
„Przebudowa wejścia do Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego w skrzydle 

południowym wraz z budową nowej portierni oraz montażem podnośnika dla osób 

niepełnosprawnych wraz z wykonaniem i montażem obudowy portierni z autorskiego 

szkła artystycznego” 

 

Strona 1 z 6 

                                                               Postępowanie nr BZP.2412.21.2017.KP 

                                                                                      Załącznik nr 3 do SIWZ 

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot Zamówienia obejmuje roboty budowlane obejmujące Przebudowę wejścia 

do Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego w skrzydle południowym 

wraz z budową nowej portierni oraz montażem podnośnika dla osób 

niepełnosprawnych wraz z wykonaniem i montażem obudowy portierni 

z autorskiego szkła artystycznego. 

 
I. Planowane do wykonania roboty budowlane poszczególnych 

branż: 
 

1. ROBOTY BRANŻY BUDOWLANEJ 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
o Roboty rozbiórkowe, w tym: 

 Demontaż obecnej portierni, 

 Demontaż ścianek i drzwi szklanych, 

 Rozbiórka schodów i części posadzki w miejscu lokalizacji podnośnika, 

 Rozbiórka posadzki w miejscu nowej portierni; 

o Wykonanie płyt fundamentowych pod portiernię i podnośnik; 

o Montaż wewnętrznej stalowo-szkalnej bryły portierni; 

o Dostawa i montaż wyposażenia portierni; 

o Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych o poniżej podanych parametrach: 

 Udźwig min. 300 kg, 

 Napęd zębatkowy, 

 Zasilanie 230 V osobnym obwodem; 

 Wysokość podnoszenia wg dokumentacji projektowej, 

 Szyb ze stali nierdzewnej szklony szkłem bezpiecznym, 

 Ściany boczne szybu po obu stronach platformy mają podnosić się wraz z 

podnoszeniem platformy podnośnika, 

 Dwie barierki podnoszone ze stali nierdzewnej, 

 Przy jeździe do góry przestrzeń pod platformą ma być zasłaniana podnoszącą 

się automatycznie aluminiową roletą, 

 Wyposażony w automatyczną klapę najazdową, 

 Sterowanie wewnętrzne stacjonarną kasetą oraz zewnętrzne pilotem 

radiowym; 

o Wymurowanie ścian wokół podnośnika; 

o Wypełnienie pustych przestrzeni keramzytem; 

o Ułożenie zdemontowanych stopni schodowych wokół podnośnika; 

o Otynkowanie i pomalowanie powierzchni czołowej; 

o Uzupełnienie posadzki sieni po zdemontowanych schodach; 

o Naprawa elementów z piaskowca po demontażu schodów; 

o Przesunięcie stopni schodowych w miejscu obecnej portierni; 

o Uzupełnienie i naprawa posadzki w miejscu obecnej portierni; 

o Montaż nowych balustrad ze stali nierdzewnej; 

o Montaż nowych ścianek szklanych; 

o Uzupełnienie i renowacja sufitu podwieszanego; 

o Montaż infokiosku; 

o Roboty malarskie; 
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o Montaż stalowej podkonstrukcji obudowy; 

o Montaż tafli obudowy z autorskiego szkła artystycznego. 

 

2. ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
o Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej portierni z funkcją ogrzewania, 

o Montaż ogrzewania podłogowego, 

o Uruchomienie i konfiguracja instalacji, 

o Wykonanie niezbędnych prób, pomiarów i sprawdzeń potwierdzających 

poprawność wykonania, 

o Szkolenie przedstawicieli użytkownika. 

 

3. ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
o Demontaż starych instalacji, 

o Modernizację istniejącej rozdzielni TD; 

o Wykonanie nowych instalacji elektrycznych, w tym: 

 instalacji gniazd wtyczkowych, 

 instalacji siły, 

 instalacja zasilania podnośnika dla osób niepełnosprawnych, 

 instalacji zasilania bram automatycznych, 

 instalacji ogrzewania portierni, 

 instalacji oświetlenia ogólnego, architektonicznego i awaryjnego, 

UWAGA: przewody instalacji elektrycznych wykonać jako podtynkowe. 

o Montaż tablicy TE; 

o Montaż opraw oświetlenia ogólnego, architektonicznego i awaryjnego; 

o Dokończenie instalacji zasilania podnośnika dla osób niepełnosprawnych. Przewód 

zasilający włączony do tablicy rozdzielczej w maszynowni dźwigu został 

zakończony w kanale technologicznym w korytarzu przy obecnej portierni; 

o Montaż oświetlenia LED obudowy; 

o Wykonanie niezbędnych prób, pomiarów i sprawdzeń. 

UWAGA: 

Wykonawca zastosuje oprawy oświetleniowe spełniające poniżej podane parametry: 

 Oprawa typ 1: 18 diod LED; IP20; moc max. 25W; 4000K; strumień oprawy min. 

1300lm; efektywność min. 60 lm/W żywotność min. 80 000h; 

wymiary [mm] (LxWxH): 610x39x46 z tolerancją +/-10%, korpus 

aluminiowy szary; klosz płaski; kąt świecenia 120°x120°; 

 Oprawa typ 2: 27 diod LED; IP20; moc max. 35W; 4000K; strumień oprawy min. 

1950lm; efektywność min. 60 lm/W żywotność min. 80 000h; 

wymiary [mm] (LxWxH): 914x39x46 z tolerancją +/-10%, korpus 

aluminiowy szary; klosz płaski; kąt świecenia 120°x120°; 

 Oprawa typ 4: LED; IP20; moc max. 55W; 4000K; strumień oprawy min. 42000lm; 

efektywność min. 80 lm/W; żywotność min. 55 000h; wymiary [mm] 

(LxWxH): 1276x219x52 z tolerancją +/-5% o zaokrąglonych 

narożnikach, korpus stalowy malowany na biało; klosz płaski; 

Dodatkowo wykona na własny koszt i dostarczy pomiary potwierdzające osiągnięcie 

wymaganego natężenia oświetlenia. Poza parametrami użytkowymi zaproponowane 

oprawy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego pod kątem wizualnym i estetycznym. 

Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy dopasować estetycznie do nowo 

zamontowanych w obiekcie. 
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4. ROBOTY BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
o Instalację okablowania strukturalnego zapewniającą transmisję danych do 

urządzeń komputerowych, telefonicznych, VOIP, IPTV, WiFi, CCTV, 

o Przeniesienie istniejącego manipulatora  oraz przycisku antynapadowego ze starej 

do nowej portierni wraz z przedłużeniem okablowania; 

o Rozbudowę systemu monitoringu- IP o montaż kamer, okablowania, rejestratora, 

oraz lokalnego stanowiska nadzoru w nowej portierni wraz ze zdalnym 

stanowiskiem nadzoru w nowej portierni; 

o System wideodomofonowy obejmujący min. stacje bramowe, monitory do 

obserwacji wejść, okablowanie; 

o Montaż systemu otwierania dla osób niepełnosprawnych bramy frontowej, tylnej 

oraz drzwi szklanych przy podnośniku (system otwierania drzwi wahadłowych 

przy klatce schodowej nie będzie realizowany). 

 

II. Wymagania dotyczące obudowy portierni z autorskiego szkła 

artystycznego 
 

W ramach realizacji Przedmiotem Umowy wykonawca wykona, dostarczy i zmontuje 

obudowę portierni z autorskiego szkła artystycznego. 

 

Autorem koncepcji artystycznej obudowy portierni w formie "JAJA" przedstawionej na 

szkicach nr 1 i 2 zawartych w Projekcie Wykonawczym pn. PRZEBUDOWA SIENI W 

SKRZYDLE POŁUDNIOWYM POLEGAJĄCA NA WYKONANIU NOWEJ PORTIERNI WRAZ Z 

DOSTOSOWANIEM WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ARCHITEKTURA + 

KONSTRUKCJA z czerwica 2014 r. autorstwa Pracowni Konserwacji Zabytków 

„Architektura-Rzeźba-Sztukaterie” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław 

(rysunki nr 20 i 21)  jest arch. TOMASZ URBANOWICZ. 

 

Instalacja artystyczna będzie polegała na wyprodukowaniu i zmontowaniu obudowy 

składającej się z: 

 stalowej podkonstrukcji, 

 tafli z autorskiego szkła artystycznego na stalowej podkonstrukcji, 

 oświetlenia LED 

planowanej portierni w sieni wejścia do Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Obudowa w formie "JAJA" jest pomysłem arch. Tomasza Urbanowicza oraz jest chroniona 

jego prawami autorskimi. Wykonawca będzie zobowiązany do uregulowania praw 

autorskich z Panem Tomaszem Urbanowiczem i udokumentowania tego faktu przed 

rozpoczęciem realizacji. Przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z: 

 szkicami koncepcyjnymi portierni autorstwa arch. Tomasza Urbanowicza, które 

zostały zaakceptowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków; 

 częścią rysunkową Projektu Wykonawczego pn. PRZEBUDOWA SIENI W SKRZYDLE 

POŁUDNIOWYM POLEGAJĄCA NA WYKONANIU NOWEJ PORTIERNI WRAZ Z 

DOSTOSOWANIEM WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ARCHITEKTURA + 

KONSTRUKCJA z czerwica 2014 r. autorstwa Pracowni Konserwacji Zabytków 

„Architektura-Rzeźba-Sztukaterie” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław.  

Szklane jajo umieszczone w sieni wybudowanego w 1737 roku łącznika pomiędzy 

budynkiem Uniwersytetu Wrocławskiego a kościołem uniwersyteckim ma stanowić 

autorskie rozwiązanie trudnego projektowego problemu konieczności wprowadzenia w 

barokową sień nowej funkcji – bryły portierni. 

Instalacja ma nawiązywać do pochodzenia słowa "Barok" (prawdopodobnie pochodzącego 

z języka portugalskiego barroco – „perła o nieregularnym kształcie”, z wł.- dziwność, 

nietypowość). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_portugalski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_w%C5%82oski
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Jajo niesie w sobie bogatą pozytywną symbolikę. Potężne jajo w sieni Uniwersytetu to 

przede wszystkim nowoczesny kontrastujący, architektoniczny komponent jednoczący w 

sobie cechy indywidualnego, artystycznego "gestu" wprowadzającego w sień świecącą 

nowoczesną bryłę. 

Bryła zaprojektowana jest jako nowoczesna, wykonana z poszczególnych tafli ze szkła 

artystycznego wykonywanych indywidualnie. Szklany odręczny relief umieszczony na 

zewnątrz poszczególnych tafli składających się na całą bryłę nie ma przypominać rytmów 

czy grafik umieszczanych na pisankach. 

Instalacja artystyczna szklane JAJO ma wysokość ponad 5 metrów i wykonana ma być z 

tafli szkieł artystycznych umieszczonych poprzez system punktowego mocowania szkła 

do stalowej podkonstrukcji malowanej proszkowo na kolor szary. Podkonstrukcja będzie 

zamocowana do ściany oraz do posadzki sieni. Cała obudowa będzie podzielona na 3 lub 

4 sekcje poziomie oraz nie więcej niż 9 sekcji pionowych. 

Każda z tafli szkła składających się na całość ma być indywidualnie odlana w formach w 

piecu szklarskim w temperaturze 850°C z uwzględnieniem kontynuacji reliefu 

przechodzącego na sąsiednie szkła. 

Tak odlane szkła mają być następnie umieszczone na ognioodpornych formach i wygięte 

przestrzennie w temperaturze ok. 600°C na kształt sfery– odpowiedniego fragmentu jaja. 

Pomiędzy poszczególnymi taflami ze szkła artystycznego przewiduje się szczeliny 

pomiędzy szkłami o szerokości około 2 cm. 

Grubość każdej tafli ze szkła artystycznego będzie wynosić około 20 mm (tolerancja 

+5mm/-2 mm przy założeniu utrzymania jednej powierzchni zewnętrzej).  

W części odpowiadającej funkcji użytkowej faktura artystyczna jaja będzie przechodzić w 

bezbarwny i transparentny float tak by umożliwić pracę i obserwację osoby z portierni. 

W obudowie przewidziano "okienko" do podawania kluczy, którego boki także będą 

wykonane z tafli szkła artystycznego. Jego lokalizacja będzie dopasowana do okienka 

podawczego na klucze portierni. 

Elementem składowym obudowy będą uchylne drzwi, pozwalające na wejście do wnętrza 

"jaja"– do właściwej portierni mającej znajdować się wewnątrz artystycznej obudowy. Ich 

rozmiar i lokalizacja ma pasować do planowanych drzwi portierni. 

Całość ma być podświetlona od wewnątrz światłami led o naturalnej barwie światła. 

Przed rozpoczęciem produkcji tafli szkła artystycznego wykonawca wykona model 

obudowy w skali 1:1 z trwałego materiału, np. płyty wiórowej oddający wiernie kształt 

przyszłej obudowy. Model będzie używany do nadawania panelom szklanym ostatecznego 

kształtu. 

 

Planowany efekt końcowy pokazano na szkicach koncepcyjnych portierni (uzgodnionych z 

Miejskim Konserwatorem Zabytków). 

 

Integralną częścią niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia jest 
dokumentacja projektowa wyszczególniona poniżej: 

 

1. Projekt Budowlany: PRZEBUDOWA SIENI W SKRZYDLE POŁUDNIOWYM 

POLEGAJĄCA NA WYKONANIU NOWEJ PORTIERNI WRAZ Z DOSTOSOWANIEM 

WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Czerwiec 2014 r.  Autor: Pracownia 

Konserwacji Zabytków „Architektura-Rzeźba-Sztukaterie” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 

23, 50-044 Wrocław, tj. Zał. nr 3.1 do SIWZ; 

2. Projekt Wykonawczy: PRZEBUDOWA SIENI W SKRZYDLE POŁUDNIOWYM 

POLEGAJĄCA NA WYKONANIU NOWEJ PORTIERNI WRAZ Z DOSTOSOWANIEM 

WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA. 

Czerwiec 2014 r.  Autor: Pracownia Konserwacji Zabytków „Architektura-Rzeźba-

Sztukaterie” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław, tj. Zał. nr 3.2 do 

SIWZ; 

3. Projekt Wykonawczy: PRZEBUDOWA SIENI W SKRZYDLE POŁUDNIOWYM 

POLEGAJĄCA NA WYKONANIU NOWEJ PORTIERNI WRAZ Z DOSTOSOWANIEM 
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WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE. 

Czerwiec 2014 r.  Autor: Pracownia Konserwacji Zabytków „Architektura-Rzeźba-

Sztukaterie” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław, tj. Zał. nr 3.3 do 

SIWZ; 

4. Projekt Wykonawczy: PRZEBUDOWA SIENI W SKRZYDLE POŁUDNIOWYM 

POLEGAJĄCA NA WYKONANIU NOWEJ PORTIERNI WRAZ Z DOSTOSOWANIEM 

WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Czerwiec 

2014 r.  Autor: Pracownia Konserwacji Zabytków „Architektura-Rzeźba-Sztukaterie” 

Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław, tj. Zał. nr 3.4 do SIWZ; 

5. Projekt Wykonawczy: PRZEBUDOWA SIENI W SKRZYDLE POŁUDNIOWYM 

POLEGAJĄCA NA WYKONANIU NOWEJ PORTIERNI WRAZ Z DOSTOSOWANIEM 

WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE. 

Czerwiec 2014 r.  Autor: Pracownia Konserwacji Zabytków „Architektura-Rzeźba-

Sztukaterie” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław, tj. Zał. nr 3.5 do 

SIWZ;  

6. Projekt Budowlany: ROZBUDOWA GMACHU GŁÓWNEGO UNIWERSYTETU 

WROCŁAWSKIEGO z października 2010 r. Autor: PKZ Architektura-Rzeźba-

Sztukaterie, 50-044 Wrocław, ul. Piłsudskiego 23, tj. Zał. nr 3.6 do SIWZ; 

7. Projekt Budowlany Zamienny: ROZBUDOWA GMACHU GŁÓWNEGO 

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z kwietnia 2013 r. Autor: PKZ Architektura-

Rzeźba-Sztukaterie, 50-044 Wrocław, ul. Piłsudskiego 23, tj. Zał. nr 3.7 do SIWZ;  

- opis techniczny architektury, punkty: 

 punkt 8.1. Funkcja i dostępność dla osób niepełnosprawnych; 

 punkt 8.5.1. Rozbiórka ścianek szklanych wydzielających obecne wejście i 

portiernię; 

 punkt 8.5.2. Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w miejscu 

schodów wewnętrznych; 

 punkt 8.5.3. Przywrócenie pierwotnych chodów w miejscu obecnej 

portierni (z przesunięciem w celu uzyskania spocznika o szerokości 

zgodnej z przepisami); 

 punkt 8.5.4. Montaż nowych ścianek szklanych z drzwiami 

bezpodziałowych, bezklasowych; 

 punkt 8.6.1. Roboty konstrukcyjne; 

 punkt 8.6.2.2. Podnośnik wewnętrzny; 

 punkt 8.6.2.3. Odtworzenie historycznego wejścia na poziom parteru (w 

osi korytarza); 

opis techniczny konstrukcji; 

oraz rysunki nr 2/AE/13, 9/AK/13. 

8. Projekt Wykonawczy: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY ARCHITEKTURY z 

czerwca 2013 r. Autor: PKZ Architektura-Rzeźba-Sztukaterie, 50-044 Wrocław, ul. 

Piłsudskiego 23, tj. Zał. nr 3.8 do SIWZ; 

- opis techniczny, punkty: 

 punkt 8.1. Funkcja i dostępność dla osób niepełnosprawnych; 

 punkt 8.5.1. Rozbiórka ścianek szklanych wydzielających obecne wejście i 

portiernię; 

 punkt 8.5.2. Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w miejscu 

schodów wewnętrznych; 

 punkt 8.5.3. Przywrócenie pierwotnych chodów w miejscu obecnej 

portierni (z przesunięciem w celu uzyskania spocznika o szerokości 

zgodnej z przepisami); 

 punkt 8.5.4. Montaż nowych ścianek szklanych z drzwiami 

bezpodziałowych, bezklasowych; 

 punkt 8.6.1. Roboty konstrukcyjne; 

 punkt 8.6.2.2. Podnośnik wewnętrzny; 
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 punkt 8.6.2.3. Odtworzenie historycznego wejścia na poziom parteru (w 

osi korytarza); 

oraz rysunki nr: 2/A/R, 25/A, 26/A, 27/A, 28/A. 

9. Specyfikacja Techniczna: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Branża budowlana. Budowa nowej portierni wraz z dostosowaniem wejścia dla osób 

niepełnosprawnych w skrzydle południowym Gmachu Głównego. Czerwiec 2014 r. 

Autor: Pracownia Konserwacji Zabytków „Architektura-Rzeźba-Sztukaterie” Sp. z o.o., 

ul. Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław, tj. Zał. nr 3.9 do SIWZ;  

10. Specyfikacja Techniczna: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Branża elektryczna. Budowa nowej portierni wraz z dostosowaniem wejścia dla osób 

niepełnosprawnych w skrzydle południowym Gmachu Głównego. Czerwiec 2014 r. 

Autor: Pracownia Konserwacji Zabytków „Architektura-Rzeźba-Sztukaterie” Sp. z o.o., 

ul. Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław, tj. Zał. nr 3.10 do SIWZ;  

11. Specyfikacja Techniczna: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Branża instalacje telekomunikacyjne. Budowa nowej portierni wraz z dostosowaniem 

wejścia dla osób niepełnosprawnych w skrzydle południowym Gmachu Głównego. 

Czerwiec 2014 r. Autor: Pracownia Konserwacji Zabytków „Architektura-Rzeźba-

Sztukaterie” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław, tj. Zał. nr 3.11 do 

SIWZ;  

12. Specyfikacja Techniczna: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Branża wewnętrzne instalacje sanitarne. Czerwiec 2014 r. Autor: Pracownia 

Konserwacji Zabytków „Architektura-Rzeźba-Sztukaterie” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 

23, 50-044 Wrocław, tj. Zał. nr 3.12 do SIWZ; 

13. Przedmiar nr 1: Przebudowa sieni i budowa nowej portierni w skrzydle południowym 

Gmachu Głównego. Branża budowlana. Autor: Mgr inż. Jerzy Pawul. Aktualizacja: 

28.08.2017 r., tj. Zał. nr 3.13 do SIWZ; 

14. Przedmiar nr 2: Przebudowa sieni i budowa nowej portierni w skrzydle południowym 

Gmachu Głównego. Branża elektryczna. Autor: Mgr inż. Tomasz Mikuśkiewicz. 

Aktualizacja: 28.08.2017 r., tj. Zał. nr 3.14 do SIWZ; 

15. Przedmiar nr 3: Przebudowa sieni i budowa nowej portierni w skrzydle południowym 

Gmachu Głównego. Branża telekomunikacyjna. Autor: Mgr inż. Mariusz Grzybalski. 

Aktualizacja: 28.08.2017 r., tj. Zał. nr 3.15 do SIWZ;  

16. Przedmiar nr 4: Przebudowa sieni i budowa nowej portierni w skrzydle południowym 

Gmachu Głównego. Branża sanitarna. Autor: Mgr inż. Paweł Bilka. Aktualizacja: 

28.08.2017 r., tj. Zał. nr 3.16 do SIWZ; 

17. Przedmiar nr 5: Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz 

z towarzyszącymi robotami budowlanymi. Branża budowlana, elektryczna. Autor: Mgr 

inż. Jerzy Pawul. Aktualizacja: 28.08.2017 r., tj. Zał. nr 3.17 do SIWZ. 

18. Kosztorys inwestorski, tj. Zał. nr 8 do SIWZ. 


