Program funkcjonalno-użytkowy

I.

Nazwa zamówienia
Adaptacja lokalu na potrzeby Filii Urzędu Pocztowego Starogard Gdański
w C.H. NEPTUN pod kątem nowej funkcjonalności

II. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program:
83-200 Starogard Gdański, ul. Pomorska 7
III. Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
39000000-2 Wyposażenie w meble biurowe i urządzenia
71000000-8 Usługi architektoniczne budowlane, inżynieryjne
IV. Nazwa zamawiającego i adres:
Poczta Polska S.A.
Biuro Rozwoju i Wsparcia Sieci
ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa
V. Imię i nazwiska osób opracowujących program:
Grażyna Tyloch – Inspektor Nadzoru Budowlanego PI Gdańsk
Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia,
2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3. Wymagania zamawiającego w stosunku do dokumentacji.

Data: 28.07.2017 r.

Zatwierdzam: ............................
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Część opisowa

1.

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Adaptacja lokalu na potrzeby Filii Urzędu Pocztowego Starogard Gdański w Galerii
NEPTUN pod kątem nowej funkcjonalności , zgodnie z Księgą Standardów Placówek
Pocztowych.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu do adaptacji.
Zakresem opracowania objęto nowy lokal wynajmowany od Galerii NEPTUN w Starogardzie
Gdańskim przy ul. Pomorskiej 7 o łącznej powierzchni - 60,6 m2.
Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez Wykonawcę :

1. Projekt Budowlany
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pomieszczenia sali
obsługi i zaplecza z niezbędnymi uzgodnieniami/zgłoszeniami na prowadzenie robót oraz
kompletnej dokumentacji powykonawczej . Zakres dokumentacji wg pkt. 3.1 programu
funkcjonalno-użytkowego.

2. Branża budowlana
-

-

wykonanie zabudowy tymczasowej wejścia do lokalu z płyt g-k z drzwiami na czas
trwania prac budowlanych
wykonanie przedścianek z płyt g-k – ok 37 m2
wykucie otworu drzwiowego w ścianie z gazobetonu gr 12 cm pod montaż drzwi
zewnętrznych szer. 90 cm o na ciąg komunikacyjny od strony – 1 szt
dostawa i montaż nadproża drzwiowego – szt 1
dostawa i montaż drzwi wyjściowych szer. 90 cm z zaplecza na ciąg komunikacyjny
wraz z ościeżnicą, drzwi płaskich pełnych z wizjerem i dwoma zamkami w klasie C
kolor zgodnie z aranżacją RAL 9006 o odporności ogniowej EI 60 min – szt.1
dostawa i montaż nowych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami drzwi płaskich
pełnych, okleina Porta Decor CPL 2mm w kolorze DPO popielaty Euroinvest lub
równoważny, ościeżnica metalowa regulowana zastosowaniem gałki/klamki +
samozamykacz- szt. 2

-

wykonanie uniwersalnego stanowiska listowo- paczkowego otwartego z dostawą
mebli 2 kpl. (prawe, lewe) z dzieloną wagą wg wstępnej aranżacji w zabudowie z płyt
g-k wg załączonych standardów aranżacji pomieszczeń placówek pocztowych

-

wykonanie zabudowy pod stanowiska pocztowe z płyt g-k na stalowych profil (tzw.
rampy) dla montażu oświetlenia oraz wokół i nad szafami SLE dla
elementów marketingowych (logo) wg Księgi Standardów Poczty Polskiej S.A.
wykonanie nowych zabezpieczeń krawędzi ścian narożnych (listwy aluminiowe
szer 2,0-2,5 cm na wysokość 1,5 m.) na uszkodzenia w trakcie eksploatacji
wzdłuż ciągów komunikacyjnych

-

-

wykonanie sufitu podwieszanego ok. 60,0 m2) z płyt 60x60cm firmy ARMSTRONG
Sahara Board , kolor biały, na ruszcie PRELUDE lub ażurowych

-

wykonanie gładzi gipsowych na ścianach – ok. 105 m2 ,
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-

ułożenie tapety z motywem znaczków na ścianie ok.15 m2

-

wyklejenie folii samoprzylepnej matowej półprzeźroczystej na jednej z witryn
frontowych do wys. 2m2- ok. 6m2

-

malowanie ścian farbami określonymi wg Księgi Standardów Poczty Polskiej S.A.
ok.150 m2
naprawa i wyrównanie posadzki pod okładziny z zaprawy samopoziomującej
ok. 60 m2
ułożenie nowych posadzek na sali obsługi z w strefie klienta z płytek typu gres
60x60 cm ok. 24,10m2, , z wykładziny tekstylnej 50x50 cm ok. 12,90 m2 - oraz na
zapleczu z płytek typu gres 30x30 cm ok. 23,0 m2, materiały określone wg Księgi
Standardów Poczty Polskiej S.A. i wstępnej aranżacji ,
wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych 20X30 cm w pomieszczeniu
zaplecza nad blatem roboczym przy szafce zlewozmywakowej – ok. 1,5 m2
wykonanie stosownych zabezpieczeń na krawędziach różnych rodzajów posadzek
w tym na przejściach na istniejące posadzki zaplecza - aluminiowe listwy
zabezpieczające

-

-

3. Branża elektryczna
Wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej pomieszczenia sali obsługi oraz pozostałych
przebudowanych pomieszczeń:
• Stanowiska pocztowe wyposażyć (montaż w listwie pod blatem) w gniazda TG
5x230V+TK 3x230V DATA,2xRJ45),
• pod szafkami na wagę paczkową TG 4x230V,

•

przy szafce na drukarkę TG1X230V+1xRJ45

•

w instalacji zasilającej uwzględnić też
zapleczu (pomieszczenie rozliczeń)

stanowisko pracy z komputerem na

Instalacja elektryczna powinna być wykonana w układzie TN-S, ochrona dodatkowa przed
porażeniem, szybkie wyłączenie z zastosowaniem wyłączników różnicowo-prądowych. .
Oświetlenie określone wg Księgi Standardów Poczty Polskiej S.A. Naświetlenie na
stanowiskach komputerowych z monitorami min. 500 luxów.
Instalacja wyłączników przeciwpożarowych prądu odcinających napięcie z tablicy głównej TG
oraz UPS zgodnie z Księgą Standardów.

4. Wod-kan
-

montaż nowej instalacji wod-kan z poprowadzeniem podejść i odpływów ,

-

montaż sprzętu na zapleczu: zlewozmywaka na szafce zlewozmywakowej z baterią
oraz osprzętem

5. Klimatyzacja - NIE DOTYCZY
6. Wentylacja -

zaprojektować i dostosować do istniejącej w lokalu instalacji
wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej

7. Kurtyna powietrzna - NIE DOTYCZY
8. Zabezpieczenia SWiNN ,SKD
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Wykonanie systemu kontroli dostępu zgodnie z założeniami Biura ds. Ładu Korporacyjnego
i Zgodności Poczty Polskiej S.A. W załączeniu przedmiar SSWiN oraz SKD oraz opis
materiałów i urządzeń instalacji. Odbiór wstępny i końcowy przeprowadzi upoważniony
pracownik z Biura ds. Ładu Korporacyjnego i Zgodności Poczty Polskiej S.A.
Rysunek planu zabezpieczenia technicznego jest tajemnicą przedsiębiorstwa

PP i

zostanie udostępniony wybranemu w postępowaniu Wykonawcy po podpisaniu
umowy i stosownego załącznika dotyczącego zachowania tajemnicy

9. Zabezpieczenia CCTV
CCTV – zakres robót obejmuje:
- wykonanie systemów zabezpieczenia technicznego placówki – CCTV (monitoring z
zastosowaniem kamer + rejestrator w stosownej szafce ).
W załączniku opis i przedmiar - „zestawienie materiałowe - urządzenia zabezpieczenia
technicznego” jest szczegółowa lista sugerowanych urządzeń do wykonania potrzebnych
w placówce instalacji zabezpieczenia technicznego - CCTV.
Rysunek planu zabezpieczenia technicznego jest tajemnicą przedsiębiorstwa
Poczta Polska S.A. i zostanie udostępniony wybranemu w postępowaniu
wykonawcy po podpisaniu przez niego umowy i stosownego załącznika
dotyczącego zachowania tajemnicy.

10. Instalacje teletechniczne
Wymagania :
Wykonanie sieć LAN dla 2 stanowiska obsługi klienta, urządzenia wielofunkcyjnego przy
1 szafce SB 60, w pomieszczeniu rozliczeń na zapleczu – 1 stanowisko,
UPS powinien zapewnić bezpieczny czas podtrzymania awaryjnego dla komputerów i
urządzeń w szafie krosowej.
Założenia projektowe okablowania i minimalnego wyposażenia szafy :
1. okablowanie logiczne UTP kat. 5e
2. szafa krosowa 16U19”,600mm głębokości, wentylator u góry, szafa powinna być
uziemiona z zapewnionym wydzielonym zasilaniem
3. do wyposażenia szaf krosowniczych należy dostarczyć przewody połączeniowe
(patchcord) o długościach 0,5-1 m
4. wymagany jest panel zasilający do szafy rack, montowany od przodu szafy,
minimum 5 gniazd z uziemieniem, podłączonym do UPS-a
5. patchpanel kat.5e 1U rack 19”24 portowy
6. organizer grzebieniowy 1U rack 19”
7. pólka uniwersalna do szafy 19”
8. punkty PEL: gniazda logiczne postaci keystonów z adapterami (RJ45 UTP kat 5e)
umiejscowionymi w listwie
9. switch spełniający wymagania rewitalizowanej placówki Poczty Polskiej S.A.
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Przykładowy switch zgodny z obowiązującymi zasadami zapewnienia świadczenia usług na
rewitalizowanych placówkach pocztowych to zarządzalny przełącznik:
switch 24 portowy – np. 2620-24-PoE+(J9625A) skrócona charakterystyka: w pełni
zarządzany poprzez konsolę CLI, warstwa L2+, 24 porty 10/100 Mb/s + 2 dual porty
1000Mb/s (SFP), 12 portów PoE. gwarancja life-time producenta.
Całość okablowania LAN z sali operacyjnej i zaplecza należy doprowadzić do nowej szafy
krosowej z odpowiednim zapasem i zakończyć rozszyciem na patchpanelu z odpowiednim
opisem.

11. Marketing – Dostawa i montaż

kasetonu nad wejściem do lokalu zgodnie ze
wskazaniami wynajmującego zawartymi w podręczniku Najemcy oraz w warunkach
technicznych

12. Marketing (napisy, naklejki, informacje o placówce)
Dostawa i montaż elementów marketingowych zgodnych z Księgą Standardów PP (logotyp,
napisy przestrzenne, informacje o placówce i inne naklejki.

13. Wagi pocztowe – NIE DOTYCZY
14. Meble i siedziska - dostawa i montaż zgodnie z wykazem
15. Fasownice – dostawa i montaż 2 szt
116. Sejfy i multisejfy - dostawa i montaż 1 szt
17. Skrytki pocztowe - NIE DOTYCZY
18. Roboty dodatkowe – dostosowanie instalacji p.poż, tryskaczy i instalacji SAP do
aranżacji lokalu zgodnie z zapisami w warunkach technicznych Wynajmującego
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Adaptacja pomieszczenia sali obsługi i zaplecza 60,6 m2 w wynajmowanym lokalu na
potrzeby Filii Urzędu Pocztowego Starogard Gdański przy ul. Pomorskiej 7 w Galerii
NEPTUN w Starogardzie Gdańskim.
Lokal przekazany w stanie deweloperskim.
Zakres robót będzie realizowany w nieczynnym lokalu.
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy i realizacji prac:
- na w/w zadanie inwestycyjne wymagane jest opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, przygotowanie załącznika (projekt remontu częściowego)
do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, zabezpieczenie
terenu budowy zgodnie z wytycznymi właściciela obiektu i Zamawiającego;
- wykonanie robót zgodnie z opracowaną, na podstawie programu funkcjonalnoużytkowego, dokumentacją projektową, zatwierdzoną przez Zamawiającego
i Wynajmującego;
- dostawa i montaż uzgodnionego asortymentu wyposażenia;
- dostawa materiałów i urządzeń;
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-

2.2

Wykonawca na bieżąco będzie prowadził wszelkie niezbędne uzgodnienia w tym
właścicielem lokalu, użytkownikiem , wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego
zakresie zgodności z Księga Standardów , rzeczoznawcą ds. bhp, higieniczno
sanitarnych , P-poż. oraz przedstawicielami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej
zakresie teleinformatyki, elektryki i zabezpieczeń technicznych .

z
w
–
w

Wymagania dotyczące architektury

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie koncepcji aranżacji
sporządzonej jako rozwinięcie i uszczegółowienie wstępnej aranżacji przekazanej przez
Zamawiającego, uzgodnionej z: BHP , P-poż, użytkownikiem (RS Gdańsk) i z Właścicielem
lokalu oraz wyznaczonym regionalnymi przedstawicielem Zamawiającego w zakresie
zgodności z Księga Standardów.
2.3

Wymagania dotyczące konstrukcji
W/w zadanie nie dotyczy konstrukcji.

2.4

Wymagania dotyczące instalacji
Dostosowanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, teletechnicznej i alarmowej,
wentylacyjnej, wod-kan i c.o. w uzgodnieniu z Wynajmującym oraz wyznaczonymi
branżowymi przedstawicielami jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

2.5

Wymagania dotyczące wykończenia
Wykonanie prac zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego
projektowo-kosztorysową oraz Księgą Standardów.

dokumentacją

2.6

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu - nie dotyczy

2.7

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych
Przyjęte rozwiązania technologiczne i materiałowe oraz wykonawstwo robót winny
zapewnić trwałość elementów na min. 10 lat.

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji
3.1. Zakres opracowania
Zakres opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej winien obejmować:
Projekt aranżacji wnętrz i elewacji :
- 1 egz. w wersji papierowej,
- 1 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia w programie
AutoCad 2006 LT oraz MS Office 2003 i PDF.
Projekt budowlany
- 5 egz. w wersji papierowej,
- 1 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia w programie
AutoCad 2000 LT oraz MS Office 2003 i PDF.
Projekt wykonawczy wielobranżowy ( branża elektryczna, budowlana , teletechniczna,
zabezpieczenia technicznego oraz wyposażenie pomieszczeń w sprzęt i meble) .
- 5 egz. w wersji papierowej,
- 1 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia w programie
AutoCad 2000 LT oraz MS Office 2003 i PDF.
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
- 2 egz. w wersji papierowej
- 1 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia w programie MS
Office 2003 i PDF.
Przedmiar robót i kosztorys wykonawczy
- 2 egz. w wersji papierowej
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1 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia w programie
NORMA oraz MS Office 2003 i PDF.

Pomiary ochronne wykonanej instalacji elektrycznej.
- 3 egz. w wersji papierowej
- 1 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia w programie MS
Office 2003 lub PDF.
Pomiary natężenia oświetlenia.
- 3 egz. w wersji papierowej
- 1 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia w programie MS
Office 2003 lub PDF.
Pomiary sieci LAN
- 3 egz. w wersji papierowej
- 1 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD z możliwością otwarcia w programie MS
Office 2003 lub PDF.
3.2.Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Na materiały wbudowane przedłożyć odpowiednie certyfikaty, aprobaty budowlane i atesty
higieniczne.
Dokumentacja powykonawcza – 3 egz.
Dokumentacja powykonawcza powinna dodatkowo zawierać:
- pomiary ochronne wykonanej instalacji elektrycznej;
- pomiary natężenia oświetlenia;
- pomiary sieci LAN;
- pomiary głównego wyłącznika prądu
Odbiór robót nastąpi Komisyjnie po zakończeniu całości robót i zgłoszeniu ich do odbioru
przez Wykonawcę.
Załączniki:
- wstępna koncepcja aranżacji
- Księga Standardów
- zestawienie materiałowe dla systemów zabezpieczenia technicznego z opis materiałów i
urządzeń instalacji alarmowej
- dokumentacja fotograficzna
- Wymagania do projektu

Podpisy:
Opracowanie …………………………………..…
………………………………
ZATWIERDZAM:
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