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Załącznik nr 2 Umowy

Program funkcjonalno – użytkowy zamówienia:
Filii Urzędu Pocztowego Kraków 73, ul. Mackiewicza 17 w Krakowie
I.

WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Miejsce wykonania zamówienia:
adres: pawilon handlowy MOZART ul. Mackiewicza 17A w Krakowie.
Lokalizacja pomieszczeń: najmowany lokal usługowy na potrzeby placówki pocztowej.
W załączeniu do niniejszego Programu F-U dołączono kopie zgody właściciela na montaż
klimatyzacji przez najmującego.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem i warunkami
robót na ww. obiekcie pocztowym, w ramach wyznaczonej wizji lokalnej w terminie wyznaczonym w
SIWZ niniejszego zamówienia.

Umowny termin wykonania zamówienia: 3 dni licząc od daty przekazania terenu robót.
2. Prace i roboty będą realizowane w czynnej ww. placówce pocztowej działającej w godzinach:
od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 20:00
i w soboty od godz. 8:00 do godz. 14:00,
przy uwzględnieniu zastrzeżenia, o którym mowa jn. w pkt. 3.

2.1 Prowadzenie robót instalacji elektrycznej na zapleczu placówki (tj. w pozostałych pomieszczeń
placówki pocztowej po za salą obsługi klienta oraz na zewnątrz obiektu) – ww. godz. pracy
placówki pocztowej.
2.2 Prowadzenie robót montażowych urządzeń klimatyzacyjnych na Sali obsługi klienta, należy
wcześniej uzgodnić z kierownikiem placówki pocztowej, w terminie co najmniej 2 dni przed
przystąpieniem do robót, przy czym wyłączenie z pracy Sali obsługi klienta nie może być dłuższe
niż 4 godziny.

3. Godziny prowadzenia prac i robót należy każdorazowo potwierdzić, uzgodnić z Naczelnikiem Urzędu
Pocztowego oraz Inspektorem Nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego.
4. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania przedłoży pisemnie w siedzibie Zamawiającego
harmonogram robót uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i Naczelnikiem UP.
5. Przy wykonaniu robót instalacyjnych Wykonawca zastosuje wszelkie środki ostrożności wynikające przy
pracach na obiektach czynnych oraz wykona stosowne zabezpieczenia BHP i P.poż. miejsca prowadzonych
prac, w tym osłony folią od kurzu sprzętu i wyposażenia obiektu.
6. Pracownicy Wykonawcy realizujący elektryczne roboty instalacyjne muszą legitymować się posiadaniem
wymaganych przepisami świadectw uzyskania kwalifikacji zawodowych uprawniających odpowiednio do
wykonywania montażu urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV oraz do wykonywania pomiarów
elektrycznych (Grupa 1 – Świadectwa typu E – na stanowisku eksploatacji), w tym:
- co najmniej 2 osoby z uprawnieniami zawodowymi typu E w zakresie robót montażowych oraz
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- co najmniej 1 osoba z uprawnieniami zawodowymi typu E w zakresie wykonywania pomiarów
elektrycznych,
7. Prowadzone przez Wykonawcę roboty instalacyjne muszą być nadzorowane z ramienia Wykonawcy przez
osobę legitymującą się posiadaniem wymaganego przepisami świadectwa uzyskania kwalifikacji
zawodowych uprawniającego do wykonywania czynności dozoru pracowników realizujących roboty
montażu urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV
(Grupa 1 – Świadectwo typu D – na stanowisku eksploatacji).
8. Wymagana umową gwarancja na urządzenia i roboty instalacyjne:
. Na wykonane roboty instalacyjne oraz dostarczone urządzenia powinna być udzielona minimum 3
letnia gwarancja
9. Odbiór robót:
1. Odbiór zadania jednorazowy - końcowy, obejmuje całość przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość przedmiotu umowy do odbioru
końcowego .
3. Inspektor Nadzoru potwierdzi gotowość przedmiotu zamówienia do odbioru, po czym Zamawiający
przystąpi do czynności związanych z odbiorem końcowym:
Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów
wymaganych do odbioru, a wynikających z obowiązujących przepisów prawna, w tym ustawy „ Prawa
Budowlanego”, w szczególności m.in.:
- instrukcje obsługi i gwarancje producenta urządzeń,
- deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne,
- pozytywne protokoły pomiarów i sprawdzenia instalacji elektrycznej oraz skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej,
10. Zgodnie z zawarta umową.
Z ramienia Zamawiającego Inspektorem Nadzoru inwestorskiego będzie:

Jerzy Majewski PI ON Kraków – tel. (012) 422 80 27, lub 502-014-031
email: jerzy.majewski@poczta-polska.pl

II.

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem i wykonaniem instalacji chłodniczej oraz
elektrycznej systemu klimatyzacji dla pomieszczenia Sali obsługi klienta placówki pocztowej,
o parametrach mocy chłodniczej i grzewczej:
5,3 kW / 6,2 kW
Planowane lokalizacje i podłączenia urządzeń:
- jedn. zewnętrzna:
montowana na ścianie budynku przy oknie lokalu placówki pocztowej
Ww. lokalizację montażu urządzenia przedstawiono na załączonej fotografii nr 1.
- jedn. wewnętrzna jako kasetonowa:
montowana w przestrzeni sufitu podwieszanego na Sali operacyjnej obsługi klienta (Foto nr 2),
- podłączenie urządzeń:
•

zasilanie elektryczne z istniejącej tablicy rozdzielczej zlokalizowanej na zapleczu Sali operacyjnej,

•

odprowadzenie skroplin do kanalizacji z podłączeniem rurki w pomieszczeniu sanitariatu WC lokalu
pocztowego.

2. Wymagane przez Zamawiającego typy / modele lub urządzenia o parametrach i funkcjach co
najmniej równoważnych jak nw. klimatyzator inwertorowy typ/model:
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- jedn. zewnętrzna: model: MIDEA M2OD-18HFN1-Q

- jedn. wewnętrzna jako kasetonowa: model: MIDEA MCA2I-18HRFN1-QRC8
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3. Zamawiający dopuszcza zastosowania przez Wykonawcę innych typów i modeli urządzeń i
producentów niż wymienione w niniejszej Specyfikacji, po warunkiem, że posiadają parametry i
funkcje użytkowe co najmniej równoważne technicznie jak parametry i funkcje wyżej
wymienionych urządzeń.
Ponadto oferowanie zamiennych urządzeń wymaga przedłożenia Zamawiającemu kart
katalogowych i stosownych opisów producenta urządzeń i wymaga także uzyskania od
Zamawiającego potwierdzenia ich akceptacji jako równoważnych technicznie i wyrażenia zgody
Zamawiającego na ich montaż, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zgody
na montaż urządzeń zamiennych w stosunku do typów i modeli urządzeń wymieniomych kak
wyżej w pkt. 2.

4. Kalkulację ceny
ofertowej należy sporządzić przy uwzględnieniu pozycji rozliczeniowych
wymienionych wn. tabeli:
Tabela przedmiarowa robót:
Jedn.
miary

Ilość

kpl

1

kpl

1

kpl

1

kpl

1

kpl

1

kpl

1

Uszczelnienie wykonanych otworów/przebić w ścianach (przejścia
przewodów elektrycznych) atestowana masą P. poż.

kpl

1

8 Sprawdzenie instalacji elektrycznej wraz z sporządzeniem protokołów

kpl

1

9 Napełnienie czynnika chłodniczego

kpl

1

10 Prace regulacyjne i rozruchowe wykonanego systemu klimatyzacji.

kpl

1

11 Prace porządkowe po wykonanych robotach.

kpl

1

kpl

1

Opis pozycji kalkulacji ceny ofertowej oraz rozliczenia umowy.

l.p
1

Zabezpieczenie, wygrodzenie miejsca i terenu robót montażowo
instalacyjnych na Sali obsługi klienta, w tym zabezpieczenie folią sprzętu
komputerowego i wyposażenia meblowego lady operacyjnej i zaplecza
lokalu.

2 Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania klimatyzatora

3

Wykonanie otworów przejścia przez ścianę/y murowaną dla instalacji
przewodów chłodniczych klimatyzatora

4 Montaż przewodów chłodniczych dostosowanych do mocy klimatyzoatora

5

Montaż jednostki wewnętrznej klimatyzatora Qchł/Qgrz 5,3/6,2 kW
kasety - typ/model: MIDEA MCA2I-18HRFN1-QRC8

Montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora Qchł/Qgrz 5,3/6,2 kW
6 typ/model: MIDEA M2OD-18HFN1-Q

7

12

Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej robót
montażowych wraz z protokołem sprawdzenia instal. elektr. oraz wykazem
certyfikatów użytych materiałów, szkolenie użytkownika w zakresie obsługi i
eksploatacji wykonanego systemu klimatyzacji.
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Foto_nr 1_Lokalizacja montażu jednostki zewnętrznej klimatyzatora (przy oknie).

Foto nr 2 – wizualizacja sufitu podwieszanego na Sali operacyjnej – lokalizacja jedn. wewn. klimatyzatora.
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Rzut lokalu placówki pocztowej
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Załącznik:
Kopia zgody właściciela na montaż klimatyzacji przez najmującego.
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