
 
 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 
 
 

1. Nazwa zadania:  
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia trzech pomieszczeń  
znajdujących się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy. 

 
2. Adres obiektu budowlanego; 

ul. Poznańska 91, 62-006 Kobylnica 
 

3. Nazwy i kody: 
 

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45331210-1 instalowanie wentylacji 

 
4. Nazwa i adres zamawiającego: 

Powiat Poznański 
ul. Jackowskiego 18 
60-509 Poznań 

 
5. Opracowanie: 

Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
 

6. Spis zawartości programu: 
A. Część opisowa 
B. Część informacyjna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia 
pomieszczenia magazynu P/8 znajdującego się na parterze, w którym zlokalizowany jest 
zasilacz ups oraz serwer, a także dwóch pomieszczeń biurowych znajdujących się na I piętrze 
łącznika (IP/4, IP/3), w następującym zakresie: 

• wykonanie dokumentacji projektowej, 

• realizacji zadania. 
 

II. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja obejmuje wykonanie projektu wykonawczego w następujących branżach: 
A. Instalacji chłodzenia. 

Instalacją chłodzenia ma zostać objęte pomieszczenie magazynu na parterze oraz 
dwa biura na I piętrze budynku. Jednostki wewnętrzne naścienne, należy lokalizować 
nad drzwiami do pomieszczeń, od strony korytarzy. Jednostkę zewnętrzną należy 
zlokalizować na dachu budynku, na konstrukcji wsporczej  
Pomieszczenia przeznaczone do wykonania instalacji chłodzenia przedstawia 
załączony rysunek rzutu parteru i I piętra budynku. 
Urządzenia chłodzenia pomieszczeń magazynu muszą być przystosowane do pracy 
24h/dobę, przy utrzymaniu temperatury pomieszczenia 19 – 22 oC. 

B. Instalacji elektrycznej. 
 W zakresie zaprojektowania oddzielnej instalacji elektrycznej zasilającej jednostki       
      wewnętrzne oraz jednostkę zewnętrzną.  

Instalację chłodzenia zasilić należy z tablicy głównej znajdującej się w holu 
wejściowym na parterze. 
Obiekt posiada moc umowną 14 kW. Należy rozważyć ewentualne zwiększenie mocy. 

C. Konstrukcyjnej 
W zakresie mocowania konstrukcji wsporczych urządzeń klimatyzacyjnych do dachu, 
przejść przez stropy i ściany. 

  
Rozwiązania projektowe muszą być na bieżąco konsultowane i akceptowane przez 
zamawiającego. Proponowane rozwiązania muszą jak najmniej ingerować w konstrukcję 
budynku, minimalizować ilość jednostek montowanych na dachu.  

 
2. Realizacja prac. 

Realizacja prac odbywać się będzie na podstawie wykonanej przez Wykonawcę i 
zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 

 
Oferta musi obejmować całość prac i kosztów niezbędnych do prawidłowego 
zaprojektowania i realizacji zadania, w tym w szczególności, uwzględniać wszystkie prace 
tymczasowe i towarzyszące niezbędne do wykonania omawianego zamówienia, a więc 
między innymi: wykonanie przekuć w ścianach i stropach, ich zamurowanie po wykonaniu 
instalacji, prowadzenie przewodów elektrycznych w bruzdach, obudowywanie kanałów, 
wykonanie wyprawek tynkarskich i malarskich. 
  



 
 

Załącznikami do niniejszego programu są: 

• rysunek rzutu parteru i I piętra budynku z zaznaczonymi pomieszczeniami, w których ma 
być instalowana inst. chłodzenia, 

 
 

Wymagane terminy realizacji: 5 tygodni od dnia podpisania umowy, w tym: 

• wykonanie dokumentacji projektowej – 1 tydzień, przyjęte rozwiązania muszą być na 
bieżąco konsultowane z Zamawiającym, 

• weryfikacja i akceptacja przyjętych rozwiązań projektowych oraz przekazanie terenu 
budowy – 1 tydzień, 

• realizacja prac – 3 tygodnie od dnia przekazania terenu budowy. 
 

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami 
technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, normami i przepisami 
oraz warunkami umowy. 

 
B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
I. Lokalizacja obiektu 

 
Budynek usytuowany jest przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy. Jest to budynek 
trzykondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia. Kryty dachem 
dwuspadowym, od strony wschodnio-południowej przechodzącym w stropodach. Ściany 
zewnętrze, dachy oraz stropodachy – ocieplone. Stolarka okienna wymieniona na nową z PCV. 
Ściany konstrukcyjne są wykonane z cegły ceramicznej, działowe z cegły ceramicznej i płyty 
gipsowo-kartonowej. Stropy kanałowe, żelbetowe. Dach o konstrukcji stalowej kryty 
blachodachówką, stropodach papą wierzchniego krycia.    
 

II. Forma dokumentacji 
 
Dokumentację należy przekazać zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej w 
ilościach ujętych w tabelce poniżej: 

 
Faza opracowania Wersja papierowa Wersja elektroniczna 

Projekt wykonawczy 2 egz. W wersji uniemożliwiającej 
ingerencję osób trzecich (PDF) 
– 1 kpl. oraz w programie: 
AutoCad, dwg – 1 kpl. 

 
 

Niezbędne dokumenty oraz egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia 
wszelkich uzgodnień wybrany Wykonawca skalkuluje w cenie oferty. 

 
 
Opracowała: Joanna Jaskulska, ZI 
Poznań 29.09.2015 r. 






