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Załącznik nr 1 do siwz/umowy

Wytyczne wraz z zakresem opracowania projektu budowlanego
„adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówki FUP Zabrze 1 ul. Plutonowego Szkubacza 1”
Zamawiający:
POCZTA POLSKA S.A.
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Katowicach pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7,
40-940 Katowice
Przedmiot zamówienia:
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówki FUP Zabrze 1 ul. Plutonowego Szkubacza 1
I.

Stan istniejący.

Kiosk wolnostojący o powierzchni: 12,00 m2
II. Stan docelowy.
Likwidacja kiosku na pasażu uruchomienie FUP w lokalu o powierzchni 51,20 m2
1. Status placówki:
FUP Zabrze 1 przy ul. Plutonowego Szkubacza 1
– wstępne zagospodarowanie pomieszczeń według załącznika nr 1.
2. Przeznaczenie:
świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wydawanie przesyłek awizowanych,
przewidywana ilość pracowników ogółem - 2 w tym: zatrudnionych kobiet – 2
3. Potrzebne pomieszczenia:
Sala obsługi klienta - z 2 otwartymi stanowiskami do obsługi klienta, wykonanymi zgodnie
z Księgą Standardów dla placówki typu „D”, wyposażone w 2 zestawy komputerowe /dostarczy
RS Katowice/, 2 fasownice 2 szt, drukarkę / dostarczy RS Katowice/, 2 wagi /dostarczy RS
Katowice/, 2 czytniki kodów kreskowych /dostarczy RS Katowice/, 1 telefon/fax./ dostarczy RS
Katowice/
Powierzchnia zaplecza – kącik socjalny (stolik + krzesło), miejsce na szafki ubraniowe, szafę
aktową, miejsce do przechowywania wózka służącego do przewożenia materiału z FUP do
samochodu (odprawa), regał na przyjęte przesyłki listowe, sejf, miejsce na szafkę schowkową na
5 osób.
III. Rodzaj dokumentacji projektowej wymaganej do opracowania:
Kompletny projekt budowlany w zakresie rzeczowym obejmującym:
− architekturę,
− aranżację wnętrz i wizualizację zewnętrzną,
− instalację elektryczną – uwzględnienie warunków Tauron – załącznik nr 2,
− instalację teleinformatyczną (energetyczno-logiczną – LAN)
− sswin 2 stopień zabezpieczenia
w ilości 3 egz.
IV. Wytyczne do planowanych robót:
1. Instalacja teletechniczna:
należy zaprojektować PEL typu A na okienka pocztowe kat 5e
3*RJ45+3*230V(data) + 3*230V, switch w szafie rackowej 19 typu Aruba/HP 2530-8 J9783A
Projekt wykonania okablowania sieci logiczno-elektrycznej, komputerowej w kategorii 5e.
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2. Urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych - fasownice należy podłączyć do SSWiN.
Fasownice należy trwale przymocować do biurka.
Wymagania dotyczące fasownic:
− szerokość nieprzekraczająca: 600 mm,
− głębokość nieprzekraczająca: 300 mm,
− wysokość nieprzekraczająca: 300 mm,
− jedna szuflada wewnętrzna podzielona na nie mniej niż 6 przegródek o jednakowych
wymiarach na banknoty o stosownych nominałach oraz druga szuflada wysuwana z rafką na
bilon,
− zamek zamykający drzwi fasownicy,
− 2 szt. kluczy,
− możliwość montowania do biurka,
− drzwi otwierane od góry nie mogą samoczynnie opadać i wychodzić poza wymiary
gabarytowe urządzenia,
− możliwość podłączenia i współpracy z systemem sygnalizacji włamania i napadu.
3. Roboty budowlane:
Demontaż ścianki gipsowej / przebieralni / , demontaż ścianki zaplecze, demontaż drzwi
wewnętrznych w tym 1 szt przesuwne, demontaż istniejących paneli podłogowych. Montaż
stanowisk obsługi wraz z ścianką przylegającą z drzwiami drewnianymi pełnymi. Montaż ścianki
gk za stanowiskami obsługi wraz z drzwiami drewnianymi. Zamurowanie otworu drzwiowego w
ściance / lewa strona Sali obsługi klienta/ , montaż drzwi przesuwnych w otworze drzwiowym.
Naprawa i ewentualna wymiana płyt sufitowych. Sprawdzenie i oczyszczenie oraz uruchomienie
instalacji wentylacji mechanicznej wraz z chłodzeniem. Ułożenie płytek podłogowych typu gres
wraz z cokolikami.
4. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia (w formie pisemnej) opracowanej dokumentacji
projektowej z wynajmującym.
V. Ogólne wytyczne do opracowania dokumentacji projektowo.
1. Oprócz tradycyjnej dokumentacji sporządzonej w czytelnej technice graficznej wykonawca
przekaże kompletną dokumentację projektową wszystkich branż, wykonaną w formie
elektronicznej (na płytach CDR), w formacie *PDF w ilości 3 szt.
2. Dokumentacji projektowo winna uwzględniać aktualnie obowiązujące przepisy i powinny być
zgodna z :
− USTAWĄ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 poz. 2016 z
późniejszymi zmianami
− ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.
U. Nr 120 z 10.07.2003r., poz. 1133 z późniejszymi zmianami )
− ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 z 15.06. 2002r., poz. 690, z późniejszymi zmianami)
3. Dokumentacja winna posiadać wszystkie wymagane prawem uzgodnienia pozwalające na
przystąpienie do realizacji zadania. Wszystkie niezbędne uzgodnienia wykonawca dokona na
własny koszt (w tym opłaty związane z uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonaniem
zgłoszenia robót).
4. Dokumentacja projektowa winna być sprawdzona i zatwierdzona przez rzeczoznawców do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
Załączniki:
Nr 1 – wstępne zagospodarowanie pomieszczeń
Nr 5 – wykaz prac do wykonania

