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I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  „Wykonanie  projektu  koncepcji  programowo-przestrzennej
remontu, przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9 w
Płocku”.

II. Opis stanu istniejącego

Istniejący budynek mieszczący się przy ul. Kolegialnej 9 w Płocku na działce o nr ewid. 772 obręb 8 –
Śródmieście  jest  obecnie  wykorzystywany na  potrzeby Urzędu  Stanu  Cywilnego  -   tzw.  Pałacyk
Flatau obecnie Pałac Ślubów. Budynek jest obiektem indywidualnie wpisanym do rejestru zabytków
pod  nr  187/1274  W  (data  wpisania  22.05.1975  r.),  zlokalizowany  jest  na  obszarze  zespołu
urbanistyczno  –  architektonicznego  i  warstw  kulturowych  miasta  Płocka  (wpisany  do  rejestru
zabytków pod nr 51/182/59 W, data wpisania: 16.11.1959 r.); ponadto, figuruje pod nr 151 w gminnej
ewidencji zabytków, prowadzonej mocą Zarządzenia  Nr 3107/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dn.
17.05.2013  r.  w  sprawie  prowadzenia  ewidencji  zabytków,  znajdujących  się  w  granicach
administracyjnych  Gminy –  Miasto  Płock.  Dla  powyższego  terenu  nie  sporządzono  miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. 
 Budynek podlega ochronie prawnej mocą ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (z
dnia  23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn.
zm.), w związku z powyższym planowane zamierzenie należy realizować w sposób, który nie wpłynie
negatywnie  na  stan,  wygląd  i  odbiór  zabytku  oraz  zabytkowego  układu  urbanistyczno  –
architektonicznego. 
Pałac Ślubów został zbudowany prawdopodobnie ok. 1885-86 roku. Był własnością rodziny Flatau –
znanych  płockich  filantropów.  W  latach  1917-1925  stanowił  siedzibę  Banku  Przemysłowego
Warszawskiego, później do roku 1938 mieścił biura Powiatowej Kasy Chorych. Po II wojnie światowej
budynek zajmowali różni lokatorzy i różne instytucje: w 1945r. Mieścił się tu Komitet Polskiej Partii
Robotniczej, w dzisiejszej Sali Ślubów była hala produkcyjna spółdzielni dziewiarskiej, część budynku
zajmowały pracownie Teatru Płockiego oraz Naczelna Organizacja Techniczna. Po przejęciu budynku
przez Urząd Miasta w roku 1980 jego stan był bliski ruiny. Dotychczasowi użytkownicy doprowadzili
do całkowitego zatarcia pierwotnego wyglądu Sali Ślubów – zdarto sztukaterie, zamurowano arkady,
usunięto kute żyrandole, zdewastowano stolarkę. W roku 1980 rozpoczęto roboty budowlane, które
trwały  cztery  lata.  Po  odrestaurowaniu  budynku  władze  miasta  przeznaczyły  budynek  na  Pałac
Ślubów.  Budynek  odznacza  się  niepowtarzalną  formą,  interesującymi  detalami  ozdabiającymi
elewację frontową jak rzeźby czy wystrój okien oraz ciekawymi wnętrzami.
Dziś Pałac Ślubów składa się z pięciu części – Urzędu Stanu Cywilnego, szatni i  sanitariatów na
parterze oraz na piętrze: z Sali Ślubów , Sali Toastów, Sali Kolumnowej oraz Sali Nadawania Imion.
Ozdobą  Pałacu  są  stylowe  bogato  rzeźbione  drzwi  na  piętrze  wykonane  na  wzór  zachowanych
egzemplarzy.  Istniejący  budynek  jest  obiektem  częściowo  podpiwniczonym  (znajduje  się  węzeł
ciepłowniczy), dwupiętrowym z poddaszem nieużytkowym  ( znajdują się nieczynne pomieszczenia
biurowe z łazienką, przedsionkiem i korytarzem oraz obszerny strych nieużytkowy).
Szczegółowe informacje  dotyczące  obiektu  zawiera  dokumentacja  opracowana w kwietniu  2017r.
obejmująca  szczegółową  kwerendę  źródłową,  badania  architektoniczne  i  konserwatorskie,
inwentaryzację  fotograficzną  i  pomiarowo-rysunkową  wnętrz  budynku,  inwentaryzację  stolarki
okiennej i drzwiowej.
Ze względu na ograniczenia obiektu, konieczność zapewnienia wymagań użytkownika    o dodatkowe
pomieszczenia,  w tym pomieszczenia archiwum o charakterze archiwum państwowego, istniejący
obiekt wymaga rozbudowy.

Budynek posiada instalacje:
-/ instalacja wodociągowa
-/ instalacja kanalizacyjna
-/ instalacja zimnej i ciepłej wody



-/ instalacja centralnego ogrzewania
-/ instalacja elektryczna
-/ instalacja odgromowa

Dane ogólne budynku:
- rok budowy – ok. 1885-86r.
- wymiary budynku: dł. 23,08m, szer. 18,04m, wysokość od terenu do kalenicy 12,03m
- pow. zabudowy – 396,00 m2
- pow. całkowita – 953,50 m2
- pow. użytkowa – 716,7 m2
- kubatura – ok. 4.230,00 m3
- budynek dwupiętrowy z częściowym podpiwniczeniem i podaszem nieużytkowym
 

III. Zakres opracowania

Projekt koncepcji programowo-przestrzennej (układ funkcjonalno-użytkowy)

1. Zakres prac związanych z projektem:

-/ inwentaryzacja budowlano-architektoniczna w zakresie niezbędnym do wykonania opracowania
-/  wykonanie  niezbędnych,  wymaganych  przepisami  badań  geologicznych  i  geotechnicznych  dla
potrzeb rozbudowy obiektu
-/  analiza aktualnych warunków przyłączeniowych istniejących mediów, zbilansowanie zamówionych
mocy, wystąpienie do gestorów sieci o określenie i uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do
sieci  elektroenergetycznej,   gazowej,  ciepłowniczej,  zasilania  w  wodę  i  odprowadzania  ścieków
sanitarnych oraz wód opadowych
-/ w ramach zasilenia elektroenergetycznego budynku, należy po zbilansowaniu mocy wystąpić do  
   Przedsiębiorstwa Energetycznego o warunki przyłączenia oraz o warunki przebudowy istniejącej   
 stacji  trafo.  15/0,4kV   i  infrastruktury  elektroenergetycznej  (kolidującej  z  projektowanym
zagospodarowaniem działki) 
-/ wykonanie badań i odkrywek niezbędnych do przyjęcia ostatecznych rozwiązań projektowych
-/  wystąpienie i  uzyskanie  wytycznych konserwatorskich dot.  realizacji  inwestycji  od Miejskiego
Konserwatora Zabytków
-/ wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
-/ wykonanie projektów koncepcji programowo-przestrzennej (układu funkcjonalno-użytkowego) wraz
z zagospodarowaniem terenu dz. nr 772, 773/1 i 773/5 i przedstawieniem Wartości Kosztorysowej
Inwestycji w min. 2 wersjach
-/ zakup map do celów projektowych,
-/  uzyskanie niezbędnych uzgodnień  i opinii,  dokonanie wszelkich badań, ekspertyz, pomiarów i

uzgodnień z Zamawiającym i Użytkownikiem oraz instytucjami,  organizacjami,  gestorami sieci  i
innymi  jednostkami,  których  uzyskanie  okaże  się  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania
przedmiotu umowy oraz prawidłowej jego realizacji

-/ uzyskanie na opracowaniu koncepcji pozytywnej opinii i uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. p.poż.   i
rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych

-/ uzyskanie na opracowaniu akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytków
-/ uzyskanie pozytywnej opinii  Zespołu ds. Estetyki Miasta zgodnie z  Zarządzeniem nr 2227/2016
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lipca 2016 r.  w sprawie powołania Zespołu do spraw Estetyki
Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektów pod względem plastycznym,
-/  uzyskanie  pozytywnej  opinii  Ogrodnika  Miasta  Płocka  zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  409/2015
Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  13  marca  2015  roku  w  sprawie  wprowadzenia  zasad
opracowywania, opiniowania i uzgadniania koncepcji oraz projektów związanych z terenami zieleni na
obszarze Gminy Miasta Płocka
-/  Wykonawca  otrzyma  –  na  swój  pisemny  wniosek  – upoważnienie  (pełnomocnictwo)  do
reprezentowania i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących projektowania,



w  tym  przed  organami  administracji  rządowej  oraz  organami  administracji  samorządowej  i  ich
jednostkami organizacyjnymi, innymi osobami prawnymi i fizycznymi, a w szczególności w zakresie
uzyskania i odbioru uzgodnień, pozwoleń i opinii.

Opracowaną koncepcję należy wykonać zgodnie z:

• Ustawą  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  budowlane  (Dz.U.1994  Nr
89 poz.414 z późn. zm.)

• Ustawą z dnia  23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1446 z późn. zm.),

• Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia
25.04.2012r.  wydanego  w sprawie  szczegółowego zakresu i  formy projektu  budowlanego.
( Dz.U. z 2012r. Poz.462 z późn. zm.)

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (z późn. zm.)

• Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( z późn. zm.)

• Rozporządzeniem Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015
roku  w  sprawie  prowadzenia  prac  konserwatorskich,  prac  restauratorskich,  robót
budowlanych,  badań  konserwatorskich,  badań  architektonicznych  i  innych  działań  przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
(Dz. U. z 2015r., poz. 1789 z późn. zm.) 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463 z późn. zm.).

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót bu-
dowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym   (Dz. U. 2004 nr 130 poz.
1389 z późn. zm.),

• Zarządzeniem nr 2227/2016  Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie: po-
wołania Zespołu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania pro-
jektów pod względem plastycznym.

• Zarządzenie Nr 2797/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie wy-
tycznych do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgod-
ności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy Miasto Płock

• Zarządzeniem Nr 409/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie
wprowadzenia  zasad  opracowywania,  opiniowania  i  uzgadniania  koncepcji  oraz  projektów
związanych z terenami zieleni na obszarze Gminy Miasta Płocka

• zasadami wiedzy technicznej i innymi obowiązującymi przepisami i normami

       Treść zarządzeń dostępna jest na stronie internetowej  www.bip.ump.pl.

2. Zakres zlecanej koncepcji obejmuje:

1.  Koncepcja programowo – przestrzenna w zakresie zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia
terenu, koncepcja powinna zawierać:

a)  część ogólną ( opisową):
-  określenie przedmiotu inwestycji,
-  podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji,
-   określenie  lokalizacji:  charakterystyka  terenu  (  położenie,  wielkość,  ukształtowanie,  warunki
gruntowo – wodne itp. ), problemy własnościowe,
-  ogólne  omówienie  programu  funkcjonalno-użytkowego  z  podaniem  zakresu  rzeczowego  i
wyszczególnieniem obiektów zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu, niezbędnych jako

http://www.bip.ump.pl/


funkcja towarzysząca obiektom lub samodzielnie działające inwestycje,
-  powiązania komunikacyjne inwestycji ( układ drogowy wewnętrzny i zewnętrzny),
-   rozeznania branżowe infrastruktury technicznej ze wstępnymi bilansami potrzeb ( woda,  ścieki,
energia elektryczna, telekomunikacja, ciepło itd. ), 
-   określenie  warunków realizacji  (  ogólna  koncepcja  realizacji,  warunki  terenowe  wykonawcy  –
doprowadzenie wody, energii elektrycznej itd. ),
-  zbiór dokumentów technicznych dotyczących inwestycji i ewentualnych opinii i uzgodnień,
b) część graficzną:
-  przedstawienie inwentaryzacji stanu istniejącego terenu inwestycji, tj. naniesienie na mapę
zasadniczą brakującej szaty roślinnej, uzbrojenia, zabudowy itp.
-  koncepcja planu zagospodarowania przestrzennego terenu przedstawiająca rozwiązanie
urbanistyczne projektowanej inwestycji,
-  koncepcja układu komunikacyjnego,
-  ideogramy infrastruktury technicznej,
-  określenie stref uciążliwości i ewentualnej strefy ochronnej,
-  odniesienie się do ewentualnej strefy obsługi i powiązania inwestycji z otoczeniem.
- koncepcja projektu zieleni

Teren  zagospodarowania  terenu  objety  przedmiotem zamówienia  wskazany  został  na  załączniku
graficznym nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia i winien obejmować działki nr 772 oraz 773/1,
773/5.

2)  W zakresie opracowań budowlano – instalacyjnych koncepcja powinna  zawierać:

a) część ogólną ( opisową):
-  określenie przedmiotu inwestycji oraz jej przewidywanych efektów,
-  podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji,
-   określenie  lokalizacji:  charakterystyka  terenu  (  położenie,  wielkość,  ukształtowanie,  warunki
gruntowo – wodne itp.), problemy własnościowe,
-  program użytkowy inwestycji ( charakterystyka programu, wielkość i struktura, zakres rzeczowy,
omówienie problematyki osób niepełnosprawnych, omówienie problematyki obrony cywilnej),
-  ustalenie wytycznych dotyczących zaopatrzenia w media ( woda, ciepło, energia elektryczna itp.)
oraz odprowadzenie ścieków,
-  propozycje rozwiązań architektoniczno – budowlanych  ( rozwiązania przestrzenne  i funkcjonalne,
określenie przewidywanego standardu wykończenia materiałowego i wyposażenia obiektu, wytyczne
dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych i instalacyjnych ), oraz sieci uzbrojenia terenu
-  omówienie oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne,
-  zbiór dokumentów technicznych i ewentualnych uzgodnień z właściwymi władzami,
-  wykaz  normatywów mających  zastosowanie  w projekcie,  których  spełnienie  zapewni  uzyskanie
przewidywanych standardów.
b) część graficzną:
-  rozwiązania architektoniczno – urbanistyczne projektowanej przebudowy i rozbudowy,
-   projekty  koncepcyjne  –  architektoniczne  obiektu,  w  tym  rzuty  poszczególnych  kondygnacji  ze
wskazaniem układu funkcjonalno-użytkowego, elewacje wraz z kolorystyką, wizualizacje przestrzenne
-  niezbędne uszczegółowienie koncepcji w zakresie konstrukcyjno – materiałowym i instalacyjnym

3) Wartość Kosztorysowa Inwestycji     (WKI).

Opracowanie to należy wykonać na podstawie wydawnictwa wskaźników cenowych WKI Sekocenbud
pod nazwą  „Wartość Kosztorysowa Inwestycji” publikowanego przez OWEOB „Promocja” Sp. z o.o.
Warszawa. Wskaźniki należy przyjąć z okresu, w którym dokonywana będzie wycena robót.



Opracowana dokumentacja obejmująca koncepcję winna zawierać  część opisową, graficzną jak
również kosztową - wykaz kosztów planowanej inwestycji.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  Zamawiającemu  do  dnia  15.09.2017r.  do
zaakceptowania  wstępne  koncepcje  układu  funkcjonalno-użytkowego wraz  z  zagospodarowaniem
terenu i  przedstawieniem Wartości Kosztorysowej Inwestycji  w min. 2 wersjach:

• I wersja – z uwzględnieniem istniejącej lokalizacji na dz. 772 stacji transformatorowej

• II  wersja –  z  uwzględnieniem  zmiany  lokalizacji  stacji  transformatorowej  i  przebudowy
istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej

Do przedstawionych wstepnych koncepcji należy załączyć wytyczne konserwatorskie uzyskane od
Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz uzyskane warunki techniczne przyłączenia mediów wraz z
warunkami  przebudowy  istniejącej  stacji  trafo.  15/0,4kV   i  infrastruktury  elektroenergetycznej
(kolidującej  z  projektowanym  zagospodarowaniem  działki)  oraz  decyzję  o  ustaleniu  lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Projekty koncepcyjne – architektoniczne obiektu obejmujące m.in. rzuty poszczególnych kondygnacji
ze  wskazaniem  układu  funkcjonalno-uzytkowego,  elewacje,  wizualizacje  przestrzenne  oraz
zagospodarowanie terenu należy przedstawić w skali co najmniej 1:100.

3. Wstępne założenia do układu funkcjonalno- użytkowego

Charakter placówki - budynek użyteczności publicznej.

Obecnie na parterze budynku działa  Urzęd Stanu Cywilnego,  który prowadzi  sprawy związane z
rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów, a także sprawy dotyczące innych zdarzeń, które mają
wpływ  na  stan  cywilny  osób,  dokonywanie  zmian  w  księgach  stanu  cywilnego,  prowadzenie  i
archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, przyjmowanie zgłoszeń o nadaniu medalu
za długoletnie pożycie małżeńskie oraz prowadzenie spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk oraz
numeru PESEL.
Na piętrze  znajdują się pomieszczenia  przeznaczone na ceremonie  ślubne (  Sala  Toastów,  Sala
Ślubów, Sala Kolumnowa ) oraz pomieszczenia biurowe urzędu.
Poddasze budynku wyłączone jest obecnie z użytkowania.

Planowana organizacja budynku
Przewidywana liczba stanowisk pracy - 12 ; w tym 3 osoby kierownicze i 9 pracowników.
Obecnie w Urzędzie Stanu Cywilnego pracuje 6 kobiet i 6 mężczyzn.
Godziny pracy urzędu:
w poniedziałki, wtorki i środy – w godzinach 7.30 – 15.30;
w czwartki – w godzinach 8.30 – 17.30;
w piątki – w godz. 8.30 – 15.30.
w soboty – ceremonie ślubne na piętrze.

Wykaz pomieszczeń:

PARTER
- pokój kierownika USC o powierzchni ok. 16m2 (1  pracownik)
- pokój zastępcy kierownika USC o powierzchni ok. 25m2 (1 pracownik)
- pokój zastępcy kierownika USC  o powierzchni ok. 25m2 (1 pracownik)
- pokój rejestracji urodzeń o powierzchni ok. 12m2 ( 1 pracownik)
- pokój rejestracji zgonów  o powierzchni ok. 20m2 ( 2 pracowników)
Pokój rejestracji zgonów powinien znajdować się przy pokoju kierownika USC ( możliwość przejścia
między pokojami), natomiast pokój rejestracji urodzeń powinien znajdować się przy pokoju jednego z
zastępców kierownika USC (możliwość przejścia między pokojami).



- pokój wydawania odpisów aktów o powierzchni ok. 55m2 ( 6 pracowników)
- pomieszczenie na archiwum o powierzchni ok. 50m2 z wejściem z pomieszczenia wydawania
  odpisów. Pomieszczenie archiwum będzie miało charakter archiwum państwowego,
- szatnia  blisko wejścia głównego dla około 100 osób o powierzchni ok. 30m2 
- pomieszczenie higienicznosanitarne dla klientów i osób niepełnosprawnych. Łazienka powinna
  być  wyposażona w bidet  (dla kobiet w połogu),
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla pracowników ( oddzielna dla kobiet i oddzielna dla
  mężczyzn)
- pomieszczenie socjalne dla pracowników o powierzchni ok. 10m2 wyposażone w zlew.
- pomieszczenie o powierzchni ok. 5m2  przeznaczone dla kobiet do karmienia dzieci oraz
  wyposażone w przewijak.

PIĘTRO
- sala toastów o powierzchni ok. 31m2 ( lokalizacja bez zmian)
- sala ślubów o powierzchni ok. 103m2 ( lokalizacja bez zmian)
- sala kolumnowa o powierzchni ok. 85m2 ( lokalizacja bez zmian)
- pomieszczenie biurowe o powierzchni ok. 9m2  (lokalizacja bez zmian)
- pomieszczenie biurowe o powierzchni ok. 21m2 ( lokalizacja bez zmian)
- pomieszczenie socjalne na catering  o powierzchni ok.10m2 ( proponowana lokalizacja w miejscu
  obecnej drewnianej klatki schodowej) wyposażone w zlew,
- pomieszczenie higienicznosanitarne dla klientów i osób niepełnosprawnych,

PODDASZE 
- pomieszczenie higienicznosanitarne ogólnodostępne o powierzchni ok. 10 m2  wyposażone w
  miskę ustępową, umywalkę, kabinę prysznicową,
- pomieszczenie socjalne ( dla pracowników ochrony obiektu) o powierzchni ok. 15m2

- pomieszczenia gospodarcze o powierzchni ok. 11m2  ( do przechowywania środków czystości)
- pomieszczenie gospodarcze o powierzchni ok. 12m2

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI
- miejsca postojowe dla 20 stanowisk,
- stojak na rowery dla 5 stanowisk,
-  altana  przeznaczona  na  ceremonie  ślubne;  należy  przewidzieć  wykonanie  zasilenia  urządzeń
multimedialnych i instalacji ogólnego przeznaczenia
- ogrodzenie działki,
-  zagospodarowanie  terenu,  w  tym  „zielony  ogród”  wraz  z  uwzględnieniem  funkcji  mieszkalnej
przyległych budynków

Rozwiązania funkcjonalne ze względu na osoby niepełnosprawne:
- budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych na wszystkie kondygnacje,
- ciągi komunikacyjne dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

4.  Wstępne  założenia  do  układu  funkcjonalno-użytkowego  w  zakresie  wymaganych  przez
użytkownika instalacji:

1. Telefonicznej
wymagane  jest  aby  główna  krosownica  z  liniami  telefonicznymi  znajdowała  się  na
wydzielonym patch panelu z gniazdami RJ45, który powinien być zamontowany w szafie rack
w pomieszczeniu serwerowni.

2. Kontroli rejestracji czasu pracy
należy wykorzystać obecny system który jest wdrożony w budynkach Urzędu Miasta Płocka.

3. Kontroli dostępu KD, oraz system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
powinny być zintegrowane ze sobą, oraz umożliwiać zdalne powiadamianie i  administrację
systemami poprzez wewnętrzną sieć LAN Urzędu Miasta Płocka (współpraca z programami
SATEL  STAM2  PRO  (wszystkie  kody  ContaktID),  oraz  GUARDX).  Powinien  ponadto
współpracować z kartami wykorzystywanymi do systemu czasu pracy – 125 kHz. W kontrolę
dostępu  powinno  wyć  wyposażone  pomieszczenie  archiwum  i  serwerowni.  Czujki  ruchu



systemu  SSWiN  powinny  znajdować  się  w  każdym  pomieszczeniu  zawierającym  otwory
okienne,  bądź  drzwi  oraz  w  korytarzach.  W  pomieszczeniach  serwerowni  i  archiwum
wymagane są  czujki dualne (PIR + MW).

4. Sieci LAN
wymagane jest aby sieć była wykonana w kategorii 6. Pomieszczenia biurowe powinny być
wyposażone  w  liczbę  punków logicznych  odpowiadającej  liczbie  pracowników oraz  jeden
dodatkowy na każde pomieszczenie. Każdy taki punkt powinien składać się z następujących
elementów:
- 3 gniazda sieci LAN - rj45
- 3 gniazda z zasilaniem gwarantowanym 230V zabezpieczonych wkładką kluczykową
- 2 gniazda ze standardowym zasilaniem 230V.
Oprócz pomieszczeń biurowych dodatkowe punkty logiczne w systemie 2 x rj45, 1x zasilanie
gwarantowane  230V,  1x  zasilanie  standardowe  230V  wskazane  są  w:  
-pomieszczeniach  na  poddaszu  –  1  punkt
-  na  korytarzu  obok  obecnie  zamontowanego  czytnika  czasu  pracy  –  1  punkt
- Szatnia – punkt ochrony – 1 punkt.
Zakończenia sieci LAN oraz zasilania gwarantowanego powinny znajdować się w serwerowni.

5. Systemu monitoringu
wymagane jest aby system umożliwiał zdalną administrację poprzez sieć LAN Urzędu Miasta
Płocka w programie Pro Surveillance System – PSS lub Smart PSS. Kamery powinny być
wyposażone  w  IR,  matryce  minimum  2  Mpix.  
Kamery powinny obejmować kadrem obrys zewnętrzny budynku, korytarze, klatki schodowe,
wejścia do  budynku od wewnątrz, wejścia do archiwum oraz serwerowni oraz wydzielone
miejsca w pokojach do których dostęp będą mieli petenci.  

6. System sygnalizacji pożaru:
- Ochrona całkowita obiektu przez adresowany system sygnalizacji pożaru.
-  Systemy  gaszenia  zamontowany  przynajmniej  w  pomieszczeniach  serwerowni  oraz
archiwum

7. Klimatyzacja 
Wymagany jest montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach serwerowni oraz sali
ślubów.

8. Wymagane jest wydzielenie dodatkowego pomieszczenia z przeznaczeniem na serwerownie
o powierzchni minimum 6 m2. W serwerowni powinny się znajdować wyprowadzenia sieci
telefonicznej,  LAN,  zasilania  gwarantowanego.  Wyposażenie:  System  gaszenia  gazem,
klimatyzacja, UPS do podtrzymania zasilania gwarantowanego. 
Wymagane  jest  przeniesienie  istniejących  wyprowadzeń  znajdujących  się  w  obecnym
pomieszczeniu „serwerowni”do nowego pomieszczenia, 

5. Ilość i forma opracowania dokumentacji: 

Koncepcje będące przedmiotem zamówienia należy przedstawić w formie :
- opisowej
- graficznej
- elektronicznej

Część  opisową  opracowania  należy  wykonać  w  formie  papierowej  sporządzoną  w  dokumencie
tekstowym Microsoft  Office  na formacie A4, które należy trwale oprawić wraz z okładką  z tytułem
opracowania w sposób uniemożliwiający dekompletację w 4 egzemplarzach.

Część  graficzna  (kolorowa)  opracowania  winna  być  wykonana  w  4  egzemplarzach w  formie
papierowej w formacie min. A3 i dołączona do części opisowej tworzącej spójne opracowanie.

Część  graficzna  winna  obejmować  m.in.  zagospodarowanie  terenu,  wizualizacje  przestrzenne,
elewacje, rzuty wraz z rozplanowaniem funkcjonalno-użytkowym. 

Część  elektroniczna  koncepcji   powinna  obejmować  płytę  CD  lub  DVD  zawierającą  zapis



elektroniczny części  graficznej  (w wersji  kolorowej   w formacie PDF)  i  opisowej  sporządzoną w
dokumencie tekstowym Microsoft Office lub w formacie PDF w 2 egzemplarzach.

Wartość Kosztorysową Inwestycji (WKI) Wykonawca wykona jako osobne opracowanie na podstawie
wydawnictwa  wskaźników cenowych  wg  wydawnictwa  Sekocenbud  (według  aktualnych  na  dzień
oddania koncepcji   wskaźników cenowych )  publikowanego przez OWEOB „Promocja”  Sp. z o.o.
Warszawa i przedstawi w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej  (PDF).

Powyższa ilość egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy pozostawionych jednostkom uzgadniającym i
opiniującym.

6.  Dodatkowe wymogi:

-/  Wykonawca  w  terminie  do 15.09.2017r. przedłoży  do  akceptacji  Zamawiającego  wstępne
koncepcje  zagospodarowania  projektowanego  terenu,  koncepcje  funkcjonalno-użytkowe  budynku
wraz z rozbudową w min. 2 wersjach wraz ze wstępnymi kosztami inwestycji
-/ Wykonawca w terminie do 15.09.2017r.  do przedstawionych min. 2 wersji  wstępnych koncepcji
załączy wytyczne konserwatorskie uzyskane od Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz uzyskane
warunki  techniczne  przyłączenia  mediów  wraz  z  warunkami  przebudowy  istniejącej  stacji  trafo.
15/0,4kV   i  infrastruktury  elektroenergetycznej (kolidującej  z  projektowanym  zagospodarowaniem
działki) oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
-/ Zamawiający  dokona  wyboru  i  akceptacji  spośród  przedstawionych  koncepcji,  w  terminie  nie
dłuższym niż 30 dni od przedstawienia wstępnych koncepcji.
-/  uzyskanie  akceptacji  wstępnej  koncepcji  układu  funkcjonalno-użytkowego  wraz  z
zagospodarowaniem terenu i szacunkowymi kosztami realizacji zadania przez Zamawiającego jest
podstawą do przystąpienia do dalszych prac projektowych
-/ Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgadniania z Zamawiającym wstępnej koncepcji w

zakresie zagospodarowania terenu i opracowań budowlano-instalacyjnych. Uzyskane uzgodnienie
będzie podstawą do dalszej realizacji koncepcji.

-/ Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawiającego minimum  4 spotkań
roboczych z  Zamawiającym,  Użytkownikiem  i  Miejskim  Konserwatorem  Zabytków  na  etapie
sporządzania opracowania, w celu omówienia przyjętych rozwiązań projektowych, które muszą się
zakończyć  pisemnymi  protokołami  podpisanymi  przez  strony.  Protokół  uzgodnień  sporządza
Wykonawca.
-/  Wykonawca  będzie  informował  Zamawiającego  o  wystąpieniu  istotnych  problemów,  których

Wykonawca mimo dołożonej  należytej  staranności  nie  będzie  w stanie  rozwiązać we własnym
zakresie,  celem  niedopuszczenia  do  opóźnień.  Zamawiający  zastrzega  jednak,  że  nie  będzie
wykonywał  przez  Wykonawcę  działań,  do  których  Wykonawca  zobowiązał  się  na  podstawie
zawartej umowy.

-/  Koncepcja  powinna  być  wykonana  w   stopniu  dokładności  niezbędnym  do  sporządzenia  prac
projektowych  i  przygotowania  oferty  przez  wykonawcę.  Powinny  one  zawierać  rysunki  w  skali
uwzględniającej specyfikę prowadzonych robót wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą części
obiektu, rozwiązań i detali architektonicznych.

-/ Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, celem pozyskania informacji, które mogą
być konieczne do przygotowania oferty oraz do zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Zaleca
się także aby zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które
mogą być  konieczne do przygotowania  oferty  oraz  zawarcia  umowy i  wykonania  zamówienia.
Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

7. W koncepcji należy uwzględnić m.in.:

-  przeprowadzenie  niezbędnych  prac  konserwatorskich,  mających  na  celu  odtworzenie
ewentualnego  wystroju  malarskiego  obiektu  i  pierwotnej  kolorystyki  na  podstawie  wyników
przeprowadzonych badań konserwatorskich i architektonicznych z uwzględnieniem stolarki okiennej



oraz drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, elementów sztukatorskich, dekoracji malarskich i innych
stałych elementów wyposażenia
- remont elewacji
- remont, przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku
- adaptację poddasza nieużytkowego na użytkowy
- likwidację drewnianej klatki schodowej ( ze względu na niezgodność z przepisami technicznymi)
- zwiększenie powierzchni użytkowej poprzez rozbudowę budynku od strony północnej istniejącego
budynku
- dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych 
- konieczną rozbiórkę budynków gospodarczych i innych budynków zlokalizowanych na dz. nr 772
- zagospodarowanie terenu działki nr 772, 773/1 i 773/5 od strony dziedzińca w zakresie m.in. miejsc
postojowych, utwardzenia terenu, miejsc zielonych, stojaków na rowery, altanki do udzielania ślubów,
ogrodzenia, z uwzględnieniem funkcji mieszkalnej przylegających budynków
- rozdział kanalizacji ogólnospławnej
-  przebudowę istniejącej  stacji  trafo.  15/0,4kV  i  infrastruktury elektroenergetycznej (kolidującej  z
projektowanym zagospodarowaniem działki)

IV. Wykaz posiadanej dokumentacji:

• Inwentaryzacja budowlana Pałacu Ślubów – opracowana w marcu 2004r. 
• Dokumentacja historyczno-konserwatorska zabytkowej stolarki drzwiowej z Pałacu Ślubów w

Płocku – data opracowania 2012/2013r.
• Inwentaryzacja  elewacji  frontowej  Pałacu  Ślubów  opracowana  w  październiku  2015r.  W

zasobach  znajduje  się  wersja  elektroniczna   dokumentacji  zawierająca  oprócz  rysunków,
dokumentację  fotograficzną,  efekt  skaningu  laserowego  (chmurę  punktów)  oraz  model
wygenerowany w programie REVIT.

• Projekt budowlany modernizacji instalacji centralnego ogrzewania opracowany w 2004r.
• Ekspertyza  techniczna  dotycząca  oceny  stanu  technicznego  fundamentów  zabytkowego

budynku Pałacu Ślubów przy ul. Kolegialnej 9 w Płocku – opracowana w listopadzie 2014r.
• Dokumentacja opracowana w kwietniu 2017r. obejmująca:

-  Tom I  –  Dokumentacja  badań  konserwatorskich  –  odkrywkowych  i  stratygraficznych
tynków i stolarki w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Płocku przy ul. Kolegialnej 9
- Tom II - Szczegółowa kwerenda źródłowa, badania architektoniczne
- Tom III – Inwentaryzacja fotograficzna wnętrz budynku, inwentaryzacja stolarki okiennej i
drzwiowej
- Tom IV – Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa wnętrz budynku

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Dokumentację, będącą przedmiotem zamówienia, należy przekazać Zamawiającemu:

 do dnia 30.11.2017r.

Zwłoka  instytucji  opiniujących,  uzgadniających  oraz  wydających  decyzje  administracyjne  na
wykonanie  przypisanych  im  czynności,  może  być  podstawą  do  wydłużenia  terminu  realizacji
przedmiotu zamówienia o czas równy tej zwłoce.

VI. Osoba do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia:

Radosław Piekarz  tel. 24 367-16-67 pok. 229-B w godzinach pracy Urzędu



VII. Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia:

1. Załącznik Nr 1 – teren objęty opracowaniem
2. Załącznik Nr 2 - Dokumentacja opracowana w kwietniu 2017r. obejmująca:
- Tom I – Dokumentacja badań konserwatorskich – odkrywkowych i stratygraficznych tynków i stolarki
w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Płocku przy ul. Kolegialnej 9
- Tom II - Szczegółowa kwerenda źródłowa, badania architektoniczne
- Tom III – Inwentaryzacja fotograficzna wnętrz budynku, inwentaryzacja stolarki okiennej i drzwiowej
- Tom IV – Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa wnętrz budynku


