Załącznik nr 1 do umowy
Załącznik 6 do siwz

Założenia do programu funkcjonalno – użytkowego
1. Nazwa zadania:
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanoinstalacyjnych modernizacyjnych w najmowanych pomieszczeniach pod
potrzeby FUP Dębica 2 ul. Rzeszowska 103A wraz z wyposażeniem
2. Adres obiektu budowlanego. którego dotyczą założenia:
FUP Dębica 2 ul. Rzeszowska 103 A
3. Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień:
4543 0000
4544 0000
4542 0000
4531 0000
3512 1700-5
4533 0000

-

Roboty posadzkowe
Roboty malarski
Instalowanie stolarki budowlanej
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie instalacji alarmowych
Roboty w zakresie instalacji klimatyzacji

4. Nazwa zamawiającego i adres:
POCZTA POLSKA S.A. Region Pionu Infrastruktury Obszar Operacyjny ds.
Nieruchomości w Krakowie ul. Prokocimska 6
5. Imię i nazwisko osób opracowujących założenia do programu funkcjonalnoużytkowego
Kiwior Piotr
Janusz Buszta

- Insp.nadzoru bud.
- Insp.nadzoru ds. elektr.

6. Spis zawartości założeń do programu funkcjonalno-użytkowego
- Opis ogólny przedmiotu zamówienia
- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
- Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji
Ogólny opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót modernizacyjnych
budowlanych, instalacji elektrycznej, LAN, SSWiN i klimatyzacji w najmowanym
pomieszczeniu pod potrzeby FUP Dębica 2 ul. Rzeszowska 103A wraz z
wyposażeniem
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót
budowlanych
Zakresem opracowania objęto lokal będący w budynku mieszkalno – usługowym

o pow. użytkowej około 38,80 m2.
Projekt budowlany
Opracowanie dokumentacji projektowej dla branży budowlanej, klimatyzacji,
elektrycznej, LAN, SSWiN - w wersji elektronicznej i papierowej 2 egzemplarze.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej w branżach jw. – 2 egzemplarze
Zakres robót dla poszczególnych branż:
ROBOTY BUDOWLANE :
- zamurowanie otworu drzwiowego
- montaż ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych gr. 12,5 mm
wodoodpornych
- montaż stolarki drzwiowej
- malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi w kolorze uzgodnionym
z Inwestorem/ kolor sufitu biały; ściany jasny popiel /
- uzupełnienie posadzki z płytek GRES o wymiarach 30 x 30 cm na zaprawie
klejowej
- posadzka z płytek ceramicznych ryflowanych 20 x 20 cm na podjeździe dla osób
niepełnosprawnych
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi
- wykonanie podejść pod przybory
- montaż przyborów instalacyjnych/ umywalka, zlewozmywak ze stali
chromoniklowanej na szafce , miski ustępowej /zestaw podtynkowy/
- przeniesienie grzejnika instalacji co
- roleta płócienna zwijana ręcznie w prowadnicach z kaset
- montaż zamków atestowanych, antywłamaniowych wielo zastawkowych
ROBOTY ELEKTRYCZNE
1. Roboty instalacji elektrycznej ogólnej gniazd i oświetlenia:
- 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

2. Roboty instalacji elektrycznej DATA oraz LAN
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
- Montaż gniazd natynkowych RJ45
- Pomiary łączy transmisji danych

INSTALACJA ALARMOWA SSWiN:
- 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
INSTALACJA KLIMATYZACJI:
- Montaż dedykowanej instalacji elektrycznej elektrycznego
- Układanie instalacji chłodniczej w listwach PCV
- Montaż klimatyzatora SPLIT Inverter (jednostka zew i wew)
- odprowadzenie skroplin
- Uruchomienie instalacji chłodniczej/pomiary

UWAGA : Zdemontowane elementy należy przekazać właścicielowi obiektu.
Opracowaną dokumentację uzgodnić z odpowiednimi służbami Poczty
Polskiej SA

Sporządził: Janusz Buszta; Kiwior Piotr

