Załącznik nr 1 do umowy

Wytyczne i wymagania do realizacji zadania budowlanego:
„Montaż klimatyzacji w UP Lublin 59”.

1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia.
a.

Lokalizacja: pomieszczenie sali obsługi Urzędu Pocztowego Lublin 59 usytuowane w budynku przy
ul. Wojciecha Żywnego 8, 20-856 Lublin.
b. Zakres prac:
branża budowlana:
- wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń i istniejących instalacji w zakresie niezbędnym do realizacji
robót,
- zabezpieczenie zamontowanych (istniejących) w pomieszczeniach urządzeń i ich wyposażenia
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
- wykonanie przewiertów w ścianach, stropie i dachu dla osadzenia przepustów przeznaczonych dla
układanych rur freonowych i skroplin oraz przewodów elektrycznych,
- wykonanie normatywnych przejść przez przegrody budowlane i szczelnych przez dach dla
układanych rur freonowych, skroplin, przewodów sterowniczych i elektrycznych.
- uzupełnienie ubytków pokrycia dachu, stropów, murów, tynków, powłok malarskich po wykonanych
przekuciach i przewiertach.
- malowanie farbami nawierzchni tynków wewnętrznych i zewnętrznych w miejscach po wykonanych
naprawach okładzin.
- wykonanie konstrukcji wsporczej dla agregatu zewnętrznego (skraplacza).
branża sanitarna:
montaż klimatyzatora inwerterowego ściennego, przysufitowego lub kasetonowego o mocy
chłodniczej nominalnej nie mniejszej niż 9kW wraz z przewodami freonowymi i skroplin.
branża elektryczna:
inwentaryzacja instalacji elektrycznych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia
i robót budowlanych,
zasilenie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej w energię elektryczną,
- rozbudowa najbliższej istniejącej tablicy elektrycznej o wyłącznik różnicowo prądowy z członem
nadprądowym (wartości zabezpieczeń zgodnie z wymogami producenta urządzenia),
- przekrój przewodów zasilających zgodny z wymogami producenta urządzeń,
- przewody prowadzić w listwach instalacyjnych lub nad sufitem podwieszanym tam gdzie jest
to możliwe,
- jednostkę zewnętrzną klimatyzacji wyposażyć w wyłącznik serwisowy krzywkowy 0-I 25A 1P
IP65 w obudowie ŁUK, montowany na obudowie urządzenia,
- zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących tras kablowych po wcześniejszym
uzgodnieniu,
- po wykonaniu robót należy sporządzić dokumentację powykonawczą oraz niezbędne badania
i pomiary instalacji elektrycznej. Z badań i pomiarów sporządzić protokoły.
c.

Posiadane dokumenty i uzgodnienia:
- zgoda Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów na montaż klimatyzacji.

d. Informacje dodatkowe:
− Urząd Pocztowy Lublin 59 w którym znajduje się pomieszczenie sali obsługi przeznaczone do
schłodzenia zlokalizowany jest w parterowym, wolnostojącym budynku usługowo – handlowym
− montaż skraplacza - na dachu budynku po wcześniejszym uzgodnieniu lokalizacji z Zamawiającym
i służbami technicznymi Administracji Spółdzielni Mieszkaniowej
− montaż skraplacza należy wykonać w sposób uniemożliwiający przenoszenie drgań i wibracji na
konstrukcję budynku
− Informacje dotyczące pomieszczenia sali operacyjnej przewidzianej do schłodzenia:
wysokość pomieszczenia 3,27m,
2
3
powierzchnia 68,4m (kubatura 254,5m ),
2
powierzchnia przeszklenia ścian zewnętrznych 49,0m ,
powierzchnia otwieranych przeszkleń 30%,
orientacja przeszkleń wg kierunków geograficznych – 30% południowe, 70% wschodnie
dotychczasowy sposób wymiany powietrza - wentylacja naturalna grawitacyjna,
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obecnie stosowane rozwiązania zmniejszające nagrzewanie pomieszczenia od nasłonecznienia wertikale okienne,
w pomieszczeniu oprócz zysków ciepła od nasłonecznienia i od przebywających tam ludzi
(pracownicy i klienci UP) dodatkowymi źródłami ciepła są komputery i inne urządzenia techniczne.
− Instalację chłodniczą należy wykonać z rur miedzianych do urządzeń chłodniczych.
− Przewody freonowe izolować paroszczelnie otulinami kauczukowymi o grubości zgodnej
z obowiązującymi przepisami i wymaganiami producenta urządzeń.
− Łącznie z instalacją chłodniczą prowadzić przewód sterowniczy (wg. DTR) łączący agregat
sprężarkowo-skraplający z jednostką klimatyzacyjną. Instalację skroplin wykonać z rur PVC
łączonych przez klejenie.
− Prowadzenie instalacji skroplin wykonać od tacy ociekowej jednostki klimatyzacyjnej ze spadkiem
min. 1% w kierunku odprowadzenia.
− Włączenie do kanalizacji należy wykonać poprzez syfon.
− Wszystkie przewody freonowe, elektryczne i sterownicze prowadzić w rurkach ochronnych lub
korytkach instalacyjnych a instalacje biegnące na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć przed
szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych i UV.
− Instalację należy wykonać zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych" oraz warunków technicznych dostawcy urządzeń i materiałów.
Montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji musi być wykonane przez autoryzowanego
wykonawcę i serwisanta.
e. Badania kontrolne, inwentaryzacja powykonawcza
Po zakończeniu robót sanitarnych i elektrycznych należy wykonać i udokumentować niezbędne
sprawdzenia i pomiary oraz sporządzić formalne protokóły z badań. Ponadto Wykonawca jest
zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej zawierającej rozmieszczenie, trasy
przewodów i zasilania (w tym rozdzielni) klimatyzatorów, obliczenia sporządzone przed rozpoczęciem
montażu oraz instrukcje użytkowania i wszystkie wymagane certyfikaty, atesty, oświadczenia itp.
Roboty prowadzone będą na czynnym obiekcie. Wykonawca obowiązany jest uzgodnić
z użytkownikiem harmonogram robót, zapewnić ład i porządek w miejscu wykonywania robót oraz
zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wyposażenie pomieszczeń objętych robotami.
Wykonawca dostosuje się do obowiązujących w placówce pocztowej zasad bezpieczeństwa, w tym
dostarczy stosowną listę pracowników realizujących niniejsze zadanie.
Montaż instalacji powinien być wykonywany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
właściwych materiałów.
2. Charakterystyka techniczna montowanych urządzeń:
a. klimatyzator inverter ścienny
• sterownik bezprzewodowy
• nominalna wydajność chłodnicza
• EER
• COP
• dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych
•
•
•

czynnik chłodniczy
instrukcje obsługi w języku polskim
gwarancja

nie mniej niż Qch = 9,0 kW
nie mniej niż 2,9 W/W
nie mniej niż 3,4 W/W
chłodzenie
-15/46ºC
grzanie
-10/20ºC
R410A lub R32
nie mniej niż 36 miesięcy
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