
 
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

numer sprawy: 45/DB/2020 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) 

I. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  
BUDOWA SYSTEMU KLIMATYZACJI TYPU MULTISPLIT W OPARCIU O URZĄDZENIA 

INWERTEROWE W POMIESZCZENIACH 436 i 437A 

 
 
 
II. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy:  
al. Niepodległości 208,  00-925 Warszawa 
 
 
 
III. Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

 

1. 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
2. 45331221-1 Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza 
3. 45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących 
4. 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 
 
 
IV. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:  
A. Część opisowa  
B. Część informacyjna  

 
 
 
 
 
 
 

Opracował:  
Cezary Gregorczyk 

Krzysztof Dudziński 
 
 
 

Warszawa, czerwiec 2020 r. 
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A. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1.1. Cel zamówienia i zakres robót budowlanych  
 

Celem robót budowlanych jest montaż instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach 436 i 437A w budynku B, 
Głównego Urzędu  Statystycznego w Warszawie mający na celu odtworzenie stanu pierwotnego sprzed 
demontażu niesprawnych urządzeń przy jednoczesnej poprawie warunków energetycznych i środowiskowych. 
  
Zakres robót w części dotyczącej doboru urządzeń klimatyzacyjnych:  
1. Dobór urządzeń do pomieszczeń:  

a. Pomieszczenie 436. 
b. Pomieszczenie 437A.  

 
 
Zakres robót w części dotyczącej wykonania wymiany instalacji klimatyzacji obejmuje następujące czynności:  
1. Montaż dwu jednostek wewnętrznych i jednej zewnętrznej. 
2. Wykonanie instalacji obiegu czynnika roboczego pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrzną. 
3. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin.  
4. Wykonanie instalacji elektrycznej. 

 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (stan istniejący)  
 

1. Lokalizację jednostki zewnętrznej należy przewidzieć na gzymsie IV piętra. 
2. Jednostki wewnętrzne na ścianach w pomieszczeniach 436 i 437. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji odgromowej po wymianie  
 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji klimatyzacyjnej po wymianie nie ulegają zmianie. Zmianie 
ulegną parametry energetyczne i zmniejszony zostanie wpływ oddziaływania na środowisko poprzez zastosowanie 
czynnika roboczego R32. 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.1. Wymagania podstawowe  
 

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z : 
 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie 

 Instrukcjami montażu i wytycznymi producentów materiałów i urządzeń 
 Obowiązującymi przepisami, w tym BHP i p.poż. oraz zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy.  
  



 

2.2. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji  
 
Zamawiający przewiduje poprowadzenie nowej instalacji po śladzie instalacji istniejącej. Powstałe w wyniku 

robót ubytki elewacji należy odtwarzać zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków, opinia jako załącznik do PFU. 

2.3. Założenia funkcjonalno-użytkowe dla instalacji klimatyzacyjnej po wymianie  
 

Instalacja klimatyzacyjna po wymianie powinna spełniać następujące wymagania Zamawiającego:  
- schłodzenie powietrza wewnątrz pomieszczeń 436 i 437A 
- możliwość ogrzania powietrza w pomieszczeniach 436 i 437A 
- bezpieczne użytkowanie obiektu GUS 

2.4. Wymagania dotyczące doboru urządzeń  
 

Urządzenia powinny być tak dobrane, aby zapewnić komfort pracy w pomieszczeniach 436 i 437A.  Moc 
chłodnicza/grzewcza nie powinna przekraczać 7 kW. Urządzenia powinny pracować w oparciu o czynnik roboczy 
R32. 

 

2.5. Wymagania dodatkowe  
 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonaną instalację 
i zamontowane urządzenia. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie własnym przeprowadzić pomiary instalacji elektrycznej po jej wykonaniu. 
Warunkiem zrealizowania zamówienia będzie protokół końcowy z wynikiem pozytywnym podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

  



 

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

3. WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA  

3.1. Prawo do dysponowania nieruchomością w celu wykonania robót  
 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością przy al. Niepodległości 208 w 
Warszawie, na której zlokalizowany jest budynek GUS, w celu wykonania zamówienia.  

3.2. Podstawowe przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem robót  
 
Z doborem urządzeń i wykonaniem instalacji klimatyzacji związane są następujące przepisy prawne:  

1) Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz.U. 2017 poz. 1332, z późn. zm.);  
2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.),  

3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597. 

 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać instrukcji montażu podanej przez producenta urządzenia. Będzie w 

pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Zobowiązany jest informować Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.  

3.3. Informacje niezbędne do doboru urządzeń.  
 

2.1 Pomieszczenie 436 – powierzchnia 34,4m2, kubatura 96,4m3. Przebywają cztery osoby, cztery 
stanowiska pracy wyposażone w komputer stacjonarny każde. 

2.2 Pomieszczenie 437A – powierzchnia 25,7m2, kubatura 71,2m3. Jedna osoba, jedno stanowisko pracy 
wyposażone w komputer stacjonarny.  

 

4. Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem i odbiorem robót  
 

W czasie planowania, organizacji, i realizacji robót Wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione 
szczególne warunki wykonania zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego 
sposobu użytkowania:  

1) w budynku GUS prowadzona jest działalność administracyjno-biurowa – budynek będzie normalnie 
użytkowany w czasie realizacji zamówienia;  

2) Zamawiający zabrania składowania materiałów w obrębie korytarzy i dróg komunikacyjnych;  
3) gruz, materiały, urządzenia i elementy urządzeń technicznych pochodzące z demontażu Wykonawca będzie 

zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości i zutylizować;  
4) Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji robót do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w budynku i na placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany 
do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jeżeli będzie to konieczne, 
Wykonawca wyposaży plac budowy w sprzęt przeciwpożarowy oraz będzie zobowiązany do utrzymania tego 
sprzętu w gotowości, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego;  



 

5) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób nie naruszający warunków gwarancji 
udzielonej przez firmę realizującą termomodernizację budynku GUS. 

6) Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy możliwość poboru energii elektrycznej i wody w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia robót;  

7) Zamawiający udostępni Wykonawcy obiekt czysty i uporządkowany, dlatego oczekuje, że po wykonaniu 
wszystkich czynności Wykonawca uporządkuje miejsca prowadzenia robót oraz pozostawi je w stanie 
czystym i nadającym się do dalszego użytkowania;  

8) miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych oraz przed działaniem czynników atmosferycznych (deszczu, wiatru itp.), jak również 
przed roznoszeniem się pyłu i kurzu na powierzchnie sąsiadujące;  

5. WYTYCZNE DOTYCZĄCE HARMONOGRAMU ROBÓT  
 

Zamawiający zakłada czas przygotowania i wykonania wszystkich robót oraz przeprowadzenia pomiarów 
instalacji elektrycznej nie będzie dłuższy niż dwa tygodnie. 

6. WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT  
 

Roboty powinien wykonać Wykonawca dysponujący personelem posiadającym odpowiednie uprawnienia i 
kwalifikacje. Wykonawca ten powinien również znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zasoby posiadane przez Wykonawcę powinny odpowiadać stopniu trudności i wartości przedmiotu zamówienia.  

7. MODYFIKACJE I WYJAŚNIENIA TREŚCI PFU  
 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikować treść niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jako części składowej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ). Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.  
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści niniejszego programu 
funkcjonalno-użytkowego. Prośbę taką należy sformułować na piśmie i przekazać Zamawiającemu w trybie 
określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  



WieladekB
Tekst maszynowy









