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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

I. NAZWA INWESTYCJI: 

„Modernizacja systemu odwiórowywania pracowni stolarskiej Teatru" w 
Zapleczu Technicznym Teatru przy ul. Polskiej 116 w Poznaniu. 
 

II. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
Zaplecze Techniczne Teatru Wielkiego ul. Polska 116 , 61-401 Poznań 

III. NAZWA I KODY: 
 ……………….. – Roboty budowlane i demontażowe starej instalacji odpylającej. 
………………… - Projekt powykonawczy instalacji odpylającej wraz z uzgodnieniem  
                             Rzeczoznawcy ds. ppoż. i bhp. 
………………… - Obowiązujące normatywy i przepisy w zakresie projektowania i  
                             wykonania instalacji odpylania i odwiórowania transportu  
                             pneumatycznego zagadnień BHP, Ppoż., ochrony środowiska. 
………………… - Roboty budowlano –montażowe instalacji odpylającej. 

IV. ZAMAWIAJĄCY: 
Teatr Wielki im Stanisława Moniuszki w Poznaniu przy ul. Fredry 9 ,61-701 Poznań 

V. Termin wykonania: 
 
 do 14.12.2018 roku 
 

VI. ZAWARTOŚĆ PROGRAMU: 
 

A. Część opisowa 
B. Część informacyjna 
 

 
 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

A. Część opisowa 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej  instalacji odwiórowania stolarni o 
wydajności około 12.500m3/h w budynku Zaplecza technicznego Teatru wraz z 
projektem powykonawczym i uzgodnieniami z rzeczoznawcą ds. ppoż. i bhp.  
Zadanie obejmuje: 

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej projektowej 
 projekt budowlano-wykonawczy – 3 egz. 
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 wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (pdf.+dwg.) 
b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód, uzgodnień́ 

wymaganych do realizacji przedsięwzięcia;  
c) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z przekazaniem dokumentacji 

technicznej dotyczącej zastosowanych materiałów, produktów – certyfikaty, 
atesty itp. 

d) realizacja zadania inwestycyjnego; demontaż starej instalacji odwiórowania i 
montaż nowej instalacji odwiórowania stolarni. 

 
B. Opis wymagań́ Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

W trakcie wykonywania projektu przyjęte rozwiązania należy na bieżąco konsultować́ 
z Kierownictwem Teatru. 

Wykonawca uzyska od Zamawiającego, pisemną opinię( akceptację) projektu. 

Wykonawca zdobędzie w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane prawem 
budowlanym decyzje, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do prowadzenia 
przedmiotowej inwestycji. 

Dokumentacja winna być́ wykonana przez osobę̨ posiadającą wymagane prawem 
budowlanym uprawnienia. 

Roboty należy wykonać́ zgodnie z zaakceptowaną wcześniej przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami 
prawa i sztuką budowlaną. 

Zakres robót obejmuje: 

a)Demontaż istniejącej starej instalacji odwiórowania.  
b) Montaż nowej instalacji odwiórowania. 
Podstawowym elementów układu będzie odpylacz filtracyjny z zrzutem trocin do 
pojemników   
Urządzenie (w wykonaniu zewnętrznym) posadowione będzie przy ścianie 
zewnętrznej przy bramie wejściowej do budynku. 
 
c) Urządzenia wchodzące w skład stolarni: 
 

l.p
. 

nazwa urządzenia rodzaj urządzenia 

1 LUNABSIVI 2500 szlifierka taśmowa 

2 HOLZIVIANN LBA 250P frezarka 

3 STOMANA NIKMANN CL 1500M tokarka 

4 Żnin DRSD-63 piła taśmowa 

5 Gomad FDW-1 frezarka pionowa szlifierka 

6 Jaroma DMZA piła tarczowa 

7 Jaroma ATUT DMUB SX piła formatowa 

8 Żnin DSGA-50 grubościówka -strug 

9 Jaroma DSVC-50 Grubościówka- strug 
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10 JET szlifierka 

11 Festool pita kątowa 

 

d) Przykładowy zakres prac na podstawie zastosowanego odpylacza ODP MINI 
3/99/EW-K: 
 

l.p. MATERIAŁY I MONTAŻ ilość cena wartość 

- - szt./kpl. zł netto zł netto 

1 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z 
uzgodnieniem  

   

2 Odpylacz filtracyjny z opróżnianiem do 
pojemników zrzutowych 

1   

3 Koszty dostawy odpylacza 1   

4 Wentylator transportowy 11kW, - ATEX II3D 
Strefa 22 in/out wyposażona w falownik 

1   

5  Szafka sterownicza do wentylatora i 
mechanizmu wstrząsowego 

   

6 Orurowanie maszyn, 13 króćców dla 11 
urządzeń z przepustnicami pneumatycznymi 

1   

7 Demontaż instalacji odpylającej + utylizacja 1   

8 Montaż instalacji odpylającej (ssawy, wyciąg, 
odpylacz) 

1   

9 Montaż kanału nawiewnego wraz z klapą ppoż. 1   

10 Obudowy pożarowa kanałów nad magazynem 1   

11 Instalacja elektryczna (przewody, peszle, 
włączniki) 

1   

12 Wykonanie podstawy pod odpylacz na zewnątrz 1   

13 Montaż instalacji pośredniej (kratki obudowa 
pożarowa, instalacja elektryczna), uruchomienie 
systemu 

1   

14 Roboty budowlane, przekucia, uzupełnienia 
otworów itp. 

1   

 
 

 

 

Zaleca się̨, aby przed przygotowaniem i złożeniem oferty Wykonawca dokonał 
wizji lokalnej terenu objętego niniejszym zamówieniem. 


