zainstalowaniu w pomieszczeniu 0.9 (korytarz) modułu

ekspandera wejść centrali alarmowej GALAXY wraz z zasilaczem, w dedykowanej

obudowie wraz z akumulatorem, zainstalowaniu i podłączeniu do ekspandera

czujników ruchu w pomieszczeniach 0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 0.8; podłączenia zasilania 230VAC

oraz magistrali systemowej GALAXY od modułu ekspandera do centrali alarmowej w

pomieszczeniu 0.03 (zaplecze centrum monitoringu). W ramach przebudowy

pomieszczeń 0.12 i 0.13 (pomieszczenia działu marketingu) należy zainstalować w tych

pomieszczeniach czujniki ruchu oraz kontaktrony drzwiowe i podłączyć je do płyty

głównej centrali alarmowej GALAXY. W ramach rozbudowy systemu kontroli dostępu

należy w opisanej obudowie ekspandera (pom. 0.9) zainstalować moduł kontroli

dostępu, do którego należy podłączyć czytnik kart dostępu – zainstalowany na zewnątrz

drzwi do pomieszczenia 0.4, elektrozamek rewersyjny oraz kontaktron w tychże

drzwiach oraz  przycisk wyjścia wewnątrz pomieszczenia.

Po wykonaniu prac instalacyjnych należy zaprogramować odpowiedną funkcjonalność

systemu z zastrzeżeniem uwarunkowań opisanych w ”Uwarunkowaniach prowadzenia

prac w spichlerzu „Mała i Duża Dąbrowa” zawartych w SIWZ, związanych z działaniem

systemów bezpieczeństwa w obiekcie.

Rozmieszczenie czujników alarmowych przedstawia załączony Rysunek Nr 3.

Przed okablowaniem oraz montażem czujników należy każdorazowo, zgodnie ze

Specyfikacją Techniczną Wykonania Robót – konsultować się z odpowiednim

przedstawicielem Zamawiającego.

ii) Okablowanie

Podłączenia czujników alarmowych należy wykonać przewodem teletechnicznym typu

YTDY 8 x 0,5, magistralę do centrali alarmowej przewodem typu skrętka komputerowa

FTP kategorii 5e, przewody zasilające wg wymagań elektrycznych.

Prowadzenie  okablowania:

- w pomieszczeniach remontowanych – podtynkowo;

- w przypadku sufitów podwieszanych, ścian w technologii G-K w rurach osłonowych

giętkich (peszel) lub twardych z zachowaniem zapasu przekroju, oraz umieszczeniem

pilota dla późniejszego wprowadzenia przewodów przynajmniej o takim samym

zajmowanym przekroju jak instalowane;

- w przypadku przestrzeni otwartych w listwach i kanałach kablowych (można

wykorzystać istniejące). W przypadku braku przestrzeni w istniejących

listwach/kanałach należy wymienić istniejące listwy/kanały na elementy o większym

przekroju z przegrodami separującymi i skomasować prowadzenie instalacji w jednym

tylko kanale. Przekrój listew/kanałów docelowych powinien zapewnić zapas dla

późniejszego wprowadzenia przewodów przynajmniej o dwukrotnie takim

zajmowanym przekroju jak instalowane. Jednocześnie wykończenie połączeń,

zakończeń, przejść kątowych, odgałęzień listew/kanałów powinno być wykonane przy

użyciu dedykowanych elementów producenta.
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iii) Wykaz i parametry sprzętu:

Kontroler 2 przejść z koncentratorem 8 wejść i 

zasilaczem GALAXY 
Honeywell C081 1 szt. 

Dualny czujnik ruchu: 
typ referencyjny 

UTC DD1012 

lub równoważny 

7 szt. 

- pasywna podczerwień + mikrofale;  

- wielokurtynowa optyka lustrzana o zakresie detekcji min. 12m; 

- możliwość kształtowania charakterystyki optyki; 

- możliwość wyłączenia części mikrofalowej w ciągu dnia; 

- częstotliwość pracy części mikrofalowej poza pasmami Wi-Fi; 

- wbudowane rezystory końca linii zgodne z centralą GALAXY. 

Kontaktron drzwiowy wpuszczany (kolorystyka 

zgodna z kolorem drzwi) 

typ referencyjny 

Alarmtech MC340 

lub równoważny 

3 szt. 

- podłączenie poprzez wyprowadzenie kablowe; 

- normalnie zwarty, szczelina 15 – 35 mm (drewno); 

- pętla sabotażowa; 

Czytnik kart kontroli dostępu 
typ referencyjny 

HID Prox Point Plus

lub równoważny 

1 szt. 

- kompatybilny z używanymi w NMM kartami HID Prox II; 

- interfejs Wiegand; 

- zasięg min. 5 cm; 

- 3 kolorowa dioda LED, brzęczyk; 

- IP65 

Elektrozamek rewersyjny 
typ referencyjny 

eff eff 3705 

lub równoważny 

1 szt. 

- odporność mechaniczna min. 3500N; 

- regulacja zapadki; 

- NO, 12V DC; 

- blacha zaczepowa odpowiednia do typu drzwi. 

Przycisk wyjścia 
typ referencyjny 

ABLOY TKN01 

lub równoważny 

1 szt. 

- montaż natynkowy; 

- styk NC/NO; 

- nadrukowany symbol klucza. 

UWAGA ! Zastosowanie przycisku wyjścia zależne od typu drzwi i zamka 

Akumulator bezobsługowy VRLA 12 V 17Ah 
typ referencyjny 

Europower EP 17-12 

lub równoważny 

1 szt. 
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- napięcie znamionowe 12V; 

- pojemność znamionowa 20 godzinna 17Ah; 

- żywotność projektowana min. 5 lat. 

b) System telewizji dozorowej TVD (CCTV).

i) Rozbudowa TVD polega na zainstalowaniu w nowo utworzonym pomieszczeniu –

aneksie dla zwiedzających (0.2) 2 szt. kamer dla nadzoru pomieszczenia. Kolejne

kamery powinny być zainstalowane w korytarzu (0.9) – 2 sztuki, oraz na granicy

pomieszczeń 0.1 i 0.2 – dla nadzoru ruchu osobowego. Jednocześnie wobec możliwości

innej aranżacji umeblowania pomieszczeń należy wykonać dwa zapasowe punkty do

wariantowego podłączenia kamer – w pomieszczeniu 0.2. W zapleczu centrum

monitoringu B-0.03, w istniejącej szafie RACK, należy zainstalować rejestrator wideo,

natomiast w samym pomieszczeniu monitoringu monitor LCD podłączony do

rejestratora z dyskami twardymi (przewidywany czas zapisu obrazów – 30 dni).

Przewody sygnałowe od kamer i punktów zapasowych należy doprowadzić do

rejestratora. Przewiduje się system oparty o technologię IP  i zasilanie kamer zostanie

zrealizowane poprzez standard PoE. Dodatkowo, dla wykorzystania wejść i wyjść

alarmowych w kamerach należy podłączyć te wejścia i wyjścia do ekspandera

zainstalowanego w pomieszczeniu 0.9 (korytarz), a opisanego w systemie SSWiN.

Po wykonaniu prac instalacyjnych należy zaprogramować odpowiedną funkcjonalność

systemu TVD oraz współpracującego SSWiN z zastrzeżeniem uwarunkowań opisanych

w ”Uwarunkowaniach prowadzenia prac w spichlerzu „Mała i Duża Dąbrowa”

zawartych w SIWZ i związanych z działaniem systemów bezpieczeństwa w obiekcie.

Rozmieszczenie kamer przedstawia Rysunek Nr 3. Przed okablowaniem oraz montażem

kamer należy każdorazowo, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania Robót –

konsultować się z odpowiednim przedstawicielem Zamawiającego.

ii) Okablowanie

Podłączenia kamer należy wykonać przewodem teletechnicznym typu skrętka

komputerowa FTP kategorii 5e, przewody do wejść/wyjść alarmowych w kamerach

przewodem teletechnicznym YTDY 8 x 0,5 (dopuszcza się podłączenie dwóch kamer

szeregowo jednym przewodem).

 Prowadzenie  okablowania:  

- w pomieszczeniach remontowanych – podtynkowo; 

- w przypadku sufitów podwieszanych, ścian w technologii G-K w rurach osłonowych 

giętkich (peszel) lub twardych z zachowaniem zapasu przekroju, oraz umieszczeniem 

pilota dla późniejszego wprowadzenia przewodów przynajmniej o takim samym 

zajmowanym przekroju jak instalowane; 

- w przypadku przestrzeni otwartych w listwach i kanałach kablowych (można i należy 

wykorzystać istniejące). W przypadku braku przestrzeni w istniejących 

listwach/kanałach  należy wymienić istniejące listwy/kanały na elementy o większym 

przekroju z przegrodami separującymi i skomasować prowadzenie instalacji w jednym 

tylko kanale. Przekrój listew/kanałów docelowych powinien zapewnić zapas dla 
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późniejszego wprowadzenia przewodów przynajmniej o dwukrotnie takim 

zajmowanym przekroju jak instalowane. Jednocześnie wykończenie połączeń, 

zakończeń, przejść kątowych, odgałęzień listew/kanałów powinno być wykonane przy 

użyciu dedykowanych elementów producenta. Okablowanie może być prowadzone 

razem z okablowaniem systemu SSWiN. 

Podłączenie monitora z rejestratorem należy wykonać kablem HDMI 1.4. 

iii) Wykaz i parametry sprzętu:

Rejestrator wideo IP 8 – kanałowy 
typ referencyjny 

GANZ NR8-M62 

lub równoważny 

1 szt. 

- rejestrator kompatybilny z oprogramowaniem DMS f-my GANZ;  

- wbudowany 8 wejściowy przełącznik PoE; 

- obsługa kamer IP o rozdzielczości do 5Mpix; 

- zapis 8 kan. 15fps@5MPix 

- wejście, wyjście alarmowe; 

- obsługa 2 strumieni danych z kamer IP; 

- możliwość zainstalowania minimum 2 dysków twardych; 

- obsługa dysków 4GB; 

- zainstalowany dysk / dyski do zapisu 30 dni z 5 kamer  FullHD 12fps . 

Kamera kopułkowa IP: 

typ referencyjny 

GANZ   

ZN-D5DMP58LHE 

lub równoważny 

5 szt. 

- kompatybilność z rejestratorem opisanym powyżej ;  

- rozdzielczość minimalna 3Mpix; 

- obiektyw zmiennoogniskowy moto zoom min. zakres ogniskowej 3-9mm; 

- automatyczna przysłona, True WDR; 

- podświetlacz podczerwieni, mechaniczny filtr IR; 

- generacja minimum dwóch strumieni sieciowych; 

- wejście, wyjście alarmowe; 

- zasilanie PoE. 

Monitor  LCD 
typ referencyjny 

Iiyama XU2492HSU 

lub równoważny 

1 szt. 

- przekątna 23-24”, 16;9; 

- technologia IPS; 

- jasność min. 250 cd/m2, kontrast typowy nie gorszy niż 1000:1; 

- kąt widzenia CR>10 pion/poziom, nie gorszy niż 175°/175°; 

- zasilacz wewnętrzny. 
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c) System przywoławczy z toalety dla niepełnosprawnych.

i) Przebudowa systemu przywoławczego polega na zainstalowaniu w toalecie dla

niepełnosprawnych  wyłącznika pociągowego obok muszli klozetowej oraz kasownika

obok drzwi wyjściowych. Nad drzwiami wejściowymi należy umieścić moduł alarmowy

z lampką, a w centrum monitoringu zainstalować buczek. Zasilanie systemu z

dedykowanego transformatora. W ramach przebudowy można wykorzystać istniejące

elementy systemu, jednakże ze względu na estetykę należy wymienić przyciski i

kasownik w toalecie.

Przed okablowaniem oraz montażem elementów systemu należy każdorazowo,

zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania robót – konsultować się z odpowiednim

przedstawicielem zamawiającego.

ii) Okablowanie

Podłączenia kamer należy wykonać przewodem teletechnicznym typu YTDY 8 X 0,5.

Prowadzenie  okablowania:

- w pomieszczeniach remontowanych – podtynkowo;

- w przypadku sufitów podwieszanych, ścian w technologii G-K w rurach osłonowych

giętkich (peszel) lub twardych z zachowaniem zapasu przekroju, oraz umieszczeniem

pilota dla późniejszego wprowadzenia przewodów przynajmniej o takim samym

zajmowanym przekroju jak instalowane.

iii) Wykaz i parametry sprzętu:

Istniejący system przyzywowy wykonany jest z użyciem sprzętu  ENSTO / ABB Signal

dlatego też wskazane są elementy tego producenta. Dla podwyższenia estetyki

osprzętu należy rozpatrzyć możliwość instalacji systemu przyzywowego z portfolio

producenta zastosowanego osprzętu elektrycznego.

Wyłącznik pociągowy 
typ referencyjny 

ABB FAP 3002 

lub równoważny 

1 szt. 

Kasownik 
typ referencyjny 

ABB FEH 1001 

lub równoważny 

1 szt. 

Moduł alarmowy 
typ referencyjny 

ABB FEH 2001 

lub równoważny 

1 szt. 

Buczek (lub buczek z lampką) do 

centrum monitoringu 

typ referencyjny 

ABB FIM 1100 

lub równoważny 

1 szt. 

Transformator 
typ referencyjny 

ABB FLM 1000 

lub równoważny 

1 szt. 

Puszki podtynkowe/ natynkowe, 

ramki osprzętowe. 
komplet 
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6.4. Warunkiem realizacji dostawy i montażu Przedmiotu Umowy jest odpowiednie 

przygotowanie pomieszczeń, w których mają nastąpić prace.  

Strony ustalają, iż prace będą przebiegać zgodnie z wcześniej ustalonym z Zamawiającym 

harmonogramem prac. 

Zamawiający bez zbędnej zwłoki poinformuje Wykonawcę o gotowości pomieszczeń, w 

których ma zostać zrealizowany Przedmiot Umowy. 

6.5. Wykonawca wykona: 

• dokumentację powykonawczą, która obejmie wszystkie zmiany dokonane w toku

budowy, jeżeli takie wystąpiły;

• dokumentację odbiorową, w skład której będzie wchodzić: dokumentacja

powykonawcza, certyfikaty, aprobaty, niezbędne świadectwa jakości i uzgodnienia

(wszystkie dokumenty w języku polskim).

6.6. Zamawiający udostępni Wykonawcy w niezbędnym zakresie pomieszczenia celem 

wykonywania robót budowlanych, montażowych oraz towarzyszących w obiekcie w 

systemie dwu zmianowym o ile będzie taka konieczność. 

6.7. Zakres prac został zawarty w przywołanej dokumentacji i SIWZ. 

6.8. W przypadku wystąpienia wątpliwości na etapie wykonawstwa prac, należy zwrócić się do 

Zamawiającego o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Uwagi ogólne:

7.1.  Przy wyborze konkretnych materiałów oraz sprzętu na etapie realizacji prac w pierwszej 

kolejności należy stosować rozwiązania typowe, a unikać rozwiązań unikalnych, 

wyjątkowych, nietypowych, trudnodostępnych, których nie można zastąpić rozwiązaniami 

innych producentów; 

7.2. Przy wyborze konkretnych materiałów oraz sprzętu na etapie realizacji prac nie należy 

stosować sprzętu i urządzeń, które wymagałyby szczególnych uprawnień do obsługi bieżącej 

i konserwacji, takich jak zaświadczenie i certyfikaty producenta dopuszczające tylko wąską 

grupę podmiotów; 

7.3. Przy wyborze konkretnych materiałów oraz sprzętu na etapie realizacji prac nie należy 

stosować urządzeń stwarzających istotne wymagania pod względem ochrony środowiska; 

7.4. Dostarczone materiały, urządzenia bądź systemy nie mogą być w jakikolwiek sposób 

uzależnione od rozliczeń między dostawą lub producentem a Wykonawcą. 

8. Przedmiot zamówienia – informacje dodatkowe.

8.1. W wyniku prowadzonych prac nie ulegną zmianie charakterystyczne parametry techniczne i 

użytkowe budynku. 

8.2. Odpowiedzialność za przekazany przez Zamawiającego teren inwestycji spoczywa na 

Wykonawcy, aż do chwili odbioru końcowego robót. 

8.3. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, we własnym zakresie i na własny koszt, 

zapewni i zorganizuje zaplecze budowy. 

8.4. Wykonawca zobowiązany jest w realizacji niniejszego zamówienia uwzględnić w 

szczególności następujące elementy: 
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1) zabezpieczenie ścian i elementów budynku nie objętych zamówieniem  przed

uszkodzeniem, zniszczeniem, zarysowaniem przed i w trakcie trwania prac, a także do

przywrócenia ich do stanu obecnego,

2) zabezpieczeniem wszystkich wrażliwych na zapylenie systemów i znajdującego się we

wnętrzu wyposażenia przed uszkodzeniem.

8.5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów,

sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach oraz w maszynach

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

8.6. Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakończenie.

8.7. W trakcie wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w

miejscu wykonywania prac i wokół tego miejsca, a po zakończeniu realizacji – do

sprzątnięcia obszaru, na którym wykonywana była praca (dotyczy również wywiezienia

gruzu, materiałów rozbiórkowych itp. oraz przywrócenia stanu instalacji i wyposażenia do

pełnej, wymaganej przepisami prawa sprawności).

8.8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w

zakresie BHP, ppoż. i prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014r. w sprawie zabezpieczania zbiorów

muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem

lub utratą (Dz.U. z 2014 r., poz. 1240). Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za

wypadki związane z wykonywaniem prac (w tym również wynikłe z niewłaściwego

zabezpieczenia terenu wykonania prac).

8.9. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą

odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

określonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2006 r. Nr 156,

poz. 1118 z późn. zm.). Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać

Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: Atest,

Świadectwo, Certyfikat Zgodności, Deklaracje właściwości użytkowych.

8.10. Niniejsza SIWZ, dokumentacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

pojawienia się różnic w wykończeniu, które mogą się pojawić w dokumentacji, należy 

skontaktować się z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym w celu 

potwierdzenia rozwiązania. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub omyłek w 

załączonych dokumentach , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora i 

Zamawiającego. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od 

wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
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9. Uwarunkowania prowadzenia prac w spichlerzach „Mała i Duża Dąbrowa”

9.1. Informacje ogólne 

9.1.1. Prace objęte Umową - będą prowadzone w spichlerzach „Mała i Duża Dąbrowa”, siedzibie 

Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. 

9.1.2. Muzeum, zgodnie ze swoim statutem, jest powołane między innymi do: 

a) gromadzenia zabytków i materiałów dokumentacyjnych;

b) eksponowania zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im pełne

bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów  naukowych;

c) zabezpieczania  i konserwowania zbiorów;

d) organizowania wystaw stałych, czasowych.

9.1.3. Wymienione powyżej zadania wpływają na sposób wykonywania przedmiotowego 

zamówienia. 

9.1.4. Wykonawca na potrzeby wykonywania prac pylących i dymiących wewnątrz budynku 

zobligowany jest do stosowania urządzeń służących do usuwania, pochłaniania pyłu, oraz 

stosować zabezpieczenia tymczasowe ograniczające rozprzestrzenianie się pyłu, gazów i 

dymu. Wszelkie szczegółowe rozwiązania w tym zakresie Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym i Inspektorem nadzoru. 

9.1.5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z procedurą dla prac 

pożarowo niebezpiecznych wynikającą z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz przy 

uwzględnieniu zasad ogólnych (takich jak np. zakaz palenia tytoniu poza miejscem 

wyznaczonym). Wykonawca pisemnie potwierdzi zapoznanie się z Instrukcją 

Bezpieczeństwa Pożarowego. 

9.1.6. Wykonawca, w trakcie wykonywania robót zobowiązany jest do szczególnej dbałości o 

bezpieczeństwo przedmiotów zabytkowych pracowni konserwatorskiej i pozostałego 

mienia Muzeum.  

9.1.7. Prace związane z modernizacją i przebudową powinny być prowadzone przez osoby 

doświadczone, posiadające kwalifikacje zawodowe. 

9.1.8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa zbiorów przy 

prowadzeniu prac, w tym również w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 

jakiegokolwiek zabytku, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu. 

9.1.9. W przypadku konieczności przesunięcia jakichkolwiek elementów wyposażenia budynku, 

fakt ten winien być zgłoszony Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Przesunięcie takie możliwe jest tylko przy udziale osoby merytorycznej ze strony 

Zamawiającego. 

9.2. Uwarunkowania związane z systemami działającymi w obiektach Zamawiającego 

9.2.1. Wykonawcy nie wolno samodzielnie ingerować, w żadnym zakresie, w systemy 

elektronicznego zabezpieczenia obiektu. W przypadku rozpoczęcia prac na tych 

systemach, Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym Zamawiającego z 

wyprzedzeniem pozwalającym na włączenie do prac służb technicznych Zamawiającego. 
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9.2.2. Wszelkie wyłączenia/włączenia systemów na potrzeby prowadzonych prac mogą być 

wykonywane jedynie przez osoby odpowiadające za ich sprawność na podstawie umów 

konserwacyjnych zawartych z Muzeum. 

9.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z 

uszkodzeniem istniejących instalacji systemów elektronicznego zabezpieczania obiektu. 

9.2.4. Wszelkie prace przy systemach określonych powyżej, muszą być realizowane przy udziale 

podmiotu odpowiedzialnego za konserwację i utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej 

tych systemów (dalej: Podmiot Konserwujący).  

9.2.5. W przypadku, gdy niezbędny będzie udział  Podmiotu Konserwującego z winy Wykonawcy 

(np. uszkodzenie elementów któregoś z systemów) Zamawiający obciąży Wykonawcę  

kosztami przyjazdu i pracy pracowników Podmiotu Konserwującego. 

 

9.3. Informacje szczegółowe 

9.3.1. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do obowiązujących na terenie 

Narodowego Muzeum Morskiego (NMM) przepisów w zakresie ochrony, zasad 

bezpieczeństwa pożarowego oraz zarządzeń.  

9.3.2. Przez sformułowanie „Wykonawca” rozumie się wszystkie osoby działające w imieniu 

Wykonawcy w na terenie NMM w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 

9.3.3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu listę wszystkich osób, które 

będą działali w jego imieniu. Lista musi zawierać nazwiska, imiona, numery PESEL, adresy 

zamieszkania. 

9.3.4. Wykonawca ma obowiązek aktualizowania na bieżąco w/w listy.  

9.3.5. Dane osobowe uzyskane od Wykonawcy będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych, wyłącznie w celach związanych z wykonaniem umowy zawartej z 

Wykonawcą przez NMM.  

9.3.6. Wykonawcy nie wolno zatrudniać przy realizacji robót objętych Umową, ani wprowadzać 

na teren NMM osób, które były karane za przestępstwo umyślne. 

9.3.7. Wszystkie osoby działające w imieniu Wykonawcy mają obowiązek codziennego 

zgłaszania do pracowników Straży Muzealnej lub wyznaczonego pracownika NMM, dalej 

zwanych ochroną, fakt swojego przybycia na teren NMM oraz fakt opuszczania obiektu po 

zakończeniu prac. Fakt przebywania na terenie obiektu będzie odnotowywany w 

ewidencji prowadzonej przez Straż Muzealną lub wyznaczonego pracownika Muzeum. 

9.3.8. Wszystkie działające w imieniu Wykonawcy osoby mają obowiązek stosowania się do 

poleceń ochrony w zakresie bezpieczeństwa obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem 

bezpieczeństwa pożarowego. 

9.3.9. Wykonawca ma obowiązek uzgadniania z Zamawiającym ruchu materiałowego na terenie 

NMM, szczególnie wywozowego. Dotyczy to zarówno materiałów jak i narzędzi i urządzeń. 

9.3.10. W przypadku zamiaru wprowadzania zmian do ustalonego harmonogramu prac (zwłaszcza 

w dni ustawowo wolne od pracy), Wykonawca musi uwzględniać czas potrzebny 

Zamawiającemu na zmianę organizacji pracy służb Zamawiającego, ze szczególnym 

uwzględnieniem służb ochrony obiektu. 
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9.3.11. Prace mogą być prowadzone jedynie w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. O 

każdej planowanej zmianie Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego z zachowaniem 

warunku opisanego w poprzednim ustępie. 

9.3.12. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla 

Zamawiającego, minimalnie zakłócający normalne funkcjonowanie obiektu. 

9.3.13. Usuwanie awarii oraz przenoszenie instalacji lub urządzeń albo demontaż/montaż 

urządzeń i elementów wchodzących w skład SSWiN może być wykonywane jedynie przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  

9.3.14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z 

uszkodzeniem istniejących instalacji systemów elektronicznego zabezpieczania obiektu, co 

do istnienia, których miał wiedzę na podstawie dokumentacji przekazanej przez 

Zamawiającego lub które można było zlokalizować przy użyciu urządzenia do lokalizacji 

instalacji podtynkowych. 

9.3.15. W przypadku prowadzenia prac stwarzających zagrożenie pożarowe Wykonawca musi 

przewidzieć konieczność zapewnienia wykonania obowiązkowych kontroli stanu 

bezpieczeństwa pożarowego po zakończeniu prac (w wymaganych odstępach czasu). 




