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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu 

produkcyjnym, w budynku PWPW S.A. przy ul. Karczunkowskiej 30 w Warszawie, której 

zadaniem będzie poprawa warunków pracy w tym pomieszczeniu poprzez stabilizację 

temperatury oraz wilgotności. Przedmiotowe pomieszczenie jest pomieszczeniem produkcyjnym 

obsługiwanym przez klimatyzację centralną budynku. Wymagane parametry powietrza  

w pomieszczeniu: temperatura 21°C ± 2°C, wilgotność 55% ± 10%. Instalacja klimatyzacyjna – 

powinna zapewniać chłodzenie, grzanie, osuszanie oraz nawilżanie powietrza wewnętrznego  

do wymaganych parametrów i utrzymywanie ich w wymaganej tolerancji. Nawiew z urządzeń 

klimatyzacyjnych, za pomocą nawiewników, powinien być rozprowadzony równomiernie po całym 

pomieszczeniu kanałami w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Urządzenie klimatyzacyjne 

powinno wykorzystywać rozprowadzoną po budynku instancję wody lodowej o parametrach 

6/12°C. Urządzenie powinno być wyposażone w pulpit sterowniczy, oraz dodatkowo drugi pulpit 

w pomieszczeniu warsztatu, umożliwiający pełny podgląd i wprowadzanie nastaw. 

Układ sterowania urządzenia klimatyzacyjnego powinien być podłączony po protokole ModBus  

ze sterownikami obiektowymi firmy Alertona, oraz należy wykonać podłączenie i wizualizację 

dostarczonego urządzenia z istniejącym systemem BMS. 

Zakres prac przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: 

➢ opracowanie w formie projektu technicznego instalacji klimatyzacyjnej 

w pomieszczeniu 256c odpowiedzianej za stabilizację temperatury i wilgotności,  

na podstawie niniejszej SIWZ i informacji pozyskanych od Zamawiającego podczas wizji 

lokalnej. Projekt ma uwzględnić usytuowanie urządzeń wyposażenia wnętrz pomieszczeń 

produkcyjnych i przedstawić: 

• dobór mocy chłodniczych urządzeń, 

• proponowane lokalizacje urządzeń, ich zasilania elektrycznego, zasilanie 

w wodę lodową, sterowania, odprowadzenia skroplin, budowalnych robót 

towarzyszących, 

• rozwiązanie ewentualnych przeróbek istniejących instalacji kolidujących 

z montowanymi urządzenia i instalacjami, 

• przepusty instalacyjne ppoż. zgodnie z zapisami § 234 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków techniczne, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285), 

• demontaż istniejącej instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu nr 256c wraz  

z wykonaniem niezbędnych przeróbek w pomieszczeniach sąsiednich, zamurowanie 

otworu transferowego w ścianie działowej, 

• doprowadzenie wentylacji wywiewnej z pomieszczenia sąsiedniego do pomieszczenia  

nr 256c, 

➢ montaż instalacji według projektu, po jej zaakceptowaniu przez przedstawicieli 

Zamawiającego. 

➢ wykonanie wszystkich robót towarzyszących, porządkowych i rozruchowych. 

➢ przekazanie do eksploatacji instalacji chłodzenia powietrza po pozytywnym zakończeniu  

72-godzinnej próby, potwierdzającej stabilne utrzymywanie wymaganej temperatury  

i wilgotności. 

➢ przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników instalacji. 

➢ przekazanie dokumentacji powykonawczej z protokołami pomiarów, prób i odbiorów. 

➢ zapewnienie w okresie gwarancyjnym nieodpłatnych okresowych przeglądów technicznych 

zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń, wraz z bezpłatnym zabezpieczeniem 

materiałów eksploatacyjnych. 


