SYSTEM ZEWNĘTRZNEGO OŚWIETLENIA RATUSZA – PFU

załącznik nr 9 do SIWZ

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zaprojektowanie, dostawa i instalacja systemu Zewnętrznego
Oświetlenia Ratusza Miejskiego w Słupsku – etap 1
I.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie, dostawa i uruchomienie systemu
Zewnętrznego Oświetlenia Ratusza Miejskiego w Słupsku – etap I wraz z niezbędną
infrastrukturą.
Zadanie realizowane w ramach inwestycji pod nazwą „Renowacja Ratusza Miejskiego w
Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3”.

II.

Kod CPV:
45000000-7 – Roboty budowlane
71321000-4- Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych
45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
1. CEL
Celem niniejszego zadania jest wykonanie zewnętrznej instalacji oświetleniowej, wraz z
dokumentacją projektową i powykonawczą, oświetlającej elewację budynku Ratusza
Miejskiego zlokalizowanego pod adresem Plac Zwycięstwa 3 w Słupsku, ze szczególnym
wyeksponowaniem detali architektonicznych właściwych dla stylu w jakim wybudowano
Ratusz, tak aby podnieść poziom estetyki budynku zarówno w zakresie całej elewacji jaki i
poszczególnych detali.
2. STAN INSTNIEJĄCY
Obecnie budynek nie posiada kompleksowego sytemu oświetlenia zewnętrznego. W ciągu
ostatnich 10 lat zainstalowano fragment zewnętrznej instalacji oświetleniowej, która
punktowo oświetla niewielki fragment dolnej, frontowej elewacji. Jednak, ze względu na brak
odpowiedniej dokumentacji oraz zły stan techniczny przedmiotowa instalacja nie będzie
możliwa do wykorzystania.
Zamawiający dysponuje rzutami budynku uwzględniającymi główne wymiary budynku w
wersji papierowej. Na etapie realizacji możliwe jest przekazanie kopii Wykonawcy w celu
sporządzenia modelu 3D.
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3. System Zewnętrznego Oświetlenia Ratusza (SZOR) - wymagania
Przedmiotem Zamówienia jest zaaportowanie, dostawa, konfiguracja i uruchomienie systemu
Zewnętrznego Oświetlenia Ratusza – SZOR-I.
Zamawiający
3.1.

ETAPOWANIE INWESTYCJI

Zamawiający, w obecnym postępowaniu zaplanował realizację ETAPU I inwestycji, jednakże
przedmiot zamówienia musi umożliwiać Zamawiającemu realizację ETAPU II inwestycji, bez
ponoszenia dodatkowych kosztów przystosowawczych i konieczności modyfikacji
jakichkolwiek elementów przedmiotowego zakresu prac, w tym instalacji sygnałowozasilającej oraz lamp.
Całość inwestycji składa się z:
ETAP I: elewacja frontowa i wieża– obowiązujący objęty postępowaniem:







Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym wizualizacji bryły Ratusza w wersji 3D.
Wykonanie projektów branżowych i uzyskanie niezbędnych pozwoleń na wykonanie
prac, w tym konserwatora zabytków.
Wykonanie instalacji zasilającej i sygnałowej zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją i
wytycznymi Zamawiającego.
Dostawa i instalacja lamp.
Wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej.
Wykonane prace, dostarczone urządzenia i dokumentacja będzie umożliwiać
wdrożenie zakresu określonego w ETAPIE nr 2.

ETAP II elewacje boczne zamówienia:



do realizacji w przyszłości – w ramach odrębnego

Zakres systemu oświetlenia pokrywa się z zakresem prac określonym w rozdz. 3,
ETAP I, dla elewacji frontowej
Dodatkowo, należy uwzględnić uruchomienie systemu aktywnego, cyfrowego
sterowania oświetleniem (ang. DALI), dla zakresu zrealizowanego w etapie nr I i w
etapie nr II, pozwalającego na zaprogramowanie i odtwarzanie dowolnych scenariuszy
świetlnych w tym dla grup i dla pojedynczych lamp.
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ZAKRES PRAC- ETAP I

Do zadań Wykonawcy należy:
a. opracowanie modelu 3d, koncepcji systemu oświetleniowego, dla frontowej elewacji
ratusza, w tym:
i. obie bramy
ii. połać dachowa (widok od frontu)
iii. wieża z trzema elewacjami: frontową z zegarem, bocznymi,
Model 3D winien zawierać rozrzeźbienie architektoniczne, uskoki w elewacji, wnęki
portali okiennych i drzwiowych itp. Model należy wykonać w formacie edytowalnym
tj. skp.
b. opracowanie wizualizacji foto-realistycznych zgodnie z opracowanym modelem 3D, z
naniesionymi materiałami wykończeniowymi, odpowiadającymi oryginalnej elewacji
budynku tj. cegła, farba, dachówka blach itp., w formacie *jpg. oraz pdf z
zachowaniem wszystkich proporcji. Wykonawca przedstawi 3 różne, w pełni
wartościowe warianty wizualizacji, w perspektywie czołowej, zgodne z wszystkimi
wytycznymi Zamawiającego zawartymi w dokumentacji przetargowej. W
wizualizacjach należy uwzględnić wszystkie proponowane źródła oświetlenia (lampy
i oprawy, wraz z parametrami technicznymi.
c. Opracowanie dokumentacji projektowej SZOR, wraz ze szczegółową specyfikacją,
opisującą sposób realizacji poszczególnych wymagań – do akceptacji przez
Zamawiającego, przed rozpoczęciem etapu wdrożeniowego, przy czym Zamawiający
zastrzega, iż okres opiniowania będzie wynosił do 7 dni kalendarzowych, licząc od
dnia przekazania dokumentacji w wersji papierowej
d. Uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń na wykonanie prac, w tym:
i. zmawiającego
ii. konserwatora zabytków
iii. właściwego organu wydającego decyzje dot. wykonania robót budowlanych
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz.
290 z późn. zm.)
e. Należyte wykonanie prac zgodnie z opracowaną i zaakceptowaną przez
zamawiającego dokumentacją projektową wraz z należytym zabezpieczeniem i
oznakowaniem terenu budowy.
f. Sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
g. Przekazanie Zamawiającemu niczym nieograniczonych praw autorskich i
majątkowych do wytworzonych dokumentacji (w tym wizualizacji i modelu 3D) na
potrzeby realizacji kolejnych etapów inwestycji.
h. Świadczenie serwisu gwarancyjnego całego przedmiotu umowy.
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WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE

Wykonawca dostarczy, zainstaluje, uruchomi i doprowadzi do pełnej funkcjonalności System
Zewnętrznego Oświetlenia Ratusza – etap I (SZOR-I).
3.3.1.

Założenia do projektowania:
a. Zamawiający bezwzględnie wymaga uwzględnienia w koncepcji projektowej
wyeksponowania charakterystycznych dla stylu architektonicznego
szczegółów/detali takich jak: ornamenty, gzymsy, uskoki, wnęki portali
okiennych i drzwiowych.
b. Kluczowym jest oświetlenie portalu wejściowego i wyeksponowanie wieży
budynku wraz z detalami i kopułą.
c. Projektowany układ oświetlenia nie może „zacierać” charakterystycznych dla
stylu architektonicznego budynku detali np. poprzez nadmierne jednolite
oświetlenie. Należy bezwzględnie wykorzystać oświetlenie punktowe przy
jednoczesnym, stonowanym oświetleniu tzw. tła.

3.3.2.

Założenia do wykonania instalacji:
a. Instalację zasilającą i sterującą oświetleniem należy wykonać zgodnie z
zaleceniami konserwatora zabytków.
b. Należy używać materiałów i elementów mocujących w kolorystyce elewacji.
Zabrania się użycia elementów w kolorach kontrastujących.
c. Sposób i tym mocowania należy dobrać uwzględniając charakter obiektu.
d. Należy zastosować okablowanie pięciożyłowe umożliwiające bez kosztową
realizację systemu sterowania oświetleniem w ETAPIE-II.
e. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie instalacja i uruchomienie
dedykowanego przyłącza elektro-energetycznego do zasilenia systemu.
f. Wykonawca oznakuje i zabezpieczy należycie i zgodnie z prawem teren
budowy – na własny koszt.
g. Koszt utrzymania terenu budowy, w tym zasilania tymczasowego i utylizacji
odpadów jest kosztem Wykonawcy.
h. Użyte materiały muszą być odporne na warunki atmosferyczne:



zakres pracy temperaturowej: - 30* C do 60*C
Wilgotność względna 95%.
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4. Etapowość
4.1. Projektowanie
Wykonawca opracuje pełną dokumentację projektową, wraz z uzyskaniem pozwolenia
na wykonanie prac, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 3.2.a do d, w terminie 45
dni od zawarcia umowy, przy czym:
 zakres 3.2.a i b w terminie do 7 dni od zawarcia umowy,
 zakres 3.2. c w terminie do 20 dni od zawarcia umowy.
a)

4.2. Pilotaż
Wykonawca w terminie, nie dłuższym niż 5 dni, od terminu zaakceptowania przez
Zamawiającego dokumentacji określonej w 3.2. a do c wykona tzw. instalację pilotażową
fragmentu fasady frontowej budynku, obejmującej wejście frontowe wraz z elementami
dekoracyjnymi, które będzie odzwierciedlać charakter opracowanego projektu systemu.
4.3. Wdrożenie
Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego etapu pilotażowego (ust. 4.2.)
Wykonawca należycie zrealizuje zakres prac określony w ust. 3.2. e w terminie, zgodnie z
wymaganymi niniejszej dokumentacji oraz uwag wniesionych przez Zamawiającego w trakcie
realizacji poprzednich etapów prac (zgodnie z 4.1. i 4.2.) należy wykonać do 22.12.2017r.
4.4. Szkolenia:
Po zakończeniu wdrożenia systemu Wykonawca przeprowadzi szkolenia personelu
Zamawiającego z pełnej obsługi systemu, w tym, kalibracji i wymiany lamp, eksploatacji sieci
zasilającej itp. według zaakceptowanego przez Zamawiającego, i sporządzonego przez
Wykonawcę planu szkoleń. Należy przyjąć 3 osoby szkolone przez okres min. 8 godzin
zegarowych, każda, w dwóch sesjach.
4.5. Odbiór
Należyte wykonanie każdy etapu prac określonego w rozdziale 4.1 do 4.3. będzie
potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem odbioru prac zgodnie z warunkami
określonymi w umowie.
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Dokumentacja
Wykonawca dostarczy 5 kompletów instrukcji użytkownika w formie papierowej,
zawierających pełny opis użytkowy oprogramowania dedykowanego do obsługi wraz ze
wszystkimi systemami składowymi. Dodatkowo Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden
komplet instrukcji w wersji elektronicznej
5.1.Dokumentacja projektowa (projekty branżowe)
5.2.Dokumentacja szkoleniowa
5.3.Dokumentacja powykonawcza.

6.

Kosztorys prac:
Wykonawca do oferty załączy zestawienie kosztowe poszczególnych zakresów realizacji prac,
w tym:
6.1.Całkowitą cenę wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowę.
6.2.Całkowitą cenę kompletu lamp niezbędnych do wykonania zadania.
6.3.Całkowitą cenę robót budowlanych instalacji i uruchomienia oświetlenia.
6.4.Całkowitej ceny sporządzenia dokumentacji powykonawczej.
6.5.Całkowitej ceny przeprowadzenia szkoleń.

W zestawieniu kosztów należy uwzględnić cenę netto i brutto poszczególnych pozycji wraz z kwotą
należnego podatku VAT. Podane ceny jednostkowe winny być uśrednione i uwzględniać wszystkie
dodatkowe koszty tj. gwarancja i rękojmia, transport materiałów, koszty materiałów drobnych, itp.
Na podstawie przedmiotowego zestawienia kosztowego określone będą wartości poszczególnych
pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo
do akceptacji wysokości poszczególnych pozycji kosztowych.
UWAGA:
Podane w dokumentacji przetargowej nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się urządzenia
i technologie równoważne w stosunku do przywołanych w siwz. Rozwiązania równoważne
zgodnie ze swoją definicją muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przykładowo w
dokumentacji przetargowej.
7.

Załączniki:
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
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