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Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

 
SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja Zamówienia p.n.: 
„Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo-

konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 

Sprzęt komputerowy i aktywny, licencje i oprogramowanie”. 
 

 
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

32420000-3 Urządzenia sieciowe 
32413100-2 Rutery sieciowe 

32429000-6 Sprzęt sieci telefonicznej 

30200000-1 Urządzenia komputerowe 

30231300-0 Monitory ekranowe 
30232110-8 Drukarki laserowe 

48200000-0 Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

72511000-0 Usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym 

 
3. Na cykl realizacji Zamówienia składają się prace obejmujące w szczególności: 

a) dostawę i montaż sprzętu komputerowego i aktywnego z pakietem 
niezbędnych licencji i oprogramowania spełniającego minimalne wymagania 

wskazane w Specyfikacji Technicznej stanowiącej Załącznik nr 2 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia; 
b) dostawę i montaż mechaniczno-elektronicznego depozytora kluczy (150 

kluczy) spełniającego minimalne wymagania wskazane w Projekcie 
Wykonawczym – Instalacje elektryczne niskoprądowe – ochrony obiektu, 

stanowiącym Załącznik nr 1.5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia; 
c) dostawę i montaż uchwytów na monitory; 

d) dostawę i montaż modułów SFP SM oraz DAC kable; 
e) programowanie, konfiguracja i uruchomienie dostarczonego sprzętu zgodnie 

z wymaganiami wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

f) ukończenie wszystkich dostaw objętych Zamówieniem; usunięcie w nich 
wszelkich wad; przeprowadzenie niezbędnych prób i uruchomień, w tym 

przez autoryzowane serwisy producenckie przeprowadzenie szkoleń; 
wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z 

wymaganiami wskazanymi w nn Opisie Przedmiotu Zamówienia; 
 

Ogólne wymagania dotyczące Zamówienia 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację Zamówienia, zgodnie z Umową 

oraz za jakość zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za 

ich zgodność z Opisem Przedmiotu Zamówienia z załącznikami oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. 

Zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych, Opis Przedmiotu Zamówienia realizuje konkretne 

rozwiązania techniczne. Dopuszcza się więc stosowanie rozwiązań 
równoważnych, co do ich cech i parametrów pod warunkiem, że zagwarantują 

one realizację Zamówienia w zgodzie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz 
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zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w 
wyżej wymienionych dokumentach.  
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 
Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W 
takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego, uprzedniego 

przedłożenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu 
stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały, dostawy 

i technologia zamienne spełniają minimalne warunki/parametry techniczne i 

użytkowe zawarte w Opisu Przedmiotu Zamówienia, nie są od nich gorsze.  
Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych leży po stronie 

Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
Zamawiającego. 

Każdy wniosek materiałowy w celu potwierdzenia parametrów materiału, 
urządzenia lub rozwiązania musi mieć również pozytywną akceptację 

projektanta nadzoru autorskiego. 

 
 

4. Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 

 
Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi 

opisami i rysunkami, a jej treść przedstawiać będzie dostawy i roboty tak, jak 
zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i 

detali wykonanych dostaw i robót.  

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego i Zamawiającemu do przeglądu w terminie umożliwiającym im 

dokonanie sprawdzenia prawidłowości jej sporządzenia i kompletności, nie 
później niż w terminie 7 dni roboczych przed dokonaniem pisemnego zgłoszenia 

zakończenia realizacji Zamówienia. 
Wykonawca dokona poprawienia/uzupełnienia dokumentacji powykonawczej 

na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego. 
Jeżeli w trakcie odbioru wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Zamówienia, 

Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby jej 

zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 
Wykonawca opracuje Dokumentację powykonawczą w języku polskim i przekaże 

ją Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu, w formie kolorowych 
wydruków i w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach do edycji 

tekstu i grafiki tj. we wszystkich wskazanych formatach: *doc, *jpg, *dwg, *doc 
oraz w formacie *pdf, w ilości 2 egz. wersji papierowej  i 2 egz. w wersji 

elektronicznej kolorowej. Dokumentacja powykonawcza winna zostać opatrzona 

klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. 

Sposób przygotowania ww. dokumentów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
Oryginały wszystkich dokumentów zostaną umieszczone w egzemplarzu 

oznaczonym jako „1”. 
 

Dokumentacja powykonawcza powinna obejmować w szczególności: 
a) Projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji 

Zamówienia, zawierające dokumentację z wynikami pomiarów kontrolnych 

oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
b) Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 

c) Protokoły odbiorów częściowych; 
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d) Dokumenty potwierdzające, że dostarczone i zamontowane urządzenia 
materiały budowlane zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Opisu Przedmiotu 
Zamówienia z załącznikami. 

e) Zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego i 
Projektanta wnioski materiałowe wraz z ich specyfikacją. 

f) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących; 
g) Wyniki badań, pomiarów, prób rozruchowych i sprawdzeń, protokoły odbioru 

instalacji, urządzeń technicznych i systemów. 

h) Instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń i systemów. 
i) Poświadczenie przeprowadzonych szkoleń w zakresie urządzeń i systemów; 

j) Licencje, nośniki z oprogramowaniem, pliki konfiguracyjne, sterowniki, kody 
źródłowe i dostępu, hasła i loginy do oprogramowania, systemu i urządzeń, 

itp. 
Jako właściciel licencji i nośników do oprogramowania, kodów źródłowych, 

plików konfiguracyjnych, sterowników, haseł i loginów musi być wskazany 
Zamawiający. 

k) Karty gwarancyjne wystawione przez producentów odrębnie dla każdego z 

dostarczonych urządzeń potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań 
wyszczególnionych w Załącznikach nr 2 i Załączniku nr 1.5. do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. 
l) Potwierdzenie wykonania programowania/konfiguracji, uruchomienia, 

wdrożenia/testowania urządzeń i systemów przez autoryzowany serwis 
producentów. 

m) Oświadczenie Wykonawcy o: 

 zgodności wykonania Zamówienia z Opisem Przedmiotu Zamówienia z 

załącznikami, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy. 

n) oświadczenie Wykonawcy, że Dokumentacja Powykonawcza obejmuje swoim 

zakresem rzeczowym wykonane przez niego Roboty. 
 

 
5. Ogólny opis inwestycji stanowiącej przedmiot Zamówienia 

 
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 37/4 i nr 12/1 oraz na fragmencie 

działki nr 44, położonych w miejscowości Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, 

działka nr 37/4, ark. mapy nr 1, obr. 0002 Dziekanowice, Gmina Łubowo, woj. 
wielkopolskie.  

Na terenie tym zlokalizowany jest zespół budynków tworzących zabudowę w 
kształcie litery C z wewnętrznym dziedzińcem – placem folwarcznym. Zamówienie 

obejmuje zabudowania byłego folwarku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 
Planowana jest przebudowa z rozbudową dawnej stodoły (budynek A1), budowa 

łącznika (budynek A2), remont z przebudową magazynów (budynek B1) – w zakresie 
związanym z wydzieleniem pomieszczeń B1.0.11 (Rozdzielnia elektryczna SN), 

B1.0.12 (Pomieszczenie na transformator), B1.0.13 (Rozdzielnia elektryczna NN) i 

B1.0.14 (pomieszczenie na agregat prądotwórczy), remont z przebudową dawnej 
bukaciarni, spichlerza i stajni (budynek B2) – w części obejmującej wydzielenie 

pomieszczeń B2.0.15 (Pomieszczenie techniczne na przyłącze wodociągowe), B2.0.16 
(Kotłownia gazowa) oraz związanym z wykonaniem robót budowlano-instalacyjnych 

i infrastruktury technicznej wymaganej warunkami technicznymi, a niezbędnej do 
obsługi budynków A1 i A2. Zakres inwestycji obejmuje modernizację i przebudowę 

wnętrz istniejących budynków tak, aby spełniały wymogi użytkowe dla celów 

edukacyjnych i muzealnych oraz magazynowych i warsztatowych. 
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Cały obszar, na którym jest zlokalizowane Muzeum, znajduje się na terenie 
otoczenia wyspy Ostrów Lednicki, uznanej za pomnik historii wpisany do rejestru 

zabytków pod nr 18/Wlkp./C i objęty ochroną konserwatorską.  
Na tych działkach znajduje się park historyczny wpisany do rejestru zabytków pod 

nr 2102/A oraz folwark z obiektami historycznymi. 
Inwestycja realizowana jest na podstawie ostatecznej decyzji pozwolenia na 

użytkowanie Nr 812/2017 ze zmianą. 
 

W dniu 15 listopada 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót 

budowlanych firmą – Spochacz sp. z o.o. sp. k., która do dnia 31 lipca 2021 r. 
zakończyła realizację robót związanych z wykonaniem stanu surowego budynków 

A1 i A2. Trwają roboty wykończeniowe i instalacyjne.  
 

 
6. Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

6.1. Załącznik nr 1 
Załącznik nr 1.1. Projekt budowlany – PB 
1.1.1. Architektura + konstrukcja. Instalacje elektryczne. Instalacje sanitarne. 

1.1.2. PBZ  

 

Załącznik nr 1.2. Decyzja pozwolenia na budowę Nr 812/2017 z 

29.06.2017 r. 
 

Załącznik nr 1.3. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę z 22.07.2019 
r., znak: AB.6740.53.III.287gm.Łub.2019 

 
Załącznik nr 1.4. Projekt wykonawczy  
Projekt instalacji elektrycznych niskoprądowych - teleinformatycznych 

 
Załącznik nr 1.5. Projekt wykonawczy 
Projekt instalacji elektrycznych niskoprądowych – ochrony obiektu 

 

6.2. Załącznik nr 2 

Załącznik nr 2.1. Specyfikacja techniczna – Serwer administracyjny 
(Serwer 1) 

Załącznik nr 2.2. Specyfikacja techniczna – System bezpieczeństwa 
budynków 

Załącznik nr 2.3. Specyfikacja techniczna – komputer przenośny (stacja 
robocza typ 1) 

Załącznik nr 2.4. Specyfikacja techniczna - Instalacja zintegrowanego 
zarządzania bezpieczeństwem SMS 

Załącznik nr 2.5. Specyfikacja techniczna - Instalacja CCTV 

Załącznik nr 2.6. Specyfikacja techniczna – System telekomunikacyjny 
Załącznik nr 2.7. Specyfikacja techniczna – Przełączniki LAN 

Załącznik nr 2.8. Specyfikacja techniczna – Instalacja sieci 
bezprzewodowej WiFi 

 
6.3. Załącznik nr 3 

Wykaz sprzętu komputerowego i aktywnego z pakietem niezbędnych 
licencji i oprogramowania 


