
PROGRAM FUNKCJONALNO.UZYTKOWY DLA ZADANIA:

,,Modernizacja ukladu wentylqcji mecha4icznej kuchni w 21 WSzU-R SP ZOZ w Busku-Zdroju"

PROGRAN'I FU NKCIONATNO . UZYTKOWY

Dla zadaniF inwestycyjnego:

P.N. ,,Modernizacja uktadu wentylacji mechanicznej kuchniw 21WSzU-R SP ZOZ w Busku-Zdroju"

Nazwa inwesWcii:

,,Modernizacja ukfadu wentylacji mechanicznej kuchni w 21WSzU-R SP ZOZ w Busku-Zdroju"

Adres inweswcii:
28-100 Busko-Zdr6j, ul. Rzewuskiego 8, Budynek nr { (Perfa)

lnwestor:
2 1 Wojskowy Szpita I Uzdrowiskowo-Re ha bi I ita cyj ny $P ZOZ

Adres lnwestora:
28-L00 Busko-Zdr6j, ul. Rzewuskiego 8

Temat zadania:
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji ukladu wentylacji mechanicznej pomieszczed kuchniw budynku nr 1.

Data opracowania:
Listopad 2018 r.

Opracowaf:
Kierownik Dzialu Techniczno-Eksploatacyjnego in2. Jerry Jasiak

ZATWIERDZAM

DYREKTORCW
hffiie d./Be r n a rd so I e c k i

tlLt



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA:

,,Modernizacja ukiadu wentylacji mechanicznej kuchni w 21 WSzU-R SP ZOZ w Busku-Zdroiu"

I. DANE OGoLNE

1. Dane ewidencyjne:

1.1. Nazwa inwestvcii: ,,Opracowanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i

wykonanie na jej podstawie inwestycji polegajqcej na wymianie centrali wentylacyjnej w istniejqcym
ukladzie wentylacji mechanicznej kuchni w 21 wSzU-R sp zoz w Busku-Zdroju",

L.2. Adres inwestvcii: 28-100 Busko-Zdr6j, ul. Rzewuskiego 8, Budynek nr 1 (Perfa),

1.3. Inwestor: 2l Wojskowy
28 - 100 Busko - Zdr6j, ul. Rzewuskiego 8;

Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ;

1.4. Klasvfikacia zadania we slownika CpC i CpV

1) Klasyfikacja uslug projektowych wg slownika CpC,

7t32tOOO-4 - Usfugi in2ynierii projektowejdla mechanicznych ielektrycznych instalacji budowlanych,
71321200-6 - Usfugi projektowania system6w grzewczych,
7L32L400-8 - Uslugi konsultacyjne w zakresie werrtylacji,
77240000-2 - Uslugi architektoniczne, in2ynieryjne i planowania,
7 124LOOO-9 - Studia wykonalnoSci, uslugi doradcze, a na lizy,

2) Klasyfikacja rob6t budowlanych wg slownika CpV

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45321000-3 - lzolacja cieplna,
45330000-9 - Roboty irnsta lacyjne wod no-kana lizarcyjne i sa nitarne,
45331000-5 - Instalowanie urzqdzeri grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
51900000-1 - Uslugi instalowania system6w sterowania i kontroli,
98391000-0 - Uslugi wycofania z eksploatacji,

2. Podstawa opracowania:

1) rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczeg6lowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczrrych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
p ro gra m u f u n kcjo na I no- u 2yt kowego (Dz.U.zZOt3 r. poz.tl29 zp oi.zm.),

2) wizja lokalna,

3)obowiqzujqce normy i przepisy,

4) uzgodnienia z Zamawiajqcym.

3. Cel opracowania:

3.1. Wstep:

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Busku-Zdroju (21WSzU-R) jest Samodzielnym
Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej. Kompleks Szpitala polo2ony jest w poludniowej, zdrojowej
czq5ci miasta. W 2lWSztJ-R realizuje zasadq komplerksowego leczenia uzdrowiskowego, kt6ra opiera siq
na zastosowaniu w jednym miejscu i czasie zabieg6'w balneologicznych, leczenia ruchem, bogatej gamy
zabieg6w fizykoterapeutycznych i masa2y, a takie dierty i edukacji zdrowotnej.
Szpital poprzez ciqgle podnoszenie jakodci (wiaclczonych uslug medycznych, warunk6w socjalno-
bytowych leczonych pacjent6w oraz warunk6w pracy zatrudnionego personelu wypracowaf sobie dobrq
renomQ, co skutkuje systematycznym wzrostem zarpotrzebowania jego uslug na wymagajqcym rynku
Swiadczei medycznych.
21WSzU-R zajmuje teren o powierzchni 5ha 37a i 59m2. Na terenie kompleksu znajduje siq dziewiqi
budynk6w. Wszystkie obiekty szpitala w ostatnich latach zostaty poddane gfqbokiej modernizacji
lub przebudowie i sq rru dobrym stanie technicznym. Budynki o funkcji szpitalnej, zabiegowej
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iadministracyjnej polqczone sE ze sobE fqcznikami, co ulatwia przemieszczanie siq pacjent6w pomiQdzy

obiektami szpitala. W zachodniej czq5ci kompleku znajdujE sie gara2e, kotlownia i budynek
administracyjny z kompleksem zabiegowym, W poludniowej czq6ci znajduje siq parking dla pacjent6w
szpitala oraz budynek administracyjny nr 20 przeznaczony dla sekcji dozoru i ochrony obiekt6w.

3.2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uiytkowy bqdqcy zalqcznikiem SIWZ do przetargu

na wykonanie rob6t polegajqcych na wymianie centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej
obslugujqcej pomieszczenia kuchni zlokalizowane na parterze budynku nr 1 (Perta). Dokladny spos6b w
jaki Wykonawca ma zrealizowa6 przedmiot zam6wienia-przedmiot urnowy, zostal wskazany w tredci
umowy, a zatem Wykonawca w ramach realizacji zadania powinien w razie zaistnienia potrzeby
zweryfikowai zaproponowany przez Zamawiajqcego program funkcjonalno-u2ytkowy w spos6b zgodny z

przepisami prawa, w tym Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2OO2 r. (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z poin. zm.) w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada6 budynki i ich

usytuowanie. Dziafanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszE byi zgodne z obowiqzujqcym
porzqdkiem prawnym.

il. czEse oPrsowA

1. Opis o96lny pnedmiotu zam6wienia, zakres prac do wykonania.

1.1. Opis stanu istnieiaceso.

Pomieszczenia kuchni u2ytkowane przez Dzial Zywienia zlokalizowane sE w budynku nr 1.

Budynek ten to budynek czterokondygnacyjny znajdujqcy siq we wschodniej czqSci kompleksu Szpitala.

Dziaf Zywienia zajmuje pomieszczenia kondygnacji podziemnej oraz parteru znajdujqce siq we
wschodnim skrzydle budynku. Pomieszczenia kuchni wladciwej objqte niniejszym opracowaniem znajdujq

siq w parterowej czq6ci budynku. Okna pomieszczenia skierowane sq na p6fnoc.

Powierzchnia pomieszczenia kuchni wynosi 80,00 m2.

Kubatura 284 m3.

Wymiana powietrza i odprowadzenie spalin odbywa siq za pomocq instalacji wentylacji mechanicznej

kanalami wykonanymi z blachy stalowej nierdzewnej o przekroju prostokqtnym typ Al oraz kolowym.
Elementy wentylacji lqczone sq za pomocE kofnierzy z uszczelkE gumowq.

Nawiew i wywiew odbywa siq za pomocq istniejqcej centrali nawiewrrej-wywiewnej typ GOLEM firmy
CLIMA PRODUKT. Centrala posiada nagrzewnicq zasilanq cieplem technologicznym o parametrach

70/50oC. Jako noSnik ciepla zastosowano glikol polipropylenowy.

Centrala wentylacyjna nie posiada ukladu odzysku ciepfa.

Powietrze nawiewane rozprowadzane jest kanalami do okapu model DM 3614 typ lK zamontowanym

nad "wyspE" oraz do 5 szt. nawietrzak6w wirowych typ ST-DRWN/A/P/500.

Powietrze jest wywiewane za pomocq okapu model DM 3614 typ lK montowany nad "wyspq", okapu

model DM 3506 typ wyciqgowo-przyScienny zamontowany nad piecami konwekcyjno-parowymi oraz 3

szt. kratek wywiewnych o wymiarach: 325 x 75mm.
Kuchnia szpitalna przygotowuje positkidla okofo 350 pacjent6w dziennie.

Przy przygotowaniu posifk6w pracuje jednocze5nie od 10 do 12 pracownik6w.

Zestawienie gl6wnych urzqdzefi gastronomicznych generujqcych cieplo:
. Kociol warzelny uchylny Lozamet Kep.31.1
. Taboret gazowy Fagor HP G15
. Kociof warzelny gazowy Fagor 200 | MG 9-20
. Kociol warzelny KROMET 900 8GK150.1
. Warnik do makaronu Fagor CPG 9-05
. Patelnia gazowa Fagor SBG 9-101M
. Kuchnia gazowa z ptytE grzewczq Fagor CBG 9-10

szt. 1

szt. 1

szt. 1

szt. 3
szt.2
szt. 1
szt. 1

Kuchnia elektryczna z 4 pl. grzewczymi Fagor CE9-40 szt. L
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. Patelnia elektryczna uchylna

. Kuchnia gazowa z pfytq grzewczE Fagor CBG 9-10

. Kuchnia gazowa 4-palnikowa Fagor CG 9-40

. Piec konwekcyjno-parowy Rational SCC - 20

. Piec konwekcyjno-parowy Rational SCC - 10

szt. 1
szt. 1

szt. 1

szt. 1

szt. 1

2. Cel, uzasadnienie, zadania wykonawcy i uwarunkowanla wykonania przedmiotu zam6wienia.

2.1. Celem przedmiotu zam6wienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeriiu Kuchni w 2l Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-
Rehabilitacyjnym SP ZOZ w Busku-Zdroju. Moderni2acja instalacji polega6 bqdzie na doborze, dostawie
imontaZu nowej centrali wentylacyjnej nawiewno*wywiewnej wraz z dopasowaniem do istniejqcych
ka nal6w wentylacyj nych.
Przedmiotowa inwestycja poprzez zamontowanid zintegrowanego z centralq ukladu schfadzania
nawiewanego powietrza pozwoli poprawid warunki pracy pracownik6w Dzialu Zywienia. Natomiast
zastosowany w centrali ukfad odzysku ciepfa z wywibwanego powietrza przyniesie znaczne oszczqdno6ci
energii cieplnej.

2.2. Ze wzglqdu na duie zyski ciepfa generowane przez urzqdzenia gastronomiczne w pomieszczeniu kuchni
wystepujE wysokie temperatury przekraczajAce czqs{o 32 0C.

Sytuacja taka wplywa niekorzystnie na warunki i jal{o(6 pracy zatrudnionego personelu kuchni. Ponadto
istniejaca centrala wentylacyjna nie posiada odzysku ciepfa z powietrza wywiewanego.
Ze wzglqdu na ograniczone gabaryty pomieszczenia w kt6rym jest zainstalowana centrala wentylacyjna
oraz budowq samej centrali nie ma mo2liwoici tethnicznych jej rozbudowy poprzez monta2 odzysku
ciepla i chfodnicy powietrza.
W zwiqzku z powyiszym przewiduje siq wymianq cdntrali wentylacyjnej na nowE wyposa2onq w system
odzysku ciepla oraz chlodnicq pozwalajqcq utrzymaf temperatury wewnQtrz pomieszczef kuchennych na
poziomie okolo 250C.

2.3. Wykonawca w ramach przedmiotu zam6wienia zoboWiqzany jest do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej doborul i monta2u dedykowanej centrali wentylacyjnej
wyposa2onej w instalacjq odzysku ciepfa oraz chllodnicq powietrza wraz z agregatem chtodniczym.
Powyisza dokumentacja musi byi poprzedzona koncEpcjq.
W ramach powy2szego nale2y wykonai inwentaryzaEjq istniejqcych kanal6w nawiewnych, wywiewnych,
czerpnych oraz wyrzutowych podlqczonych do istnidjqcej centrali wentylacyjnej w zakresie niezbqdnym
do wykonania zadania.
Nale2y wykonad bilans zysk6w ciepla niezbqdny do dbboru urzqdzeri wentylacyjrrych i chlodniczych.
2. Demonta2u i przekazania do magazynu ZamawiajE[ego istniejqcej centrali wentylacyjnej.
3. Dostawy i monta2u centrali wentylacyjnej nawieVvno-wywiewnej wraz z agregatem chlodniczym oraz
automatykq regu lacyjno-sterowniczq.
4. Wykona n ia ada ptacj i istn iejqcych ka n af6w wentyldcyj nych.
5. Wykonania zasilania w energiq elektrycznq zamontowanych urzqdzeri.
5. Wykonanie rozruchu, regulacji parametr6w systentu wentylacyjnego i chlodniczego.
7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, dokunlentacji pomiarowej oraz dostarczenie dokumentacji
techniczno - ruchowej (DTR). Dokumentacja powykbnawcza powinna zawiera6 projekty z naniesionymi
zmianami, je2eli takie bqdq, atesty, certyfikaty, deklafacje zgodno6ci, dokumentacjq budowy.

2.4. Uwarunkowania wvkonania przedmiotu zam6wienia,

Przedmiot zam6wienia wykonywany bqdzie w systdmie,,zaprojektuj i wykonaj,,.

Wykonawca w ramach przedmiotu zam6wienia zo$owiqzany jest do zaprojehowania doboru centrali
wentylacji mechanicznej z systemem odzysku ciepld i systemem chlodzenia powietrza, oraz wykonania
rob6t budowlanych w zakresie adaptacji istniejqlych kanal6w wentylacyjnych, dostawy i monta2u
centrali wentylacyjnej wraz z uruchomieniem i re$ulacjq systemu chlodzenia iwentylacji nawiewno-
wywiewnej.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA:

,,Modernizacja ukfadu wentylacji mechanicznej kuchni w 21 WSzU-R SP ZOZ w Busku-Zdroju"

3. Minimalny standard wykonania urzedzefi:

3.1. Centrala wentvlacvina:

WlaSciwoici obudowy centra li wentylacyj nej :

1) wytrzymaloS6 mechaniczna obudowy - klasa min D2,

2) szczelnofi obudowy:
- przy podci6nieniu 400 Pa - klasa min L1

- przy nadci5nieniu 700 Pa - klasa min LL

3) szczelnoSi zamocowania filtra:
- przy podciSnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

- przy nadciSnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

4) wsp6lczynnik przenikania ciepfa - nie gorszy jak klasa T2

5) wsp6lczynnik wplywu mostk6w termicznych - nie gorszy jak klasa TB2

5) izolacyjno6i akustyczna obudowy - 20db dla 25OHz,30db dla 1000H2

7f filtracja powietrza
- filtry kieszeniowe klasy EU-5 (nawiew),
- filtry metalowy klasy G-2 (dzielony) ifiltry kieszeniowe klasy EU-5 (wywiew),

8) odzysk ciepfa realizowany na wymienniku o sprawno6ci odzysku ciepla nie mniejszej ni2 50%

Fz/62 = -20"C/100%, Tw/Sw = +20"C/30%1,

9) w okresie zimowym ogrzewanie powietrza nawiewanego realizowane za pomocQ nagrzewnicy wodnej
glikolowej {fn = +22"C, glikol propylenowy 37%, panmetr 70/50, prqdkoS6 powietrza w oknie
wymiennika nie wiqksza ni| 2,4 m/sl.

3.2. Agregat skraplaiacv
Agregat skraplajqcy ze sprq2arkq inverterowq oraz zestawem zawor6w rozprq2nych, modulem sterujqcym
i sterownikiem. Agregat powinien siq plynnie dostosowywad do aktualnego zapotrzebowania mocy

chlodniczej.

il. czEsc TNFoRMACYJNA

1. Dokumenty formalno-prawne:

1.1. oSwiadczenie Zamawiajqcego o prawie do dysponowania nieruchomo5ciq,

t.2. rysunki obrazujqce uktad i wydajnoSi instalacji wentylacji oraz gabaryty pomieszczei stanowiqce
zalqczn i k d o progra m u fu n kcjona I no-u Zyt kowego,

2. Uwarunkowania wynikajqce z lokalizacji inwestycji,

2.t. Zagospodarowanie terenu
W zwiqzku z przedmiotowq inwestycjq nie zachodzi zmiana zagospodarowania terenu oraz nie zachodzi

zmiana funkcji u2ytkowej pomieszczenia zwiqzanego z inwestycjq.

2.2. Uzbroienie terenu i zasilanie w media,

Realizacja zadania nie wymaga przebudowy istniejqcych sieci znajdujqcych siq przy budynku Nr 1.

W ramach inwestycji nale2y wykonai zasilanie elektryczne agregatu schladzajqcego.

2.3. Uwarunkowania techniczne

Zachowanie nastqpujqcych warunk6w zgodnie z art . 42 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane:
a) teren inwestycji nale2y zabezpieczyi przed dostqpem os6b trzecich,

b) prace budowlane nale2y wykonywai pod nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie z przepisami

BHP i p.poi.
c) po zakoficzeniu rob6t budowlanych teren nale2y uporzqdkowa6,

2.4. Organizacia rob6t budowlanvch

W organizacji prac budowlanych nale2y uwzglqdnii, 2e nie mogq one zakf6ca6 pracy funkcjonujqcych

czqdci szpitala. Zamawiajqcy nie przewiduje przerwy w pracy Kuchni na czas wykonywania rob6t. Prace

demontaiowe i monta2owe naleiy wykonad po zakoficzeniu pracy przez Dzial Zywienia. Zamawiajqcy

dopuszcza mo2liwoSi wykonywania prac w innych godzinach pod warunkiem nie wykonywania ich w

sl11.
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czasie u2ytkowania urzqdzeJi gazowych po wcze5niejszym uzgodnieniu z ZamawiajEcym.
W celu umo2liwienia u2ytkowania pomieszczefi kuchennych Wykonawca dostarczy, zamontuje i polqczy z

kanatem wywiewnym i wyrzutowym wentylator wywiewny umo2liwiajqcy wyciEg powietrza z

pomieszczenia na czas wykonywania prac zwiqzanych z wymianq centrali.
Moc wentylatora powinna zapewni6 odpowiedniq wymianq powietrza.

2.5. Os6lne wlaiciwo6ci funkcionalno-u2vtkowe

Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej kuchni stanowiqcy przedmiot zam6wienia
powinno zostad wykonane przy u2yciu takich technologii i Srodk6w technicznych, aby do minimum
ograniczyd niekorzystne oddzialywanie inwestycji na Srodowisko (emisja halasu i drga6, emisja spalin,
emisja ciepla do atmosfery zapotrzebowanie medi6w).

U2yte materialy budowlane i instalacyjne oraz technologie muszE zapewni6 niskie koszty eksploatacji i

utrzymania instalacji przv zapewnieniu wymaganego przezZamawiajqcego standardu u2ytkowania.

Przedmiot zam6wienia nale2y wykonad zgodnie z wymaganiami obowiqzujqcych norm iprzepis6w
prawa. W szczeg6lnoSci realizowane prace i wykorzystane materiaty towarzyszqce przedmiotowej
inwestycji muszq spef nia6 warunki ochrony przeciwpo2arowej , bezpieczefistwa konstrukcji i

u2ytkowania, ochrony Srodowiska, przepis6w bezpieczefistwa ihigieny pracy oraz pokrewnych. Nale2y
przewidzied takie rozwiqzania techniczne itechnologiczne, aby zapewniona byfa oszczqdnoii w
pobieraniu i wydatkowaniu energii.

3. Wymagania Zamawiajqcego w stosunku do przedmiotu zam6wienia.

3.1. Przvgotowanieterenu.

Teren obejmujqcy robroty zwiqzane z zam6wieniem wymaga wykonania nastqpujqcych prac
przygotowawczych:

- wydzielenie terenu rob6t oraz terenu sktadowego material6w instalacyjnych (w uzgodnieniu z

Zamawiajqcym),
- oznakowanie terenu i r,uykonanie prac zabezpieczajqcych,
- zapewn ienie organizacj i tra nsportu materiaf6w budowlanych,
- wykonawca na czas prowadzenia rob6t zapewni ochronq mienia na przejqtym terenie.
Zamawiajqcy wska2e ewentualne miejsca skladowania materiaf6w i wyrob6w budowlanych oraz
odpad6w. Wykonawca zapewni pomieszczenie slu2qce jako zaplecze socjalne wg aktualnych potrzeb oraz
wg przewidzianego zatrudnienia w celu realizacji zam6wienia. Zaplecze niezbqdne dla cel6w zam6wienia
Wykonawca zorganizuje z uwzglqdnieniem wytycznych zawartych w obowiqzujqcych przepisach i

u2ytkowa6 bqdzie zgodnie z przepisamiBHP ippo2.
Materialy z demonta2u -centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna pozostaje wlasnodciq
Zamawiajqcego i nie podlega wywozowi ani utylizacji. Pozostafe odpady z prowadzonych prac
budowlanych powinny zostai zutylizowane przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajqce
odpowiednie uprawnienia na koszt Wykonawcy. W procesie realizacji nale2y dq2yd do minimalizacji ilo5ci
odpad6w, a tak2e do ogmniczania ilo$ci zanieczyszczefi emitowanych do atmosfery. Kierownictwo rob6t
powinno dq2yd r6wnie2 rlo minimalizowania hafasu uciqiliwego dla otoczenia. Roboty budowlane naleiy
wykonywad zgodnie z wy'maganiami BHP i ppo2. Pracownicy powinni zostai wyposa2eni w sprzqt ochrony
osobistej, odzie2, obuwirl robocze, odzie2 ochronnq oraz zabezpieczenia doprac wysokoSciowych zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszq miei wa2ne badania lekarskie
oraz posiadai aktualne s;zkolenie w zakresie BHP. Kierownicy rob6t zobowiqzani sq do przeprowadzenia
szkolefi stanowiskowych pracownik6w przed przystqpieniem do rob6t, kt6re nale2y odnotowai i

potwierdzii podpisem osoby szkolqcej i szkolonej. Strefy niebezpieczne w obszarze prac budowlanych
powinny by6 odpowiedniio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.
Do realizacji rob6t stosowai nale2y materialy i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie, w
tym w pomieszczeniach gastronomicznych, posiadajqce wymagane dokumenty jako5ciowe. Na
zastosowane materialy, wyroby budowlane Wykonawca jest zobowiqzany dostarczyi, zgodnie z

obowiqzujqcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczefstwa, certyfikaty zgodnoSci, deklaracje
zgodno5ci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, Swiadectwa jako(ci, wymagane prawem
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opinie i oiwiadczenia. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby po'winny spefnia6 wymogi ochrony
przeciwpozarowej.

3.2. Og6lna charaktervstvka przedsiewziecia

Zakres prac obejmowai bqdzie:
- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbqdnym do prawidlowego przeprowadzenia rob6t
zwiqzanych z modernizacjq istniejqcej wentylacji mechanicznej pomieszr:zenia kuchni,
- de m onta2 ce ntra I i we ntylacyj n ej f ragmentdw ka naf 6w we ntylacyj nych,

- monta2 i demonta2 (po zakofczeniu prac) wentylatora wyciqgowego zapewniajqcego wymianq
powietrza na kuchni,
- demontai zbqdnego okablowania sterujqcego wentylacjq,
- dostawa i monta2 nowej centrali wentylacyjnej oraz nowych fragmentirw kanal6w wentylacyjnych,
- wykonanie fundamentu pod agregat schladzajqcy,
- dostawa i monta2 agregatu schfadzajqcego,
- podlqczenie centrali wentylacyjnej oraz agregatu schladzajqcego wraz :re sterowaniem do zasilania,
- wykonanie pomiar6w i sporzqdzenie protokol6w dla wykonanej instalacji elektrycznej oraz regulacji i

pomiar6w wydajno5ci insta lacji wentylacji,
- sporzqdzenie dokumentacji powykonawczej rob6t.

3.3. Wvmasania z zakresu konstrukcii.

Wymianq odcink6w przewod6w wentylacyjnych nale2y przeprowadzir6 bez naruszania (powiqkszania)

istniejqcych otwor6w Sciennych i stropowych sluiqcych do wyprowadzenia instalacji z pomieszczenia

wentylatorni.
Alternatywnie nale2y przewidzied dostosowanie konstrukcji no5nej do tvymiar6w projektowanej centrali
wentylacyjnej.

Nale2y wykonai konstrukcjq wsporczq lub fundament pod agregat schfadzajqcy.

3.4, Wvmagania w zakresie modernizacii instalacii wentvlacii mechanicznei.

W ramach inwestycji przewiduje siq wymianq centrali wentylacyjnej.
Dobrana i zamontowana centrala wentylacyjna winna zapewnii wymianq powietrza w pomieszczeniu

kuchni w iloici 30 m3/h oraz temperaturq wewnqtrz pomieszczenia kuchni okolo 25oC przy

uwzglqdnieniu zysk6w ciepfa pochodzqcego od sprzqtu gastronomicznego i zatrudnionego personelu.

Przedmiotowa centrala winna posiada6 sterowanie umo2liwiajqce regulacjq wydajnofci oraz temperatury
nawiewa nego powietrza.
Polqczenie kanal6w czerpnych, wyrzutowych, wywiewnych i nawiewnych nale2y wykona6 z blachy

stalowej nierdzewnej.

3.5. Wvmasania w zakresie instalacii elektrvcznvch.

Instalacjq elektrycznq wraz z zabezpieczeniami naleiy dostosowai do planowanej mocy wentylator6w
oraz wyposa2y6 w regulatory pozwalajqce na uzyskanie r62nej wielkoSci wydatk6w pracy instalacji.

Sterowanie instalacjq nale2y umieicii w istniejqcej szafie sterowniczej. W razie potrzeby istniejqcq szafq

naleiy dostosowai lub wymieni6. Instalacjq zasilania i sterowania prowadzi6 w korytach kablowych.

Zasilanie i sterowanie agregatu schfadzajqcego wykonai kablem ziemnym prowadzonym w rurach

ochronnych. Instalacjq nale2y wyposa2y6 w zabezpieczenia zgodne' z aktualnymi przepisami oraz

podfqczyi do rozdzielnicy elektrycznej znajdujqcej siq w przedsionku kuchni.

3.6. Uwagi koricowe.

Urzqdzenia i materiaty zastosowane zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-u2ytkowym powinny

posiada6 wymagane przepisami aprobaty, atesty i Swiadectwa dopuszczajqce do stosowania w

budownictwie.
Wykonawca przed zlo2eniem oferty jest zobowiqzany do szczeg6lowego zapoznania siq zmaterialami
przygotowanymi i udostqpnionymi przez Zamawiajqcego, dotyczqcvmi zakresu rob6t, a takie do

zapoznania siq (dokonania wizji)z istniejqcym stanem obiektu. Wykonawca zobowiqzany jest uwzglqdni6

w cenie ofertowej wszelkie prace konieczne do kompleksowego izr.rpefnego wykonania przedmiotu
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zamowtenta.

4. Og6lne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4.1,. Zakres prac proiektowvch:

Przygotowanie niezbgdnej dokumentacji przewidzibnej przepisami Prawa Budowlanego o ile ustawa
zakiada obowiqzek sporzqdzenia dokumentacji dla rob6t objetych przedmiotem zam6wienia,
z zastrze2eniem wykonania bez wzglqdu na unormowania ustawowe, stosowanych schemat6w,
rysunk6W szkic6w itp., kt6re bqdq wskazywaty na spos6b przeprowadzenia prac instalacyjnych
wynikajqcych z przedmiotu zam6wienia.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uzgadnianid i doszczeg6lowienia dokumentacji projektowej na
etapie wstqpnego projektowania. Dokumentacja winna by6 opracowana w spos6b spelniajqcy
oczekiwania Zamawiajqcego. Wymagana jest stala, bie2qca wsp6fpraca i uzgodnienia z Zamawiajqcym na
ka2dym etapie opracowywania doku mentacji.
Wykonawca winien uwzglqdni6 zastosowanie w obiekcie technologii pozwalajqrych na obni2enie koszt6w
eksploatacji instalacji.

4.2. Warunki odbioru prac proiektowvch:

Dokumentacjq powykonawczq Wykonawca sporzAdEi w iloici 3 egzemplarzy w formie papierowej i w
1egz. w wersji elektronicznej.
Prawa autorskie wszelkiej dokumentacji, koniecznej do realizacji przedmiotu zam6wienia przechodzq na
wfasno56 Za mawiajqcego.

4.3. Wvmasania os6lne odbioru rob6t budowlanvch:

Wykonawca zrealizuje zadanie zgodnie z progiamem funkcjonalno-uiytkowym, obowiqzujqcymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca ze Srodk6w wlasnych zakupi i dostarczy
urzqdzenia, materialy, konstrukcje niezbqdne do realizacji zam6wienia oraz wykona wszelkie
towa rzyszqce czynnoSci niezbqdne do zrea lizowania ladania.

4.4. Oe6lne wvmagania dotvczace rob6t:

Zamawiajqcy w terminach okredlonych w umowib udostqpni i przeka2e Wykonawcy teren objqty
inwestycjq oraz zapewni na jego czas dostqp do terenu realizacji rob6t budowlanych. Wykonawca
zorganizuje i zapewni kierowanie robotami budowldnymi w spos6b zgodny z programem funkcjonalno-
u2ytkowym i obowiqzujqcymi przepisami prawa. W tym przepisami BHB a tak2e zapewni spelnienie
warunk6w przeciwpo2arowych okreSlonych w obowi[zujqcych przepisach. Wykonawca zabezpieczy teren
rob6t i sktadowania odpad6w powstatych w ich wyniku przed dostqpem os6b nieupowainionych.
Wykonawca zapewni utrzymanie fadu i porzqdku na terenie rob6t, a po zakoficzeniu rob6t usunie
wszelkie maszyny, urzqdzenia i materiaty oraz pozo$tawi caty teren rob6t oraz teren przylegty w stanie
uporzqdkowanym. Wykonawca zapewni ochronq mibnia znajdujqcego siq na terenie w terminie od daty
przejqcia terenu rob6t do daty przekazania terenu; na kt6rym prowadzone zostafy prace budowlane.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS6 za organizacjq rob6t budowlanych, zabezpieczenie interes6w os6b
trzecich, waru nk6w bezpieczef stwa pracy.

4.5. Wvmasania dotvczace wlaSciwo5ci material6w budo{^/lanvch oraz urzadzefi:

Wszelkie wyroby i materiafy budowlane oraz urzqdlenia zastosowane przez Wykonawcq przy realizacji
prac, powinny odpowiada6, co do jako5ci wymogom dla wyrob6w dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, w tym dostosowania w obiektath gastronomicznych, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

4.6. Wvmagania doWczace wvkonania rob6t:

Wszystkie wykonane roboty bqdq zgodne z programem funkcjonalno-u2ytkowym. Dane okrejlone w
programie funkcjonalno-u2ytkowym bqdq uwa2ane za wartodci docelowe, od kt6rych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreSlonego przedzialu tolerdncji. Przy wykonywaniu rob6t nale2y uwzglqdnia6
instrukcje producenta urzqdzeri i materiat6w oraz pfzepisy zwiqzane i obowiqzujqce, w tym r6wniei te,
kt6re ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadkth istnienia norm, atest6w, certyfikat6w, instrukcji,
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aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia nie wyszczeg6lnionych w programie funkcjonalno-
u2ytkowym a obowiqzujqcych, Wykonawca ma r6wnie2 obowiqzek stosowania siq do nich. Decyzje

Zamawiajqcego, dotyczqce akceptacji lub odrzucenia material6w i element6w rob6t bqdq oparte na

wym aga n iach sform ulowa nych w Progra m ie f u n kcjona I no-u2yt kowym.

4.7. Dokumentacia prac budowlanvch:

Doku menty budowy to wszczeg6lno5ci :

- dziennik budowy - na 2yczenie Zamawiajqcego,
- dokumentacja projektowa niezbqdna do przeprowadzenia prac objqtych zam6wieniem, z zastrze2eniem
postanowieri pkt 2.4.L,
- protokofy przekazania terenu objqtego inwestycjq,
- umowa na wykonanie przedmiotu zam6wienia oraz umowy z osobami trzecimi i inne umowy cywilno
prawne,
- protokoty odbioru rob6t,
- protokoty z narad i ustale6,
- korespondencja.
Dokumenty z prac budowlanych bqdq przechowywane na terenie objqtym zam6wieniem w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiqcie kt6regokolwiek z dokument6w spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty bqdq zawsze

dostepne dla Zamawiajqcego i przedstawione do wglqdu na jego 2yczenie.

4.8. Odbiorv:

Odbi6r koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajqcemu kompletnego, bez wad i usterek ustalonego

przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego nale2ytego wykonania i przeprowadzeniu

przewidzianych w przepisach badari, pr6b technicznych, rozruch6w instalacyjnych i innych. Gotowo5i do

odbioru korlcowego Wykonawca zglosi Zamawiajqcemu w formie pisemnej.

Najp6iniej w dniu zgloszenia zakoficzenia rob6t i gotowo5ci do odbioru, Wykonawca przeka2e

Zamawiajqcemu calo56 wymaganej umowE dokumentacji powykonawczej. Zamawiajqcy wyznaczy

termin i rozpocznie odbi6r koricowy w ciqgu 5 dni od daty potwierdzenia gotowoSci do odbioru przez

Wykonawcq, zawiadamiajqc o tym na pi5mie.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowa6 nastqpujqce dokumenty:
- dokumentacja powykonawcza zzastrzeieniem pkt 2.4.1,
- dziennik budowy-na 2yczenie Zamawiajqcego,
- specyfikacje techniczne,
- certyfikaty, deklancje zgodnoSci, aprobaty techniczne, Swiadectwa sanitarne wbudowanych

material6w,
- instrukcje obsfugi i u2ytkowania urzqdze6, schematy technologiczne, itp.

4.9. Podstawa pfatnoici:

Zamawiajqcy zobowiqzuje siq zaplacii Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie rob6t

objqtych umowq w terminie 30 dni, liczqc od dnia skutecznego dorqczenia Zamawiajqcemu przez

Wykonawcq prawidlowo sporzqdzonej faktury za odebrany przedmiot zam6wienia, na rachunek

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Podstawq sporzqdzenia faktury stanowi protok6l odbioru

rob6t podpisany bez zastrze2efi. Przy dokonywaniu rozliczef obowiqzujq postanowienia zawarte

w umowie pomiqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcq. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystkie kosz$

zwiqzane z realizacjq zadania wynikajqcego z programu funkcjonalno-u2ytkowego, jak r6wnie2 wszelkie

koszty zwiqzane z zapleczem i zabezpieczeniem terenu rob6t, koszty wywozu i utylizacji odpad6W koszty

p16b, sprawdzefi, dokumentacji niezbqdnej do realizacji zamierzonych prac, dokumentacji
powykonawczej, a tak2e inne koszty niezbqdne do wykonania przedmiotu umowy oraz przekazania go do

u2ytkowania wlqczywszy w to koszty nie ujqte w programie funkcjonalno-u2ytkowym.

4.10. Ochrona Srodowiska w czasie wvkonvwania rob6t.

Wykonawca ma obowiqzek zna6 i stosowad w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczqce
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ochrony Srodowiska natura Inego.

4. I 1. Och rona przeciwpo2a rowa lvlzas ietuuvkonvwa nia ro b6t.

Wykonawca bqdzie przestrzega6 przepis6w ochrony przeciwpo2arowej. Wykonawca bqdzie utrzymywai
sprawny sprzQt przeciwpo2arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiafy fatwopalne bqdq
skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostqpem os6b trzecich.
Wykonawca bqdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po2arem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez jego personel.

4.12. Ochrona wlasnoici publicznei i prywatnei.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS6 za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzqdzone Zamawiajqcemu,
a tak2e osobom trzecim poprzez wykonywanie przedmiotu zam6wienia lub jego czq6ci. Wykonawca
bqdzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia obiektu w kt6rym
wykonywane sq prace budowlane.

4.13. Bezpieczefistwo i higiena pracv przv wvkonvwaniu rob6t.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bqdzie przestrzegai przepis6w dotyczqcych bezpieczefstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnoSci Wykonawca ma obowiqzek zadbai, aby personel nie wykonywaf pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajqcych odpowiednich wymagarl
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bqdzie utrzymywaf wszelkie urzqdzenia zabezpieczajEce, socjalne oraz
sprzqt i odpowiedniq odziei dla ochrony 2ycia i zdrowia os6b zatrudnionych przy realizacji prac.

4.14. Stosowanie sie do przepiseur prawa.

Prawem wfaSciwym dla umowy bqdzie prawo polskie. Wykonawca zobowiqzany jest zna6 wszystkie
przepisy prawa obowiqzujqce go w tym prawa stanowionego lokalnie przez samorzqdy oraz inne przepisy
i wytyczne, kt6re sq w jakikolwiek spos6b zwiqzane z robotami i bqdzie w pelni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

4.15. Dokumentv odniesienia.

W przypadku rozbie2noSci pomiqdzy postanowieniami zawartymi w poszczeg6lnych dokumentach,
przyjmuje siq nastqpujqcq h iera rchiq wa2noici doku ment6w odn iesienia :

1) przepisy prawa powszechnie obowiqzujqcego,
2) aktualne normy techniczne,
3) aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnoSci, Swiadectwa dopuszczenia itp.,
4) umowa zawarta pomiqdzy Wykonawcq a Zamawiajqcym,
5) Progra m fu n kcjona Ino-u 2ytkowy,
5) oferta wykonawcy.

4.16. Informacie os6lne:

Zamawiajqcy dysponuje dokumentami administracyjnymi i technicznymi okreSlajqcymi warunki formalne
i techniczne dotyczqce zamierzenia inwestycyjnego oraz dokumentacjq projektowa istniejEcej instalacji
wentylacyj nej pomieszczenia kuch ni pod legajqcej modernizacj i.

lv. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWTAZANE Z PROJEKTEM tWYKONAN|EM ZAM6WIEN|A

1. Przepisy zwiqzane:

1.1. Ustawa z dniaT lipca 1994 r .- Prawo budowlane (tekt jednolity: Dz.U. 22073r. Poz. 1409 z poin. zm.l.

L.2. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia L2 kwietnia 2OO2 r. w sprawie warunk6w technicznych,
jakim powinny odpowiadai budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z20OZ Nr 75 poz. 690 z pofn. zm.).

1.3. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeinia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u2ytkowego (tekst jednolity Dz.U. 720t3 r. poz.1.t29 z p6in.zmianami).

L.4. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

rclL1,
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Nr 47, poz. zl0l|.

LLllL



ZA
ŁĄ

C
ZN

IK
 N

R 
1 

do
 P

ro
gr

am
u 

Fu
nk

cj
on

al
no

-U
ży

tk
ow

eg
o 

Za
da

ni
a:

 "M
od

er
ni

za
cj

a 
uk

ła
du

 w
en

ty
la

cj
i m

ec
ha

ni
cz

ne
j k

uc
hn

i"



12
0

.0

1
2

2.
0

51
0

.0

90.0 20.0 240.0 207.0

47
7

.9

557.0

303.0

3
70

.0

Przekrój - Stan istniejący

INWESTOR:

PODPIS:OPRACOWAŁ:

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA NUMER RYSUNKU:SKALA RYSUNKU:

1 : 50 Załącznik nr 2

PRZEKRÓJ POMIESZCZENIA WENTYLATORNI

Grudzień 2018

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskow-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Busku - Zdroju
ul. Generała F. Rzewuskiego 8; 28-100 Busko-Zdrój

Jerzy Jasiak

TEMAT: Modernizacja układu wentylacji kuchni
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