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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz 

zrealizowanie adaptacji i remontu pomieszczeń w budynku Uniwersytetu 
Wrocławskiego we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 21, na potrzeby Muzeum Człowieka 
Wydziału Nauk Biologicznych opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym autorstwa 
biura Point Co. Ltd Pracownia Projektowa Sp. z o.o. ul. Osiedlowa 31A, 54-614 Wrocław [PFU] z 
sierpnia 2016 r. oraz opisanych w dodatkowo w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z 
uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie jeżeli pozwolenie na budowę 
narzuci taką konieczność. 

 
W szczególności  Przedmiot Zamówienia obejmuje: 
1. Sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów opinii, 

zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę z uwzględnieniem, przepisów 
dotyczących muezów, takich jak: 
 Ustawa z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 987.); 
 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 września 2014 r. w 

sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014 poz. 1240); 

 ABC profilaktyki konserwatorskiej w muzeach. Seria wydawnicza Narodowy Instytutu 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. 

 Zarządzanie klimatem w muzeach: ochrona zbiorów i energooszczędność (2013). 
red. Łukomski M. Ochrona zbiorów. Seria wydawnicza Narodowego Instytutu 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 

2. Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie wcześniej zrealizowanych projektów i 
specyfikacji technicznych obejmujących: 
 Roboty budowlane m.in.: 

o Skucie luźnych tynków, 
o Uzupełnienie tynków po skuciu; 
o Zmycie lub usunięcie mechaniczne starych warstw malarskich, 
o Malowanie wszystkich ścian i sufitów; 
o Remont parkietu: cyklinowanie, ponowne 3-krotne lakierowanie, wymiana listew 

przypodłogowych na nowe z drewna liściastego na nowe wysokości min 5 cm. 3-krotne 
lakierowaną; 

o Wykonanie gładzi na całej powierzchni na ścianach i sufitach pomieszczenia Muzeum 
Człowieka; 

o Wykonanie zabudów instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na całej długości 
instalacji; 

o Montaż drzwi przesuwnych szklanych; 
o Wymianę drzwi wraz z przesunięciem wejścia do pomieszczenia zaplecza; 
o Przygotowanie miejsca montażu centrali wentylacyjnej i jednostek zewnętrznych 

klimatyzacji; 
o Dostawę i montaż nowych gablot wystawienniczych wg wymagań przedstawionych 

poniżej; 
o Przebicia przez stropy; 
o Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych przy przejściach przez przegrody 

budowlane; 
o Montaż meblowych ścian działowych i zabudowy wnęki drzwi przesuwnych; 
o Dostarczenie elementów wyposażenia; 

 Instalacje sanitarne: 
o Montaż instalacji klimatyzacyjnej w tym odprowadzenie skroplin, 
o Montaż instalacji wentylacji mechanicznej; 
o Montaż czujników monitorujących warunki klimatyczne zabytków (m.in. temperatury i 

wilgotności), urządzeń niezbędnych do utrzymywania zadanych parametrów oraz 
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odpowiedniej automatyki umożliwiającej odczytywanie parametrów oraz dokonywanie 
nastaw w pomieszczeniu muzeum.   

 Instalacje elektryczne: 
o Rozbudowę instalacji zasilających o nowe gniazdka podtynkowo, 
o Wymianę i ujednolicenie osprzętu elektrycznego, 
o Rozbudowę instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego podtynkowo, 
o Montaż nowych opraw, 
o Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia gablot i plansz oraz sterowania nimi, 
o Montaż tablicy rozdzielczej na potrzeby Muzeum, 

 Instalacje niskoprądowe: 
o Rozbudowę systemu monitoringu; 
o Dostawa i montaż instalacji i urządzeń sterujących systemem muzealnym; 
o Montaż instalacji nagłośnienia; 
o Montaż na suficie rzutnika FullHd wraz z zasilaniem i przyłączem sygnałowym (HDMI); 
o Montaż ekranu rozwijalnego z napędem elektrycznym; 
o Wykonanie instalacji komputerowej; 
o Wykonanie instalacji kontroli dostępu. 

4. Przeprowadzenie prób i pomiarów oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
wymaganej do przeprowadzenia odbioru robót; 

5. Uzyskanie, w razie konieczności, w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 
6. Sprawowanie Nadzoru Autorskiego do czasu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy. 
 
Wymagania techniczno-użytkowe dla gablot muzealnych: 
Gabloty muzealne powinny posiadać możliwość: 

 Kontroli mikroklimatu, 
 Kontroli temperatury, 

oraz być wyposażone w systemy: 
 Ochrony przed promieniowaniem widzialnym i niewidzialnym, 
 Ochrony przed kradzieżą, 
 Ochrony przeciwpożarowej. 

Korpusy  gablot powinny być stalowe lakierowane proszkowo na kolor ustalony z Zamawiającym 
na etapie tworzenia dokumentacji projektowej z Zamawiającym na etapie projektowania. Część 
górna ze szkła P4A. Gabloty muszą być otwierane i umożliwiać zamykanie. Oświetlenie w 
technologii LED. Gabloty będą spełniały następujące normy:  

 PN-EN 1303:2007, Okucia budowlane – Wkładki bębenkowe do zamków – Wymagania i 
metody badań. 

 PN-EN 1627:2012, Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje — Odporność na włamanie 
— Wymagania i klasyfikacja. 

 PN-EN 356:2000 Szkło w budownictwie — Szyby ochronne — Badania i klasyfikacja 
odporności na ręczny atak 

 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy — Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach. 

 [11] PN-EN 15757:2012P, Konserwacja dóbr kultury − Wymagania dotyczące temperatury i 
wilgotności względnej w ograniczaniu mechanicznych uszkodzeń organicznych materiałów 
higroskopijnych powodowanych oddziaływaniem klimatu, 

 
lub inne im równoważne. 

 
I. WYMAGANIA PODSTAWOWE: 
 

1. Zapewnienie optymalnych rozwiązań pod względem konstrukcyjnym, estetycznym i 
bezpieczeństwa. W nowych gablotach również zaleca się zastosowania szkła 
antyrefleksyjnego. 

2. Materiały stosowane do budowy/modernizacji gablot muszą zapewniać ich neutralność 
chemiczną względem zbiorów, co musi być potwierdzone wynikami „ODDY TEST” (materiał 
nie powodujący zagrożeń w obiektach muzealnych i nadający się do przechowywania 
obiektów muzealnych bezterminowo).  
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3. Gabloty/oszklenia muszą być wyposażone w mechanizmy bezpiecznego dostępu i 
zabezpieczenia zbiorów (min. zamki, blokady, siłowniki, możliwość instalacji alarmu i 
zabezpieczeń antywłamaniowych) 

4. Systemy techniczne i rozwiązania konstrukcyjne gablot/oszkleń zostaną wykonane w taki 
sposób, aby zapewnić szczelność gablot/oszkleń, pozwalającą na ochronę przed 
zanieczyszczeniami oraz alternatywnie, zastosowanie pasywnej (silica gel)  stabilizacji 
wilgotności. 

5. Oświetlenie gablot należy wykonać w taki sposób, aby zapewniło odpowiednią i bezpieczną 
prezentację eksponatów znajdujących się wewnątrz gablot. Zaleca się stosowanie 
oświetlenia typu LED. 

6. Oświetlenie powinno być wykonane tak, aby: 
o nie emitowało promieni ultrafioletowych. Natężenie promieniowania UV pochodzące od 

systemu oświetlenia nie może przekroczyć 5 mW/m², a całkowite natężenie 
promieniowanie ultrafioletowego na powierzchni obiektów nie może przekraczać 20 
mW/m²; 

o nie emitowało promieni cieplnych do przestrzeni ekspozycyjnej gablot/oszkleń; 
o można było regulować natężenie w przedziale od 0 do 300 lux, a także włączać i 

wyłączać je w różny sposób, w zależności od sposobu udostępniania ekspozycji; 
o można było ustawiać sposób oświetlenia: od rozproszonego po punktowe. 

 
II. WYMAGANIA DODATKOWE: 

1. Gabloty powinny być oznaczone znakiem CE zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089). 

2. Proponowane oświetlenie typu LED musi być zgodne z normą PN-EN 60598-2-1:1989 
stosowaną w powiązaniu z EN 60598-1:2004  „Oprawy oświetleniowe. Wymagania 
szczegółowe. Oprawy oświetleniowe wbudowywane” lub inną równoważną, w celu 
wystawienia deklaracji CE dla zamontowanych układów oświetleniowych. 

 
 
Integralną częścią niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia jest 
 Program Funkcjonalno-Użytkowy autorstwa biura Point Co. Ltd Pracownia Projektowa 

Sp. z o.o. ul. Osiedlowa 31A, 54-614 Wrocław z sierpnia 2016 r. 
 Dodatkowe wymagania Zamawiającego z września 2019 r.* 

 
* DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO: 
 Należy wykonać remont wszystkich tynków w pomieszczeniu Muzeum oraz wykonać 

gładzie. 
 W zamian demontażu, przewiezienia i adaptacja obecnie wykorzystywanych gablot 

wystawowych (przycinanie, wymiana oświetlenia, wymiana szyb, zmiana mechanizmu 
otwierania) Wykonawca zakupi, dostarczy i zamontuje gabloty wystawiennicze muzealne. 

 Urządzenia sterujące wystawą należy ulokować z pomieszczeniu gospodarczym- socjalnym 
za ścianą muzeum. Wykonawca przygotuje tam miejsce na przyłączenie tych urządzeń 
(przyłącza, meble). 

 Należy wykonać instalację komputerową kat. min. 6A. Przewidzieć 8 gniazd podtynkowych   
 Zamontować nową tablicę rozdzielczą na potrzeby Muzeum. Z niej zasilić wszystkie 

odbiory.   
 Należy zastosować drzwi szklane przesuwne zamykane do pomieszczenia Muzeum 

Człowieka wyposażoną w kontrolę dostępu. 
 Należy przewidzieć umieszczenia czujników monitorujących warunki klimatyczne zabytków 

(np. temperaturę i wilgotność powietrza), a w szczególności mumii. 
 Z uwagi na wartość zabytków, stwierdzono konieczność instalacji systemu monitoringu IP 

oraz włączenie go do współpracy z już istniejącym systemem. System będzie się składał z 
7 kamer wysokiej jakości  kamer o rozdzielczości min. 4MPix. Wykonawca przewidzi 
konieczność rozbudowy systemu telewizji przemysłowej (dodatkowe monitory, 
rejestrator), tak aby utrzymać co najmniej 21-dniowy czas zapisu. 


