Program funkcjonalno użytkowy
do opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie robót adaptacyjnych
1. Nazwa zadania:
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz wykonanie robót budowlanoadaptacyjnych w najmowanych pomieszczeń pod potrzeby FUP Jarosław 1 w Pawłosiowie
2. Adres obiektu budowlanego. którego dotyczą założenia:
FUP Jarosław 1 - Pawłosiów
3. Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień:
45431100-8
45442100-8
45321000-3
45421141-4
45421124-9
45310000-3

-

Roboty posadzkowe
Roboty malarskie
Roboty izolacyjne cieplne
Instalowanie ścianek działowych
Instalowanie stolarki drzwiowej
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4. Nazwa zamawiającego i adres:
POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds.
Nieruchomości w Krakowie ul. Prokocimska 6
5. Imię i nazwisko osób opracowujących program funkcjonalno użytkowy
Aleksander Bednarz - Insp.nadzoru bud.
Janusz Buszta
- Insp.nadzoru ds. elektr.
6. Spis zawartości założeń do pfu
- Opis ogólny przedmiotu zamówienia
- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
- Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji
Ogólny opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz wykonanie robót budowlanoadaptacyjnych w najmowanych pomieszczeń pod potrzeby FUP Jarosław 1 w Pawłosiowie
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres
robót budowlanych
Zakresem opracowania objęto lokal będący w dyspozycji Urzędu Gminy
w Pawłosiowie o pow. użytkowej 35.18 m2.
Projekt budowlany
Opracowanie dokumentacji projektowej dla branży budowlanej, elektrycznej, LAN, SSWiN - 3
egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej.
Zakres robót w branży budowlanej:
ROBOTY BUDOWLANO-MALARSKIE
- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie
- Wykonanie gładzi gipsowej na sufitach i ścianach

- Gruntowanie sufitów i ścian
- Malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi w kolorze uzgodnionym
z Inwestorem
MONTAŻ SCIANKI TYPU LEKKIEGO
- Wykonanie ścianki z płyt kartonowo-gipsowych
- Wykonanie wygłuszenia ścianki z wełny mineralnej
- Montaż ościeżnicy wraz z skrzydłem drzwiowym w ściance
- Malowanie ścianki farbami emulsyjnymi w kolorze uzgodnionym
z Inwestorem
POSADZKA Z PŁYTEK GRES
- Przygotowanie podłoża pod płytki GRES
- Wykonanie posadzki z płytek GRES o wymiarach 50x50 cm na zaprawie
klejowej w kolorze oraz typu płytek uzgodnionym z Inwestorem
- Montaż listew przyściennych z polichlorku winylu lub podobnych
WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM
- Montaż sufitu podwieszanego modułowego o wym. 60x60 cm na rusztach
metalowych
- wykonanie docieplenia sufitu podwieszanego wełną mineralną gr. 20 cm
Zakres robót branży elektrycznej:

- Montaż tablicy bezpiecznikowej z wyposażeniem
- Kucie bruzd pod rury elektroinstalacyjne
- Wciąganie przewodów YDY do rur
- Montaż osprzętu: gniazd wtyczkowych ogólnych, łączników
- Montaż opraw oświetleniowych
- Pomiary ochronne parametrów instalacji
ROBOTY INSTALACYJNE DEDYKOWANE LAN + ELEKTR.

Instalacja elektryczna dedykowana:
- Montaż wyposażenia tablicy bezpiecznikowej
- Montaż listew elektroinstalacyjnych dwudzielnych PCV
- Montaż przewodów kabelkowych w listwach
- Montaż gniazd wtyczkowych natynkowych DATA
- Pomiary ochronne parametrów instalacji
Instalacja logiczna dedykowana:
- Montaż szafy dystrybucyjnej
- Montaż wyposażenia szafy
- Montaż przewodów UTP w listwach elektroinstalacyjnych
- Pomiary łączy transmisji danych
Instalacja alarmowa:
- Montaż kompaktowej centrali alarmowej wraz z wyposażeniem
- Kucie bruzd pod rury elektroinstalacyjne

- Wciąganie przewodów do rur
- Montaż osprzętu: czujki, sygnalizatory, przyciski, klawiatura, fasownica
- Uruchomienie /konfiguracja/ instalacji SSWiN

Sporządził:
Aleksander Bednarz
Janusz Buszta

