
 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

DO SIWZ  nr  NR -21-534/17/KS 

 

ZAKRES PRAC 

wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej aranżacji i adaptacji holu  
w budynku biurowym PWPW S.A. przy ul. Wójtowskiej oraz modernizacji recepcji 

w budynku U, na terenie PWPW S.A. przy ul. Sanguszki 1 w Warszawie 

 

A). Aranżacja i adaptacja holu w budynku biurowym PWPW S.A. przy  
ul. Wójtowskiej w Warszawie. 

1. Wykonanie projektu aranżacji i adaptacji holu z uwzględnieniem: 

a) wejścia do budynku i modernizacji recepcji w zakresie zwiększenia 
bezpieczeństwa m.in. poprzez: 
o zastosowanie bramki detekcyjnej do wykrywania metali, prześwietlania 

dostarczanych przesyłek, ładunków, itp.; 
o wydzielenie przestrzeni recepcji zabudową aluminiowo szklaną,  

z zastosowaniem szyb o podwyższonej klasie bezpieczeństwa P-7 
(kuloodpornych, typu BR2), z uwzględnieniem podstawowych rozwiązań 
konstrukcyjno-budowlanych i instalacyjnych zabudowy, przebudowę lady 
recepcyjnej  oraz wyposażenia meblowego lady recepcyjnej, w tym:  
 montaż szuflad bezpiecznych (formatu A4), dla obsługi klienta 

zewnętrznego i pracowników, w ilości 3 szt. 
 montaż urządzeń interkom w okienkach podawczych w miejscach 

lokalizacji szuflad obsługowych klientów, 
b) wydzielenie miejsca spotkań dla klientów przed strefą kontroli dostępu, 

umożliwiającą swobodną komunikację, przy jednoczesnym zachowaniu 
wystarczającej przestrzeni na cele eventowe;  

c) rozwiązania multimedialne, np. rzutniki projekcyjne, rozkładane monitory LCD, 
elementy  nagłośnienia, które będą mogły być wykorzystywane  
w ramach organizowanych eventów oraz bieżącej wizualizacji produktów 
Spółki i/lub innych informacji; 

d) nowoczesne, wkomponowane w otoczenie, elementy reklamowe produktów 
wytwarzanych w PWPW S.A. w sposób oddający innowacyjny charakter 
Spółki; 

e) oświetlenie, dostosowane do zmiennych potrzeb, umożliwiające np. 
regulowanie jasności, koloru – w zależności od bieżących potrzeb; 

f) ewentualne (w zależności od przedstawianej wizji architektonicznej) 
wykorzystanie w projektowanej aranżacji przestrzeni holu istniejących 
rozwiązań aranżacyjnych. 

Całość aranżacji powinna nawiązywać do tradycji Spółki (100-lecie istnienia) oraz 
jej misji i jednocześnie podkreślać  innowacyjny charakter PWPW S.A. 
 

2. W oparciu o wizję lokalną i informacje pozyskane od Zamawiającego, wykonanie 
wstępnej koncepcji projektowej aranżacji holu - na etapie przedstawianej oferty - 
zawierającej w szczególności w/w uwarunkowania i uwzględniającej: 

 wstępne założenia technologiczne, 
 określenie przewidywanego standardu wykończenia materiałowego, 
 zwięzłe uzasadnienie projektowanych rozwiązań, 
 podanie szacunkowych kosztów realizacji rozwiązań projektowych 

przyjętych w przedstawianej koncepcji. 
 
 



3. Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej wraz z wizualizacją aranżacji 
holu (5 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna), w oparciu o zaaprobowaną 
przez Zamawiającego wstępną koncepcję projektową. 

4. W oparciu o wykonaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję architektoniczno-

budowlaną, wykonanie projektu wykonawczego (5 egz. wersji papierowej + wersja 

elektroniczna) aranżacji holu. 

5. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego (w wersji papierowej i elektronicznej -format 

pdf) wraz z przedmiarem robót (kosztorys „ślepy”) na etapie wykonywania projektu 

wykonawczego. 

 

B). Modernizacja recepcji w budynku U przy ul Sanguszki 1 w Warszawie. 
 
1. Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej (5 egz. wersji papierowej + 

wersja elektroniczna) modernizacji i aranżacji pomieszczenia recepcji,  
w oparciu o wizję lokalną i rysunki recepcji przekazane przez Zamawiającego 
(rzuty, przekroje, widoki ścian), zawierającej w szczególności: 

1)  określenie podstawowych rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych i instala-
cyjnych oraz aranżacji pomieszczenia recepcji, w tym wyposażenia 
meblowego lady recepcyjnej, z uwzględnieniem uwarunkowań podanych  
w pkt. B/2 niniejszego zakresu prac;  

2)  zakres prac dostosowawczych instalacji obsługowych recepcji (elektrycznej: 
zasilającej i oświetlenia stanowiskowego, telefonicznej,  komputerowej, itp.), 
w związku z przeprowadzaną modernizacją pomieszczenia recepcji. 

2. Wykonanie projektu wykonawczego (5 egz. wersji papierowej + wersja 
elektroniczna) modernizacji i aranżacji pomieszczenia recepcji w budynku U,  
w oparciu o wykonaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję 
architektoniczno-budowlaną, uwzględniającego n/w prace i uwarunkowania: 
1) wymiana istniejącej zabudowy aluminiowo szklanej recepcji, na zabudowę  

o podwyższonej klasie bezpieczeństwa P-7, z zastosowaniem szyb kulo-
odpornych (typu BR2);  

2) przebudowa lady recepcyjnej, z uwzględnieniem: 
 montażu szuflad bezpiecznych (formatu A4), w ilości 2 szt.,  
 montażu szuflady bezpiecznej na kasety z kluczami w oknie podawczym 

(podniesionym do poziomu lady recepcyjnej) od strony bramek 
wejściowych, w ilości 1 szt.,  

 wykonania otworu montażowego w ścianie (pod ladą recepcyjną) dla 
umiejscowienia i zamontowania bezpiecznej skrzynki depozytowej (na 
przesyłki gabarytowe), w ilości 1 szt.;  

3) montaż urządzeń interkom w okienkach podawczych;  
4) wykonanie schodków i podestu do okienka podawczego, podwyższających 

poziom podłogi dla dostępu do okienka podawczego z szufladą na kasety  
z kluczami;  

5) przebudowa wyposażenia meblowego lady recepcyjnej (od strony 
wewnętrznej), w dostosowaniu do nowego układu pomieszczenia recepcji,  
z uwzględnieniem: 
 instalacji trzech istniejących stanowisk komputerowych - przewidzieć  

w zabudowie lady recepcyjnej trzech półek na stacje komputerowe  
i dwóch szuflad na klawiatury komputerowe, 

 umieszczenia w zabudowie dwóch szafek zamykanych (w skrajnych 
częściach lady) na segregatory: o szer. 55 cm i wysokości dostosowanej do 
pełnej wysokości zabudowy (95 cm), 

 umieszczenia w zabudowie jednej szafki otwartej (w części środkowej lady) 
na segregatory: o szer. 55 cm i wysokości dostosowanej do pełnej 
wysokości zabudowy (95 cm), 

 
 
 



 
 

6) wymiana istniejących  drzwi wewnętrznych do pomieszczenia recepcji  
na drzwi antywłamaniowe, klasy C; 

7) demontaż istniejącej ścianki i wykonanie nowej ścianki (typu meblowego) 
oddzielającej wyodrębnione stanowisko komputerowe od pozostałej części 
pomieszczenia;  

8) przemieszczenie istniejącej kasy pancernej w inne miejsce (w obrębie 
pomieszczenia recepcji) - w dostosowaniu do nowej aranżacji pomieszczenia 
recepcji; 

9) wykonanie stosownych zmian dostosowawczych w instalacjach obsługowych 
recepcji (elektrycznej: zasilającej i oświetlenia stanowiskowego, telefonicznej, 
komputerowej, itp.), w związku z przeprowadzaną modernizacją pomieszcze-
nia recepcji.  

10) Malowanie ścian (farbą akrylową w kolorze białym), wraz z naprawą pęknięć  
i ubytków tynku;  

11) Malowanie płyt sufitowych sufitu podwieszonego typu Armstrong (farbą 
akrylową w kolorze białym), wraz z regulacją konstrukcji sufitu 
podwieszonego.  

3. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego (w wersji papierowej i elektronicznej -format 
pdf) wraz z przedmiarem robót (kosztorys „ślepy”) na etapie wykonywania projektu 
wykonawczego. 
 

C). Pełnienie nadzoru autorskiego, w tym m.in.: 

 udział Projektanta w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót 
budowlanych oraz na uzasadnione dodatkowe wezwanie Zamawiającego, 

 przygotowanie przez Projektanta ewentualnych aktualizacji, rewizji  
i uzupełnień projektu, których potrzeba wprowadzenia może wyniknąć  
w trakcie realizacji robót budowlanych, 

 opiniowanie dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez Wykonawcę 
robót. 


