Załącznik nr 4

I.

Program funkcjonalno – użytkowy wykonania:

1. Lokalizacja – wykonać roboty w pomieszczeniach:
- Pomieszczenie UP Rzeszów 1 ul. Moniuszki 1, 35-017 Rzeszów

2. Zakres funkcjonalno użytkowy montażu:
2.1. Roboty związane z montażem klimatyzatorów kasetonowych - holl duży strona lewa
obniżona typu MultiSplit Inverter – kasetonowe (funkcja – chłodzenie) o następującej
wydajności:
- Moc chłodnicza min; 3,5 kW + 3,5 kW (2 jednostki wewnętrzne kasetonowe + 1 zewnętrzna –
strona południowa budynku) - (dla powierzchni/kubatury 82,97 m2 / 240,61 m3) klimatyzatory regulowane 1 pilotem przewodowym z pełną regulacją poszczególnych jednostek
+ 2 piloty bezprzewodowe jako rezerwa.
2.2. Roboty związane z montażem klimatyzatorów kasetonowych - holl duży strona prawa
obniżona typu MultiSplit Inverter – kasetonowe (funkcja – chłodzenie) o następującej
wydajności:
- Moc chłodnicza min; 2,6 kW + 2,6 kW (2 jednostki wewnętrzne kasetonowe + 1 zewnętrzna –
strona południowa budynku) - (dla powierzchni/kubatury 43,02 m2 / 124,7 m3) - klimatyzatory
regulowane 1 pilotem przewodowym z pełną regulacją poszczególnych jednostek + 2 piloty
bezprzewodowe jako rezerwa.
2.3. Roboty związane z montażem 2 klimatyzatorów holl duży – centralny wysoki typu Split
Inverter – uniwersalne/przysufitowe (funkcja – chłodzenie) o następującej wydajności:
- Moc chłodnicza min: 7 kW + 7 kW (2 jednostki wewnętrzne ścienne + 2 zewnętrzne – strona
południowa budynku) - (dla powierzchni/kubatury 112,65 m2/ 754,76 m3) – klimatyzatory
regulowane 1 pilotem przewodowym z pełną regulacją poszczególnych jednostek + 2 piloty
bezprzewodowe jako rezerwa.
2.4. Roboty związane z wymianą zabezpieczenia przedlicznikowego typu „S303 C40” (w
związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej). Wytyczenie optymalnej trasy i wykonanie
nowej dedykowanej instalacji elektrycznej w listwach PCV (WLZ: YLY 5x6mm2 – 40mb,
rozdzielnica n/t 3x12, zabezpieczenia różnicowoprądowe i nadmiarowe dla każdej jednostki)
zasilanie klimatyzatorów o długości około 45 mb – każdy przewodem YDYżo 3x2,5mm2,
- Montaż jednostek chłodniczych wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykonanie instalacji
chłodniczej zasilającej jednostki,
- Uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych,
- Likwidacja uszkodzeń, obudowa instalacji i przywrócenie pomieszczeń do stanu pierwotnego,
- Przebicia przez ściany zewnętrzne zakończyć rozetami nierdzewnymi.
- Śruby od konstrukcji wsporczej zabezpieczyć przed korozją ( wazelina techniczna oraz nakładki
termokurczliwe)

3. Na urządzenia klimatyzacyjne powinna być udzielona min 3 letnia gwarancja.
4. Ofertę należy opracować w oparciu o parametry podane przez Inwestora (Qchł, wielkość
pomieszczeń ) i zweryfikowany wizją lokalną na budowie.

II. Zakres specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót:
Osoby uprawnione do kontaktów roboczych związanych z realizacją powyższego zadania:
Buszta Janusz PI Kraków – tel. (017) 850 75 31, fax (017) 853 32 37
Oferent (przyszły Wykonawca) musi legitymować się referencjami uprawniającymi do montażu
urządzeń klimatyzacyjnych.
Termin ewentualnej wizji lokalnej na budowie oferent winien ustalić z w/w przedstawicielami PI w
Krakowie.
Przed wykonaniem oferty należy zapoznać się z placem budowy, uzgodnić z Użytkownikiem trasy
przebiegu instalacji chłodniczej a zarazem uwzględnić, że prace będą realizowane na obiekcie czynnym.
Wszelkie przewody zasilające należy obudować (np. listwami ochronnymi w pionie i poziomie).
Do Wykonawcy należą wszelkie prace zabezpieczające przy montażu urządzeń klimatyzacyjnych i
elektrycznych oraz przy pracy na wysokości.
Jednostki zewnętrzne należy umieścić na konsolach nierdzewnych mocowanych do elewacji
zewnętrznej. Konstrukcja powinna być tak skonstruowana aby można było wykonać docieplenie
elewacji styropianem o grubości 10 cm.
Odprowadzenie skroplin z jednostek należy wykonać w odległości uniemożliwiającej zawilgocenie
ściany budynku.
Użyte materiały i wyroby powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów.
Dostarczone urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności, zgodności z danymi wytwórcy,
przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych
urządzeń.
Urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do obrotu
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).
Przy wykonaniu prac budowlano – instalacyjnych Wykonawca zastosuje wszelkie środki ostrożności
wynikające przy pracach na obiektach czynnych.

Podstawą dokonania odbioru wykonanych robót budowlanych od Wykonawcy będzie:
·
·
·
·
·

Protokół uruchomienia urządzeń klimatyzacyjnych oraz przeszkolenia pracowników do obsługi
urządzeń.
Podpisany ze strony zamawiającego komisyjny protokół odbioru końcowego
Protokoły pomiarowe zawierające pozytywne wyniki badań instalacji klimatyzacyjnej i
elektrycznej wraz z urządzeniami,
Instrukcje obsługi urządzeń, podpisane książki gwarancyjne,
Wymagane dla wbudowanych materiałów: certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodności.

Roboty budowlane i projektowe mogą być wykonane przez wykonawcę posiadającego wszelkie
niezbędne do wykonywania zadania określone Prawem Budowlanym i spełniającego wymogi
Ustawy „O samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z
dnia 15 grudnia 2000r.
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