
     ZAŁĄCZNIK NR 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis  przedmiotu  zamówienia  na  opracowanie  dokumentacji  projektowej  i
kosztorysowej  na  wymianę  wewnętrznych  instalacji  elektrycznych  w
budynku Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - w piwnicach na parterze i
sali  gimnastycznej,  wraz  z  wymianą  zalicznikowego  kablowego  wlz-tu  i
przeniesieniem układu pomiarowego szkoły przy ul. Padlewskigo 2 w Płocku.
1. Zakres opracowania:
    a) wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku szkoły:
         - piwnice,                                                                                
         - parter,
         - blok sportowy.
    b) wymiana zalicznikowego kabla (wlz) od złącza kablowo-pomiarowego
         do rozdzielnicy głównej szkoły,                       
    c) obliczenie bilansu mocy dla całego budynku szkoły, projektowanego łącznika
        i istniejących warsztatów szkolnych.
2. Szczegóły opracowania projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
    1) rodzaje instalacji elektrycznych:
        - rozbudowa rozdzielnicy głównej,
        - rozdzielnice obwodowe,
        - oświetlenie ogólne oraz oświetlenie zewnętrzne – naświetlacze,
        - oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,
        - obwody gniazd wtykowych 230/400V
        - instalacja odgromowa na budynku szkoły, łączniku i bloku sportowym,
        - instalacja połączeń wyrównawczych,
        - instalacja dzwonkowa.
    2) rodzaje instalacji teletechnicznych:
        - instalacja komputerowa LAN
        - instalacja dedykowanych gniazd 4x230V DATA na stanowisko PEL
        - instalacja SSP,
        - instalacja SSW i N,
        - instalacja CCTV
        - instalacja telefoniczna 
   3) Uwagi do instalacji ogólnego przeznaczenia:
        - należy ustalić z użytkownikiem i zaprojektować ilość gniazd ogólnego
          przeznaczenia w pomieszczeniach,
        - należy ustalić i zaprojektować lokalizację i sterowanie oświetlenia  
          zewnętrznego na elewacji budynku, oraz sposób sterowania istniejącym  
          oświetleniem zewnętrznym na słupach parkowych. 
    4) Uwagi do instalacji teletechnicznych:
        - należy ustalić z użytkownikiem i zaprojektować ilość i lokalizację stanowisk
          komputerowych (PEL), lokalizację serwerowni z przeznaczeniem dla całej  
         szkoły wraz z możliwością połączenia świotłowodowo istniejącego punktu 
         dystrybucyjnego z nową szafą informatyczną,
        - należy zaprojektować podwójne gniazda dystrybucyjne RJ 45 na 1 PEL
          dedykowanych na transmisję danych informatycznych, internetowych i 
          telefonicznych,
        - należy zaprojektować instalację SSP. Projekt opracowanej instalacji SSP, wraz
          z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym należy uzgodnić z rzeczoznawcą
          ds. zabezpieczeń p.poż. 
        - należy ustalić z użytkownikiem pomieszczenia które wymagają dozoru
          i zabezpieczenia przeciwłamaniowego. Dokonać dobór czujek ruchu
       oraz centrali SSW i N z możliwością monitoringu zewnętrznego.
     - należy ustalić z użytkownikiem i zaprojektować ilość i lokalizację kamer



       zewnętrznych i wewnętrznych, oraz lokalizację centrali CCTV i rejestratora,
     - należy zaprojektować nową centralę telefoniczną jako panelową w szafie
      dystrybucyjnej. Parametry centrali pod względem potrzeb ustalić z  
      użytkownikiem  i aktualnym operatorem telefonicznym.
3. Szczegóły opracowania projektu wymiany zalicznikowego kabla (wlz) od złącza 
      kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy głównej szkoły:
    - należy ustalić z użytkownikiem i zaprojektować trasę kabla w miejscu 
     niekolidującym z istniejącym drzewostanem i innymi nasadzeniami,
    - podejście kabla do rozdzielnicy głównej zaprojektować przez pomieszczenia 
     piwnicy w rurze osłonowej, korytku PCV lub zabudowa płytą KG
    - trasę kabla po terenie szkoły należy uzgodnić z Zespołem Uzgodnień
     Dokumentacji.
4.  Szczegóły dotyczące obliczenia bilansu mocy:
     - bilans mocy dla budynku szkoły należy wykonać korzystając z dokumentacji
       powykonawczej wymiany wewnętrznych instalacji elektrycznych – etap I i II.
       Dokumentacja do wglądu znajduje się w posiadaniu szkoły, oraz na podstawie 
       opracowywanej przedmiotowej dokumentacji projektowej,
     - dane dotyczące obliczonej mocy dla wyremontowanych w poprzednich latach 
       warsztatów szkolnych znajdują się w dokumentacji powykonawczej, która
       też jest w posiadaniu szkoły, 
    - obliczony bilans mocy dla niewybudowanego łącznika szkoły znajduje się
      w opracowanej dokumentacji projektowej w Urzędzie Miasta Płocka 
      w Wydziale Inwestycji i Remontów.
    - zaprojektować złącze kablowe i jeden półpośredni układ pomiarowy z odejściami
      WLZ-tów dla budynku szkoły, wyremontowanych warsztatów szkolnych i  
      zaprojektowanego łącznika szkoły  
    - wystąpić do ENERGA-OPERATOR S.A. z wnioskiem o wydanie warunków 
      przyłączenia na zmianę lokalizacji układu pomiarowego oraz podwyższenie
      mocy do wysokości zgodnie z obliczonym bilansem (we wniosku wskazać ilość  
      WLZ-tów zalicznikowych ze ZKP)
    - proponowana lokalizacja złącza kablowo pomiarowego zgodnie z załączonym
      rysunkiem.
5. Dokumentację projektową należy opracować:
    - projekt budowlano-wykonawczy w wersji papierowej w czterech egzemplarzach,
    - specyfikację techniczną w dwóch egzemplarzach,
    - kosztorys inwestorski i przedmiary w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach,
    - w wersji elektronicznej (PDF) na nośniku CD - projekt, specyfikację, przedmiary,
      kosztorys inwestorski – 2 kpl,
    - ponadto część kosztorysową opracowania należy również załączyć w postaci
      dokumentów sformatowanych w środowisku jednego z popularnych programów   
      kosztorysowych (Norma, Strix).
    - kosztorys Inwestorski należy opracować w trzech oddzielnych działach 
      zawierające trzy powyżej opisane tematy,
6. Opracowana dokumentacja projektowa musi być uzgodniona z użytkownikiem -
     - dyrektorem szkoły.
7. Całość opracowania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i
     przepisami. 
8. W sprawach dotyczących przedmiotowego OPZ, informacji udziela inspektor
     nadzoru robót elektrycznych Wydziału Inwestycji i Remontów - Referat  
     Remontów Urzędu Miasta Płocka – Zdzisław Grabowski tel. 24 367 16 66
  
Załączniki. 
1. Propozycja lokalizacji ZKP 


