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1. CZ^SC OPISOWA

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji wyszczegolnionych

pomieszczen biurowych w systemie VRF dla budynku Slqskiego Oddziahi Wojewodzkiego

NFZ w Katowicach - budynek A. Zamawiajqcy wymaga:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej, planu BIOZ

wynikaj^cego z charakteru prac w istniej^cym, uzytkowanym obiekcie

- wymiany istniej^cych jednostek klimatyzacyjnych sufitowych kasetonowych w

pomieszczeniach biurowych znajduj^cych si? na IV pi?trze oraz jednostek zewn?trznych

znajdujqcych si? na poddaszu, wraz z niezb?dnymi robotami towarzyszqcymi, tj. demontaz i

ponowny montaz urz^dzen, cz?sciowy demontaz i ponowny montaz sufitow podwieszanych

oraz prace instalacyjne zwi^zane z podlqczeniem nowych urz^dzen, bez wymiany istniej^cych

przewodow gazowych, cieczowych, odprowadzenia skroplin i zasilania urzqdzeh.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, jesli podczas prowadzenia prac

budowlanych nast^pi^ zmiany w stosunku do projektu

1.1.1. Charakterystyczne parametry budynku

Budynek posiada konstrukcj? piytowo - zelbetowq, wykonan^ w technologii Lipsk.

Sciany piwnic zelbetowe, tynkowane posadowione na plycie krzyzowo zbrojonej. Sciany

powyzej poziomu terenu wypelnione s^ pustakami zuzlobetonowymi z wykonczeniem od

strony zewn?trznej tynkiem narzutowym. Konstrukcj? nosn^ budynku stanowi szkielet

stalowy shipowo-ryglowy o siatce siupow w kierunku podluznym i poprzecznym. Shxpy

zostaly omurowane, licowane tynkiem cementowym. Usztywnienie budynku w kierunku

podhimym stanowi^ stalowe belki dwuteowe, na ktorych wsparte s^ zelbetowe plyty

prefabrykowane. W budynku wyst?puj4 stropy z prefabrykatow zelbetowych.

Sciany dzialowe murowane i z piyt gipsowo - kartonowych. Stropodach budynku

wykonany z plyt korytkowych, zelbetowych, opartych na sciankach azurowych, kryty jest

pap4 termozgrzewaln^.

Budynek ma Vll kondygnacji nadziemnych razem z poddaszem technicznym.



Galy budynek jest podpiwniczony. W kondygnacji podziemnej zlokalizowane sq

pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Budynek posiada dwie klatki schodowe oraz dwie

windy osobowe.

1.1.2. Zaiozenia glowne do programu funkcjonalno-u^tkowego

Wymieniaiie jednostki kasetonowe b?d^ w wi?kszosci zlokalizowane w tych samych

miejscach co jednostki istniej^ce. W dwoch pokojach lokalizaeja ich b?dzie przesuni?ta a w

jednym pomieszczeniu z^iast jednej jednostki zastosowane b^d^ dWie mniejsze. Trasy

instalacji pozostaj^ bez zmian za wyj^tkiem korekt zwi^anych z przesuni^eiami urz^dzen

oraz z inn^ lpkalizacj4 podl^czen wybranych urz^dzeA.

Na poddaszu zostan^ wymienione dwie jednostki zewn?trzne bez zmiany istniej^cych

tras instalacji za wyj^tkiem korekt zwi^anych z inn^ lokalizaeja podlqczen wybranych

urzqdzen.

Istniej^pa instalacja klimatyzacji jest instalacji 2-rurowi. Kazdy uklad ma posiadac

sterownik nadrzpdny uniozliwiajicy przeliczenie ukladow pomipdzy chtodzeniem i grzaniem.

1.1.3. Zakres programu funkcjonalno-uzytkowego

.Zakres prac;

- wykonanie dokumentacji projektowej

- przygotowanie i zabezpieczenie miejsc deinpntazu istniejicych. urz^dzen w

pomieszczeniach biurowych iy piptra oraz na poddaszu budynku

- demontaz jednostek wewnptrznych w pokojach oraz jednostek. zewnptrznych na

poddaszu

- demontaz w niezbpdnym zakresie sufitowpodwieszanych

- dostarczeniei montaz nowych urzidzeh

- niezbpdne modyfikacje instalacji: gazowej, cieczowej, odprowadzenia skroplin i

elektrycznej zwiizane z podliczeniem nowych urzidzeh

- wykonanie pdpowiednich prob cisnieniowych, uruChomien instalacji, testow systemu,

pomiarow srodowiska w poszczegolnych pbmieszczeniach biurowyeh, uruchomienie

systemu

- ponowny montaz sufitow podwieszanych wraz z szeregiem prac budowlanych

towarzyszicych, jak np. poprawki powierzchni przegrod budowlanych wraz z

maloWaniem



- przeszkolenie obshigi technicznej budynku z zakresu obslugi urz^dzen i sterownikow

sciennych

1.1.4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamdwienia

Roboty b?d^ wykonywane w funkcjonuj^cym obiekcie. Prace b^d^ prowadzone na IV

pi?trze budynku i na poddaszU i polegac b^d^ na wymianie: urz^dzen klimatyzacyjnych w

ramach istniej^cego i funkcjonujqcego systemu klimatyzacyjnego na danym pi^trze

wykonanego w oparciu o dokumentaej? prqjektow^ w pazdziemiku 2006 roku. Dla

pomieszczen biurowych sporz^dzono zestawienie zysk6w ciepla:

NR ZYSKI ZYSKI ZYSKI ZYSKI CALKOWITE
POK. OD LUDZI OD URZ^DZEN OD PRZEZ QBCI4ZENIE

ELEKTRYCZNYCH NASLGNECZNIENIA SCIANY GIEPLNE
(KOMPUTER, (DLAOKNA) ; ZEWN]?TRZNE
MONITOR, IWENtYLAGJE
DRUKARKA)

401 lxl50W lx200W 2 X 300 W 800 W .  1750W

402 2xl50W 2 X 200 W 2x 300 W 600 W 1900 W

403 .2x150 W 2 X 200 W 2 X 300 W 500 W 1800 W

404 4 x 150 W . 4.x 200 W 2 X 300 W 500, W 2500 W
405 4xl50W 4x200W 4 x300 W 1000 W 3600 W
406 4x 150W 4x200 W 2 X 300 W 500W 2500W
407 lxl50W 1 x 200 W 1 x300 W 350 W 1000 W

408 4x 150 W 4 X 200 W 2 X 300 W 500 W .  2500W

409 2xl50W 2 x 200 W 1 X 300 W 350 W 1350 W

410 4x 150 W 4x200 W 2 X 300 W 500 W 2500 W

411 2xl50W 2 X 200 W ; 2 X 300 W 500 W 1800 W

412 4 X 150 W 4x200W 2x300W 500W 2500 W
413 lxl50W .. . 1 x200 W 1 X 300 W 350 W 1000 W

414 4x 150 W 4x200W ,  2x 300 W 600 W 2600 W

415 2 X 150 W 2 X 20O W 2x300W 500 W : 1800 W

416 4xl50W 4x200 W 2 X 300 W 600 W 2600 W

417 lxl50W 1x200 W 1 X 300 W 350 W 1000 W

418 3x 150 W 3x200W 2x300W 500 W 2150 W

419 - 1 X 150 W 1 X 200 W 2x300W 600 W 1550 W

420 4 X 150 W 4x200W 3x300W 900 W 3200 W

421 2 x 150 W 2 X 200 W 2 X 300 W 600 W 1900 W

422. 5 x 150 W 5x200W 3 X 300 W 900 W 3550W

423 lxl50W 1 X200W 2x300W 500 W 1450 W

424 2xl50W 2x200W 2x 300 W 600 W 1900 W

425 3x 150 W 3x200W ,2 X 300 W 600 W 2250 W

427 2x 150 W 2x200 W 2x300W 500 W 1800 W

429 2x 150 W 2x200W 2x300W 600 W 1900 W

431 lxl50W lx200W 2 X 300 W 500 W 1450 W

433 - 1 X 150 W 1 X 200 W 2x300W 500 W 1450 W

.435 . ' 2xl50W 2x200W 2x300W 500 W 1800 W

437 3x 150 W 3x200W 2 X 300 W 500 W 2150 W:

439 2x 150 W 2x200W 2x300W 600 W 1900 W

65100 W



i.1.5. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uiytkowe

Celem wykonania systemu klimatyzacji jest zapewnienie odpowiednich warunkow

srodowiskowych w wyznaczonych pomieszczemaeh biurowych..

Temperatura obliczeniowa powietrza zewn^trznego w zimie: tz = - 20 °C

Temperatura oblieZeniowa powietrza zewn^trznego w lecie: tz = +35 °C

Temperatura obliczeniowa pomieszczen dla zimy;

- pomieszczenia biurowe:+20 °C:(+,-2 °C)

- pomieszczenia biurowe:+22 "G (+,-2 °C) -

Halas od urzq^dzen - poziom cisnienia akUstycznego - dla Jed: Wewii?trznej nie wi^cej

niz 29 dB(A) dla I biegu, nie wi^cej niz 33 dB(A) II bieg, praz nie wi^cej jak 37 dB(A) dla III

Halas od agregatu - poziom cisnienia akustycznego - nie wipcej jak 63 dB(A) dla

pelnego obciazenia w odleglosci 3m od urzadzenia

System VRF powinien pracowac bezproblemowo, stabilnie w zakresach tepiperatuy

zewnptrznej-20 °C do+43 °C.

1.1.6. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-u^tkowe

Systeni musi zapewnic utrzymanie temperatury w pomieszczeniach (fonkcja

grzewczo-cldodzaca/r cblodzaca w bkresie letnim priorytetowa) na pozioniie wyznaczonym w

pkt. 1.1.5. ?

W chwili obecnej v^znaczone sa dwa pdr^bne uklady - nr 1 W: czpsci p61npcnej

budynku i nr 2 w cz?sci pohidniowej. GraniCe zakresow ppkazapo w cz^sci rysunkowej.

Nowy agregat. systemu VRP musi bye wyposazpny w odpowiednia automatyk? i

yvydajny uklad chlodzenia z wentylatorami DC.

Zaklada sip wykorzystanie istnieJacej konstrukcji do posadowienia agregatow.

A^egaty powinny bye posadpwione w sposob trwaly z Zabezpieezaniem przeeiw wibraeji i

drganiom.

: Jednostki wewnptrzne kasetonowe z naplywem powietrza 4-kierunkowym lub

obwodowym o maksymaliiej wysokosei 28em, szerokosc i dlugosd typowa dostosowana do

istnieJaeyeh sufitdw podwieszanyeh typu Armstrong 60x60em. Jednostki wewnptrzne musza

posiadac w stahdardzie pornpkp skroplin.



Sterowanie jednostkami wewn^trznymi poprzez sterowniki nakienne z fimkcj^

programowania pracy tygodniowej; sterowaniem ka^dej zaluzji kasety osobno (blokada k^ta

otwarcia, funkcja swing). Sterowniki powinny bye wyposazone w pami^c, ktora przechowuje

ustawienia trybu pracy w przypadku braku w zasilaniu. Po wiznowieniu zasilania urz^dzenie

wroci do nastaw przed wyst^pienie braku zasilania. Przewody pol^czeniowe sterownika z

jednostk^ weWn^trzn^ wykonac jako wkuwane pod plyty GK.

Kazda jednostek wewn^trzna powinna posiadad armatur? odcinaj^c^ urz^dzenie.

2. Opis .wyinagan Zamawiajqcego w stpsunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Przygotowanie oferty

Wykonawca winien zapoznac si? wnikliwie z Opracowaniem programu funkcjonalno-

uzytkpwego.

2.2. Wymagania szczegolowe

Ze wzglpdu na zakres prac polegaj^cych na wymianie urzqdzen klimatyzacyjnych bez

wyniiany instalacji zasilaj^cych przyjpto bilans zyskow ciepla zgodnie z projektem z 2006

roku przedstawionym w pkt. 1.1.4.

System zapevwiiaodprowadzenie ciepla z pomieszczen biurowych.

System jest przeznaczony do pracy w organizacji 5-cio dniowej w godzinach od 7:00 -

17:00.

System daje mozliwosc odcipcia kazdego urz^dzenia bez braku przerwy dzialania

catego uldadu.

System zapewnia utr:^manie z^danych ternperatur, maksymalnej glosnosci urz^dzen

zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 1:1.5. oraz pozostaleparametry zg. z pkt. 1.1.6.

Jednostki wewnptrzne musz^ bye wyposazone w wentylatory. z min. 3 stopniow4

regulacj^.

Urz^dzenia klima.tyzacyjne (jednostki wewn?trzne i zewnptrzne) powinny poChodzic od

jednego producenta ze wzgl?du na mozliwie najwipksz^ kompatybilnosc calosci systemu.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robot

2.3.1. Wymagania dotycz^ce robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakpsc wykonania prac. Wykonawca bpdzie wykonywal

roboty zgodnie z przyjptjrai w Polsce przepisami, normami, instrukcjami i> przepisami.

D'^
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Wykonawca przedstawi do akeeptacji Zamawiaj^cemu harmonogram robot, wykaz urz^dzen,

materialow i technologii stdspwanych przy wykonaniu prac.

2.3.1.1. Przekazanie terenu, organizacja robot

Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w

opracowaniu na podstawie protokohi. Zleceniodawca wskaze punkty poboru wody, energii

elektrycznej oraz poiiiieszezenia sanitame, z ktorych bpdq mogli korzystac praeoyoiicy. Pobor

wody i energii elektrycznej na potrzeby prowadzonych prac a takze udostppnienie

pOwierzchni magazynowej i socjalnej jest nieodpiatny.

Zamawiaj^cy niezapewnia dozoru mienia Wykonawcy.

Zamawiajqcy wymaga biez^cego usuwania gruzu, odpadow do kontenerow

zewnptrznych. Zabrania sip wyrzucania odpadow przez-okna. Na Wykonawcy spoczywa

odpowiedzialnosc za ochronp wykonanych prac do odbioru koAcowego. Uszkodzone lub

zniszczone podczas prac elementy oraz urz^dzania Wykonawca naprawi lub odtworzy na

wlasnykoszt.

2.3.1.2. Zabezpieczenie terenu objptego pracami

Wykonawca jest zobowi^any do zabezpieczenia terenu objptego pracami w okresie

trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru koncowego prac. Przed

przyst^pieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiaj^cemu do zatwierdzema spospb

Prganizacji i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bpdzie utrzymywal tymczasowe elementy

zabezpieczaj^ce: oslony, folie, tasmy, znaki ostrzegawcze oraz wszystkie inne srodki

niezbpdne do ochronny robot, pracownikow oraz U:^kownik6w budynku.

Wykonawca musi przewidziec i wykonac zabezpieczenie zainstaloWanych i

funkcjonuj^cych urz^dzen oraz systemow w czasie wykonywanych prac przed us^odzeniemj

zalaniem, zapyleniem. Kpszt zabezpieczenia terenu objptego pracami nie podlega pdrpbnej

zaplacie i przyjmuje sip, ze jest wkalkulowany w wynagrodzenie ryczaltowe. .

2.3.1.3. Wymagania dotycz^ce ochrpny srodowiska

Wykonawca ma obowi^ek znac i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotycz^ce ochrony srodowiska naturalnego.. W okresie trwania budowy i

wykanczania robot Wykonawca bpdzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki maj^ce na;

celu stosowanie sip dp przepisow i norm dotycz^cych ochrony srodowiska na terenie i wokol

8



terenu budowy oraz b^dzie unikac uszkodzen lub uci^i^iwosci dla osob lub wlasnosci

spolecznej i innych, a wynikaj^cych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w

nast^pstwie jego sposobu dzialania.

Zamawiaj^cy o^wiadcza, ze wszelkie prace generujqce halas (np.: przewierty,

przebicia przez przegrody, demontaze z uzyciem elektronarz^dzi itp.) b^d^ mogty bye

wykonane poza godzinami praey oddziahi, tj.: w godzinach 18:00-6:00. Dodatkowo

Zamawiaj^cy oswiadcza, ze wykonywane w godzinach nocnych prace nie powinny zaklocic

ciszy nocnej budynkdw mieszkalnych w bezposrednim s^siedztwie.

Wykonawca jest zobowi^any do sci^gni^cia czynnika z istniej^cego ukladu i

zabezpieczenie go w jednostce zewn^trznej.

2.3.1.4. Wymagania dotycz^ce ochrony ppoz.

Wykonawca b^dzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

b^dzie utrzymywac sprawny sprz^t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy

w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy b^d^

skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost^pem

osob trzecich. Wykonawca b?dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywolanym, jako rezultat realizacji robot albp przez personel Wykonawcy.

Prace pozarowo-niebezpieczne bpd^ wykonywane kazdorazowo po pisemnym

zgloszeniu i akceptaeji ze strony Zamawiaj^cego.

2.3.1.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w spos6b trwaly s^ szkodliwe dla otoczenia, nie bpd^ dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sip u^cia materialow wywoluj^cych szkodliwe promieniowanie o

stpzeniu wipkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie

materialy u^e do robdt bpd^ mialy aprobatp techniczn^ wydan^ przez uprawnion^ jednostkp,

jednoznacznie okreslaj^c^ brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.

2.3.1.6. Wymagania dotycz^ce bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bpdzie przestrzegal przepisy dotyczpce

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbac, aby

personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spelniajqcych odpowiednich wymagah sanitamych. Wykonawca zapewni i bpdzie

utrzymywal wszelkie urz^dzenia zabezpieczaj^ce, socjalne oraz sprzpt i odpowiedni^ odziez



dla ochrony 2ycia i zdfowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si?, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypelnieniem

wymagan okre^lonych poA^zej nie podlegaj^ odr?bnej zaplacie i sq uwzgl?diiiGne w cenie

umownej.

Wykonawca przed przestpieniem do prac przeprowadzi ihstrukta^ stanowiskowy

pracownikow, szkolenle. z. zakresu BHP itia budowie,. szkolenie z zakresu instrukcji

bezpiecznego wykonania robot, iristruktaz z zakresu kart charakteiystyk materialow

niebezpiecznych.

2.3.1;7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca b?dzie odpowiedzialny za ochron? robdt i za wszelkie materialy i

urz^dzenia uzywane do robot od daty rozpocz?cia do daty zakpnczenia robot tj.: do odbioru

koncowego robot, budowlanych. Utrzymanie powinno bye prowadzpne w taki sposob, aby

budowla lub jej elementy byly w zadowaiaj^cym stanie przez caiy cZas do momenta odbioru

koncowego robot budowlanych.

2.3.1.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron? instalacji i urz^dzeh zlokalizowanych na terenie

robot. Z uwagi na powyzsze zapewni o wlasciwe oznaczepie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urz^dzen w czasie trwania prac. W przypadku ich uszkodzenia

Wykonawca powiadomi bezzwlocznie Zamawiaj^cego oraz b?dzie wspolpracowal:

dostarczaj^c wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca odpowiada

za wszelkie spowodowane j ego dzialariiem uszkodzenia.

2.3.1.9. Stosowanie przepisow prawa

. Wykonawca zobowi^zany j est znac wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy . i wytyczne, ktore s^ w jakikolwiek sposob. zyvdqzahe Z

robotami i b?dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie, tych praw, przepisow i

wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca b?dzie przestrzegac prac patentowych i.

b?dzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie

wykorzystania opatentowanych urz^dzen lub metod i w sposob ci^gly b?dzie informowac

Zamavyiaj^cego o swoich dzialaniach, przedstawiaj^c kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

v
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2.3.2. Wymagania dotyczqce materialow

Wszelkie stosowane materialy i urz^dzenia powinny odpowiadac polskim normom,

oraz posiadad dopuszczenie do stosowania w budownictwie.poprzez dokumenty: aprobata

techniczna lub certyfikat zgodnosci. Materialy i iirzqdzenia powinny bye oznakowane

/znakiem CE lub B.

2.3.2.1. Wymagania pgolne

Przy wykonywaniu robot objptych zakresem musz^ bye zastosowane materialy no we,

nieu^wane.

Materialy nalezy dostarczyc na budpwp wraz. ze swiadeetwem jakosei, kartmni

gwaraneyjnymi i protokolami odbioru teehnieznego. Zleeeniodawea ma prawo kazdorazowo

sprawdzid materialy na miejseu budowy pod wzglpdem kompletnosci i zgodno^ei z danymi

produeenta. W razie stwierdzenia wad lub powstania w^tpliwosei eo do ieh jakosei, przed

wbudowaniem, Zamawiaj^ey moze zaz^dac dodatkowyeh badan, opinii stwierdzaj^eych

kompletnosc materialow.

2.3.2.2. Przechowywaniei skladowanie materialpw

Wykonawea zapewni, ze skladowaiie w ezasie prae materialy i urz^dzenia bpd^

zabezpieezpne przed uszkodzeniem, zahieezyszezeniami w sposob wlaseiwy, zgodny m. in. z

, dokumentaej^ teehniezno-mehow^ produeenta. Skladowane materialy i urzqdzenia nie

powinny zaklpeac komunikaeji wewnptrznej w budynku lub/i narazac na wypadek

praeownikdw i personel. Wielkogabarytowe mz^dzenia bpdp skladowane tylko w miejseu

wskazanyrn przez Zamawiaj^eegp.

2.3.2.3. Sprzft i maszyny

Wykonawea jest zobowipzany do uzywania sprzppi, ktory jest: wyinagany

teehnologieznie przy tego rodzaju praeaeh. Liezba i wydajnosc sprzptu powinny gwaraiitowac

przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami. sztuki budowlanej. Elektronarzpdzia bpd^ee

wlasnosei^ Wykonawey: majp bye utrzymane w dobrym stanie teehnieznym, dopuszezone do

eksplPataeji wymaganymi przepisami.

2.3.2.4. Transport

Wykonawea jest zpbowi^any dp stosowania jedynie takieh srodkow transportu, ktore

nie wplynp negatywnie na jakOsc i wlaseiwosei przewozonyeh rnaterialpw.

11



2.3.2.5. Zastosowane materialy i urz^dzenia

Zestawienie:

- jednostka zewn^trzna:

- wydajno^6 - chlodzenie nominalne - min. 38 kW

- wydajno^d - qgrzewanie nominalne - min. 20 kW

- srednica przewodu cieczy - (j) 12,70 mm

-  srednica przewodu gazu-<1)28,58 mm

- wymiary SZxGxH (+/-20 cm dla SZ i G, +/-10 cm dla H) - 124x760x1680

- waga - max 360 kg

- zasilanie - 380-415 V, 50 Hz

- j ednostka wewnqtrzna, kasetonowa „2,2":

- wydajnosc - chlodzenie nominalne - min. 2,2 kW

- wydajnosc - ogrzewanie nominalne - min. 2,2 kW

-  srednica przewodu cieczy- ,(|) 6,35 mm

- srednica przewodu gazu - (|> 9,53 mm

- srednica przewodu skroplin - <() 32 mm

- wymiary SZxGxH (+/- 2 cm) - 57x57x26

- waga-max 20 kg

- zasilanie - 220-240 V, ,50 Hz

- jednostka wewnqtrzna, kasetonoWa.„2,8":

- wydajnosc - chlodzenie nominalne - min. 2,8 kW

- wydajnosc - ogrzewanie nominalne - min. 2,8 kW

- srednica przewodu cieczy - <|) 6,35 mm

- srednica przewodu gazu - (|> 9,53 mm

- srednica przewodu skroplin ̂  (|> 32 mm

- wymiary SZxGxH (+/- 2 cm) ̂ 57x57x26

- waga-max 20 kg

- zasilanie - 220-240 V, 50 Hz

- j ednostka wewnqtrzna, kasetonowa „3,6":

12



- wydajno^d - chlodzenie nominalne - liiin. 3,6 kW

- wydajnosd - ogrzewaiiie nomindne - min. 3,6 kW

- srednicaprzewodu cieczy-(t) 6,35 imm

-  srednicaprz;ewGdugazu-(|) 12,70 riim .

- srednica przewodu skroplin - (j) 32 mm

- wymiary SZxGxH (+/-2 cm) - 57x57x26

- waga - max 20 kg

- zasilanie - 220-240 V, 50 Hz

- przewody miedziane,-ruroci^gi:i przewody elektryczne dostosowanedb istniej^cej.instalacji

2.3.3. Kontrdla jakbi§ci

2.3.3.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w pelni odpowiedz;ialny za jakosc prac.

Wykonawca winien posiadae certyfikat producenta proponowanych urz^dzen na

montaz i serwis.

Wykonawca ma obowii^ek dysponowac kierownikiem budowy/robot z pdpowiednimi

uprawnieniami budowlanymi. Wykonawca powinien posiadae doswiadczenie potwierdzone

referencjami w wykonaniu instalacji klimatyzacji ukladdw VRF.

2.3.3.2. Zasadykontroli jakosci

Celem kontroli jakosci robot b^dzie zapeymienie psi^gnif.cia zalozonej jakoSci'robot,

zgodnej z warunkami umowy i wymaganiami Zamawiaj^cego.

2.3.4. Odbior robot

2.3.4.1. Rodzajeodbiorow robot

Roboty podlegaj^ nastppuj^cym odbiorom;

- odbidr dokumentacjiprojektowej

- pdbior.kpncowy robot budowlanych, ktory stanowi podstawp zaplaty

- odbior dokumentacji powykona-wczej

2.3.4.2. Odbior koncowy robot budowlanych

Odbior koncowy robot budowlanych polega na ocenie rzeczywistegp. wykonania robdt

W odiiiesieniu do ilosci, jakosci i wartosci umowy. Odbior kphcowy robdt budowlanych
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nast^puje na pisemny wniosek Wykonawcy. Zamawiaj^cy posiada 3 dni robocze na

przyst^pienie do odbioru koncowego robot budowlanych.

Przy pdbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnosc wykonania z niniejszymi opracowaniem, a w przypadku odst?pstw - uzasadnienie

koniecznosci odst^pstwa potwierdzonego przez Zamawiaj^cego.

2.3^4.3. Podstawa platnoSci

Podstaw^ , piatno^ci jest wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w umowie.

Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwi^ane z realizacj^ przedmiotu

zamowienia. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje rowniez wszelkie prace, ktorych

rozmiarow i kosztow nie moma bylo przewidziec w czasie zawarcia umowy. Platnosc

nast^pni po podpisaniu protokohi koncowego.

2.3.5. Gwarancja i przegl^dy

Gwarancja na urz^dzenia zostaje udzielona na okres 36 miesi?cy (chyba ze gwarancja

producenta jest inna to w6wczas zgodzie z gwarancja producenta), na wykonane roboty

budbwlano-^instalacyjne 60 miesi^cy. W okresie gwarancji Wykonawca b^dzie nieodplatnie

swiadczyl niezb^dne przegl^dy i serwis wymagany przez producenta (min. dwa razy w roku)

w okresie 36 miesi^cy. Przegl^d i serwis urzqdzen polegac b^dzie m.in. na czyszczeniu i

odgrzybianiu j ednostek.
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11. CZ^SC INFORMACYJNA

3.1. Dokumenty potwierdzaj^ce prawo do dysponowania nieruchomoiici^ na cele

biidowlane oraz dodatkowe uwagi

Zamawiajqcy o^wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosci^ na cele

budowlane. Zamawiaj^cy posiada aktualn^ inwentaryzacj? budynku oraz projekt instalacji

klimatyzacji z 2006 roku, ktore udost?pni wykonawcy na etapie realizacji nmowy.

Zamowienie obejmuje kompletne wykonanie wyszczegolnionych w programie

ukladow klimatyzacji VRF na IV pi?trze budynku A wraz z robotami towarzysz^cymi.

3.2. Przepisy prawne i normy zwi^ane z wykonaniem zakresu programu

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz.

1332,1529 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

1579,).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Z 2017 r. poz. 519,

785, 898,1089,1529,1566,1888,1999,2056,2180,2290).

Rozporz^dzenia

- Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w.sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelniac notyfikowane jednostki uczestniczqce w

ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowakiem CE (Dz.

U.Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia

polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.

Nr 209, poz. 1780).

- Rozporz^dzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie

ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).
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- Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji

dotycz^cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie

szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz prograinu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr

202, poz. 2072).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajqce

rozporz^dzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy inforrnacyjnej oraz

ogloszenia zamawiaj^cego dane dotycz^ce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.

Nr 198, poz. 2042). 10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Inne:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych", (torn 1, II, III,

rV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych". Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji",

Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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