Adres obiektu budowlanego:
ul. Sudół 135 a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót:
Kod główny CPV:
45212310-2 Roboty budowlane w zakresie budowy wystawy
Zakres uzupełniający:
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
45453000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne w budynkach
79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
39154000-6 Sprzęt wystawowy
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45432110-5 Posadzki
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45262522-6 Roboty murarskie
45324000-4 Roboty tynkarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
30200000-1 Urządzenia komputerowe
32322000-6 Urządzenia multimedialne
39154000-6 Sprzęt wystawowy
39150000-8 Różne meble i wyposażenie
32417000-9 Sieci multimedialne
31611000-2 Zestawy instalacji elektrycznej
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
32321300-2 Materiały audiowizualne
48780000-9 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i
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zawartością
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
51000000-9 Usługi instalowania
79930000-2 Specjalne usługi projektowe
79822500-7 Usługi projektów graficznych
72212783-1 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zawartością
72212520-4 Usługi opracowywania oprogramowania aplikacyjnego
71314100-3 Usługi elektryczne
92110000-5 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi
92312000-1 Usługi artystyczne

Nazwa i adres Inwestora:
Muzeum Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Opracowanie:
DS STUDIO Damian Szulc, ul. Komuny Paryskiej 15d/6
63-400 Ostrów Wielkopolski
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Podstawa prawna opracowania:


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. 2015.0.1422 z późn. zm.) w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719 z pózn. zm.).



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030).



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)



Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2018 r., poz. 620 z pózn. zm.).



Rozporządzenie 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 (Dz. U. 2013 r. poz. 1129)



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966 z pózn. zm.).



Przepisy techniczno-budowlane dla budynków. Podstawy naukowo badawcze. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2008 r.



Zlecenie Inwestora: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim



Wytyczne i materiały przekazane przez Inwestora



Ustalenia podczas spotkań roboczych



Obowiązujące normy.
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1. Część opisowa
1.1.opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezbędnych prac polegających na
opracowaniu dokumentacji projektowej wystawy (projekt aranżacji wystawy i projekt
wykonawczy instalacji), z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, a także wykonanie
niezbędnych prac budowlanych związanych z wykonaniem i montażem elementów wystawy
stałej według zaproponowanego projektu w ramach rozbudowy Muzeum ArcheologicznoHistorycznego w Ostrowcu Świętokrzyskim: Muzeum Archeologiczne i Rezerwat
„Krzemionki”.
Adres Inwestycji: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Sporządzenie projektu wykonawczego w branżach: architektonicznej, scenograficznej,
elektrycznej, niskoprądowej (projekt zamienny istniejącej sieci elektrycznej i niskoprądowej
mający na celu dostosowanie istniejących instalacji elektrycznych do wymagań ekspozycji i
multimediów przy zachowaniu wykonanych już instalacji). Projekt modernizacji wentylacji
(projekt zamienny istniejącej wentylacji mający na celu dostosowanie istniejących instalacji
wentylacji do nowych wymagań ekspozycji i multimediów przy zachowaniu wykonanych już
instalacji). Projekt klimatyzacji dla pomieszczeń ekspozycji objętych zakresem opracowania.
Realizacja rozbudowy instalacji elektrycznych, niskoprądowych, wentylacji i
monitoringu dla pomieszczeń ekspozycji objętych zakresem opracowania. Realizacji instalacji
klimatyzacji dla pomieszczeń ekspozycji objętych zakresem opracowania.
Sporządzenie scenariusza wykonawczego eskpozycji – na podstawie Ramowej
koncepcji stałej wystawy w Krzemionkach stanowiącej załącznik nr 1.
Sporządzenie projektów wykonawczych kontentu multimedialnego, projektu grafik na
ekspozycji wraz z identyfikacją, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych.
Wytyczne do projektu wykonawczego i realizacji aranżacji zawarte zostały w Ramowej
koncepcji stałej wystawy w Krzemionkach i tabelach zawierających przedmiary elementów
technicznych. Zakres opracowań projektowych obejmuje całość stałej wystawy wraz z
niezbędnymi opracowaniami branżowymi oraz ze szczegółowym scenariuszem wystawy,
projektem identyfikacji wizualnej, projektem grafiki, opracowaniem zbiorów do celów
ekspozycji (także tłumaczenia i redakcja tekstów) .

1.1.1 Lokalizacja, istniejąca infrastruktura techniczna
Inwestycja realizowana będzie w Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu
Świętokrzyskim Sudół 135a.
Uzbrojenie terenu - sieci:
energetyczne, zasilanie realizowane przyłączem kablowym nn 80 kW z ograniczeniem
do 30 kW z uwagi na niewykorzystywanie pełnej mocy, wody z Gminnej sieci
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wodociągowej, kanalizacji – szambo, przyłącz teletechniczny – sieć kablowa naziemna
Orange, gazu – płynny LPG.
Obecnie istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna i umowa zawarta pomiędzy
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim PGE Dystrybucja,
zakup w grupie Powiatowej zapewnia dostawę energii elektrycznej do budynku.
Usługi zaopatrzenia w wodę realizowane są na podstawie umów zawartych pomiędzy
Gminną siecią wodociągową w Ostrowcu Świętokrzyskim a Muzeum HistorycznoArcheologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim. Odbiór ścieków – szambo. Ścieki
opadowe i roztopowe wchłaniane powierzchniowo.
Budynek usytuowany jest w otoczeniu rezerwatu przyrodniczego – lasu. Wraz z
budynkiem administracyjnym i kasami tworzy kompleks Muzeum HistorycznoArcheologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obsługa komunikacyjna budynku
realizowana jest z wykorzystaniem drogi gminnej.

1.1.2 Podstawowe funkcje projektowanej inwestycji
PREZENTACJA FENOMENU PRADZIEJOWYCH KOPALŃ KRZEMIENIA PASIASTEGO
PRZEZ PRYZMAT EPOKI NEOLITU W UJĘCIU REGIONALNYM I EUROPEJSKIM
ORGANIZACJA WYSTAWY:
Stała wystawa archeologiczna w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie
„Krzemionki” będzie składać się z kilku części, które razem mają zapoznać zwiedzającego
zarówno z samymi kopalniami krzemienia jak i czasami, w których one powstały.
Poszczególne części: wystawa główna w budynku muzeum, wystawa w pawilonie „Zenon”,
oraz wystawa w pawilonie „Stefan” będą kolejnymi odsłonami narracji poświęconej
Krzemionkom i będą się nawzajem uzupełniać. Odrębnym elementem będzie ekspozycja w
domku archeologów.
WYSTAWA GŁÓWNA W BUDYNKU MUZEUM
Wystawa zostanie podzielona na trzy podstawowe części. Pierwsza i najmniejsza
pełniła będzie funkcję wprowadzającą, dwie kolejne to główne działy ekspozycji.
Część 1. Prolog – wprowadzenie:
W pierwszej części wystawy, w specjalnie wydzielonej sali, zwiedzający zapoznają się
z epoką neolitu w szerszym, europejskim kontekście. W sposób zwięzły, za pomocą obrazów,
zdjęć, filmów i plansz przedstawiony zostanie rys epoki, a więc czym był neolit europejski i
jaka była jego geneza oraz uwarunkowania naturalne rozwoju społeczeństw neolitycznych
(klimat, fauna i flora, krajobraz, surowce). Rozwój cywilizacji na przestrzeni ostatnich
tysiącleci epoki kamienia zostanie pokazany poprzez prezentację sztandarowych zjawisk
dokonań człowieka w epoce, takich jak gospodarka, technika, kultura czy wynalazki. Aby widz
w pełni zrozumiał epokę, w tej części wystawy zostaną zaprezentowane stanowiska
archeologiczne, odkrycia czy zjawiska szeroko związane z epoką, takie jak Stonehenge
(funkcjonujące w powszechnej świadomości, choć już niekoniecznie wiązane z neolitem),
Catal Huyuk, osady palafitowe z przedgórza Alp, wczesnoneolityczne długie domy, kamienne
osady z Orkadów, świątynie na Malcie, czy znalezisko Oetzi’ego – Człowieka z Lodu. Ważne
jest, aby przedstawić neolit oraz eneolit europejski w kontekście tego, co w tym samym
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czasie ma miejsce w innych częściach świata, np. Stare Państwo w Egipcie (piramidy) czy
cywilizacja Sumerów w Mezopotamii (pismo klinowe). Istotnym elementem tej części
ekspozycji będzie interaktywna oś czasu z najważniejszymi symbolami epoki jako sposób na
dotarcie z wiedzą do różnych grup odbiorców.
Eksponaty: kopie sztandarowych zabytków związanych z neolitem i eneolitem
europejskim, w tym między innymi ceramiczną plastykę figuralną, narzędzia i przedmioty
będące wynikiem procesu metalurgii miedzi i wytwórczości soli, najciekawsze przykłady
ceramiki z różnych rejonów Europy, elementy techniki (koło jezdne, wóz z zaprzęgiem),
kontakty handlowe (na przykładzie znalezisk) itp.
Część 2. Życie codzienne w neolicie na ziemiach polskich i na zapleczu kopalń
krzemienia:
W głównej części wystawy zostaną zeprezentowane realia neolitu na ziemiach
polskich i na zapleczu kopalń krzemienia w Krzemionkach, a więc neolityzacja ziem polskich
(skąd przybyli krzemionkowscy górnicy?), osadnictwo w regionie (zaplecze dla rozwoju
górnictwa krzemienia nad Kamienną), pierwsi górnicy krzemionkowscy (kultura pucharów
lejkowatych), apogeum górnictwa w Krzemionkach (kultura amfor kulistych), epigoni
miejscowego górnictwa (kultura mierzanowicka).
Zamysłem jest chęć „przeprowadzenia” zwiedzającego poprzez całą epokę pokazując
mu najważniejsze dla tamtych czasów zjawiska. Dlatego też, na wystawie powinny znaleźć się
elementy dotyczące życia codziennego, gospodarki, techniki, ale także wierzeń i kultury
duchowej. Aby wystawa nie odbiegała od obowiązujących dziś standardów proponuje się
zaprezentować wszystkie ww. aspekty w formie scen z życia ludzi z epoki zrekonstruowane w
skali 1:1. Integralną cześć całej ekspozycji stanowiłyby dyskretnie wkomponowane w całość
gabloty z oryginalnymi zabytkami (zabytek stanowi podstawową treść, dla której tworzy się
muzea) oraz nowoczesne elementy przekazu (np. obrazy emitowane przez panele LCD,
rzutniki multimedialne itd.). Niezmiernie ważne będzie wykorzystanie wszystkich środków
działających na zmysły odwiedzającego, czyli światła, dźwięku, zapachu, czy też możliwości
dotknięcia danego przedmiotu.
Planowana ekspozycja byłaby oparta przede wszystkim na znaleziskach z rejonu
Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego, czyli zaplecza pradziejowych kopalń
krzemienia. Źródła lokalne nie zawsze jednak pozwalają na zaprojektowanie odpowiednich
rekonstrukcji. Dlatego też konieczne będzie posłużenie się wynikami badań na
środkowoeuropejskich stanowiskach odpowiadających chronologicznie i kulturowo
największemu rozkwitowi górnictwa krzemienia z okolic Krzemionek. Technicznie planowane
jest wykorzystanie zarówno przestrzeni wzdłuż ścian sali wystawowej, jak i środka
pomieszczenia. Wstępnie do ekspozycji zakwalifikowano następujące tematy:




Początki neolitu. Grupa pierwszych rolników przy pracy (ręczna uprawa roli).
Scena ma na celu pokazanie ogromnej zmiany jaka zaszła w momencie pojawienia się
na naszych ziemiach pierwszych rolników. Nomadyczny tryb życia zamieniono na osiadły
(pojawiają się trwałe osady), rozpoczęto uprawiać rolę. Z rejonu Krzemionek znane są
stanowiska pierwszych rolników (np. Szewna).
Neolit rozwinięty. Rzemiosła kultury pucharów lejkowatych – krzemieniarstwo (pracownia
krzemieniarska) i garncarstwo (warsztat garncarza).
W formie plastycznej zrekonstruowany będzie fragment osady ze stanowiskami
produkcyjnymi. Będzie to stanowisko krzemieniarza, jako przedstawiciela „przemysłu”
używającego surowca, na którym opierała się znaczna cześć ówczesnej gospodarki (produkcja
narzędzi i broni w sposób charakterystyczny tylko dla tego okresu) oraz garncarza. W tym
drugim przypadku pokazane będzie charakterystyczne dla neolitu upowszechnienie ceramiki
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naczyniowej, jako jeden z wyznaczników tzw. rewolucji neolitycznej.
Neolit rozwinięty. Użycie sprzężaju.
W neolicie dokonano wynalazku sprzężaju oraz wozu transportowego. Najstarsze na
świecie znalezisko przedstawiające właśnie ten wynalazek znamy właśnie z Polski (Bronocice),
natomiast z Ostrowca pochodzi symboliczny ryt na naczyniu, który badacze interpretują jako
przedstawienie wozu czterokołowego. Wozy zaprzęgane były w woły, choć
najprawdopodobniej udomowiono już konia. Kolejna scenka ma przedstawiać użycie właśnie
tego wynalazku i być powiązana ze zobrazowaniem innych wynalazków technicznych oraz
zagadnienia dystrybucji i wymiany towarów.
Późny neolit. Grupa pasterzy kultury amfor kulistych (wraz ze zwierzętami) oraz ich zwyczaje i
rytuały.
Wraz ze zmianami środowiska w późnym neolicie nastąpiła też zmiana gospodarki
stosowanej przez człowieka. Z gospodarki typowo rolniczej mieszkańcy regionu zaczęli
przechodzić na model pasterski. Za takich hodowców-pasterzy postrzegana jest nadal kultura
amfor kulistych, uważana też za twórców największych kopalń krzemionkowskich. Scena ma
przedstawiać grupę ludzi z tego okresu (późny neolit), zwierzęta ówcześnie hodowane oraz
obrzęd „składania darów ziemi” – ofiary ze zwierząt. Poruszone tu będzie także zagadnienie
wierzeń związanych z krzemieniem pasiastym oraz z przygotowaniem do zawodu górnika.
Wczesna epoka brązu. Grupa przedstawicieli kultury mierzanowickiej (rekonstrukcje strojów,
ozdób, uzbrojenia, etc.).
Na początku epoki brązu w regionie obserwuje się bardziej stabilne osadnictwo i
ponowne przejście do gospodarki rolniczo-hodowlanej. Widoczne jest to m.in. w zakładaniu
dużych cmentarzysk, a dzięki badaniom możliwe jest odtwarzanie wyglądu fizycznego i
ubioru ludności tzw. kultury mierzanowickiej. Kolejna scenka ma przedstawiać grupę tej
ludności podążającą na teren kopalń i/lub polowanie. Możliwe będzie tu pokazanie różnych,
b. ciekawych elementów stroju oraz zwrócenie uwagi na szersze wykorzystanie nowego
surowca – brązu.
Obrządek pogrzebowy. Rekonstrukcje grobów typowych dla ludów neolitycznych i
wczesnobrązowych.
Badania obrządku pogrzebowego przynoszą nam dużą porcję wiedzy na temat
sposobu postrzegania rzeczywistości przez człowieka pradziejowego. Odkrywanie grobów jest
też najbardziej „medialne” w archeologii. Dlatego też proponuje się zrekonstruować
fragment cmentarzyska z tamtej epoki, wraz z kośćmi ludzkimi i wyposażeniem. Ta „scena”
wymagałaby pokazania różnych form pochówków, które powstawały zarówno z użyciem
kamieni, drewna, jak i w formie jam ziemnych. Do celu rekonstrukcji mogą posłużyć
oczywiście odpowiednio dobrane fragmenty skał lub też oryginalne obstawy grobów
odkrywane podczas badań w regionie.
Eksponaty: zabytki związane z życiem codziennym i rzemiosłami w neolicie i wczesnej
epoce brązu, m.in.: garncarstwo (ceramika naczyniowa - prezentacja zróżnicowania
typologicznego naczyń począwszy od wczesnego neolitu po wczesną epokę brązu, ze
szczególnym uwzględnieniem ceramiki kultur pucharów lejkowatych, amfor kulistych i
mierzanowickiej); rolnictwo (przedmioty związane z uprawą ziemi i produkcją pożywienia motyki kamienne, kamienie żarnowe, rozcieracze); hodowla (np. plastyka zoomorficzna);
obróbka krzemienia (narzędzia krzemienne - siekiery i dłuta, półwytwory narzędzi, odpadki
produkcyjne i in.); obróbka kości i rogu (dłuta i szydła kościane); tkactwo (ciężarki tkackie,
przęśliki).
Źródła pozyskania eksponatów: zbiory własne, długoterminowe wypożyczenia. W
celu wyposażenia poszczególnych scen z modelami należy wykonać odpowiednią ilość kopii
zabytków.
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Część 3. Od surowca do kopalni:
Kolejna część ekspozycji zapozna zwiedzającego z pradziejowym górnictwem
krzemienia i będzie stanowić wprowadzenie do zwiedzania podziemnej trasy turystycznej.
Dotyczyć będzie zarówno samej kopaliny, którą wydobywano w pradziejowych wyrobiskach,
jak i samych kopalń.
krzemień pasiasty – w części tej znajdą się informacje o genezie i geologii tego wyjątkowego
surowca; zaprezentowane zostaną hipotezy dotyczące powstawania konkrecji krzemiennych
w okresie późnej jury (multimedialna rekonstrukcja dna jurajskiego morza oraz życia w nim
przedstawiona na wielkoformatowym monitorze, w formie mappingu lub „kapsuły czasu”
przenoszącej o 150 mln lat wstecz)
wydobycie – prezentacja organizacji pracy w kopalni, eksploatacji, obróbki i dystrybucji
krzemienia poprzez multimedialne rekonstrukcje w postaci krótkich filmów oraz
rekonstrukcje rzeczywiste zabytków, które się nie zachowały (głownie drewnianych oraz z
innych materiałów organicznych) w kontekście oryginalnych zabytków umieszczonych w
specjalnie zaprojektowanych gablotach (np. imitujących fragmenty wyrobisk górniczych)
kulminacyjnym elementem zwiedzania tej części wystawy będzie model szybu (przekrój)
kopalni neolitycznej w skali 1:1, z widoczną obudową górniczą, profilami skalnymi,
podszybiem i fragmentami wyrobisk oraz realistycznie zrekonstruowanymi modelami
górników „uchwyconych” w różnych momentach pracy (np. zjazd do kopalni, załadunek i
transport urobku itp.). Przy wykorzystaniu największej, północnej ściany sali wystawowej
będzie można osiągnąć wysokość przekraczającą 5 m. Szyb jest jedynym elementem kopalni,
który nie jest prezentowany na trasie podziemnej, będzie więc stanowił ważne uzupełnienie
przedstawienia Krzemionek jako całości. Powinien również stanowić robiący wrażenie
„mocny akcent” zachęcający do wyruszenia na dalszą trasę zwiedzania.
Eksponaty na wystawę: próbki różnych surowców krzemiennych, fragm. krzemienia
pochodzące z różnych etapów produkcji narzędzi – świadectwo działań i umiejętności
człowieka pradziejowego; narzędzia służące do wydobywania i obróbki krzemienia oraz ich
rekonstrukcje do celów inscenizacji modelowych (ze skał krystalicznych, krzemienia, poroża,
drewna) – zbiory własne oraz zamówione rekonstrukcje.
WYSTAWA W SZYBIE „ZENON”
Wystawa w szybie „Zenon” będzie stanowić kontynuacje narracji prezentowanej
przez przewodnika podczas drogi między budynkiem muzeum, kopalnią nr 6 i pomostem
widokowym. W pawilonie „Zenon” przewidziana jest ekspozycja poświęcona całemu
regionowi wydobycia krzemienia jaki funkcjonował na północ od Gór Świętokrzyskich pod
koniec epoki kamienia i w epoce brązu („Prahistoryczne Zagłębie Krzemienionośne”):
Kopalnie w Krzemionkach nie są jedynymi kopalniami w regionie, stąd ważne jest aby
zwiedzającym przybliżyć inne miejsca prahistorycznej eksploatacji krzemieni („Borownia”,
Ożarów, Świeciechów, Wierzbica itp.), jak również inne, lokalne rodzaje surowców (krzemień
czekoladowy, ożarowski, świeciechowski, itp.)
Pole eksploatacyjne w Krzemionkach. Jedną z największych wartości Krzemionek jest
doskonale zachowany krajobraz pogórniczy pola eksploatacyjnego. Zwiedzający zapoznają się
z jego wielkością, rzeźbą, liczba kopalń, warunkami geologicznymi a także dotychczasowymi
zniszczeniami i aktualnymi zagrożeniami.
Proponowany jest sposób prezentacji powyższych treści na wystawie w formie
planszach. Obok nich należy przewidzieć możliwość umieszczenia zabytków lub ich kopii oraz
próbek różnych surowców krzemiennych. Uzupełnieniem ekspozycji w pawilonie „Zenon”
będą rozmieszczone w kilku punktach niskie kubiki z okazami konkrecji krzemienia
pasiastego, których zwiedzający będą mogli dotknąć.
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WYSTAWA W SZYBIE „STEFAN”
Pawilon z szybem „Stefan” stanowi wyjście z podziemnej trasy turystycznej, tutaj też
przewidziana jest ostatnia część wystawy. Tematyka wystawy będzie bezpośrednią
kontynuacją ekspozycji w podziemnej trasie turystycznej, gdzie zwiedzający zapoznawali się z
„żywym” zabytkiem i oglądali miejsca, które nie zmieniły się od pięciu tysiącleci. Pawilon
„Stefan” stanie się miejscem, gdzie odwiedzający będzie mógł zobaczyć to co działo się na
powierzchni kopalń w czasach kiedy pracowały.
Po zakończeniu zwiedzania zwiedzający będą mogli obejrzeć niewielką wystawę
poświęconą odkrywcy kopalń J. Samsonowiczowi oraz jej badaczom. Podobnie jak w
przypadku „Zenona” treść tej wystawy prezentowana będzie na planszach. Po obejrzeniu
wystawy turyści udają się z przewodnikiem w kierunku rekonstrukcji wioski i budynku
muzeum. Wystawa wykonana w postaci plansz z nadrukiem grafiki mocowanych do ściany.
Dodatkowym elementem będzie wielkoformatowa grafika prezentująca plany kopalni.
Nowa wystawa Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki” będzie
rozszerzeniem dotychczas istniejącej ekspozycji. Wystawa będzie działała w płaszczyźnie
edukacyjnej i popularno-naukowej.
Główne zadania wystawy:
• wprowadzenie do epoki neolitu (zestawienie chronologiczne epok archeologicznych paleolit, mezolit, neolit);
• lokalizacja zabytków górnictwa prehistorycznego w rejonie Krzemionek Opatowskich;
• rozwój narzędzi;
• neolityczna rewolucja techniczna i jej wpływ na rozwój cywilizacji aż do współczesności;
• zagadnienia związane z materią krzemienia (geneza powstania, klasyfikacja, właściwości);
• górnictwo krzemienia (lokalizacja kopalń w Polsce i Europie, geologia złoża, techniki
wydobycia i obróbki);
• charakterystyka i losy kultur pradziejowych - neolit i wczesna epoka brązu (kultura
pucharów lejkowatych, kultura amfor kulistych).

1.1.2.1 Technologia wystawy.
Aby odejść od standardowego charakteru muzeum, planowana jest częściowa cyfryzacja
wystaw, ale bez rezygnacji z klasycznych sposobów wizualizacji muzealnych. Wybrane
elementy

muzeum

będą

odbierane

przy

wykorzystaniu

nowoczesnych

technik

multimedialnych (patrz niżej).

Monitory dotykowe.
Istotnym składnikiem będzie przygotowanie treści interaktywnych na profesjonalnych
monitorach dotykowych, które gwarantują bezusterkową pracę 24/7 przez 365 dni w roku.
Każdy ekran dotykowy, będzie sterował treścią wyświetlaną na ekranie docelowym o
typowym dla takich celów rozmiarze 40’’.
W dolnej części ekranu dotykowego będzie wyświetlany pasek z miniaturami grafik, a każdy
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użytkownik poprzez dotyk „ikony wysunięcia” interesującej go treści będzie mógł wywołać ją
na pełny ekran. Niektóre elementy graficzne będzie można powiększyć lub nimi obracać w
zależności od ich rodzaju. W przypadku galerii (np. slajdy) z prawej strony zostanie
wyświetlony pasek wyboru tejże galerii, z której można będzie wywołać na pełnym ekranie
żądane treści. Po wyborze powiększony obiekt wyświetli się równocześnie na ekranie i będzie
podświetlony w obrębie paska wyboru galerii. Niektóre treści (w zależności od dostarczonych
lub dodatkowo zleconych materiałów) można będzie przedstawić w postaci rotowanych
animacji QTVR (z angielskiego: Quick Time Virtual Reality), które mogą być atrakcyjnym,
wirtualnym uzupełnieniem ekspozycji. Każdy pokaz QTVR będzie zapętlony. Elementy te będą
sterowane z panelu dotykowego. Całość będzie zarządzana poprzez interfejs dotykowy.

Projekcje wielkoformatowe.
Technika projekcji i wyświetlania obrazu musi być bezpieczna dla zdrowia i cechować się
brakiem rywalizacji dwuocznej.
Technologia nie może wprowadzać zakłóceń w odbiorze obrazu. Nie może wywoływać
zjawiska rywalizacji dwuocznej.
Cyfrowe Kioski informacyjne.
Kioski będą zarówno punktem informacyjnym o samym muzeum, jak i elementem
rozszerzenia wystaw. Planuje się ustawienie kilku takich kiosków (4-6, w zależności od ceny)
w różnych punktach muzeum. Zawartość kiosków będzie można dowolnie rozszerzać.
Zamieszczone informacje mają:
• zapewnić wymagającym turystom rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy na wybrane tematy;
• zachęcić do dalszego zwiedzania i kolejnych odwiedzin;
• zawierać elementy interaktywne i rozrywkowe;
• zawierać zeskanowane oryginalne artykuły naukowe dotyczące omawianych zagadnień;
• zawierać informacje o aktywności naukowej pracowników obiektu (artykuły, postery,
referaty itp.);
• informować o imprezach sezonowych i okolicznościowych;
• sprawować rolę nowoczesnego sposobu reklamowania muzeum.

1.1.3 Parametry określające wielkość obiektu i zakres robót
Projektowana inwestycja obejmuje budowę wystawy stałej, w ramach
realizowanego projektu pn. „Zwiększenie dostępności do Muzeum HistorycznoArcheologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury
Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”
zlokalizowanej w części budynku Muzeum na parterze wskazanej w dalszej części
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opracowania.
W ramach inwestycji wykonane zostaną roboty budowlane remontowe,
wykończeniowe i instalacyjne, prace z zakresu aranżacji wnętrz, instalacje sanitarne w
zakresie wentylacji, instalacje elektryczne, teletechniczne, dostarczone i
zainstalowane zostanie wyposażenie oraz oprogramowanie.

Zestawienie powierzchni oraz nazw pomieszczeń objętych zakresem opracowania:
Parter
1. Strefa wejścia na ekspozycję – rekonstrukcja chaty - prolog
2. Strefa aneksów tematycznych
3. Strefa wnętrza kopalni

57,30m2
256,20m2
70,84m2

Łącznie powierzchnia ekspozycji objęta zakresem opracowania: 384,34m 2
Wysokość pomieszczeń: od 4 m do 7 m wysokości
PRACE PROJEKTOWE:
Zakres prac projektowych podstawowych:
- opracowanie projektu wykonawczego wystawy w branżach:
 Architektura,
 Projekt elementów i aneksów rekonstrukcyjnych na podstawie scenariusza, wytycznych i
ikonografii,
 Adaptacja akustyczna pomieszczeń wystawienniczych,
 Zabudowy i gabloty wystawiennicze,
 Instalacje elektryczne - przy zachowaniu wykonanych już instalacji,
 Projekt rozbudowy instalacji wentylacji na potrzeby projektowanej ekspozycji,
 Projekt instalacji klimatyzacji na potrzeby projektowanej ekspozycji,
 Projekt rozbudowy instalacji CCTV na potrzeby projektowanej ekspozycji,
 Instalacje nagłośnienia strefowego ekspozycji ,
 Instalacje multimedialne i interaktywne - przy zachowaniu wykonanych już instalacji.
Inne prace projektowe:
 Wykonawczy projekt identyfikacji wizualnej,
 Wykonawczy projekt grafiki,
 Produkcja wsadu multimedialnego w oparciu o scenariusz multimedialny ,
 Opracowanie zbiorów do celów stałej ekspozycji,
 Wykonawczy scenariusz stałej ekspozycji,
 Wykonawczy scenariusza multimediów ekspozycji,
 Tłumaczenia i redagowanie tekstów.
ZAKRES ROBÓT ARANŻACYJNYCH, BUDOWLANYCH, GRAFICZNYCH, W ZAKRESIE URZĄDZEŃ
MULTIMEDIALNYCH I INSTALACYJNYCH:
- dostosowanie instalacji wentylacji do potrzeb ekspozycji,
- dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb ekspozycji,
- wykonanie instalacji klimatyzacji na potrzeby ekspozycji,,
- dostosowanie instalacji niskoprądowych do potrzeb ekspozycji
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- dostosowanie i rozbudowanie istniejącej instalacji CCTV do potrzeb ekspozycji,
- wykonanie powierzchni graficznych w lekkiej konstrukcji aluminiowej, obkładanych płytą
MDF lub PVC,
- wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych na potrzeby ekspozycji,
- wykonanie instalacji nagłośnienia strefowego wraz z dostawa i montażem urządzeń systemu
i oprogramowania,
- wykonanie elementów identyfikacji wizualnej,
- wykonanie przestrzeni rekonstrukcyjnych,
- wykonanie i montaż gablot ,
- wykonanie elementów wyposażenia ekspozycji w tym replik zabytków - eksponatów,
- wykonanie instalacji multimedialnych oraz zakup i montaż urządzeń i oprogramowania,
- wykonanie instalacji elektrycznych do oświetlenia ekspozycyjnego wraz z dostawa i
montażem opraw oświetleniowych,
- wydruki graficzne wraz z montażem.
W ramach realizacji Wykonawca wykona: projekt, zakup, dostawę, zainstalowanie i
uruchomienie sprzętu, urządzeń, systemów AV i IT oraz niezbędnego oprogramowania.
Wykonawca jest również zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu związanego z obsługą
zainstalowanych urządzeń, systemów oraz przypisanego im oprogramowania.

1.1.4 Grupy, klasy, kategorie robót
Określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.)
Kod główny CPV:
45212310-2 Roboty budowlane w zakresie budowy wystawy
Zakres uzupełniający:
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
45453000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne w budynkach
79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
39154000-6 Sprzęt wystawowy
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45432110-5 Posadzki
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45262522-6 Roboty murarskie
45324000-4 Roboty tynkarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
30200000-1 Urządzenia komputerowe
32322000-6 Urządzenia multimedialne
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39154000-6 Sprzęt wystawowy
39150000-8 Różne meble i wyposażenie
32417000-9 Sieci multimedialne
31611000-2 Zestawy instalacji elektrycznej
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
32321300-2 Materiały audiowizualne
48780000-9 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i
zawartością
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
51000000-9 Usługi instalowania
79930000-2 Specjalne usługi projektowe
79822500-7 Usługi projektów graficznych
72212783-1 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zawartością
72212520-4 Usługi opracowywania oprogramowania aplikacyjnego
71314100-3 Usługi elektryczne
92110000-5 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi
92312000-1 Usługi artystyczne

1.1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
„Projekt wykonawczy i realizacja aranżacji ekspozycji wystaw stałych w ramach
rozbudowy Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Ostrowcu Świętokrzyskim:
Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki”.
Adres Inwestycji: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Głównym zadaniem jest sporządzenie
projektu wykonawczego oraz zrealizowanie stałej ekspozycji muzealnej.
1.1.5.1 Inwestor i docelowy Użytkownik
Inwestorem i docelowym użytkownikiem powstałej inwestycji będzie Muzeum HistorycznoArcheologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

1.1.5.2 Uwarunkowania prawne
Właścicielem budynku jest Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Sudół 135a.
Inwestorem w projektowanej inwestycji będzie Muzeum Historyczno-Archeologiczne w
Ostrowcu Świętokrzyskim – podmiot posiadający prawo do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane.

1.1.5.3 Uwarunkowania lokalizacyjne, kontekst urbanistyczny, uwarunkowania kulturowe i
konserwatorskie, uwarunkowania architektoniczno-budowlane

16 | S t r o n a

Budynek usytuowany jest w otoczeniu rezerwatu przyrodniczego – lasu. Wraz z
budynkiem administracyjnym i kasami tworzy kompleks Muzeum Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obsługa komunikacyjna budynku realizowana jest z
wykorzystaniem drogi gminnej.
Budynek wybudowany został w latach 2010/2011 wg projektu firmy Archiplast –
Pracowania Projektowa Jacek Szczutowski z siedzibą w Bydgoszczy.
Budynek o nieregularnym kształcie w układzie ortogonalnym. Jednokondygnacyjny z
dachem wielospadowym. W części budynku znajduje się poddasze użytkowe. Budynek
Muzeum jest połączony z budynkiem administracyjnym łącznikiem. W budynku oprócz części
ekspozycyjnej znajdują się węzły sanitarne, magazyny oraz centrum informacji turystycznej.
Cześć ekspozycyjna jest zlokalizowana w centralnej części budynku.
Dla terenu wyznaczonego dla inwestycji nie uchwalono obowiązującego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego – budynek został wzniesiony na podstawie
wydanych warunków zabudowy z dnia 12.04.2010 r.
Budynek posadowiony jest na żelbetowych ławach i stopach fundamentowych. Układ
konstrukcji ścian budynku: słupowy. Ściany: układ nośny słupowo-ryglowy, ściany: z betonu
komórkowego, grubość murów: 24 cm. Część konstrukcji nośnej budynku stanowią słupy
stalowe.
Dach budynku: konstrukcja stalowa - kratownica, pokrycie dachu: gont bitumiczny z
obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi z blachy ocynkowanej.
Ściany działowe z betonu komórkowy gr. 12 cm lub w lekkiej konstrukcji z obłożeniem
z płyt gipsowo-kartonowych, szpachlowane. Ściany murowane wykończone tynkami
cementowo-wapiennymi. Ściany zewnętrzne wykończone okładziną kamienną.
Wejście główne do budynku od strony południowo-zachodniej. Stolarka okienna
drewniana, okna ze szprosami, w kolorze brązowym. Drzwi do poszczególnych pomieszczeń
drewniane, płycinowe, malowane o wymiarach najczęściej 200/240 cm.
Ściany pomieszczeń, korytarze – pomalowane farba emulsyjną białą. W sanitariatach
ściany wyłożone glazurą, posadzki gresem. Na posadzkach w większości pomieszczeń części
ekspozycyjnej podłoga betonowa.
Rozdzielnia główna prądu i główny wyłącznik prądu zlokalizowane są na parterze.
Wykonawca na etapie sporządzenia projektu zobowiązany jest dostosować się do
standardów dostępności miejsc publicznych dla osób niepełnosprawnych wg Zarządzenia
Miasta Poznania (zarządzenie nr 817/2018/P).
1.1.5.4 Uwarunkowania klimatyczne
strefa klimatyczna wg PN-EN 12831: III (projektowana temperatura zewnętrzna – 20 st. C,
średnia roczna temperatura zewnętrzna: 7,6 st C.)
strefa obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: III
strefa obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4: 2005: 1
17 | S t r o n a

1.1.5.5 Uwarunkowania środowiskowe
Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów ws przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko projektowane zamierzenie inwestycyjne nie
jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, lub dla których
obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Projekt nie wywrze istotnego negatywnego oddziaływania na najbliższe obszary Natura 2000.
Obszar inwestycji nie wchodzi w skład parku narodowego ani rezerwatu przyrody. Teren
realizacji inwestycji zlokalizowany jest poza obiektami i obszarami podlegającymi ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz.
880 z późn. zm.).
Projekt realizowany będzie w terenie zurbanizowanym i przekształconym antropogenicznie –
Bi: tereny zabudowane.
Zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podczas realizacji inwestycji i
eksploatacji obiektu należy wydzielić miejsca z pojemnikami na odpady i w ramach
możliwości prowadzić selektywne gromadzenie odpadów. Obowiązuje bezwarunkowy zakaz
zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby. Obowiązuje bezwzględny zakaz
gromadzenia materiałów niebezpiecznych.
Budowa infrastruktury kultury oraz jej późniejsza eksploatacja nie będą wiązały się ze
znaczącym oddziaływaniem na środowisko. Ewentualne negatywne oddziaływanie na
środowisko może mieć charakter lokalny, krótkotrwały i odwracalny.
Podczas prowadzenia robót budowlanych przewiduje się wystąpienie typowych obciążeń
środowiska wynikających z przebiegu robót:



praca sprzętu: emisja gazów spalinowych i hałasu, pylenie,
transport samochodowy – emisja gazów spalinowych i hałasu, pylenie.

Źródłem emisji substancji do powietrza będą spaliny samochodów ciężarowych dostawczych.
Uciążliwości i zagrożenia występujące podczas budowy mają charakter przejściowy ze
względu na skończony okres trwania budowy.
Odpowiednia organizacja prac budowlanych zapewni minimalizacje wszystkich zagrożeń
związanych z fazą realizacji przedsięwzięcia.
Zastosowane zostaną rozwiązania chroniące środowisko podczas realizacji inwestycji, które
zapewnią, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości
środowiska poza granicami teren, np.: osłony przeciwhałasowe, wentylacja, elektrofiltry,
instalacje do odsiarczania i odazotowania spalin, separatory, osadniki, hermetyzacja obiektu jeśli urządzenia, instalacje czy technologia, które zostaną zastosowane (wskazane w
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projekcie) może spowodować ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko (w przypadku
hałasu, zanieczyszczeń powietrza).

1.1.5.6 Media

W przestrzeni objętych zakresem opracowania występują następujące sieci:








sieć energetyczna i niskoprądowa
instalację p.poż.
instalacja wodno-kanalizacyjna
instalacja C.O.
instalację nadzoru telewizji CCTV
instalacje gazowe
oświetlenie bytowe, ekspozycyjne i ewakuacyjne

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej na przyszłym placu robót celem
zapoznania się z obiektem.
1.1.6 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
1.1.6.1 Liczba i rodzaje instalacji
W budynku są instalacje: elektryczna, teletechniczna, wody, kanalizacji,
hydrantowa, c.o., gazowa. Instalacje elektryczne i teletechniczne prowadzone są zarówno
natynkowo, jak i podtynkowo. Instalacje sanitarne prowadzone są natynkowo i podtynkowo.
Instalacje sanitarne prowadzone są w rurach stalowych lub żeliwnych różnych przekrojów.
Odpowietrzenie
instalacji
kanalizacyjnych:
za
pośrednictwem
pionów
wyprowadzonych ponad dach. Węzły sanitarne zlokalizowany przy głównych holu
wejściowym w sąsiedztwie pomieszczeń ekspozycyjnych. Wentylacja: mechaniczna –
instalacje grzewczo-wentylacyjne.
Budynek wyposażony jest w instalację hydrantową: 4 hydranty 25mm.

1.1.6.2 Właściwości funkcjonalno-użytkowe
Projektowana ekspozycja znajduje się w centralnej części budynku. Wejście na
ekspozycję będzie się odbywać od strony holu wejściowego. Z holu wejściowego jest również
dostęp do węzłów sanitarnych. Ekspozycja będzie się składać z trzech części: 1. Strefa wejścia
na ekspozycję – rekonstrukcja chaty - prolog o powierzchni 57,30m2, 2. Strefa aneksów
tematycznych o powierzchni 256,20m2, 3. Strefa wnętrza kopalni o powierzchni 70,84m2.
Układ wystawy.
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Wystawa będzie zwiedzana pieszo. Przy poszczególnych stanowiskach wystawy
głównej zostanie zainstalowany Automatyczny Przewodnik Cyfrowy (APC), który będzie
zaskakiwał odbiorców swoim zachowaniem. Dodatkowo ruch gości będzie sterowany
informacjami tekstowymi i sygnalizacją świetlną (opcjonalnie). Sygnalizacja świetlna może
zostać zainstalowana na wystawie głównej przy użyciu diod LED, które mogą zostać
zamontowane w/przy podłodze. Układ zwiedzania jest wymuszony liniowo, co przy
zachowaniu numeracji lub kierowaniu się znakami nawigacyjnymi (strzałki, sygnały
dźwiękowe i świetlne) oraz poleceniami przewodnika cyfrowego jednoznacznie pokieruje
widza do końca wystawy. Układ stanowisk odnosi się do zagadnień i nie jest chronologiczny,
co jest celowym zamierzeniem twórców wystawy. Taki układ wynika to z tego, że szlaki
rozwoju człowieka są pełne odnóg np. neolit w różnych częściach świata nie rozpoczynał się i
nie kończył w tym samym czasie.

Automatyczny Przewodnik Cyfrowy (APC).
Sprzęt audio stanowić będą głośniki strefowe, elektroakustyczne, a więc bezpieczne
dla zdrowia człowieka i zintegrowane z każdym stanowiskiem. Cały system zawiadujący
wystawą będzie prosty, ale jednocześnie bardzo praktyczny i nowoczesny. Podstawowym
jego elementem będą zapętlone klipy audio przypisane do danej strefy.

System będzie inteligentny, reagujący na obecność widza przy danym stanowisku. Za
każdym razem APC będzie elementem dyscyplinowania zwiedzających. Kiedy użytkownik lub
grupa znajdą się przy danym stanowisku - w tak zwanej strefie aktywnej, w jej obrębie
zostanie uruchomiony przekaz, głośny dla odbiorców tej jednej strefy. Odbiorcy strefy
sąsiedniej będą głównie słyszeli przekazy audio z własnej strefy i mocno osłabiony dźwięk ze
strefy sąsiedniej, który nie będzie wpływał na komfort przekazu. W ten sposób zwiedzający
nie będą sobie przeszkadzali nawzajem, a muzeum nie zamieni się w salę z kakofonią.
Dodatkowo każda ze stref aktywnych dźwiękowo zostanie wyłączona po wyjściu użytkownika
lub grupy z danej strefy.

Po wybrzmieniu treści danej sceny - czyli po zakończeniu narracji, APC zrobi pauzę
odpowiedniej długości (zostanie to wyregulowane podczas testów), dając użytkownikom
możliwość przyjrzenia się scenie, po czym odbiorca zostanie poproszony o przejście dalej. W
ten sposób każda ze stref będzie tworzyła punkty ścieżki edukacyjnej, które złożą się na
elementy APC. Zastosowane zostaną player’y audio, które posiadają funkcje automatycznego
przewijania do początku klipu dźwiękowego. Zabieg ten umożliwi zresetowanie przekazu
audio w strefie aktywnej, tak aby po wcześniejszym wyjściu turysty z danej ekspozycji
następna osoba zastała miejsce przygotowane do pracy, a przekaz audio został wyjustowany
do stanu początkowego.

Czujniki będą ważnym elementem sterującym muzeum. Kiedy przy ekspozycji nie
będzie nikogo system wyłączy się, obniżając koszty eksploatacji oraz szum akustyczny tła
muzeum. Jednocześnie plik przestanie się zapętlać. Po pojawieniu się widza w strefie
aktywnej system APC natychmiast podejmie pracę i klip audio będzie zapętlony tak długo, jak
długo widz pozostanie na ekspozycji lub kolejni dochodzący nowi widzowie będą znajdować
się w obrębie aktywnej strefy APC. System zostanie wykorzystany jako „drogowskaz
dźwiękowy”.
20 | S t r o n a

Charakterystyka stref audio.
W każdym stanowisku planuje się zainstalowanie głośników nagłośnienia
miejscowego tak, aby objęły swoim działaniem pole 3x3 m - lub większe w zależności od
potrzeby - zwane dalej polem aktywnym. Hałas dźwięków odbitych zmiesza się z akustyką tła,
która nie powinna przekroczyć 15 decybeli.

Każde z pól aktywnych będzie tworzyło soniczną wyspę sparowaną z daną ekspozycją
na wystawie. Kiedy turysta znajdzie się w obrębie takiej strefy będzie mógł odbierać
dedykowany dla niej przekaz dźwiękowy, jednocześnie nie słysząc wyraźnie dźwięków
dobiegających ze stref sąsiednich. Każda ze stref składać się będzie z głośników,
wzmacniacza, czujnika ruchu oraz player’a odtwarzającego daną ścieżkę audio. System
głośników nagłośnienia miejscowego ma odtwarzać dźwięk głównie tam gdzie ma być
słyszany. Moc nagłośnienia w każdej ze stref zostanie wyregulowana podczas testów.
Chropowata nierówna nawierzchnia ścieżki spacerowej oraz załomy i wysokie postrzępione
elementy scenografii i ekspozycji (np. krzewy, drzewa, budynki, pagórki itp.) będą dodatkowo
tłumiły niepożądane dźwięki dochodzące z sąsiednich stref.

Ścieżka edukacyjna i strefy aktywne.
Trasa zwiedzania i obrys stref aktywnych zostaną oznaczone na podłodze. Jeżeli
uczestnik zechce pozostać w strefie danej ekspozycji dłużej albo odsłuchać przekaz jeszcze
raz, system będzie powtarzał ten sam klip w zapętleniu dopóki ostatni widz nie opuści strefy
aktywnej.

Elementy agresywne.
Na wystawie nie przewiduje się elementów agresywnych i takich, w których byłoby
widać wyraźnie rozlew krwi. Wystawa obejmuje jednak swoim scenariuszem elementy grozy
(np. groby, szkielety, mumie), ale będą one przedstawione w dyskretny sposób. Sceny grozy
zostaną przedstawione tak, aby były czytelne raczej dla starszych uczestników na zasadzie co stało się dalej. Przykładem może być scena z myśliwymi, gdzie oprawianie zabitego
zwierzęcia będzie elementem domyślnym. W wystawie mogą pojawić się sceny prezentujące
nagość człowieka, ale nie zostaną one przedstawione w nachalny sposób lub w pozach
mogących spowodować urażenie czyjejś wrażliwości.
Wersje językowe.
Podstawą komunikowania się z turystami będzie język polski. W przyszłości
proponuje się wykonanie audio przewodnika z angielską wersją językową.
Odbiorca.
Warstwa przekazu edukacyjnego będzie dostosowana do widzów w wieku powyżej
siedmiu lat i o każdych zainteresowaniach. Nowa wystawa będzie miejscem o charakterze
edukacyjnym i popularno-naukowym.
A. Odbiorca indywidualny.
W weekendy oraz w czasie wakacji ruch zwiedzających będzie zdominowany przez
rodziny z dziećmi. Warstwa narracyjna zostanie tak skonstruowana, aby odnosiła się nie tylko
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do odbiorcy w jednakowym wieku (klasa), ale także do obiorców o wymieszanym przedziale
wiekowym znajdujących się przy ekspozycji w tym samym czasie, np. typowa rodzina
dwupokoleniowa.
B. Grupy szkolne.
W czasie roku szkolnego dominującą grupą zwiedzających będą grupy szkolne. Będzie
także istniała możliwość zamawiania lekcji muzealnych oraz przewodnika zatrudnionego na
miejscu. Wystawa zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz
dedykowane oprogramowanie, które umożliwi przeprowadzanie lekcji w atrakcyjny sposób.
Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w lekcji swoich marzeń z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Jednocześnie obsługa tego miejsca będzie bardzo
łatwa, tak aby odbiorca bez specjalnego wysiłku i po jednorazowym pobycie był w stanie
przyswoić samodzielnie treści. Cele zajęć:
• zdobycie wiedzy przy użyciu nowoczesnych metod cyfrowych i tradycyjnych analogowych;
• podniesienie kwalifikacji i autorytetu nauczyciela;
• zagwarantowanie pewności uzyskanych rezultatów edukacyjnych;
• nawiązanie do zagadnień z podstawy programowej w szkołach podstawowych i średnich
oraz programu studiów wybranych kierunków (archeologia, historia, geologia, paleontologia,
biologia, geografia);
• powtarzalność wykonywanych czynności;
• chęć powrotu w to miejsce z inną grupą.
C. Grupy specjalne i małe dzieci.
Grupy specjalne i dzieci w wieku przedszkolnym powinny być obsługiwane przez
żywego przewodnika, który dostosuje przekaz do odbiorcy.
D. Osoby niepełnosprawne i inaczej postrzegające otoczenie.
Na etapie budowlanym obiekt zostanie przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych
(podjazdy, ścieżki i drogi, windy, podesty, uchwyty w toaletach itp.).
Daltoniści.
Strefy aktywne zostaną wysypane materiałem o innej gradacji, wyczuwalnej pod stopami,
dodatkowo inny będzie odcień nawierzchni pomalowany w wyraźny wzór.
Osoby niewidome i niedowidzące.
W projektowanej ekspozycji muzealnej udźwiękowienie ścieżki jest elementem
wspomagającym tego typu upośledzenia. Proponowany system audio jest dostosowany także
do osób niewidomych, niedowidzących oraz na wózkach inwalidzkich. Aktywna strefa audio
będzie tak skonstruowana, aby osoby niskie lub siedzące na wózkach inwalidzkich zostały
również nią objęte. Jak napisano wyżej, strefy aktywne będą wysypane materiałem o innej
gradacji materiału, wyczuwalnej pod stopami.
Zostanie także przygotowana specjalna wystawa dotykowa dla osób niewidomych lub
niedowidzących, gdzie użytkownicy będą mogli dotykać:
• replik lub fragmentu oryginalnej ściany wapiennej, z której wystają buły krzemienne;
• surowych krzemieni;
• półproduktów w różnej fazie obróbki technologicznej oraz gotowych wyrobów: narzędzi,
grotów, siekierek itp. Półprodukty i produkty finalne zostaną przygotowane i wybrane w taki
sposób, aby nie zranić osoby niepełnosprawnej.
Najważniejsze eksponaty powinny dodatkowo być zaopatrzone w krótkie opisy wydrukowane
na tabliczkach tzw. dużą czcionką.
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Osoby głuchonieme lub niedosłyszące.
Wybrane elementy wystawy zostaną zaopatrzone w krótkie opisy wykonane w przy użyciu
alfabetu Braille’a. Oprócz zautomatyzowanego audio przewodnika, wszystkie stanowiska
zostaną zaopatrzone w klasyczne tabliczki pisane, ale zastosowana czcionka będzie na tyle
duża, aby osoby z wadami wzroku nie miały problemów z odczytaniem treści. Styl
automatycznego przewodnika zostanie dostosowany treścią do czasu pobytu widza przy
ekspozycji.
Dyslektycy i osoby mające trudność z czytaniem lub zrozumieniem treści.
Warstwa przekazu wizualnego (napisy) zostanie podzielona na dwa rodzaje:
• informacje podstawowe (z reguły bardzo krótkie) - kierowane do obiorcy mniej
wymagającego, młodszego lub osób niepełnosprawnych, np.: dyslektyków lub osób mających
inne problemy z czytaniem;
• dowiedz się więcej (opcjonalnie - informacje rozszerzone) - dla studentów kierunków
powiązanych z archeologią lub geologią, osób bardziej wymagających lub szczególnie
zainteresowanych przedstawianą tematyką. Elementy tego poziomu mogą jednak być
umieszczone w kioskach informacyjnych.
Przekaz edukacyjny.
Zwiedzanie obiektu i wystawy powinno być traktowane jako zajęcia plenerowe
będące uzupełnieniem podstawy programowej. Wszystkie zajęcia edukacyjne dostosowane
są do grup szkolnych. Program materiału nawiązuje do tematów lekcyjnych realizowanych w
klasach I-III (Edukacja polonistyczna; Język obcy nowożytny; Edukacja plastyczna; Edukacja
przyrodnicza; Edukacja społeczna; Edukacja matematyczna) oraz IV-VIII (Przyroda, Plastyka,
Historia, Język polski, Geografia, Biologia, Historia) oraz w Liceum (Geografia, Biologia,
Historia i Język polski).
Intryga wystawy w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie „Krzemionki” wspomaga
pracę z dziećmi młodszymi na I etapie nauczania. Lekcje muzealne stanowią dobre
uzupełnienie podstawy programowej w zakresie przedmiotu Przyroda i Historia dla starszych
klas Szkoły Podstawowej oraz są rozszerzeniem podstawy programowej w zakresie Historii i
Biologii (w tym ewolucja człowieka) oraz dla Liceum.
Materiał przedstawiany w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie „Krzemionki”
będzie doskonałą formą powtórki do egzaminów na różnym etapie kształcenia, a także do
matury. Zajęcia realizowane będą przez wykwalifikowanych przewodników pracujących na co
dzień z dziećmi, młodzieżą, studentami i grupami zorganizowanymi. Przewodnicy są
zatrudnieni na miejscu. Dodatkowo lekcje mogą się przyczynić do wzbogacenia słownictwa.
Czas pobytu na wystawie w Sali Głównej, przekaz merytoryczny, a percepcja
zwiedzającego.
Przekaz zostanie dostosowany do czasu trwania typowej lekcji szkolnej czyli 45 minut.
Należy pamiętać o tym, że typowe dziecko w wieku szkolnym koncentruje się do około 20
minut, po czym szybko dekoncentruje się. Inaczej to wygląda w przypadku zabawy i
zaktywizowania go - wówczas może trwać w skupieniu nawet przez około 40 minut. Z tego
powodu sam przekaz merytoryczny na wystawie głównej zajmie 25-30 minut. Po upływie 2030 minut osoby niezainteresowane szybko zniechęcają się i przestają słuchać. Nie należy
zatem w warstwie merytorycznej przekraczać tego czasu. Reszta czasu zostanie wykorzystana
na przejścia w obrębie wystawy, odwrócenie uwagi odbiorcy od treści wystaw tematycznych i
ponowne przekierowanie jego uwagi poprzez zaskoczenie, podanie ciekawostki lub
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sprowokowanie go do wykonania jakiejś czynności. Badania nad ludzką percepcją pokazują,
że współczesne pokolenie to tak zwani „klikacze”, czyli osoby szybko zmieniające oglądane
treści np. na ekranie komórki lub na ekranie telewizyjnym przy pomocy pilota. W ten sposób
poznają Świat. Przy ogromnej podaży informacji we współczesnym przekazie takie osoby są w
stanie skupić się na mało interesującej ich treści przez 90-180 sekund. Należy podzielić
poszczególne fazy przekazu na odcinki góra trzyminutowe, aby zaktywizować osoby o niskiej
koncentracji lub słabiej zainteresowane tematyką. W ten sposób zostanie poprawiony odbiór
wystawy. Po 45 minutach uczestnicy zwiedzania zostaną skierowani na dalsze zwiedzanie
obiektu w Krzemionkach.
Atmosfera w muzeum i operowanie światłem.
Proponuje się utrzymanie półmroku w muzeum. W ten sposób strefowo
skoncentrowanym światłem uzyska się odpowiedni nastrój. Mocniej podświetlone zostaną
eksponaty, wnętrza dioram w zależności od ich tematyki. Strefy ekspozycyjne oraz
ewentualnie szlak zwiedzania mogą być dodatkowo oznaczone diodami LED. Strefowy mrok i
półmrok pozwolą wytłumić wizualnie wszystkie elementy konstrukcyjne i niechciane strefy w
muzeum. Sufit ponad ekspozycją sali głównej pozostanie otwarty, ale zostanie strefowo lub w
całości wyciemniony, przy pomocy czarnej włókniny lub innymi metodami.
Dźwięki na wystawie.
PLAN I. Automatyczny Przewodnik Cyfrowy (patrz wyżej).
PLAN II. System dźwięków dochodzący z wystaw np.: pomruk burzy, szum deszczu, wycie
wiatru, stuki z pracowni kamieniarza, trzask ognia, skrzypnięcia i stuki.
PLAN III. Naturalna komunikacja dźwiękowa pomiędzy uczestnikami zwiedzania (np. rodzice z
dziećmi) lub obsługą obiektu.
1.1.6.3 Właściwości powierzchniowo-kubaturowe
Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe budynku związane z realizacja inwestycji
Parter
1. Strefa wejścia na ekspozycję – rekonstrukcja chaty - prolog

57,30m2

2. Strefa aneksów tematycznych

256,20m2

3. Strefa wnętrza kopalni

70,84m2

Łącznie powierzchnia użytkowa ekspozycji objęta zakresem opracowania:

384,34m2

inne powierzchnie
Ewentualnie inne nie wymienione pomieszczenia i powierzchnie niezbędne dla
prawidłowego funkcjonowania obiektu o pow. zgodnej z przepisami i wymaganiami
technicznymi.
1.1.6.4 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów
powierzchni i kubatur lub wskaźników
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Dopuszcza się możliwość zmiany w/w parametrów: do 10% pod warunkiem niepogorszenia
standardu użytkowego i estetyki – po akceptacji Inwestora, przy czym:
 zmiany powierzchni ruchu są dopuszczalne pod warunkiem zachowania parametrów
określonych w przepisach i normach, o ile zmiana znacząco nie wpłynie na standard
budynku i poziom oferowanych usług;
 wszelkie ograniczenia w pomieszczeniach użytkowych inne niż wystawowe powinny
być zrekompensowane podniesieniem standardu wyposażenia i usług.

1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
1.2.1. System Identyfikacji Wizualnej
Elementy systemu identyfikacji wizualnej.
Muzeum to ma już swoją znamienitą pozycję w nauce i na rynku turystyki
edukacyjnej, w związku z czym nie proponuje się rebranding’u, a niewielkie uzupełnienie
elementów systemu identyfikacji wizualnej. Zestaw tych składników zapewni oddziaływanie
na odbiorców, do których kierowana jest nowa wystawa muzeum. Na uwadze ma się nie
tylko konkretne oznaczenia graficzne stosowane w obiekcie, ale i różne aspekty jego
funkcjonowania. Mają one być postrzegane przez zwiedzających i kojarzone z ciekawym,
sympatycznym miejscem i dobrą obsługą.
Logo muzeum.
Wszystkie części wystawy, takie jak: treści wyświetlane w kioskach informacyjnych,
filmy, fiszki przy eksponatach, materiały drukowane (kartki pocztowe, foldery, ulotki, książki,
czasopisma, reklamy) zostaną opatrzone logotypem muzeum.
Kolory muzeum i nowej wystawy.
Kolory biały i czarny - związane są z barwami logotypu obiektu i kolorami krzemienia
pasiastego . W celu ożywienia wystawy można wprowadzić kolor jasnej ochry, kojarzący się z
barwą wielu zabytków archeologicznych oraz barwą lessu dominującego w okolicy.
Design i aranżacja.
Wszystkie elementy graficzne w kioskach informacyjnych, opisach muzealnych i
innych miejscach umieszczone zostaną na polach, które należy wyeksponować, aby podpisy
drukowane lub wyświetlone stały się graficznie interesujące. Wszystkie grafiki stosowane w
nowej wystawie zostaną ujednolicone stylistycznie i kolorystycznie.
Typografia firmowa.
Dotychczas stosowaną czcionką wykorzystywaną w typografii logotypu, a także
typografii firmowej jest Antykwa Półtawskiego.
Pamiątkowa pieczątka z wystawy.
Turyści będą mogli stemplować nią kartki wysyłane do rodziny i znajomych, dzienniki
podróży, nabyte książki, papierowe pamiątki i inne artykuły, na których da się taką pieczątkę
wstawić.
Materiały marketingowe i gadżety.
Ulotki, gadżety, wizytówki i inne elementy, a także ich kolorystyka powinny
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nawiązywać do wystawy, rozmieszczenie poszczególnych elementów graficznych powinno
nawiązywać do sposobu prezentacji, należy dobrać materiał używany do druku. Można
zaprojektować serię gadżetów firmowych nawiązujących do nowej wystawy poświęconej
neolitowi.

1.2.2. Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej
W obecnej chwili budynek spełnia wszelkie przepisy i wymogi przeciwpożarowe. Na
etapie prac projektowych należy dokonać uzgodnień projektu z rzeczoznawcą p.poż. i
zastosować się do jego uwag i zaleceń. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wszelkie
wymogi i aktualne przepisy związane z bezpieczeństwem p.poż. aktualne na dzień
sporządzania dokumentacji.

1.2.3. Wymagania wobec dokumentacji projektowej
Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadać powinny ściśle zamówieniu w taki
sposób, w jaki określił je Zamawiający.
Dokumentacja projektowa ma odpowiadać wymaganiom wynikającym z:
a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy w tym zwłaszcza:






Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),

być kompletna pod kątem prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu, jakiemu ma
służyć, oraz spełniać wymogi:
b. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r.
poz. 1986 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy w tym zwłaszcza:




Rozporządzenia 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(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn zm.),
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389).
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Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia ma zawierać optymalne
rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbędne rysunki, w tym rysunki detali, wraz z dokładnym opisem i charakterystyką
techniczną – w sposób umożliwiający realizację prac montażowych, wykończeniowych i
dostaw bez konieczności sporządzania dodatkowych opracowań i uzupełnień. Dokumentacja
projektowa powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich częściach.
Dokumentacja projektowa opracowana dla zadania nie może zawierać rozwiązań,
które mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonalność obiektu, utrudnić pracę i dostęp do
instalacji oraz urządzeń elektrycznych i sanitarnych lub do pomieszczeń technicznych albo
mogą pogorszyć warunki ochrony ppoż.
Wykonawca zobowiązany jest opracować i złożyć Zamawiającemu 4 egz.
dokumentacji technicznej w formie wydruku oraz 2 egz. w formie elektronicznej, z pisemną
zgodą na wydruk.
Dokumentacja w formie elektronicznej należy przekazać Inwestorowi na
(optycznym/elektronicznym) nośniku danych w dwóch wersjach: edytowalnej (np.: pliki w
formacie *.doc dla części opisowej i *.dwg dla części rysunkowej) oraz nieedytowalnej (np.:
pliki w formacie *.pdf) lub równoważnych.
Marki producentów oraz charakterystykę prac budowlanych i dystrybutorów
zaproponowane wykończeniowych oraz użytych materiałów zaproponowanych w niniejszym
opracowaniu należy uznać za przykładowe, mające na celu opisanie standardów;
dokumentacja projektowa może zawierać rozwiązania równoważne do zaproponowanych
pod względem jakości, ergonomii i funkcjonalności. Wszędzie, gdzie w niniejszym
Opracowaniu opisano materiały lub sposób wykonania robót za pomocą norm, aprobat
technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, należy takie zapisy
traktować jako pomocnicze, służące określeniu przedmiotu zamówienia.
Nie ogranicza się Projektanta w zakresie rozwiązań architektonicznych,
konstrukcyjnych i instalacyjnych. Przyjęte w projekcie rozwiązania mają zagwarantować pełną
funkcjonalność Sali Wystawowej i zaplecza, bezpieczeństwo budynków i przebywających w
nim osób oraz pełne bezpieczeństwo udostępnianych zbiorów historycznych, artystycznych.
Projekt należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy prawne oraz normy branżowe
– przywołane w dalszej części niniejszego Opracowania.
Dokumentacja projektowa ma być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone
będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału prac i dostaw.
W każdym tomie wydruków wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją, a
wydruki trwale spięte.
Strona tytułowa dokumentacji projektowej ma zawierać:





nazwę i adres Zamawiającego
nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego
adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa
spis zawartości dokumentacji projektowej
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nazwę i adres firmy projektowej wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących
części składowe dokumentacji projektowej
datę opracowania.

Całość dokumentacji uzyskać musi akceptację Zamawiającego.
Dokumentacja projektowa ma być zgodna z głównymi założeniami Programu FunkcjonalnoUżytkowego (niniejszym opracowaniem).
Dokumentacja projektowa składać się ma w szczególności z:





projektu koncepcyjnego
projektów wykonawczych
przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego, a w przypadku dostaw – szacunku
kosztów
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja projektowa ma zawierać w szczególności:
a. Projekty zabudowy:







projekt architektoniczny
projekt konstrukcyjny
projekty instalacji sanitarnych
projekty instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych
projekty instalacji teletechnicznych
projekty instalacji specjalistycznych.

Projekty wykonawcze zawierać mają rysunki w skali uwzględniającej specyfikę
zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z
wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi:






części obiektu
ekspozycji
rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych
detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych
instalacji i wyposażenia technicznego.

Oczekiwany zakres dokumentacji wykonawczej:
1. Architektura:
a. detale architektoniczno-budowlane
b. podziały wewnętrzne
c. ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja
d. komunikacja wewnętrzna w budynku
e. wykończenie pomieszczeń
fj. wyburzenia
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g. inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego w
niniejszym Opracowaniu.
2. Konstrukcje budowlane:
a. założenia i szczegóły konstrukcyjne – w zakresie niezbędnym dla
wykonania zakresu opisanego w niniejszym Opracowaniu
b. obliczenia statyczne dla wszelkich rodzajów konstrukcji
c. zabezpieczenia przeciwpożarowe,
konstrukcji stalowych

zabezpieczenia

antykorozyjne

d. inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego w
niniejszym Opracowaniu.
3. Instalacje sanitarne
a. wentylacji i klimatyzacji,
b. odprowadzenia skroplin z urządzeń wentylacyjnych,
c. inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego w
niniejszym Opracowaniu.
4. Instalacje elektryczne i teletechniczne
a. tablice rozdzielcze,
b. instalacje nn 230 V, 400 V,
c. instalacje elektryczne: oświetlenia podstawowego, oświetlenia
ewakuacyjnego, gniazd wtykowych, zasilania wentylacji i klimatyzacji,
ochrony przeciwprzepięciowej, ochrony przed porażeniem elektrycznym,
ochrony odgromowej, zasilania sprzętu i urządzeń AV i IT,
d. instalacje teletechniczne,
e. inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego w
niniejszym Opracowaniu.
5. Instalacje bezpieczeństwa
a. SAP,
b. SSWiN,
c. KD,
d. CCTV,
e. inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego w
niniejszym Opracowaniu.
6. Projekty ekspozycji i aranżacji:
a. projekty elementów aranżacyjnych i scenograficznych na ekspozycji
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b. prezentery, gabloty, wydzielenia
c. projekty kolorystyki
d. ekspozycja replik i eksponatów
e. modele i instalacje
f. projekty wnętrz
g. system informacji i identyfikacji wizualnej.
UWAGA
Przed przystąpieniem do projektowania należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego
koncepcję projektu ekspozycji i aranżacji w oparciu o podstawowe założenia PFU. Forma
koncepcji ma zawierać minimum:



wizualizację koncepcji przedmiotu opracowania,
uproszczony układ funkcjonalny aranżacji powierzchni.

Dokumentacja ma zawierać także:





plan BIOZ
wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania i montażu
projekty obiektów tymczasowych i towarzyszących
opracowanie systemu obiegu dokumentacji na budowie i sprawdzenia dokumentacji
projektowej.

Pełny zakres objęty dokumentacją ma posiadać przedmiar i kosztorys, a w przypadku
dostaw wymagany jest szacunek kosztów dostawy, montażu i uruchomienia wyposażenia.
Opracowania rysunkowe i tekstowe mają być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj
roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach.
Rysunki mają być sporządzone w skali: 1:100 i 1:50 w zakresie architektury, konstrukcji, a
także instalacji, technologii specjalistycznej i aranżacji wnętrz; w skali 1:10, 1:5 i 1:2 w
zakresie detali; w szczególnie uzasadnionych wypadkach powinny być sporządzone w skali
1:1.
Dokumentacja wykonawcza przekazana ma być Zamawiającemu w formie wydruków i w
postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich i graficznych (np. Word,
Excel, Open Office, QCad lub innych uzgodnionych z Zamawiającym). W każdym tomie
wszystkie strony mają być opatrzone numeracją, a wydruki trwale spięte.
Przedmiar robót ma zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót
podstawowych rozumianych jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień
scalenia robót. W przedmiarze roboty powinny być zestawione w kolejności technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy opis oraz ze wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych
robót podstawowych.
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Opracowanie przedmiaru robót składać powinno się z: karty tytułowej, spisu działów
przedmiaru robót, tabeli przedmiaru robót.
Karta tytułowa przedmiaru robót zawierać ma następujące informacje: nazwę nadaną
zamówieniu przez Zamawiającego, nazwy i kody grup, klas i kategorii robót, adres obiektu
budowlanego, nazwę i adres zamawiającego, datę opracowania przedmiaru robót. Nazwy i
kody grup robót, klas robót, kategorii robót mają być podane zgodnie z nazewnictwem i
numeracją określoną we Wspólnym Słowniku Zamówień.
Działy przedmiaru robót mają przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w
danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział, w
ramach działu, przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających
kosztorysowe normy nakładów rzeczowych. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu ma
stanowić odrębny dział przedmiaru.
Tabele przedmiaru robót mają zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom
podstawowym, rozumianym jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień
scalenia robót.
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z
wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.
Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:








numer pozycji przedmiaru
kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką
robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy
nakładów rzeczowych
numer szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru
nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji
przedmiarowej
jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru
ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.

Ilości jednostek miary podane w przedmiarze mają być wyliczone na podstawie rysunków
z dokumentacji projektowej.
Od Projektanta wymaga się opracowania Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych – ogólnej i szczegółowych. Układ szczegółowej specyfikacji technicznej
ma być zgodny z przedmiarem robót i przyjętą dla niego na podstawie Wspólnego Słownika
Zamówień klasyfikacją.
Projektant zobowiązany jest do uzyskania wszystkich uzgodnień i zezwoleń (działając
samodzielnie lub na podstawie Pełnomocnictwa Inwestora) niezbędnych dla uzyskania
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decyzji niezbędnych dla rozpoczęcia i prowadzenia oraz zakończenia robót budowlanych w
tym m.in. pozwolenie na użytkowanie.
Wykonawca na etapie sporządzenia projektu budowlanego zobowiązany jest dostosować
się do standardów dostępności miejsc publicznych dla osób niepełnosprawnych wg
Zarządzenia Miasta Poznania (zarządzenie nr 817/2018/P).

1.2.4. Wymagania Inwestora w stosunku do realizacji prac budowlanych
Harmonogram robót budowlanych i montażowych oraz realizacji dostaw, stanowiący
załącznik do umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inwestorowi do akceptacji.
Harmonogram musi uwzględnić zalecenia Inwestora i wymagania określone w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Całość robót należy wykonać zgodnie z:




obowiązującymi przepisami i normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
instrukcjami i wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń i materiałów.

UWAGA:
Zastosowanie w niniejszym Opracowaniu określenia przedmiotu zamówienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia lub
zastosowanie rozwiązania wzorcowego. Dopuszcza się możliwość zaproponowania w
dokumentacji projektowej i w realizacji rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że
zaproponowane materiały lub urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż określone
w niniejszym Opracowaniu. Proponowane rozwiązania muszą uzyskać akceptację
Zamawiającego.
W przypadku złożenia rozwiązań równoważnych należy załączyć foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów lub urządzeń równoważnych, określające ich
charakterystykę techniczno-użytkową. Wykazanie parametrów równoważności leży po
stronie Wykonawcy.
Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia
do użycia w budownictwie, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, a materiały
wykończeniowe również przez Państwowy Zakład Higieny oraz certyfikaty i oznakowania
wymagane w Prawie Budowlanym.

1.2.4.1. Przygotowanie terenu pod budowę
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
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Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy oraz
dojazdu na budowę i do zdobycia wszystkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń.
Po stronie Inwestora leży określenie oraz wskazanie Wykonawcy lokalizacji,
niezbędnych na czas trwania budowy mediów oraz zasad z ich korzystania.
Wskazaniu podlega także wskazanie przez Inwestora lokalizacji zaplecza socjalnego
wraz z wydzielonym węzłem sanitarnym na potrzeby realizowanej budowy.
Prace prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody. Z
tego powodów transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie
mogą stanowić nadmiernego utrudnienia ani zagrożenia dla rezerwatu przyrody.
Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób
postronnych. Sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami
Inwestora. Rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą
szczelnych ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz. Na ogrodzeniach budowy,
szyldach i rusztowaniach nie można wywieszać reklam innych niż uzgodnionych z
Inwestorem oraz za jego zgodą i wiedzą.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych,
których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Materiały należy dowozić „na bieżąco” w ograniczonych ilościach unikając
składowania na terenie dużych ilości nie wbudowanych materiałów.
Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania,
itp. należy wywozić na bieżąco z terenu budowy. Wykluczone jest składowanie i
magazynowanie materiałów łatwopalnych. Materiały takie winny być dowożone na
bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia.
Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w
odpowiednie obiekty i drogi montażowe.
Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca
zapewni i urządzi szatnię z węzłem sanitarnym we własnym zakresie. Wykonawca
zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także
zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu
każdego elementu robót i doprowadzić go do należytego stanu po zakończeniu robót
i likwidacji placu budowy.
Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z
Inwestorem.
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Po stronie Inwestora leży przedstawienie Wykonawcy
uwarunkowań dotyczących prowadzenia robót budowlanych.

wszystkich

1.2.4.2. Architektura i konstrukcja, rozwiązania technologiczne i materiałowe
Działania budowlane muszą być skorelowane z przygotowaniem ekspozycji,
na którą składać się będą: elementy aranżacyjne i scenograficzne, sprzęt i urządzenia
oraz systemy AV i IT, eksponaty i repliki, modele, instalacje artystyczne i
interaktywne, oprogramowanie oraz systemy sterowania urządzeniami i zarządzania
wystawą, system informacji i identyfikacji wizualnej, kontent multimedialny.
Rozwiązania i technologia robót budowlanych muszą uwzględniać kluczowe założenia
ekspozycji.
Scenografia, która będzie wykonana w pomieszczeniach wystawowych,
zrealizowana będzie w oparciu o podstawowe materiały takie jak: elementy
drewniane wchodzące w skład rekonstrukcji scenograficznych, imitacja
scenograficzna polepy w aneksach rekonstrukcyjnych, imitacja wapienia
pokrywającego wszystkie ściany w aneksie kopalni, gabloty wykonane z płyt mdf w
fornirze z kloszami ze szkła bezpiecznego, imitacje roślin i zwierząt, manekiny ludzi,
sufity podwieszane wykonane z materiałów termonapinanych typu DPS lub Barissol z
nadrukiem grafiki – co pozwoli podnieść optycznie pomieszczenia. Ekspozycja
stanowić ma spójną całość z kolorystyką identyfikacji wizualnej. Elementami
dopełniającymi ma elektronika i multimedia, w którą będą wyposażone zabudowy
ekspozycyjne. Ścieżka zwiedzania została przewidziana jako jednokierunkowa trasa
prowadząca zwiedzających od początku ekspozycji do jej końca, poprzez wszystkie
strefy i aneksy.

Ścianki działowe
•

ściana w technologii zabudowy lekkiej na konstrukcji aluminiowej - gr.
100mm z poszyciem dwustronnym z płyty MDF 18mm Płyta
wykończona scenograficznie zgodnie z projektem scenograficznym
wystawy. Wszystkie materiały na etapie opracowywania
dokumentacji należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. ochrony
przeciwpożarowej.

Normy
PN-EN 10025:2002

Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430

Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogólne badania i wymagania.
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PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i
określenia. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 13963:2005

Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badań.

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej
do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi.
Definicje, wymagania, metody badań.
PN-EN 520:2006

Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania,
metody badań.

Sufity podwieszane – napinany, pokryty grafika i podświetlany
Sufity napinane
- Kolor: biel matowa 01010 półprzeźroczysta – pokryty grafiką
- Definicja: sprężysta tkanina uodporniona na ogień
- Grubość splotu ok.0,18 mm, waga ok.180 g/m2.
- Stabilność rozmiarów od -15°C do +45°C.
- Przepuszczalność pary wodnej dla stopnia nasycenia pary wodnej < 65% HR
=
0,0030 g/h m2 mm Hg, dla stopnia nasycenia pary wodnej > 65% HR = 0,0045
g/h m2 mm Hg.
- Współczynnik przewodzenia ciepła 0,16xcal/m hsC.
- Współczynnik K przy 3cm warstw powietrza +4,5cm izolatora z włókna
szklanego k+0,785.
- Odporność na rozdarcie wzdłuż 196,5 kg/cm2, 220,8 kg/cm2 w poprzek.
- Ciągliwość wzdłuż 231%, w poprzek 309%.
- Odporność na tarcie i rozciągliwość (norma ISO): R = 1,60 dN, A = 170 %, R =
2,00 dN, A = 255 %
- Odbicie światła 81%, przewodnictwo 9,8% dla bieli matowej 01010.
- Reakcja na ogień: ogniotrwała M1.
- odporna na działanie wody i wilgoci, wody morskiej, chloru, roztworów soli
miedzi, promieni rentgenowskich
- odporna na działanie kwasu siarkowego i azotowego w stężeniu do 15 %
- odporna na działanie proszków piorących w stężeniu do 10 %
- Higiena: nietoksyczna, nie dopuszczająca do rozwoju grzybów, nadająca się
do sterylizacji, zmywalna,
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- Pamięć materiału : Cząsteczki z pamięcią kształtu.
- Utylizacja tkanin: ulegają w 100 % utylizacji nie szkodząc środowisku
- Elementy stalowe podkonstrukcji sufitu powinny być zabezpieczona
antykorozyjnie C4 wg normy PN-EN ISO 12944-2 oraz PN-EN 12500.
- Oświetlenie nad sufitem należy mocować min. 20 cm nad sufitem.
Sufity podwieszane rastrowy
Przeznaczenie wyrobu:
Rozmiar oczka w osi profili - 50 mm
Rozmiar oczka w świetle: - 45 mm
Klasyfikacja ogniowa: Reakcja na ogień: A1 - dot. coil coating
Atesty i aprobaty:
Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodna z normą PN – EN 13964:2014
Atest Higieniczny PZH: HK/B/1054/01/2014
Parametry techniczne:
- waga - 2,68 kg/m2
- ilość mb profili/m2
- 40,00 mb/m2
- pow. otwarta sufitu - 80%
- elementy składowe wykonane z blachy aluminiowej 0,45-0,5mm
Normy spełniane przez wyrób: PN – EN 13964:2014
Kolor czarny mat.
1.2.4.3. Centrale wentylacji i inne urządzenia instalacji sanitarnych
W zakresie realizacji inwestycji nie przewiduje się wymiany istniejącej centrali
wentylacyjnej. W założeniach projektowych w zakresie wentylacji należy przewidzieć
dostosowanie istniejących instalacji wentylacji do potrzeb projektowanej ekspozycji –
ewentualne przeprojektowanie lokalizacji elementów instalacji wentylacji.
1.2.4.4. Wykładziny winylowe klejone – wymagania
Obecnie w pomieszczeniach ekspozycji znajduje się posadzka betonowa, w
którą nie przewiduje się ingerencji. Należy zatem zastosować wykończenie podłogi w
sposób nieinwazyjny dla obecnej posadzki.
Grubość całkowita min. 3 mm, grubość warstwy użytkowej min. 0,7 mm,
ciężar całkowity 5100 gr/m2 (+/-10%), rozmiar płytek: 30x600 mm (+/-10%), kolor
wizualnie przypominający klepisko, antypoślizgowość: R10 wg DIN 51130; trudno
zapalność: klasa Bfi-S1 wg EN ISO 13501; światłoodporność: metoda 3 nie mniejsza
niż 6 – wg ISO 105 BO2; klasa ścieralności: grupa T wg EN 649;
antyelektrostatyczność; nacisk punktowy: 0,05mm wg EN 433; stabilność wymiarów:
max 0,1% wg EN 434.

36 | S t r o n a

1.2.4.5. Wysokość pomieszczeń ekspozycyjnych
Z uwagi na otwarty charakter przestrzenie ekspozycyjnej i stosowanie w niej
dużej ilości wysokich zabudów scenograficznych w postaci chat. Przyjmuje się
wysokość pomieszczeń ekspozycji: 4m, z możliwością miejscowych obniżeń
wymuszonych przebiegiem instalacji wentylacji, jednak nie niżej niż na do wysokości
3 m w świetle.
1.2.4.6. Instalacja wentylacji
W założeniach projektowych w zakresie wentylacji należy przewidzieć
dostosowanie istniejących instalacji wentylacji do potrzeb projektowanej ekspozycji –
ewentualne przeprojektowanie lokalizacji elementów instalacji wentylacji.
1.2.4.7. Instalacja klimatyzacji
Zakres instalacji musi objąć wszystkie pomieszczenia wystawowe zawarte w
niniejszym opracowaniu.
Należy przewidzieć źródło chłodu dla chłodnicy centrali.
Chłodzenie i ogrzewanie powierzchni wystawienniczych należy zaprojektować
w oparciu o trójrurowy system VRV z odzyskiem ciepła lub multisplit. Jest to system
ze zmienną ilością czynnika chłodniczego pracujący na bezpośrednim odparowaniu
umożliwiający chłodzenie lub grzanie w obrębie jednego systemu chłodniczego. W
skład systemu wchodzą jednostki zewnętrzne oraz jednostki wewnętrzne w strefie
obsługiwanej kubatury. Zakłada się wykorzystanie wewnętrznych jednostek
kanałowych oraz jednostek kasetonowych. Lokalizacja jednostek klimatyzacji nie
może kolidować z żadnym innym uzbrojeniem sufitu i przestrzeni nadsufitowej.
Jednostkę kanałową należy wyposażyć w filtry w wykonaniu elastycznym,
demontowalne w ramach puszki ssawnej klimatyzatora na bok, a nie na dół. Ze
względu na przestrzeń montażową rekomendowane jest wykorzystanie jednostek
kasetowych z nawiewem obwodowym, bez „martwych” stref na narożnikach.
Instalacje czynnika chłodniczego należy wykonać z rur miedzianych z atestem
dla czynnika chłodniczego R410A. Łączenia odcinków za pomocą połączeń mufowych
łączonych lutem twardym 3-11% srebra na gorąco. Odgałęzienia instalacji do
jednostek klimatyzacyjnych wykonać za pomocą fabrycznych łączników instalacyjnych
gwarantujących odpowiednie rozpływy hydrauliczne. Instalacje wykonać zgodnie ze
schematami. Podłączenia do klimatyzatorów i agregatów należy wykonywać za
pomocą połączeń kołnierzowych walcowanych oraz fabrycznych złączy
gwintowanych. Instalacje należy spawać w osłonie azotowej pod ciśnieniem od 0,01
do 0,005 bar w celu uniknięcia powstawania zgorzeli w instalacji.
W ramach rozprowadzeń instalacji freonowych należy wykonać kompensację
wydłużeniową instalacji stosując autokompensację lub przez U-kształtowe
kompensatory wydłużeniowe. W środku długości kompensatorów oraz w środku
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odcinków prostych instalować punkty stałe. Pozostałe podpory instalacyjne
zastosować przesuwne. Kompensatory U-kształtowe należy stosować w przypadku
braku możliwości stosowania autokompesacji. Minimalne wymiary kompensatorów
U-kształtowych wykonywać niezależnie od średnicy rurociągu – długość
kompensatora 400 mm, ramię kompensatora 400 mm.
Po skutecznej i pozytywnej próbie ciśnieniowej wszystkie instalacje czynnika
chłodniczego izolować termicznie otulinami zamknięto komórkowymi chlorokauczukowymi o grubości min. 9mm dla średnic powyżej do 3/4” oraz min. 19mm dla
średnic powyżej 3/4” wewnątrz budynku i 25mm na zewnątrz budynku lub w
przestrzeniach nieogrzewanych. Łączenia izolacji wykonać za pomocą taśmy
samoprzylepnej chloro-kauczukowej.
Izolacje należy zrealizować uwzględniając wymogi Dz.U. nr 75 2002r poz.690 z
późniejszymi zmianami, § 267.8 „Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w
instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w
sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia”.
Trasy chłodnicze wewnątrz budynku będą prowadzone z podparciem ciągłym
w postaci pełnych koryt elektrycznych, z wyłączeniem odgałęzień prowadzonych do
poszczególnych jednostek, które to mogą być prowadzone z wykorzystaniem obejm
chłodniczych. Alternatywne metody mocowania instalacji chłodniczych można
wprowadzić jedynie po uzgodnieniu technologii mocowania z Inwestorem. Trasy
chłodnicze na zewnątrz budynku wymagają pełnego zabezpieczenia otulin
termicznych w postaci blachowania blachą alucynkową o grubości min. 0,6mm.
Po zamontowaniu zewnętrznych agregatów systemów VRV lub Multisplit
należy zainstalować pod tacami ociekowymi elektryczne maty grzewcze np. maty
typu MG-8 i MG-7 produkcji firmy DEFROST. Maty grzewcze mają na celu
zabezpieczenie przeciw zamarzaniu kondensatu na tacach ociekowych oraz
blokowaniu lodem wymienników agregatów w okresie zimowym. Maty grzewcze
zasilone będą z zacisków agregatu VRV. Należy uwzględnić odrębne bezpieczniki oraz
ochronniki w ramach dostawy i montażu agregatów VRV. Należy zastosować styki
pomocnicze do bezpieczników.
Sterowanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach/strefach będzie
się odbywało za pomocą lokalnych przewodowych termostatów ściennych.
W związku z walorami akustycznymi pracy modułów rozgałęźnych, analizując
na etapie prac aranżacyjnych miejsce zabudowy modułu, na wprowadzeniu i
wyprowadzeniu przewodów gazowych do/z modułu można zastosować tłumiki
pulsacji ciśnienia czynnika chłodniczego (w celu ograniczenia uciążliwości akustycznej
pracy modułu). W ramach prac aranżacyjnych należy dołożyć starań, aby moduły
zostały zlokalizowane w strefach o niższych wymaganiach akustycznych np. strefach
sanitariatów, magazynach itd. Docelowa decyzja nt. montażu lub nie tłumików
pulsacji ciśnienia czynnika chłodniczego pozostaje w gestii Projektanta systemu VRV.
Instalacja odprowadzenia skroplin
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Należy uwzględnić instalację odprowadzenia skroplin z wewnętrznych
jednostek klimatyzatorów freonowych. Przewiduje się wykonanie odrębnej instalacji
skroplin z włączeniem ich wydzielonych pionów, a następnie odprowadzenia do
kanalizacji sanitarnej poprzez suche zasyfonowanie. Poziomy instalacji skroplin należy
wykonać z przewodów łączonych przez zgrzewanie lub klejenie.
Tam, gdzie to możliwe instalacje należy prowadzić ze spadkiem tak, aby
zapewnić grawitacyjne odprowadzenie skroplin z wewnętrznych jednostek
klimatyzacji. Gdzie to będzie niemożliwe, należy wyposażyć jednostki wewnętrze w
pompki skroplin.
Urządzenia klimatyzacyjne
Do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń należy przewidzieć urządzenia
klimatyzacyjne, gwarantujące utrzymanie w pomieszczeniach parametrów komfortu
zgodnych z PN-EN 15251, tj. odpowiednich temperatur, poziomu hałasu i prędkości w
strefie przebywania ludzi. Urządzenia te winny dawać również możliwość
indywidualnej regulacji parametrów w każdym pomieszczeniu.
1.2.4.8. Instalacje elektryczne i teletechniczne
W ramach przebudowy części (w zakresie niezbędnym dla prawidłowego
funkcjonowania Centrum Szyfrów i ekspozycji) instalacji elektrycznych i
teletechnicznych zaprojektowano wykonanie:













przebudowy rozdzielnicy głównej,
instalacji siły i gniazd wtyczkowych,
instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
instalacji zasilania odbiorników klimatyzacji,
instalacji tras kablowych,
instalacji połączeń wyrównawczych,
instalacji ochrony przepięciowej,
systemu ochrony przeciwporażeniowej,
zasilania urządzeń technologicznych,
instalacja sygnalizacji pożaru,
system sygnalizacji włamania i napadu,
telewizja dozorowa.

Zapewnić należy, zgodnie z warunkami technicznymi, zasilanie (przyłącz) ze stacji
transformatorowej do rozdzielnicy głównej budynku.
Zapewnić należy wykonanie/przebudowa rozdzielnicy głównej.
Dodatkowa ochrona od porażenia prądem elektrycznym: sieć 0,4 / 0,23kV;
samoczynne wyłączenie zasilania.
Większość ciągów wewnętrznych linii zasilających należy zaprojektować w korytkach
kablowych prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszonego.
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Instalację oświetlenia podstawowego zaprojektować z wykorzystaniem źródeł światła
LED.
Zaprojektowanie sterowanie oświetleniem przez czujniki ruchu i obecności.
Podstawowe parametry czujników ruchu: czujnik ruchu i obecności PIR 360°, do
montażu w sufit podwieszany, średnica pola detekcji: 8 m, IP20, 230V.
Gniazda elektryczne będą zasilane z rozdzielnic dedykowanych do funkcji
pomieszczeń lub obsługiwanych stref.
Należy zaprojektować rozprowadzenie głównych poziomych ciągów instalacji
elektrycznych podtynkowo oraz z wykorzystaniem perforowanych koryt kablowych z
blachy ocynkowanej i drabin kablowych.
Dla uniemożliwienia występowania różnic potencjału w nieelektrycznych instalacjach
budynku należy wykonać wewnętrzne połączenia wyrównawcze. Przewiduje się
lokalne szyny połączeń wyrównawczych. Szyny połączone z instalacją uziemiającą w
pom. rozdzielni głównej przewodem LgYżo 25mm2. Połączenia wyrównawcze
zaprojektować zgodnie z normą PN-IEC60364-1:2000).
W rozdzielnicach głównych należy zaprojektować ochronniki przepięciowe klasy 1 i 2
(B+C), w każdej rozdzielnicy piętrowej klasy 2 (C). Kable przyłączeniowe do
ochronników przepięciowych klasy C o przekroju 25mm2. W systemie ochrony
przepięciowej przewidziano układ ochronników I i II stopnia ochrony.
Ochronę przeciwporażeniową należy zaprojektować dla sieci 0,4kV przez samoczynne
wyłączenie zasilania.
Do zasilania urządzeń typu DATA przewidziano zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych ze zwłoką czasową 10ms.
1.2.4.9. Instalacje okablowania strukturalnego - Instalacje teletechniczne
Wymagania i główne założenia dotyczące systemu okablowania strukturalnego:






Należy zaprojektować rozwiązanie, które ma pochodzić od jednego dostawcy
systemu okablowania strukturalnego i być objęte jednolitą i spójną gwarancją
udzielaną przez producenta, na okres minimum 25 lat obejmując wszystkie
elementy pasywne toru transmisyjnego.
Wymaga się, aby 25-letnia gwarancja udzielana przez producenta, była
standardowym elementem oferowanego systemu i nie może być oferowana
„specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawcę, dostawcę, dystrybutora, a nawet
przez producenta.
Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego muszą
być opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrożone do oferty rynkowej)
przez producenta jako kompletne rozwiązania, celem uzyskania maksymalnych
zapasów transmisyjnych (marginesów pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie
rozwiązań składanych „Mix&Match” od różnych dostawców komponentów
(różne źródła dostaw kabli, modułów gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

40 | S t r o n a




Wydajność systemu i komponentów okablowania ma być potwierdzona
certyfikatami niezależnych laboratoriów np. DELTA lub ETL.
W obiekcie należy zaprojektować instalację teletechniczną, która wykonana
będzie jako ekranowana sieć okablowania strukturalnego klasy E (komponenty
minimum kategorii 6), poprowadzona kablem o paśmie przenoszenia 250MHz.
Konstrukcja kabla pozwala osiągnąć wysokie parametry transmisyjne oraz
zmniejszyć przesłuchy NEXT i PSNEXT oraz zmniejszenie przesłuchów obcych
Alien Crosstalk. Kabel musi spełniać wymagania stawiane komponentom przez
najnowsze normy.

1.2.4.10. Instalacje oświetlenia podstawowego
Obwody oświetlenia zasilone zostaną z tablic bezpiecznikowych TB. Obwody
oświetleniowe w budynku załącza się lokalnie wyłącznikami w poszczególnych
pomieszczeniach.
W projektowanych salach ekspozycyjnych powinny obowiązywać następujące
poziomy natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej tzn. na wysokości 0,85 m od
poziomu podłogi, spełniające wymagania normy PN-EN 12464-1:
W miejscach stałego pobytu, eksploatacyjne natężenie oświetlenia nie
powinno być mniejsze niż 200lx. Typy i rodzaje opraw dostosowane do wymagań
wynikających polskich norm oświetleniowych, wymagań architektonicznych oraz
warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach.
Stosowane w obiekcie oprawy oświetleniowe muszą spełniać wymagania
normy PN-EN60598-1:2001+A11:2002+A12:2003 oraz wymagania szczegółowe
określone dla typów opraw w odpowiednich arkuszach normy PN-EN 60598-2 lub
równoważnych.
1.2.4.11. Instalacje oświetlenia awaryjnego
Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego wykonano w ciągach komunikacyjnych.
Jako oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zastosowano oprawy typu ALE-NL W 108
NM3 8W/3h prod. RIDI. Rozmieszczenie opraw instalacji oświetlenia ewakuacyjnego
należy dostosować do realizowanej aranżacji.
1.2.4.12. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V AC, dedykowanych
W budynku należy wydzielić rozdzielnice dla zasilania stanowisk
komputerowych. Instalacja umożliwić ma montaż lokalnych urządzeń UPS.
Do zasilania centralnej serwerowi należy przewidzieć się wydzieloną
rozdzielnicę zasiloną bezpośrednio z rozdzielnicy głównej budynku.
Każda szafa w serwerowi ma być zasilona wydzielonym obwodem.
Typ gniazd sale ekspozycji – IP20.
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1.2.4.13. Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa
a. Układ sieci odbiorcy –TN-C-S.
b. Od transformatorów w podstacji transformatorowej do rozdzielnic głównych
budynku przewód ochronno-neutralny PEN.
c. Od rozdzielnic głównych oddzielne przewody neutralne –N i ochronne PE.
d. Przewód ochronny PE doprowadzony będzie do odbiorów technologicznych oraz
rozdzielnic i dalej jako trzeci przewód w instalacji gniazd wtyczkowych i opraw
oświetleniowych. Rozdzielnice i tablice powinny być wykonane z szynami (zaciskami)
PE.
Do przewodu PE należy podłączyć wszystkie metalowe elementy urządzeń
elektrycznych, które w czasie normalnej pracy nie są pod napięciem, a mogą się pod
nim znaleźć w przypadku uszkodzenia izolacji.
Przewód ochronny PE w obwodach odbiorczych powinien być podłączony do
zacisków ochronnych:




silników,
gniazd wtyczkowych 230 V,
opraw oświetleniowych w I klasie ochronności.

Kolor przewodu ochronnego – żółtozielony.
Trasy kablowe (ciągi koryt kablowych) mają być ze sobą połączone w sposób
przewodzący zapewniający wyrównanie ich potencjału.
Ochronę podstawową realizować poprzez izolowanie części czynnych i
stosowanie obudów o odpowiednim stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system
ochrony od porażeń przyjąć ochronę przez szybkie wyłączenie.
W obwodach gniazd wtyczkowych, jako środek ochrony dodatkowej i
jednocześnie środek uzupełniający ochrony podstawowej, zastosować wyłączniki
różnicowo-prądowe o działaniu bezpośrednim i prądzie różnicowym 30 mA.
Po zaprojektowaniu i wykonaniu całości instalacji należy protokolarnie
sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń.
Instalacja przeciwprzepięciowa
Podstawowym systemem ochronny przed przepięciami łączeniowymi i
atmosferycznymi – 1 stopień ochrony – są ochronniki przepięciowe, które należy
zainstalować w rozdzielnicy głównej oraz zastosować w obiekcie ekwipotencjalizację.
W rozdzielniach lokalnych mają być zastosowane ograniczniki przepięć (klasa
powinna zostać dobrana na etapie projektu) stanowiące 2 stopień ochrony
przepięciowej. Ochronniki te powinny ograniczyć przepięcia do wartości 1-1,15 kV.
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1.2.4.14. Telewizja dozorowa (CCTV)
System ma zapewnić wymagania sprzętowo - techniczne realizujące nadzór i
rejestrację wycieczek oraz grup zwiedzających na ekspozycji, poprzez zastosowanie
urządzeń rejestrujących obraz.
Należy zapewnić odpowiednią lokalizację kamer o parametrach
umożliwiających obserwację całej przestrzeni ekspozycji udostępnionej dla
zwiedzających.

1.2.4.15. Oświetlenie ogólne i efektowe
Dla potrzeb ekspozycji należy zastosować specjalistyczne oprawy oświetlenia
ekspozycyjnego w technologii LED, sterowane DMX, dostosowane do montażu w
szynoprzewodach.
Założono sterowanie cyfrowe DMX:


natężeniem i temperaturą barwową światła dla opraw ekspozycyjnych,

Z oświetleniem ekspozycyjnym należy zintegrować sterowanie pracą urządzeń
multimedialnych przewidzianych do umieszczenia na ekspozycji.
Rozmieszczenie opraw: w szynoprzewodach, zależne będzie od potrzeb scenografii.
Dla ekspozycji zastosować należy 3-obwodowe szynoprzewody systemu
EURO z dodatkową linią sterowniczą DMX - Global Trac Control (lub równoważne, o
wymaganych parametrach technicznych i funkcjonalnościach opisanych poniżej).
Jeden obwód szynoprzewodów wykorzystywany będzie do zasilania opraw
oświetlenia ekspozycyjnego, drugi – oświetlenia roboczego, trzeci – innych urządzeń
(np. rzutników, odtwarzaczy).
Oprawa ekspozycyjna 1200 lm, kąt rozsyłu światła: 200 (+/-20°)
Oprawa do szynoprzewodu 3-fazowego EURO z dodatkowym przewodem
sterowniczym.
Źródło światła – LED z regulacją temperatury barwy w zakresie nie mniejszym niż
2700-4900K.
Moc oprawy max. 25W
Strumień świetlny nie mniejszy niż 1200 lm
Zerowa emisja IR i UVA
Współczynnik oddawania barw CRI >/=90
Sterowanie DMX w dwóch kanałach – jasność i temperatura barwowa
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Płynna regulacja temperatury barwowej w zakresie nie mniejszym niż 2700-4900K i
strumienia świetlnego w zakresie nie mniejszym niż 20%-100%

Listwy ledowe oświetlające lightobksy od tyłu wraz z zasilaniem.
Zasilanie: 230V
Ilość diod LED na metr: 120 szt.
Średni czas życia diody: 50 000 godzin
Napięcie: 12 V
Pobór mocy max: 9,6 W na 1 mb
Strumień światła minimum: 480 lm
Kąt świecenie minimum: 140 °
Temperatura barwowa: 4000 K
Zasilacz

oświetlenie ekspozycyjne w gablotach:
Obudowa oprawy LED oraz wysięgniki wykonane są z aluminium w kolorze
anodowanego aluminium.
Źródłem światła są diody LED o mocy 70 mW, skuteczności 68 lm/W,
barwie światła ok. 4000 K,
wskaźniku oddawania barw Ra>80
trwałości LED 30 000 h.
Diody osłonięte są mlecznym kloszem co zapewnia maksymalną redukcję olśnienia i
brak widocznych punktów LED.
Rozsył światła w kącie 120°
Długość oświetlenie – 40 cm
Zasilacz

1.2.4.16. Ekspozycja – rozwiązania scenograficzne, aranżacyjne i wyposażenie.
Prace scenograficzne:
wykonanie i montaż długiego domu;
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dobudowanie zadaszenia przy długim domu o wielkości ok. 4x1,5 m i wykonanie
wkopu – imitacji rowu zasobowego pod tym zadaszeniem;
wykonanie i montaż domu tkaczki;
wykonanie i montaż dwóch ścian domu garncarza z fragmentem dachu;
wykonanie i montaż frontowej części domu krzemieniarza;
wyprofilowanie terenu: wypełnienie miejsca pięciocentymetrową warstwą polepy;
wyprofilowanie dołu w obszarze sceny pochówku krowy;
wyprofilowanie dołu w obszarze sceny - grób mierzanowicki;
wykonanie i montaż drewnianych płotów przy domie tkaczki;
wykonanie i montaż przeplotek maskujących lekko wejście ewakuacyjne
Aranżacja kopalni:
stelaż stalowy dla konstrukcji szybu umożliwiający dostęp serwisowy;
kształtki konstrukcyjne do podtrzymania dekoracji imitującej elementy kopalni
wykonane z drewna i płyt OSB oklejonych styropianem
imitacje wapieni pokrywających wszystkie ściany w replice kopalni wykonane z Acrylic
One (materiał ten gwarantuje trwałość żywicy, neutralny zapach, posiada wymagane
atesty przeciwpożarowe);
gruz i płyty wapienne, krzemienie;
Makiety budynków prehistorycznych w mniejszej skali (ich skala zostanie tak
dobrana aby każdy z obiektów zmieścił się na podstawie o średnicy około 1 m)
1. Göbekli Tepe.

szt.1

2. Çatal Hüyük.

szt.1

3. Długi dom spod Krakowa.

szt.1

4. Vinča.

szt.1

5. Osada palafitowa.

szt.1

6. Skara Brae.

szt.1

7. Stonehenge.

szt.1

8. Piramida Dżesera.

szt.1

Gabloty pod makiety.
Gabloty wykonane z płyt mdf w fornirze imitującym drewno, klosze wykonane ze
szkła bezpiecznego, gablota ze wewnętrznym oświetleniem led.
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Modele postaci ludzkich wraz z ubraniami i charakteryzacją (razem 17 osób):
rolnicy 2
garncarz 1
krzemieniarz 1
osoby pracujące przy rozładunku wozu neolitycznego 3
osoby przy pochówku rytualnym 2
osoba w grobie 1
osoby dorosłe towarzyszące ceremonii pogrzebowej 2
dzieci w dwóch scenach 2
górnicy 3
Konstrukcja korpusu wykonana ze stali w formie postaci. Korpus manekinów
wykonany z pianki poliuretanowej obciągniętej elastycznym materiałem. Elementy
widoczne ( głowa ręce) wykonane w formie rekonstrukcji z odpowiedniego wosku z
uwzględnienie zachowania cech oraz rysów twarzy. Gałki oczne – szklane
odwzorowujące siatkówkę. Do wykonania manekinów należy wykorzystać materiały
zapewniające trwałość. Każdy z manekinów ubrany w strój zgodny z podanymi
referencjami od inwestora. – stylizacja twarzy oraz fryzur przy zastosowaniu
współczesnych technik charakteryzatorskich. Cechy antropologiczne postaci muszą
być zgodne z aktualną wiedzą naukową dotyczącą danego okresu pradziejów.
Elementy roślinne - scenografia:
stojące pnie sosen, o wysokości co najmniej 5 m 6
duże, leżące fragmenty pni sosnowych (długość 1,5-2,5 m) 3
leżący pień z korzeniami 1
leżący pień dębu, opalony na końcu (długość 3 m)
trawa (na całym obszarze, w zależności od scenografii)
zboża (w zależności od scenografii)
rośliny w ogródku, krzaki (w zależności od scenografii)
Modele postaci zwierzęcych:
woły pociągowe przy wozie neolitycznym 2
małe kozy i owce 2+3
leżąca krowa złożona w ofierze 1
Aranżacje
grób (trumna z wikliny, dary grobowe)
46 | S t r o n a

wykop archeologiczny przykryty szybą
Uzupełnienia scenograficzne
ziemia, skały, stłuczone naczynia, stare kości, różne śmieci, klepisko przed chatami,
nawierzchnia drogi itp.
Elementy graficzne wraz z oprawą prezentowane w pawilonach
wydruki ścienne formatu A0 każdy bez podświetlenia 10 szt.
wydruk pola górniczego w postaci grafiki wielkoformatowej o wymiarach 2m x 2 m,
mocowany do ściany. Wydruk na paneli z konglomeratu np. dibond.
Kubiki ekspozycyjne o wymiarach i nośności dostosowanych do prezentowanych na
nich eksponatach - prezentowane w pawilonach
Kubiki wykonane z płyty kompozytowej lub innego tworzywa sztucznego (do
ustalenia na etapie projektu) w kolorze ustalonym na etapie projektu. Konstrukcja
kubików: profile stalowe kwadratowe. Wymiary kubików w trzech wariantach około
50x50x50 cm, 70x70x70 cm i 90x90x90 cm – do uszczegółowienia na etapie projektu.
łącznie 9 szt.

1.2.4.17. System Zarządzania Muzeum
SZM System Zarządzania Muzeum
SZM został zaprojektowany jako „framework”, za pomocą którego zespół
programistów w trakcie wdrożenia dokonuje jego implementacji dostosowanej do
konkretnej realizacji. Pozwala na to jego elastyczna budowa modułowa, istniejące i
przetestowane sterowniki do różnych urządzeń oraz integracje z oświetleniem i
innymi urządzeniami na budynku.
Opis funkcjonowania systemu może zostać zmieniony na życzenie klienta
sposób jego funkcjonowania, a funkcjonalności dodane lub rozszerzone. Po
przeprowadzonej konkretnej implementacji klient otrzymuje instrukcję użytkownika
opisującą jego, specyficzny SZM.
System Zarządzania Muzeum Serwer ( SZMS)
Oprogramowanie jest oparte na komponentach z otwartymi licencjami.
Klient (SZMK)
Oprogramowanie jest oparte na komponentach z otwartymi licencjami.

Schemat ogólny systemu SZM
Komunikacja pomiędzy Stanowiskiem Multimedialnym (SM), a SZMS odbywa się
poprzez API.
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Komunikacja pomiędzy Urządzeniem Zewnętrznym, a SZMS odbywa się poprzez
aplikację SZMK zainstalowaną na SM.
Komunikacja pomiędzy Urządzeniem Sieciowym, a SM może odbywać się zarówno
przez SZMS (za pomocą REST API – lista dostępnych komend dla urządzenia jest
dostępna w panelu administracyjnym SZM), jak i bezpośrednio za pomocą protokołu
odpowiedniego dla danego urządzenia.

Schemat Stanowiska Multimedialnego
Aplikacja Multimedialna (MAPP) komunikuje się z SZMK za pośrednictwem REST API i
jest w stanie wymieniać:
a. Watchdog – aplikacja na żądanie SZMK zwraca (lub nie) swój stan.
Jeżeli wynik jest negatywny SZMK restartuje aplikację informując przy tym moduł
monitorowania SZM.
b. Zdarzenia (Events) – aplikacja generuje zdarzenie przekazywane do systemu SZM w
celu dalszych interakcji.
c. Wyzwalacze (Triggers) – aplikacja przyjmuje wyzwalacz od systemu SZM.
Każde nowe Urządzenie Zewnętrzne musi być zainstalowane, przetestowane oraz
oprogramowane w aplikacji i/lub w SZMK, aby mogło być przez nie używane. RFID
jest przykładowym Urządzeniem Zewnętrznym, które jest oprogramowane w SZMK.

SZMS
Serwer SZM składa się z modułów wewnętrznych, które są tak dalece
konfigurowalne, że implementacja systemu w Muzeum polegać będzie głównie na
wpisaniu odpowiednich danych, a jedynie w niewielkim stopniu na programowaniu
(głównie interfejsów do urządzeń). Lista modułów:

a. Użytkownicy – zapewnia funkcjonalność administracji użytkownikami oraz
przypisywania im ról.
b. Sekwenser – moduł umożliwiający budowanie sekwencji zdarzeń w czasie oraz
definiowanie wyzwalaczy ją uruchamiających (np. zdarzeń z MAPP lub zdarzeń z
modułu Harmonogramów). Dzięki temu możliwe jest budowanie scenariuszy
działających na różnych urządzeniach. Za pomocą tego modułu jest również
realizowana funkcja monitorowania urządzeń – odpowiednio zdefiniowane
sekwencje sprawdzają ich stan i w razie potrzeby wysyłają komunikaty.
c. Harmonogram – pozwala na definiowanie zdarzeń w kalendarzu. Szczególnym
rodzajem harmonogramu (z oddzielnym interfejsem) jest włączanie i wyłączanie
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wystawy z obsługą wyjątków (wystawa nie działa lub ma zmienione godziny
włączenia/wyłączenia danego dnia).
d. Zarządzanie urządzeniami – moduł umożliwiający definiowanie wszystkich
urządzeń w systemie: stanowisk multimedialnych, urządzeń zewnętrznych oraz
urządzeń sieciowych. Pozwala on określić ich parametry oraz komunikację do
późniejszego wykorzystania w systemie (w MAPP, SZMK, API lub Sekwenserze).
Urządzenia mogą być tagowane w celu łatwiejszego ich wyszukiwania.
e. Zarządzanie aplikacjami – umożliwia dodawanie dowolnej ilości aplikacji,
opisywanie ich, a następnie dołączanie, wgrywanie i aktywacja na Stanowisku
Multimedialnym.
f. Edycja prezentacji – jest możliwa integracja specjalnego modułu CMS, za pomocą
którego można edytować dane przekazywane do aplikacji (np. wykonanych w
technologii HTML5).

SZMK
SZMK jest odpowiedzialny za:
a. Komunikację z SZMS
b. Komunikację z MAPP
c. Aktualizację MAPP
d. Sterowanie MAPP

OPIS ELEMENTÓW SYSTEMU

Repozytorium prezentacji (architektura, sposób zarządzania prezentacjami) Każde
stanowisko ma przypisany do siebie katalog, do którego dodaje się aplikację wraz z
danymi oraz plikami konfiguracyjnymi aplikacji. Kiedy katalog jest już aktualny należy,
zalogować się do SZMS i uruchomić procedurę dodawania aplikacji do repozytorium
danego stanowiska. Po załadowaniu aplikacji do repozytorium jest możliwe
wywołanie wgrania na urządzenie. Wgrywanie aplikacji na urządzenie jest
realizowane za pomocą pakietu RSYNC, co powoduje obniżenie ilości danych
przekazywanych przez sieć, ponieważ przesyłane są tylko te dane, których nie ma
jeszcze na stanowisku.

Zarządzania uprawnieniami (użytkownicy, administratorzy)
Użytkownik może posiadać następujące role:
Edytor – edycja CMS
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Serwisant - Edytor + Monitorowanie i zarządzenie (edycja, uruchamianie, wyłączanie)
wszystkimi urządzeniami
Administrator - Serwisant + Zarządzanie kontami użytkowników
Super Administrator - Administrator + Dodawanie typów urządzeń wraz z ich
właściwościami

Sterowanie stanowiskami i sposobem odtwarzania prezentacji
Uruchamianie i zatrzymywanie aplikacji jest realizowane przez SZMK za pomocą
komend wpisanych w konfigurację aplikacji. Sterowanie zachowaniem aplikacji, o ile
aplikacja jest do tego przygotowana, jest realizowane poprzez API opisane w części 3
niniejszego dokumentu. Komunikacja pomiędzy aplikacjami na różnych stanowiskach
powinna, w miarę możliwości, być prowadzona bezpośrednio, ale jest możliwość
przekazywania zdarzeń (Events) z jednego stanowiska poprzez SZMS za pomocą
Sekwencji, która wysyła wyzwalacz (Trigger) do innego stanowiska.

Sterowanie administracyjne (np. włączanie/wyłączanie stanowisk, wystawy)
System umożliwia stworzenie harmonogramu uruchamiania i wyłączania wystawy.
Harmonogramy mogą być jednorazowe lub rekurencyjne. Dzięki temu można np.
dodać inny harmonogram na każdy dzień tygodnia (czyli powtarzalny co tydzień). Aby
ustalić wyjątek od ustalonych harmonogramów, należy dodać je do listy wraz z
czasem, w którym mają się nie wykonywać oraz ustalić nowe godziny uruchomienia /
wyłączenia dla danej daty.
Harmonogram wywołuje sekwencję zdarzeń, w tym przypadku są to zdarzenia
uruchamiające / wyłączające. Sekwencję można dowolnie konfigurować. Zadaniem
Integratora jest wprowadzenie pierwotnych sekwencji (np. włączania całej wystawy)
oraz powiązanych harmonogramów. Użytkownik systemu będzie mógł z nich
korzystać / zmieniać lub budować nowe. Każde urządzenie, które posiadające
właściwość włączania/wyłączania, można uruchomić i wyłączyć ręcznie za pomocą
komend urządzenia wpisanych w system i specyficznych dla każdego typu urządzenia.

Niezawodność (dostępność, działanie off line), bezpieczeństwo danych
Z punktu widzenia SZM każde stanowisko może działać bez dostępu do sieci. Nie
mogą być wtedy jednak realizowane niektóre z funkcji, jak np.:
- uruchamianie i wyłączanie urządzeń
- aktualizacja danych
Użyty system plików EXT4 (ze stronicowaniem) redukuje do minimum
prawdopodobieństwo utraty danych zarówno na serwerze jak i stanowiskach
multimedialnych. Interfejs przeznaczony na urządzenie typu tablet
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Interfejs graficzny (GUI) SZM jest opracowany w sposób przyjazny dla urządzeń typu
tablet i system może być w pełni obsługiwany za pomocą takich urządzeń.

Monitoring urządzeń
Wszystkie urządzenia sieciowe są stale monitorowane za pomocą pingów. Urządzenia
posiadające interfejs pozwalający na sprawdzenie ich stanu (np. projektory z
interfejsem PJLINK) są oprócz tego monitorowane ze względu na stan (włączone /
wyłączone, stan lamp). SZMK jest odpowiedzialny za wysyłanie informacji o stanie
Stanowiska, co jest stale monitorowane w systemie (heartbeat). Po ustawieniu
poziomu alarmu (np. utrata więcej niż 30% pingów) oraz adresów mailowych, w
przypadku przekroczenia poziomu przesyłany jest email alarmujący. Podobnie jest w
przypadku stanu urządzeń oraz heartbeatów.

1.2.4.18. Rozwiązania multimedialne ekspozycji
Monitory dotykowe. (E40)
Istotnym składnikiem będzie przygotowanie treści interaktywnych na monitorach
dotykowych. Każdy ekran dotykowy, będzie sterował treścią wyświetlaną na ekranie
docelowym o typowym dla takich celów rozmiarze 40’’. Proponuje się zastosowanie
profesjonalnych monitorów dotykowych, które gwarantują bezusterkową pracę 24/7
przez 365 dni w roku.
Parametry sprzętu:
Monitor profesjonalny dotykowy wielkoformatowy LCD 40”. Jasność [cd/m²] 700.
Rozdzielczość 1920x1080. Panel S-PVA z krawędziowym podświetleniem LED.
Kontrast 4000:1.
Czas reakcji 8ms. Wejścia wideo cyfrowe: 1 x DVI-D (z HDCP); 2 x DisplayPort (HDCP);
2 x HDMI
(HDCP). Kontrola wejścia 1 x LAN 100Mbit; 1 x RS232. Szkło ochronne hartowane.
Grubość 3 mm, powłoka antyrefl eksyjna. Przechodzenie światła 92 (+/- 2%).
Technologia dotyku wielokrotnego ilość punktów dotyku: maks. 10. Dokładność < 1.5 mm. Rozdzielczość dotyku 12bitowa (4096 x 4096). Czujnik obecności człowieka. W komplecie uchwyt montażowy.
Montaż w obudowach nieodbiegających od elementów aranżacji np. w pniu drzewa.
Komputer dla obsługi aplikacji multimedialnych na monitory LCD 40".
System oraz licencja SZM
Monitory LCD wyświetlające (E 22)
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Parametry sprzętu:
Monitor LCD 22" 1920x1080. Jasność min. 200 cd/m². Kontrast 1000:1. Kąty widzenia
[°] 178H/178V.
Monitor w obudowach nieodbiegających od elementów aranżacji np. wbudowany w
ogrodzenie domu tkaczki. W komplecie uchwyt montażowy.
Komputer dla obsługi aplikacji multimedialnych na monitory LCD 22".
System oraz licencja SZM

Projekcje wielkoformatowe (P1, P2, P3)
Technika projekcji i wyświetlania obrazu musi być bezpieczna dla zdrowia i cechować
się brakiem rywalizacji dwuocznej.
Technologia nie może wprowadzać zakłóceń w odbiorze obrazu. Nie może
wywoływać zjawiska rywalizacji dwuocznej.
Parametry sprzętu:
Profesjonalny projektor Ultra-Short-Throw.
Jasność min. 3200Ansi; Rozdzielczość min. 1920x1080; Wejścia cyfrowe wideo: 1 x
HDMI™; 1 x HDMI™ z obsługą MHL. Kontrola via RS232. Parametry optyczne dobrane
zgodnie z wytycznymi. W komplecie uchwyt montażowy.
Projektor 2D/3D. Jasność min. 5200 ANSI lumenów. Rozdzielczość WUXGA 1920 x
1200 pikseli. Kontrast min. 5000:1. Projekcja tylna. Obiektyw krótkoogniskowy do
projektora o parametrach dobranych dla realizacji tylnej projekcji, zgodnie z
wytycznymi.
Projektor 2D/3D. Jasność min. 5200 ANSI lumenów. Rozdzielczość WUXGA 1920 x
1200 pikseli. Kontrast min. 5000:1. Projekcja tylna.
Komputer / media-serwer dla obsługi aplikacji z projektora, sterowanie via RS232.
System oraz licencja SZM
Cyfrowe Kioski informacyjne. (K1, K2, K3, K4, K5, K6)
Kioski będą zarówno punktem informacyjnym o samym muzeum, jak i elementem
rozszerzenia wystaw. Planuje się ustawienie kilku takich kiosków w różnych punktach
muzeum. Zawartość kiosków będzie można dowolnie rozszerzać. Zamieszczone
informacje mają:
• zapewnić wymagającym turystom rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy na wybrane
tematy;
• zachęcić do dalszego zwiedzania i kolejnych odwiedzin;

52 | S t r o n a

• zawierać elementy interaktywne i rozrywkowe;
• zawierać zeskanowane oryginalne artykuły naukowe dotyczące omawianych
zagadnień;
• zawierać informacje o aktywności naukowej pracowników obiektu (artykuły,
postery, referaty itp.);
• informować o imprezach sezonowych i okolicznościowych;
• sprawować rolę nowoczesnego sposobu reklamowania muzeum
Parametry sprzętu:
Monitor profesjonalny dotykowy wielkoformatowy LCD 40”. Jasność [cd/m²] 700.
Rozdzielczość 1920x1080. Panel S-PVA z krawędziowym podświetleniem LED.
Kontrast 4000:1.
Czas reakcji 8ms. Wejścia wideo cyfrowe: 1 x DVI-D (z HDCP); 2 x DisplayPort (HDCP);
2 x HDMI
(HDCP). Kontrola wejścia 1 x LAN 100Mbit; 1 x RS232. Szkło ochronne hartowane.
Grubość 3 mm, powłoka antyrefleksyjna. Przechodzenie światła 92 (+/- 2%).
Technologia dotyku wielokrotnego - ilość punktów dotyku: maks. 10. Dokładność <
1.5 mm. Rozdzielczość dotyku 12-bitowa (4096 x 4096). Czujnik obecności człowieka.
W komplecie uchwyt montażowy. Montaż w obudowach nieodbiegających od
elementów aranżacji np. w pniu drzewa.
Komputer dla obsługi aplikacji multimedialnych na monitory LCD 40".
System oraz licencja SZM

Monitory transparentne (ET):
Parametry sprzętu:
Ekran transparentny wielkość przekątnej min. 22", min. rozdzielczość 1920(H) x
1080(V).Zabudowa nieodbiegająca od elementów aranżacji np. w bryle wapienia.
Player MP4 / PC media-serwer dla obsługi aplikacji ekranu transparentnego,
sterowanie via RS232.
System oraz licencja SZM

Automatyczny Przewodnik Cyfrowy (APC).
Sprzęt audio stanowić będą głośniki strefowe, elektroakustyczne, a więc bezpieczne
dla zdrowia człowieka i zintegrowane z każdym stanowiskiem. Cały system
zawiadujący wystawą będzie prosty, ale jednocześnie bardzo praktyczny i
nowoczesny. Podstawowym jego elementem będą zapętlone klipy audio przypisane
do danej strefy.
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System będzie inteligentny, reagujący na obecność widza przy danym stanowisku. Za
każdym razem APC będzie elementem dyscyplinowania zwiedzających. Kiedy
użytkownik lub grupa znajdą się przy danym stanowisku - w tak zwanej strefie
aktywnej, w jej obrębie zostanie uruchomiony przekaz, głośny dla odbiorców tej
jednej strefy. Odbiorcy strefy sąsiedniej będą głównie słyszeli przekazy audio z
własnej strefy i mocno osłabiony dźwięk ze strefy sąsiedniej, który nie będzie wpływał
na komfort przekazu. W ten sposób zwiedzający nie będą sobie przeszkadzali
nawzajem, a muzeum nie zamieni się w salę z kakofonią. Dodatkowo każda ze stref
aktywnych dźwiękowo zostanie wyłączona po wyjściu użytkownika lub grupy z danej
strefy.
Po wybrzmieniu treści danej sceny - czyli po zakończeniu narracji, APC zrobi pauzę
odpowiedniej długości (zostanie to wyregulowane podczas testów), dając
użytkownikom możliwość przyjrzenia się scenie, po czym odbiorca zostanie
poproszony o przejście dalej. W ten sposób każda ze stref będzie tworzyła punkty
ścieżki edukacyjnej, które złożą się na elementy APC. Zastosowane zostaną player’y
audio, które posiadają funkcje automatycznego przewijania do początku klipu
dźwiękowego. Zabieg ten umożliwi zresetowanie przekazu audio w strefie aktywnej,
tak aby po wcześniejszym wyjściu turysty z danej ekspozycji następna osoba zastała
miejsce przygotowane do pracy, a przekaz audio został wyjustowany do stanu
początkowego.
Czujniki będą ważnym elementem sterującym muzeum. Kiedy przy ekspozycji nie
będzie nikogo system wyłączy się, obniżając koszty eksploatacji oraz szum akustyczny
tła muzeum. Jednocześnie plik przestanie się zapętlać. Po pojawieniu się widza w
strefie aktywnej system APC natychmiast podejmie pracę i klip audio będzie
zapętlony tak długo, jak długo widz pozostanie na ekspozycji lub kolejni dochodzący
nowi widzowie będą znajdować się w obrębie aktywnej strefy APC. System zostanie
wykorzystany jako „drogowskaz dźwiękowy”.
Charakterystyka stref audio.
W każdym stanowisku planuje się zainstalowanie głośników nagłośnienia
miejscowego, tak aby objęły swoim działaniem pole 3x3 m - lub większe w zależności
od potrzeby - zwane dalej polem aktywnym. Hałas dźwięków odbitych zmiesza się z
akustyką tła, która nie powinna przekroczyć 15 decybeli.
Każde z pól aktywnych będzie tworzyło soniczną wyspę sparowaną z daną ekspozycją
na wystawie. Kiedy turysta znajdzie się w obrębie takiej strefy będzie mógł odbierać
dedykowany dla niej przekaz dźwiękowy, jednocześnie nie słysząc wyraźnie dźwięków
dobiegających ze stref sąsiednich. Każda ze stref składać się będzie z głośników,
wzmacniacza, czujnika ruchu oraz player’a odtwarzającego daną ścieżkę audio.
System głośników nagłośnienia miejscowego ma odtwarzać dźwięk głównie tam,
gdzie ma być słyszany. Moc nagłośnienia w każdej ze stref zostanie wyregulowana
podczas testów. Chropowata nierówna nawierzchnia ścieżki spacerowej oraz załomy i
wysokie postrzępione elementy scenografii i ekspozycji (np. krzewy, drzewa, budynki,
pagórki itp.) będą dodatkowo tłumiły niepożądane dźwięki dochodzące z sąsiednich
stref.
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1.2.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie zgodnym ze
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – wspólne
wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
Prace budowlane związane z realizacją zamierzonej inwestycji należy wykonać
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.
1.2.5.1. Ogólne wymagania i zasady dotyczące wykonywania robót, organizacji robót i
placu budowy
Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora.
Wszelkie wymagania Inwestora kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem
Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,
dokumentacji, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia
Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu ponosi Wykonawca.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:





projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części
opisowej i graficznej,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy,
projekt technologii i organizacji montażu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami OST i SST, PZJ, projektu
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, OST i w SST, a także w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
Transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą
stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania.
Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób
postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami
Inwestora. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych;
materiały takie winny być dowożone na bieżąco.
Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne
podłączenia do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy; kable, przewody i
rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt.
Wykonawca zapewni we własnym zakresie urządzenie szatni i sanitariatów
dla pracowników własnych i podwykonawców w obrębie planowanych robót w
uzgodnieniu z kierownikiem budynku. Korzystanie z mediów (energia elektryczna,
woda) jeżeli pozwolą na to możliwości techniczne.
Rusztowania i pomosty robocze mają być zabezpieczone za pomocą
szczelnych ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz.
Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli
Inwestora na wprowadzeniu na plac budowy.
Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z Inwestorem.
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i
zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest
zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót
poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru
końcowego robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały
oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu
robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu zdatnego do
użytkowania.
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń
i inne odnośne dokumenty.
1.2.5.2. Określenia podstawowe




















Wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie robót.
Zamawiający / Inwestor – Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu
Świętokrzyskim
Zarządzający realizacją umowy –osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym
w udzielonym pełnomocnictwie.
Inżynier (kontraktu) –podmiot określony w istotnych postanowieniach umowy,
wyznaczony przez Zamawiającego, do którego najważniejszych zadań należy:
nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania,
nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę, sprawowanie
kontroli prawidłowości stosowania procedur krajowych i unijnych oraz
dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności.
Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
Nadzór techniczny - osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie:
projektanci, kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przedmiotu robót.
Umowa / Kontrakt - umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami,
zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i
Wykonawcą.
Polecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) – wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Teren budowy – teren udostępniony przez Inwestora dla wykonania na nim robót
objętych kontraktem (umową) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzące część terenu budowy.
Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez
Wykonawcę przedmiotu zadania.
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej
ich wykonania.
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Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów
oraz robót.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.















Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach,
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych
do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono
zgodność wyrobu z PN-EN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla
których nie ustalono PN-EN).
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany i/lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień
zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub
innym dokumentem normatywnym.
Sprzęt zmechanizowany – maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki,
betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.
Sprzęt pomocniczy – elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie
jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty
przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze.
Nadzór autorski – obejmuje: czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością
rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową
i obowiązującymi przepisami (techniczno-budowlanymi, normami itp.),
uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy
robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji, uzgodnienie z
inwestorem i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia
rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w
dokumentacji projektowej, udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze
technicznym, w rozruchu technologicznym i w czynnościach mających na celu
doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności produkcyjnych lub
usługowych. Jednostka projektowania odpowiada względem zamawiającego za
wadliwe wykonanie czynności nadzoru autorskiego.
normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
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„standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
ogólnymi zasadami działania tych organizacji;
przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych
robót podstawowych;
robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają
przyjęty stopień scalenia robót;
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych, składający ze
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego, obowiązujący we wszystkich
krajach Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV),
zastąpionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada
2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV

1.2.5.3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych
Zastosowanie w niniejszym Opracowaniu określenia przedmiotu zamówienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu
zamówienia lub zastosowanie rozwiązania wzorcowego. Dopuszcza się możliwość
zaproponowania w dokumentacji projektowej i w realizacji rozwiązań równoważnych
pod warunkiem, że zaproponowane materiały lub urządzenia będą posiadały
parametry nie gorsze niż określone w niniejszym Opracowaniu. Proponowane
rozwiązania muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.
W przypadku złożenia rozwiązań równoważnych należy załączyć foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów lub urządzeń równoważnych,
określające ich charakterystykę techniczno-użytkową. Wykazanie parametrów
równoważności leży po stronie Wykonawcy.
Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać aktualne świadectwa
dopuszczenia do użycia w budownictwie, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej,
a materiały wykończeniowe również przez Państwowy Zakład Higieny oraz certyfikaty
i oznakowania wymagane w Prawie Budowlanym.
Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje
dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w
Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (OST) i
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (SST), opracowanych na etapie projektu wykonawczego, w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają
wymagania OST i SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST.
Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać
zaleceniom i rozwiązaniom przyjętym w projekcie technicznym, spełniać postawione
w nim wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty,
aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do realizacji zamówienia stosować można wyłącznie materiały, które
wprowadzone zostały do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym lub
wytworzone zgodnie z następującymi przepisami:









Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 266 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 544)
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.
Urz. UE L 88 z 04.04.2011),
Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94,
jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006 z późn.
zm.)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca
2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszące się do warunków

wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr
339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008).
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
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zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania
różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Projektanta.
1.2.5.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien
uwzględnić warunki lokalne, tj. ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ
hałasu na funkcjonowanie sąsiadujących obiektów itp.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz stan
budowy. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
Wykonawca
dostarczy
Inwestorowi
kopie
dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące
zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.
1.2.5.5. Wymagania dotyczące środków transportu
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien
być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory,
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo
pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane
przez Inwestora.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś
przy transporcie materiałów i sprzętu na teren robót i z terenu robót. Uzyska on
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i
przewożonych materiałów oraz istniejącej zabudowy.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
1.2.5.6. Program zapewnienia jakości
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inwestora program
zapewnienia jakości, który zawierać będzie:










organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
bhp,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
poszczególnych elementów robót,
system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
sposób oraz formę gromadzenia certyfikatów, aprobat, świadectw dopuszczenia
do stosowania materiałów przeznaczonych do wbudowania,
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
pomiarowo-kontrolne,
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rodzaj i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi
wymaganiom.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót i poprawny efekt estetyczny robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w
normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
Pobranie próbek:
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania będą
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą
odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
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Badania i pomiary:
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.
Raporty z badań:
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w
programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaakceptowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru:
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą,
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją i ST. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
Znaki budowlane, certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:






posiadają znak budowlany, tj. znak wskazujący, że wyrób budowlany oznaczony
tym znakiem może być udostępniany na rynku krajowym i stosowany przy
wykonywaniu robót budowlanych – zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.),
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
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Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które
spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez
SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,
określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.
Do wykonania zamówienia należy stosować tylko takie wyroby budowlane,
które zostały wprowadzone do obrotu lub udostępniane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi, w tym Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych i Ustawą z dnia 17 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na
rynku krajowym, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót
budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i
zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że jego właściwości użytkowe umożliwiają
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma
on być zastosowany w sposób trwały, spełnienie podstawowych wymagań, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.: Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).
Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla
niego europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub
udostępniany na rynku krajowym wyłącznie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i
uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011) – dalej
nazywanym też „rozporządzeniem Nr 305/2011”.
Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla
niego europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub
udostępniany na rynku krajowym wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011.
Wzór oznakowania CE określa załącznik II do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków
wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93
(Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008).
Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się
okres koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i
dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może być
wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został
oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do Ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr
305/2011, może być udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie
wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w
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państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z
wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o
jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w
którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania,
instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i
bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania.
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne
jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego
upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo
aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie
przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.
Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza się na wyrobie budowlanym,
dla którego producent sporządził, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową
deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, zwaną dalej „krajową
deklaracją”. Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej
deklaracji zgodnie z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu lub krajową
oceną techniczną, należy odnieść do tych zasadniczych charakterystyk, które mają
wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Informacje o właściwościach użytkowych
wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu
można podać wyłącznie, o ile zostały określone w krajowej deklaracji.
Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie
budowlanym producent ponosi odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z
deklarowanymi właściwościami użytkowymi, wymaganiami określonymi w niniejszej
ustawie oraz w przepisach odrębnych, mającymi zastosowanie do tego wyrobu.
Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie, na określonym terenie przy użyciu metod
sprawdzonych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany
dalej „regionalnym wyrobem budowlanym”, może być oznakowany znakiem
budowlanym, na wyłączną odpowiedzialność producenta. O uznaniu, że dany wyrób
budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka, w drodze decyzji, na
wniosek producenta, właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.
Kopię krajowej deklaracji dostarcza się lub udostępnia w wersji papierowej
lub elektronicznej odbiorcy z każdym wyrobem udostępnianym na rynku krajowym.
Wraz z krajową deklaracją dostarcza się lub udostępnia kartę charakterystyki
lub informacje o substancjach zawartych w wyrobie budowlanym, o których mowa
odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia
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Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn.
zm.).
Producent, deklarując właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w
krajowej deklaracji stosuje krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych wyrobu budowlanego określone w przepisach wydanych na podstawie
ust. 8 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie
ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, którego
właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie
od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu, objętego: 1) mandatem
udzielonym przez Komisję Europejską na opracowanie norm zharmonizowanych lub
wytycznych do europejskich aprobat technicznych; 2) wykazem, o którym mowa w
ust. 7 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Krajową ocenę techniczną wydaje się dla wyrobu budowlanego: 1)
nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu, albo 2) jeżeli w
odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego
metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest właściwa, albo 3)
jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co
najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są
wyroby budowlane, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, wykonane według
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono
zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. Indywidualna
dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego,
charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości
użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym
obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać: 1) nazwę i adres
wydającego oświadczenie; 2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego
wytworzenia; 3) identyfikację dokumentacji technicznej; 4) stwierdzenie zgodności
wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami; 5) adres obiektu
budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany; 6) miejsce
i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.
Producent wyrobu budowlanego sporządza krajową deklarację oraz
dokumentację techniczną zawierającą istotne elementy związane z wymaganym
krajowym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu
budowlanego. Producent umieszcza na wyrobie budowlanym lub jego etykiecie znak
budowlany, informacje towarzyszące, określone w obowiązujących przepisach oraz
dodatkową informację umożliwiającą identyfikację wyrobu budowlanego.
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Do realizacji zamówienia stosować można wyłącznie materiały, które
wprowadzone zostały do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym lub
wytworzone zgodnie z następującymi przepisami:









Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r.
poz. 883 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
(Dz. U. poz. 542),
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.),
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.
Urz. UE L 88 z 04.04.2011),
Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94,
jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006 z późn.
zm.)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca
2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego
rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008).

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.2.5.7. Dokumenty budowy
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione
na każde życzenie Inspektora nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące
dokumenty:
protokoły przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoły odbioru robót,
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protokoły z narad i ustaleń,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
1.2.5.8. Odbiory
•

Kontrola jakości robót

Wykonawca robót odpowiada za pełną kontrolę wykonania robót oraz jakość
stosowanych materiałów i urządzeń. Wykonawca będzie ( zgodnie z obowiązującymi
normami) wykonywał badania i pomiary niezbędne do prawidłowego wykonania
poszczególnych etapów robót budowlanych. Wyniki badań i pomiarów Wykonawca
udostępni Inspektorowi Nadzoru , który może zażądać powtórzenia badań i
pomiarów w jego obecności w przypadku wątpliwości co do sposobu i warunków ich
wykonania lub uzyskanych wyników
-

Koszty badań i pomiarów ponosi Wykonawca

•

Odbiory – roboty zanikające i ulegające zakryciu

- w przypadku wystąpienia robót zanikających i ulegających zakryciu odbiór będzie
polegał na końcowej ilości i jakości wykonywanych robót budowlanych, które w
dalszym etapie realizacji inwestycji będą niemożliwe do stwierdzenia.
- Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru niezwłocznie po powzięciu informacji,
nie później jednak niż w terminie 3 dni, licząc od daty zgłoszenia gotowości odbioru i
załączeniu zestawienia robót ulegających zanikowi lub zakryciu - wcześniej
potwierdzającego ich jakość i ilość.
•

Końcowy odbiór robót

- Po zakończeniu prac Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia do Zamawiającego
zakończenia prac i dokonania odbioru końcowego robót oraz powiadomi Inspektora
Nadzoru. Jednocześnie Wykonawca przedłoży wszelkie niezbędne dokumenty do
dokonania odbioru całości zadania.
- Termin odbioru końcowego oraz czas jego trwania i uwarunkowania szczegółowe
zostaną określone w umowie na realizację zadania.
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- Odbioru końcowego dokonuje Komisja w skład, której wchodzą m.in. Inspektor
Nadzoru, przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy.
- Warunkiem powołania Komisji odbioru będzie przedstawienie sprawozdania z
dokonanego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji objętych zakresem.
1.2.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia
zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
zrealizowany obiekt był w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.2.5.10. Zabezpieczenie terenu budowy
- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót .
- koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje
się że są włączone w cenę umowną.
•

Bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na placu budowy i w jego
otoczeniu

•

stosowania w robotach budowlanych wyłącznie wyrobów, które spełniają
wymagania polskich przepisów

1.2.5.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
- W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca
będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
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1.2.5.12. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony
przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami, tylko w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.2.5.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej
- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
- o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Inwestora
1.2.5.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy
- podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dot.
bezpieczeństwa i higieny pracy
- W szczególności wykonawca ma zadbać aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie
- uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.2.5.15. Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących
Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących ujęty będzie w koszcie robót
podstawowych i w szczególności obejmuje:
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ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
przygotowanie terenu,
konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, barier, oznakowań i drenażu,
tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.2.5.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
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2. Część informacyjna
Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z
odrębnych przepisów oraz lista załączników.
Ramowa koncepcja stałej wystawy w Krzemionkach

zał. 1

Oświadczenie Inwestora o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane

zał. 2

Poglądowe rysunki pomieszczeń objętych zakresem realizacji

zał. 3
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3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Niniejsze opracowanie ma charakter założeń wstępnych, określających podstawowe
wymagania Inwestora. Powinny one być uwzględnione przy sporządzaniu koncepcji oraz
opracowywaniu projektów wykonawczych i przedmiarów robót. Nie zwalnia to Projektanta –
autora koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej od sprawdzenia zgodności
zaproponowanych i zalecanych rozwiązań oraz funkcji z aktualnie obowiązującymi
uregulowaniami ustawowymi, normami wydanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz
zharmonizowanymi dyrektywami Unii Europejskiej, a także ustaleniami o charakterze
jednostkowym.
Stosować należy przepisy prawne i normy:


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. 2015.0.1422 z późn. zm.) w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719 z pózn. zm.).



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030).



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)



Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2018 r., poz. 620 z pózn. zm.).



Rozporządzenie 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 (Dz. U. 2013 r. poz. 1129)



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966 z pózn. zm.).



Przepisy techniczno-budowlane dla budynków. Podstawy naukowo badawcze. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2008 r.



Zlecenie Inwestora: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim



Wytyczne i materiały przekazane przez Inwestora



Ustalenia podczas spotkań roboczych



Obowiązujące normy.
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Tabela nr 1
Zestawienie multimediów
STANOWISKO
/ ZADANIE

ILOŚĆ

NAZWA
Monitor profesjonalny dotykowy wielkoformatowy LCD 40”. Jasność [cd/m²] 700.
Rozdzielczość 1920x1080. Panel S-PVA z krawędziowym podświetleniem LED. Kontrast 4000:1.
Czas reakcji 8ms. Wejścia wideo cyfrowe: 1 x DVI-D (z HDCP); 2 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI
(HDCP). Kontrola wejścia 1 x LAN 100Mbit; 1 x RS232. Szkło ochronne hartowane. Grubość 3 mm,
powłoka antyrefleksyjna. Przechodzenie światła 92 (+/- 2%). Technologia dotyku wielokrotnego ilość punktów dotyku: maks. 10. Dokładność < 1.5 mm. Rozdzielczość dotyku 12-bitowa (4096 x
4096). Czujnik obecności człowieka. W komplecie uchwyt montażowy. Montaż w obudowach nieodbiegających
od elementów aranżacji.

Komputer dla obsługi aplikacji multimedialnej wyświetlanej na monitorze.
multimedialny

E40

1

Player

Komputer:
Procesor:
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik co najmniej 3063 punktów (wynik
zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net.
Dysk twardy: minimum 64 GB SSD
Pamięć RAM: minimum 8GB DDR3L-1600/1866
Złącza wideo minimum: 2xHDMI 2.0
Złącza I/O
-USB minimum 4 port 3.0
-wejście słuchawkowe
Oprogramowanie:
Licencja na system
Wymagania dodatkowe:
Zintegrowana karta graficzna
Zintegrowana karta dźwiękowa
Karta sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mbps
maksymalny pobór 65W
uchwyt montażowy VESA
Wymiary:
max. 50x116x112 mm
Waga:
Max. 0,8kg

1

UWAGA: wszelkie precyzyjne parametry można dobrać w widełkach +- 10% różnicy

P1

K

System oraz licencja SZM

1

Profesjonalny projektor Ultra-Short-Throw.
Jasność min. 3200Ansi; Rozdzielczość min. 1920x1080; Wejścia cyfrowe wideo: 1 x HDMI™;
1 x HDMI™ z obsługą MHL. Kontrola via RS232. Parametry optyczne dobrane zgodnie z wytycznymi. W
komplecie uchwyt montażowy

1

Komputer / media-serwer dla obsługi aplikacji z projektora, sterowanie via RS232.

1

System oraz licencja SZM
ekran projekcyjny

1
1

Monitor profesjonalny dotykowy wielkoformatowy LCD 40”. Jasność [cd/m²] 700.
Rozdzielczość 1920x1080. Panel S-PVA z krawędziowym podświetleniem LED. Kontrast 4000:1.
Czas reakcji 8ms. Wejścia wideo cyfrowe: 1 x DVI-D (z HDCP); 2 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI
(HDCP). Kontrola wejścia 1 x LAN 100Mbit; 1 x RS232. Szkło ochronne hartowane. Grubość 3 mm,
powłoka antyrefleksyjna. Przechodzenie światła 92 (+/- 2%). Technologia dotyku wielokrotnego ilość punktów dotyku: maks. 10. Dokładność < 1.5 mm. Rozdzielczość dotyku 12-bitowa (4096 x
4096). Czujnik obecności człowieka. W komplecie uchwyt montażowy. Montaż w obudowach nieodbiegających
od elementów aranżacji.

6

Komputer dla obsługi aplikacji multimedialnej wyświetlanej na monitorze.
multimedialny

K

Player

Komputer:
Procesor:
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik co najmniej 3063 punktów (wynik
zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net.
Dysk twardy: minimum 64 GB SSD
Pamięć RAM: minimum 8GB DDR3L-1600/1866
Złącza wideo minimum: 2xHDMI 2.0
Złącza I/O
-USB minimum 4 port 3.0
-wejście słuchawkowe
Oprogramowanie:
Licencja na system
Wymagania dodatkowe:
Zintegrowana karta graficzna
Zintegrowana karta dźwiękowa
Karta sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mbps
maksymalny pobór 65W
uchwyt montażowy VESA
Wymiary:
max. 50x116x112 mm
Waga:
Max. 0,8kg
UWAGA: wszelkie precyzyjne parametry można dobrać w widełkach +- 10% różnicy

P3

System oraz licencja SZM

6
6

Projektor 2D/3D. Jasność min. 5200 ANSI lumenów. Rozdzielczość WUXGA 1920 x 1200 pikseli.
Kontrast min. 5000:1. Projekcja tylna. Obiektyw krótkoogniskowy do projektora o parametrach dobranych dla
realizacji tylnej projekcji,
zgodnie z wytycznymi.

1

Komputer / media-serwer dla obsługi aplikacji z projekotra, sterowanie via RS232.

1

System oraz licencja SZM
ekran projekcyjny

1
1

Monitor LCD 22" 1920x1080. Jasność min. 200 cd/m². Kontrast 1000:1. Kąty widzenia [°] 178H/178V.
Montaż w obudowach nieodbiegających od elementów aranżacji. W komplecie uchwyt montażowy.

4

Komputer dla obsługi aplikacji multi medialnej wyświetlanej na monitorze.
multimedialny

E22

Player

Komputer:
Procesor:
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik co najmniej 3063 punktów (wynik
zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net.
Dysk twardy: minimum 64 GB SSD
Pamięć RAM: minimum 8GB DDR3L-1600/1866
Złącza wideo minimum: 2xHDMI 2.0
Złącza I/O
-USB minimum 4 port 3.0
-wejście słuchawkowe
Oprogramowanie:
Licencja na system
Wymagania dodatkowe:
Zintegrowana karta graficzna
Zintegrowana karta dźwiękowa
Karta sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mbps
maksymalny pobór 65W
uchwyt montażowy VESA
Wymiary:
max. 50x116x112 mm
Waga:
Max. 0,8kg

4

UWAGA: wszelkie precyzyjne parametry można dobrać w widełkach +- 10% różnicy

ET

System oraz licencja SZM

4

Ekran transparentny wielkość przekątnej min. 22", min. rozdzielczość 1920(H) x 1080(V).
Montaż w obudowach nieodbiegających od elementów aranżacji.

5

ET

P2

Player MP4 / PC media-serwer dla obsługi aplikacji ekranu transparentnego, sterowanie via RS232.
System oraz licencja SZM

5
5

Projektor laserowy 2D, 3xLCD z wymienną optyką. Jasność min. 4200 ANSI lumenów.
Rozdzielczość WUXGA 1920x1200 pikseli. Kontrast min. 500 000:1.
Żywotność źródła światła 20 000h. Głośność max. 28 dB. Mapping na elementach aranżacji.

1

Komputer / media-serwer dla obsługi aplikacji z projektora, sterowanie via RS232.

1

System oraz licencja SZM
ekran projekcyjny

1
1

Projektor 2D/3D. Jasność min. 5200 ANSI lumenów. Rozdzielczość WUXGA 1920 x 1200 pikseli.
Kontrast min. 5000:1. Projekcja tylna.
P4

1

Komputer / media-serwer dla obsługi aplikacji z projektora, sterowanie via RS232.

1

System oraz licencja SZM
ekran projekcyjny

1
1

SERWEROWNIE EKSPOZYCJĄ. System kontroli i kompleksowego sterowania mediami ekspozycji oświetleniem, nagłośnieniem, włączaniem i wyłączaniem urządzeń audiowizualnych.

1

Tabela nr 2
Automatyczny Przewodnik Cyfrowy (APC) - specyfikacja wyposażenia stanowisk.
STANOWISKO
/ ZADANIE

ST.00

ST.01

ST.02

ST.03

ST.04

ST.05

ST.06
STEROWANIE

NAZWA
głośnik nagłośnienia miejscowego, pasywny typu Sound Shower z zawieszeniem
wzmacniacz do nagłośnienia miejscowego, sterowanie RS232
player uruchamiany czujką ruchu, sterowanie RS232
czujka ruchu
głośnik nagłośnienia miejscowego, pasywny typu Sound Shower z zawieszeniem
wzmacniacz do nagłośnienia miejscowego, sterowanie RS232
player uruchamiany czujką ruchu, sterowanie RS232 + czujka ruchu
głośnik nagłośnienia miejscowego, pasywny typu Sound Shower z zawieszeniem
wzmacniacz do nagłośnienia miejscowego, sterowanie RS232
player uruchamiany czujką ruchu, sterowanie RS232 + czujka ruchu
głośnik nagłośnienia miejscowego, pasywny typu Sound Shower z zawieszeniem
wzmacniacz do nagłośnienia miejscowego, sterowanie RS232
player uruchamiany czujką ruchu, sterowanie RS232 + czujka ruchu
głośnik nagłośnienia miejscowego, pasywny typu Sound Shower z zawieszeniem
wzmacniacz do nagłośnienia miejscowego, sterowanie RS232
player uruchamiany czujką ruchu, sterowanie RS232 + czujka ruchu
głośnik nagłośnienia miejscowego, pasywny typu Sound Shower z zawieszeniem
wzmacniacz do nagłośnienia miejscowego, sterowanie RS232
player uruchamiany czujką ruchu, sterowanie RS232 + czujka ruchu
głośnik nagłośnienia miejscowego, pasywny typu Sound Shower z zawieszeniem
wzmacniacz do nagłośnienia miejscowego, sterowanie RS232
player uruchamiany czujką ruchu, sterowanie RS232
czujka ruchu
Jednostka centralna sterująca pracą playerów, sterowanie via RS232

ILOŚĆ
3
1
1
2
2
1
1 kpl
2
1
1 kpl
1
1
1 kpl
1
1
1 kpl
1
1
1 kpl
4
1
1
2
1 kpl

Tabela 3: przedmiar elementów wystawy
w ramach realizowanego projektu pn. „Zwiększenie dostępności do
Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i
Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”

PRZEDMIAR ELEMENTÓW EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII
L.P

OZNACZENIE
ELEMENTU

1 M1
2 S1
3 S2
4 S3
5 S4
6 S5
7 S6
8 S7

OPIS ELEMENTU
Makiety wraz z repliką eksponatu
Rekonstrukcja chaty - prolog, wraz z wyposażeniem i podcieniem
Szyba na poziomie gruntu - przykrywająca "wykop" archeologiczny (grafika z
światłem efektowym)
obudowa filarów imitująca drzewa
"martwe pnie"
imitacja krzaków
Piardy z głazami
Manekin postaci wraz z odzieżą i akcesoriami

WYMIARY

ILOŚĆ

1m x 1m
1230 cm x 460 cm, h
400 cm

8

350 cm x 150 cm

1

h= 400 cm

9

250 cm długości
150 cm średnicy

2
2

około 100 cm x 100 cm

5

wysokość od 120 cm do
160 cm

15

1

9 G1
10 S8

gabloty ekspozycyjne wraz z replikami eksponatów
Ogródek z uprawą ziół i roślin motylkowych

100 cm x 200 cm

11 D1

Diorama 1: Rolnictwo - scenograficzne podłoże

45,15 mkw

12 D1.1

Wyposażenie dioramy rolnictwo

1 kpl.

13 D1.2

modele zwierząt: małe kozy i owce

14 D2

Diorama 2,3,4: (garncarz, tkaczka, krzemieniarz) - scenograficzne podłoże

15 D2.1

Diorama 2: zabudowa scenograficzna - elewacja chaty wraz z wyposażeniem i 400 cm x 400 cm, h=
akcesoriami - garncarz
250 cm

1

16 D3

Diorama 3: zabudowa scenograficzna - chata wraz z wyposażeniem i
akcesoriami - tkaczka

400 cm x 250 cm h=300
cm

1

17 D4

Diorama 4: zabudowa scenograficzna - chata wraz z wyposażeniem i
akcesoriami - krzemieniarz

70 x 15 cm, h=32 cm

1

8
1
45
1
5

57,12 mkw

57

22 S8

Diorama 5,6,7: (wóz, pochówek krowy, grób wojownika) - scenograficzne
52,00 mkw
podłoże
Diorama 5: rekonstrukcja wozu, + 2 modele wołów, akcesoria i pozostałe
200 cm x 150 cm
repliki
Diorama 6: scenografia pochówku krowy, sztuczna krowa
Diorama 7: scenografia grobu wojownika, grób + akcesoria
tło scenograficzne w postaci nadruku grafiki na tkaniinie od tyłu podświetlone
55 m, h 4 m
listwą led - lightbox

23 D8

Diorama 8- aranżacja scenograficzna kopalni

32,46 mkw

32

24

Elementy graficzne wydruki ścienne formatu A0 każdy

119 cm x 84 cm

10

200 cm x 200 cm
50x50x50 cm,
70x70x70 cm i
90x90x90 cm

1

25

Element graficzny wydruk na planszy wielkoformatowej
Kubiki ekspozycyjne w trzech wariantach około 50x50x50 cm, 70x70x70 cm i
90x90x90 cm

18 D5
19 D5.1
20 D6
21 D7

26

Dostosowanie istniejącej wentylacji do potrzeb ekspozycji

52
1
1
1
220

9
1

Dostosowanie CCTV do potrzeb ekspozycji

27
28
29
30

Realizacja instalacji klimatyzacji
Sufit podwieszony
Sufit podwieszony scenograficzny

31

WYKONANIE PODŁOGI Z PANELI WINYLOWYCH ROBOCIZNA + MATERIAŁ

32

MASKOWNICE KLIMATYZATORÓW

33 34 35

malowanie ścian
Podpisy pod eksponatami
Transport i montaż

1
1
150
360
385m²

385

560m²
12 x 4 cm

560
200
1

10

PRZEDMIAR ELEMENTÓW OŚWIETLENIA EKSPOZYCJI
L.P
1
2
3
4

OPIS ELEMENTU
oświetlenie ekspozycyjne szynowe
listwy szynowe długość 1m
oświetlenie w gablotach
Listwy ledowe oświetlające lightobksy -tło, od tyłu wraz z zasilaniem

ILOŚĆ
60
60
8
220

5 oświetlenie techniczne 92 cm
6 oświetlenie led efektywne
7 system sterowania oświetleniem oraz montaż oświetlenia z sterowaniem

30
3
1

PRZEDMIAR ELEMENTÓW MULTIMEDIALNYCH
L.P

OZNACZENIE
ELEMENTU

OPIS ELEMENTU

ILOŚĆ

1 P

Stanowiska projekcji (projektor wraz z obiektywem, ekran projekcyjny,
komputer sterujący projektorem z licencją i oprogramowaniem, uchwyty i
pozostałe akcesoria.

4

2 ET

Ekran transparentny (wraz z komputer sterującym z licencją i
oprogramowaniem)

5

3 E40

Stanowisko z monitorem LCD 40" (wraz z komputer sterującym z licencją i
oprogramowaniem) + obudowa

1

4 E22

Stanowisko z monitorem LCD 22" (wraz z komputer sterującym z licencją i
oprogramowaniem) + obudowa

4

5 K

Kiosk multimedialny na bazie monitora dotykowego 40" (wraz z komputer
sterującym z licencją i oprogramowaniem) + obudowa

6

6 G

Strefy dźwiękowe na ekspozycji - głośniki strefowe wraz ze wzmacniaczem i
playerem.

7

Wyposażenie zaplecza technicznego, ogólne

7 Switch 48 porty 1Gbit

1

8 Router LTE z WIFI oraz siecią LAN 4 x 1Gbit

1

9 Serwer z oprogramowaniem SZM

1

10 Sterownik centralny oświetlenia

1

11 SZAFA RACK:

1

12 UPS

1

13 Sterownik oświetlenia sterowany z aplikacji 16 portowy

9

14 Sterownik LED lightboxy

1

15 Instalacje AV

1

PRZEDMIAR ELEMENTÓW OPROGRAMOWANIA I KONTENTU MULTIMEDIALNEGO
L.P
1
2
3
4
5
6

OPIS ELEMENTU
P1 - Stanowiska projekcji
P2 - Stanowiska projekcji
P3 - Stanowiska projekcji
P4 - Stanowiska projekcji
ET- Ekran transparentny
E40-Stanowisko z monitorem LCD 40"

ILOŚĆ
1
1
1
1
5
1

7 E20-Stanowisko z monitorem LCD 22"

4

8 K-Kiosk multimedialny na bazie monitora dotykowego 40"

5

G-Strefy dźwiękowe na ekspozycji: + realizacja klipów dźwiękowych dochodzących z wystaw np.:

9 pomruk burzy, szum deszczu,

7

wycie wiatru, stuki z pracowni kamieniarza, trzask ognia, skrzypnięcia i stuki.

10 koordynacja i produkcja

1

PRZEDMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH
L.P
1
2
5
6
7

OPIS ELEMENTU
Projekt aranżacji ekspozycji wraz ze scenariuszem wykonawczym
Projekt grafik na ekspozycji, redagowanie tekstów.
Projekt instalacji sanitarnych w zakresie wentylacji i klimatyzacji
Instalacje teletechniczne - projekt
Instalacje elektryczne okablowanie rozdzielnia - projekt

ILOŚĆ
1
1
1
1
1

Ramowa koncepcja stałej wystawy w Krzemionkach
IDEA:
PREZENTACJA

FENOMENU

PRADZIEJOWYCH

KOPALŃ

KRZEMIENIA

PASIASTEGO PRZEZ PRYZMAT EPOKI NEOLITU W UJĘCIU REGIONALNYM I
EUROPEJSKIM

ORGANIZACJA WYSTAWY:
Stała

wystawa

archeologiczna

w

Muzeum

Archeologicznym

i

Rezerwacie

„Krzemionki” będzie składać się z kilku części, które razem mają zapoznać zwiedzającego
zarówno z samymi kopalniami krzemienia jak i czasami, w których one powstały.
Poszczególne części: wystawa główna w budynku muzeum, wystawa w pawilonie „Zenon”,
elementy na trasie podziemnej oraz wystawa w pawilonie „Stefan” będą kolejnymi odsłonami
narracji poświęconej Krzemionkom i będą się nawzajem uzupełniać. Odrębnym elementem
będzie ekspozycja w domku archeologów.

WYSTAWA GŁÓWNA W BUDYNKU MUZEUM
Wystawa zostanie podzielona na trzy podstawowe części. Pierwsza i najmniejsza
pełniła będzie funkcję wprowadzającą, dwie kolejne to główne działy ekspozycji.
Część 1. Prolog - wprowadzenie:
W pierwszej części wystawy, w specjalnie wydzielonej sali, zwiedzający zapoznają się
z epoką neolitu w szerszym, europejskim kontekście. W sposób zwięzły, za pomocą obrazów,
zdjęć, filmów i plansz przedstawiony zostanie rys epoki, a więc czym był neolit europejski i
jaka była jego geneza oraz uwarunkowania naturalne rozwoju społeczeństw neolitycznych
(klimat, fauna i flora, krajobraz, surowce). Rozwój cywilizacji na przestrzeni ostatnich
tysiącleci epoki kamienia zostanie pokazany poprzez prezentację sztandarowych zjawisk
dokonań człowieka w epoce, takich jak gospodarka, technika, kultura czy wynalazki. Aby
widz w pełni zrozumiał epokę, w tej części wystawy zostaną zaprezentowane stanowiska
archeologiczne, odkrycia czy zjawiska szeroko związane z epoką, takie jak Stonehenge
(funkcjonujące w powszechnej świadomości, choć już niekoniecznie wiązane z neolitem),
Catal Huyuk, osady palafitowe z przedgórza Alp, wczesnoneolityczne długie domy, kamienne
osady z Orkadów, świątynie na Malcie, czy znalezisko Oetzi’ego - Człowieka z Lodu. Ważne
jest, aby przedstawić neolit oraz eneolit europejski w kontekście tego, co w tym samym czasie

ma miejsce w innych częściach świata, np. Stare Państwo w Egipcie (piramidy) czy
cywilizacja Sumerów w Mezopotamii (pismo klinowe). Istotnym elementem tej części
ekspozycji będzie interaktywna oś czasu z najważniejszymi symbolami epoki jako sposób na
dotarcie z wiedzą do różnych grup odbiorców.
Eksponaty: kopie sztandarowych zabytków związanych z neolitem i eneolitem europejskim,
w tym między innymi ceramiczną plastykę figuralną, narzędzia i przedmioty będące
wynikiem procesu metalurgii miedzi i wytwórczości soli, najciekawsze przykłady ceramiki z
różnych rejonów Europy, elementy techniki (koło jezdne, wóz z zaprzęgiem), kontakty
handlowe (na przykładzie znalezisk) itp.

Część 2. Życie codzienne w neolicie na ziemiach polskich i na zapleczu kopalń
krzemienia:
W głównej części wystawy zostaną zeprezentowane realia neolitu na ziemiach polskich i
na zapleczu kopalń krzemienia w Krzemionkach, a więc neolityzacja ziem polskich (skąd
przybyli krzemionkowscy górnicy?), osadnictwo w regionie (zaplecze dla rozwoju górnictwa
krzemienia

nad

Kamienną),

pierwsi

górnicy

krzemionkowscy

(kultura

pucharów

lejkowatych), apogeum górnictwa w Krzemionkach (kultura amfor kulistych), epigoni
miejscowego górnictwa (kultura mierzanowicka).
Zamysłem jest chęć „przeprowadzenia” zwiedzającego poprzez całą epokę pokazując mu
najważniejsze dla tamtych czasów zjawiska. Dlatego też, na wystawie powinny znaleźć się
elementy dotyczące życia codziennego, gospodarki, techniki, ale także wierzeń i kultury
duchowej. Aby wystawa nie odbiegała od obowiązujących dziś standardów proponuje się
zaprezentować wszystkie ww. aspekty w formie scen z życia ludzi z epoki zrekonstruowane
w skali 1:1. Integralną cześć całej ekspozycji stanowiłyby dyskretnie wkomponowane w
całość gabloty z oryginalnymi zabytkami (zabytek stanowi podstawową treść, dla której
tworzy się muzea) oraz nowoczesne elementy przekazu (np. obrazy emitowane przez panele
LCD, rzutniki multimedialne itd.). Niezmiernie ważne będzie wykorzystanie wszystkich
środków działających na zmysły odwiedzającego, czyli światła, dźwięku, zapachu, czy też
możliwości dotknięcia danego przedmiotu.
Planowana ekspozycja byłaby oparta przede wszystkim na znaleziskach z rejonu Wyżyny
Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego, czyli zaplecza pradziejowych kopalń krzemienia.
Źródła lokalne nie zawsze jednak pozwalają na zaprojektowanie odpowiednich rekonstrukcji.
Dlatego też konieczne będzie posłużenie się wynikami badań na środkowoeuropejskich
stanowiskach odpowiadaj ących chronologicznie i kulturowo największemu rozkwitowi

górnictwa krzemienia z okolic Krzemionek. Technicznie planowane jest wykorzystanie
zarówno przestrzeni wzdłuż ścian sali wystawowej jak i środka pomieszczenia. Wstępnie do
ekspozycji zakwalifikowano następujące tematy:

•

Początki neolitu. Grupa pierwszych rolników przy pracy (ręczna uprawa roli).

Scena ma na celu pokazanie ogromnej zmiany jaka zaszła w momencie pojawienia się na
naszych ziemiach pierwszych rolników. Nomadyczny tryb życia zamieniono na osiadły
(pojawiają się trwałe osady), rozpoczęto uprawiać rolę. Z rejonu Krzemionek znane są
stanowiska pierwszych rolników (np. Szewna).
•

Neolit rozwinięty. Rzemiosła kultury pucharów lejkowatych - krzemieniarstwo
(pracownia krzemieniarska) i garncarstwo (warsztat garncarza).

W formie plastycznej

zrekonstruowany będzie fragment osady ze stanowiskami

produkcyjnymi. Będzie to stanowisko krzemieniarza, jako przedstawiciela „przemysłu”
używającego surowca, na którym opierała się znaczna cześć ówczesnej gospodarki (produkcja
narzędzi i broni w sposób charakterystyczny tylko dla tego okresu) oraz garncarza. W tym
drugim przypadku pokazane będzie charakterystyczne dla neolitu upowszechnienie ceramiki
naczyniowej, jako jeden z wyznaczników tzw. rewolucji neolitycznej.
•

Neolit rozwinięty. Użycie sprzężaju.

W neolicie dokonano wynalazku sprzężaju oraz wozu transportowego. Najstarsze na
świecie znalezisko przedstawiające właśnie ten wynalazek znamy właśnie z Polski
(Bronocice), natomiast z Ostrowca pochodzi symboliczny ryt na naczyniu, który badacze
interpretują jako przedstawienie wozu czterokołowego. Wozy zaprzęgane były w woły, choć
najprawdopodobniej udomowiono już konia. Kolejna scenka ma przedstawiać użycie właśnie
tego wynalazku i być powiązana ze zobrazowaniem innych wynalazków technicznych oraz
zagadnienia dystrybucji i wymiany towarów.
•

Późny neolit. Grupa pasterzy kultury amfor kulistych (wraz ze zwierzętami) oraz ich
zwyczaje i rytuały.

Wraz ze zmianami środowiska w późnym neolicie nastąpiła też zmiana gospodarki
stosowanej przez człowieka. Z gospodarki typowo rolniczej mieszkańcy regionu zaczęli
przechodzić na model pasterski. Za takich hodowców-pasterzy postrzegana jest nadal kultura
amfor kulistych, uważana też za twórców największych kopalń krzemionkowskich. Scena ma
przedstawiać grupę ludzi z tego okresu (późny neolit), zwierzęta ówcześnie hodowane oraz

obrzęd „składania darów ziemi” - ofiary ze zwierząt. Poruszone tu będzie także zagadnienie
wierzeń związanych z krzemieniem pasiastym oraz z przygotowaniem do zawodu górnika.
•

Wczesna epoka brązu. Grupa przedstawicieli kultury mierzanowickiej (rekonstrukcje
strojów, ozdób, uzbrojenia, etc.)

Na początku epoki brązu w regionie obserwuje się bardziej stabilne osadnictwo i ponowne
przejście do gospodarki rolniczo - hodowlanej. Widoczne jest to m.in. w zakładaniu dużych
cmentarzysk, dzięki badaniom których możliwe jest odtwarzanie wyglądu fizycznego i ubioru
ludności tzw. kultury mierzanowickiej. Kolejna scenka ma przedstawiać grupę tej ludności
podążającą na teren kopalń i/lub polowanie. Możliwe będzie tu pokazanie różnych, b.
ciekawych elementów stroju oraz zwrócenie uwagi na szersze wykorzystanie nowego
surowca - brązu.
•

Obrządek pogrzebowy. Rekonstrukcje grobów typowych dla ludów neolitycznych i
wczesnobrązowych.

Badania obrządku pogrzebowego przynoszą nam dużą porcję wiedzy na temat sposobu
postrzegania rzeczywistości przez człowieka pradziejowego. Odkrywanie grobów jest też
najbardziej „medialne” w archeologii. Dlatego też proponuje się zrekonstruować fragment
cmentarzyska z tamtej epoki, wraz z kośćmi ludzkimi i wyposażeniem. Ta „scena”
wymagałaby pokazania różnych form pochówków, które powstawały zarówno z użyciem
kamieni, drewna, jak i w formie jam ziemnych. Do celu rekonstrukcji mogą posłużyć
oczywiście odpowiednio dobrane fragmenty skał lub też oryginalne obstawy grobów
odkrywane podczas badań w regionie.

Eksponaty: zabytki związane z życiem codziennym i rzemiosłami w neolicie i wczesnej
epoce brązu, m.in.: garncarstwo (ceramika naczyniowa - prezentacja zróżnicowania
typologicznego naczyń począwszy od wczesnego neolitu po wczesną epokę brązu, ze
szczególnym uwzględnieniem ceramiki kultur pucharów lejkowatych, amfor kulistych i
mierzanowickiej); rolnictwo (przedmioty związane z uprawą ziemi i produkcją pożywienia motyki kamienne, kamienie żarnowe, rozcieracze); hodowla (np. plastyka zoomorficzna);
obróbka krzemienia (narzędzia krzemienne - siekiery i dłuta, półwytwory narzędzi, odpadki
produkcyjne i in.); obróbka kości i rogu (dłuta i szydła kościane); tkactwo (ciężarki tkackie,
przęśliki).
Źródła pozyskania eksponatów: zbiory własne, długoterminowe wypożyczenia. W celu
wyposażenia poszczególnych scen z modelami należy wykonać odpowiednią ilość kopii
zabytków.

Część 3. Od surowca do kopalni:
Kolejna część ekspozycji zapozna zwiedzającego z pradziejowym górnictwem
krzemienia i będzie stanowić wprowadzenie do zwiedzania podziemnej trasy turystycznej.
Dotyczyć będzie zarówno samej kopaliny, którą wydobywano w pradziejowych wyrobiskach,
jak i samych kopalń.
•

krzemień pasiasty - w części tej znajdą się informacje o genezie i geologii tego
wyjątkowego surowca; zaprezentowane zostaną hipotezy dotyczące powstawania
konkrecji krzemiennych w okresie późnej jury (multimedialna rekonstrukcja dna
jurajskiego morza oraz życia w nim przedstawiona na wielkoformatowym monitorze,
w formie mappingu lub „kapsuły czasu” przenoszącej o 150 mln lat wstecz)

•

wydobycie - prezentacja organizacji pracy w kopalni, eksploatacji, obróbki i
dystrybucji krzemienia poprzez multimedialne rekonstrukcje w postaci krótkich
filmów oraz rekonstrukcje rzeczywiste zabytków, które się nie zachowały (głownie
drewnianych oraz z innych materiałów organicznych) w kontekście oryginalnych
zabytków umieszczonych w specjalnie zaprojektowanych gablotach (np. imitujących
fragmenty wyrobisk górniczych)

•

kulminacyjnym elementem zwiedzania tej części wystawy będzie model szybu
(przekrój) kopalni neolitycznej w skali 1:1, z widoczną obudową górniczą, profilami
skalnymi, podszybiem i fragmentami wyrobisk oraz realistycznie zrekonstruowanymi
modelami górników „uchwyconych” w różnych momentach pracy (np. zjazd do
kopalni, załadunek i transport urobku itp.). Przy wykorzystaniu największej, północnej
ściany sali wystawowej będzie można osiągnąć wysokość przekraczającą 5 m. Szyb
jest jedynym elementem kopalni, który nie jest prezentowany na trasie podziemnej,
będzie więc stanowił ważne uzupełnienie przedstawienia Krzemionek jako całości.
Powinien również stanowić robiący wrażenie „mocny akcent” zachęcający do
wyruszenia na dalszą trasę zwiedzania.

Eksponaty na wystawę: próbki różnych surowców krzemiennych, fragm. krzemienia
pochodzące z różnych etapów produkcji narzędzi - świadectwo działań i umiejętności
człowieka pradziejowego; narzędzia służące do wydobywania i obróbki krzemienia oraz
ich rekonstrukcje do celów inscenizacji modelowych (ze skał krystalicznych, krzemienia,
poroża, drewna) - zbiory własne oraz zamówione rekonstrukcje

WYSTAWA W SZYBIE „ZENON”
Wystawa w szybie „Zenon” będzie stanowić kontynuacje narracji prezentowanej przez
przewodnika podczas drogi między budynkiem muzeum, kopalnią nr 6 i pomostem
widokowym. Dzięki planowanej modernizacji pawilonu naszybowego uzyska się większą
powierzchnię ściany północnej, co umożliwi montaż dużego ekranu i prezentację na nim
krótkiego filmu prezentującego historię i walory trasy podziemnej (ok. 3-5 min). Plastyczna
diorama z wyrobiskami

kopalni

7/610,

dotychczas prezentowana w

budynku,

po

odpowiednich poprawkach zostanie przeniesiona do sąsiedniego pawilonu „Wojciech”, gdzie
będzie doskonałym uzupełnieniem prezentowanych tam treści.
W pawilonie „Zenon” przewidziana jest ekspozycja poświęcona całemu regionowi
wydobycia krzemienia jaki funkcjonował na północ od Gór Świętokrzyskich pod koniec
epoki kamienia i w epoce brązu („Prahistoryczne Zagłębie Krzemienionośne”):
•

Kopalnie w Krzemionkach nie są jedynymi kopalniami w regionie, stąd ważne jest
aby zwiedzającym przybliżyć inne miejsca prahistorycznej eksploatacji krzemieni
(„Borownia”, Ożarów, Świeciechów, Wierzbica itp.), jak również inne, lokalne
rodzaje surowców (krzemień czekoladowy, ożarowski, świeciechowski, itp.)

•

Pole eksploatacyjne w Krzemionkach. Jedną z największych wartości Krzemionek jest
doskonale zachowany krajobraz pogórniczy pola eksploatacyjnego. Zwiedzający
zapoznają się z jego wielkością, rzeźbą, liczba kopalń, warunkami geologicznymi a
także dotychczasowymi zniszczeniami i aktualnymi zagrożeniami.

Proponowany jest sposób prezentacji powyższych treści na wystawie w formie
podświetlanych, wolnostojących kasetonów typu lightbox. Obok nich należy przewidzieć
możliwość umieszczenia zabytków

lub

ich

kopii

oraz

próbek

różnych

surowców

krzemiennych. Centralną częścią wystawy będzie diorama z wydrukiem 3D całego pola
górniczego w Krzemionkach. Wydruk zostanie oparty o wizualizację skanowania laserowego
LIDAR. Dzięki temu możliwe jest odtworzenie w najdrobniejszych szczegółach całej rzeźby
powierzchni zabytkowego terenu. Diorama o wymiarach ok. 1,5/2,0 x 2,0 m zostanie
umieszczona w obudowie o wysokości ok. 1 m. Uzupełnieniem ekspozycji w pawilonie
„Zenon” będą rozmieszczone w kilku punktach niskie kubiki z okazami konkrecji krzemienia
pasiastego, których zwiedzający będą mogli dotknąć.

TRASA PODZIEMNA I SZYB W ENTYLACYJNY1
W trakcie zwiedzania podziemnej trasy turystycznej turyści przechodzą przez
podszybie szybu wentylacyjno-ewakuacyjnego, który jest zarówno najgłębszym szybem na
terenie całej trasy podziemnej jak i największym profilem geologicznym w jej obrębie.
Stwarza to niepowtarzalną okazję prezentacji geologii złoża krzemienia pasiastego w obrębie
niecki Magonie - Folwarczysko. W profilu widoczne są przynajmniej 3 odmiany wapienia,
które posiadają odmienną strukturę i właściwości. Planowana jest ich prezentacja przy użyciu
dotykowego ekranu LED, na którym wyświetlony będzie przedstawiony schematycznie profil
szybu. Dotknięcie jednej z wyróżnionych warstw spowoduje pojawienie się informacji o niej
na ekranie oraz podświetlenie rzeczywistej warstwy na profilu. Tak jak w przypadku
pozostałych części wystawy organizowanej w ramach trasy turystycznej wskazane jest
przystosowanie jej do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządów
wzroku i słuchu.

WYSTAWA W SZYBIE „STEFAN”
Pawilon z szybem „Stefan” stanowi wyjście z podziemnej trasy turystycznej, tutaj też
przewidziana jest ostatnia część wystawy.

Tematyka wystawy będzie bezpośrednią

kontynuacją ekspozycji w podziemnej trasie turystycznej, gdzie zwiedzający zapoznawali się
z „żywym” zabytkiem i oglądali miejsca, które nie zmieniły się od pięciu tysiącleci. Pawilon
„Stefan” stanie się miejscem, gdzie odwiedzający będzie mógł zobaczyć to co działo się na
powierzchni kopalń w czasach kiedy pracowały. Po wyjściu z podziemi turystom zostanie
zaprezentowany krótki film (max. 3 min.). Widzowie przeniosą się do obozowiska
górniczego. Oglądający zobaczą życie codzienne w części naziemnej kopalni - najbliższe
otoczenie szybu kopalni (np. praca przy wyciąganiu urobku z szybu), krzemieniarzy przy
pracy, kupców, którzy ładują surowiec na wóz, myśliwych wracających z polowania itp.
Animacji towarzyszyć będą naturalne dźwięki - odgłosy lasu, ludzi przy pracy, zwierząt.
Animacja wyświetlana będzie z 2-3 podwieszanych rzutników na przeszkleniach ścian
wschodniej i częściowo północnej pawilonu. Turyści wychodzący z podziemi odniosą
wrażenie „wędrówki w czasie” i „otoczenia” przez pradziejową rzeczywistość.
Po zakończeniu prezentacji zwiedzający będą mogli obejrzeć niewielką wystawę
poświęconą odkrywcy kopalń J. Samsonowiczowi oraz jej badaczom. Podobnie jak w
przypadku „Zenona” treść tej wystawy prezentowana będzie na podświetlonych ściankach

1 uzależniona od rodzaju i wielkości zamontowanej windy w szybie

typu lightbox. Po obejrzeniu wystawy turyści udają się z przewodnikiem w kierunku
rekonstrukcji wioski i budynku muzeum.

Przygotowali:
Artur Jedynak
Kamil Kaptur
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Ośiuiadczenie Iniuestora o dysponoiraniu nieruchomością na cele
budoinlane

Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Praiuo
budoujlane ośiuiadczam, że posiadam praw o do dysponow ania nieruchom ością na cele
budow lane na podstaw ie tytułu określonego w Księdze W ieczystej Ku; nr KI10/00057974/2 użytkow anie wieczyste.
D ane nieruchom ości mieszczącej się na działkach nr ewidencyjny 267/2 i 1152/2:
Muzeum H istoryczno-A rcheologiczne w O strow cu Świętokrzyskim
Sudół 135a, 27-400 O strow iec Świętokrzyski

Jestem św iadom y odpow iedzialności karnej za podanie w niniejszym ośw iadczeniu niepraw dy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

D YREKTO R

dr Andrzej Przychodni

LP

NAZWA

POSADZKI

POW. m2
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POM. GOSPODARCZE
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POM. SOCJAL. PERSONELU SZATNI I PAMIĄTEK
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ZAPLECZE SOCJALNE
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SALA (EKSPOZYCJA ARCHEOLOGICZNA}
SALA (EKSPOZYCJA PRZYRODNICZA}
SALA WYSTAW CZASOWYCH
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MAGAZYN
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MAGAZYN OLEJU
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RAZEM

plytki
plytki
plytki
plytki
plytki
plytki
plytki
plytki
plytki
plytki
plytki
plytki
plytki
plytki

gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
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13,14
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193,93
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96,21
40,31
6,52
9,48
13,73
173,52
1487,48
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