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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych 

wymiany dwóch agregatów wody lodowej Carrier 30GX-152-0032 w obiekcie PWPW S.A. 

przy ul. Sanguszki 1 w Warszawie oraz nadzór autorski nad ich realizacją. 

I. Wymagania ogólne: 

1. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań na etapie koncepcji 

projektowej i projektów wykonawczych, 

2. Dokumentacja powinna określać niezbędne demontaże oraz rozwiązania wszelkich kolizji, 

3. Przekazanie projektu koncepcyjnego Zamawiającemu w wersji papierowej - szt. 5 oraz 

na nośniku elektronicznym - szt. 1. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego 

dla zaproponowanych rozwiązań, 

4. Przekazanie projektu wykonawczego Zamawiającemu w wersji papierowej - szt. 5 oraz 

na nośniku elektronicznym - szt. 1. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego 

dla zaproponowanych rozwiązań, 

5. Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez rzeczoznawców BHP i PPOŻ, 

6. Przekazanie zestawienia urządzeń i materiałów z przedmiarem robót i kosztorysem 

inwestorskim. 

II. Zakres prac. 

Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego wymiany dwóch agregatów wody lodowej 

Carrier 30GX-152-0032 na nowe dwa agregaty o maksymalnej mocy chłodniczej umożliwiającej 

ich lokalizację w miejscu agregatów podlegających wymianie bez zmiany konstrukcji własnej 

antresoli (słupów i ramy), w tym w szczególności: 

1. Inwentaryzacja stanu istniejącego dla celów projektowych, 

2. Wykonanie projektu koncepcyjnego, w tym m.in.: 

a) Wykonanie analizy wydajności i opłacalności dalszego wykorzystana istniejącego 

systemu akumulacji chłodu Cristopia, 

b) Dobór parametrów technicznych 2 agregatów wody lodowej o maksymalnej mocy 

chłodniczej ze wskazaniem przykładowych urządzeń, wzajemnie zamiennych, 

zlokalizowanych w miejscu istniejących agregatów, pracujących z czynnikiem 

chłodniczym Ergolid o parametrach 6/11°C z możliwością okresowego obniżenia 

temperatury wody wychodzącej z agregatu w celu ładowania systemu akumulacji 

chłodu Cristopia - w przypadku opłacalności ich dalszego wykorzystania, 

c) Wykonanie oceny koniecznych modyfikacji istniejącej antresoli dla montażu nowych 

agregatów, 

d) Wykonanie oceny koniecznej modyfikacji istniejącej instalacji elektrycznej zasilającej 

istniejące agregaty i układy pompowe, 

e) Wykonanie analizy hydraulicznej instalacji wody lodowej w celu określenia zakresu jej 

modyfikacji, aby zapewnić poprawne działanie nowych agregatów wody lodowej 

o nowej mocy chłodniczej. Analiza ma uwzględniać zaprojektowany, ale obecnie 

jeszcze nie podłączony, jeden dodatkowy agregat wody lodowej, którego lokalizacja 

będzie na podeście nad dachem budynku R, 

f) Wykonanie oceny koniecznych pozostałych modyfikacji oraz zmian oddziaływania 

na środowisko w postaci emitowanego hałasu. 

3. Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego, w tym m.in.: 

a) Wykonanie projektu instalacji wody lodowej uwzględniającego dobór urządzeń, 

armatury, itp., określenie ich lokalizacji oraz tras instalacji hydraulicznych, 

b) Wykonanie projektu dostosowania konstrukcji antresoli do gabarytów i ciężarów 

nowych urządzeń, 
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c) Wykonanie projektu dostosowania instalacji elektrycznej do zaprojektowanych nowych 

mocy elektrycznych urządzeń, 

d) Wykonanie projektu modyfikacji instalacji automatyki wraz z modyfikacją wizualizacji 

w systemie BMS obsługującym agregaty podlegające wymianie, 

e) Wykonanie analizy akustycznej związaną z montażem nowych agregatów wody 

lodowej na antresoli. Analiza akustyczna ma sprawdzić, czy montaż dodatkowych 

źródeł hałasu nie spowodowuje przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hałasu 

uwzględniając dotychczas zainstalowane urządzenia, w przypadku ich przekroczenia, 

określać rozwiązania techniczne związane z koniecznością montażu osłon 

akustycznych. 

Projekt koncepcyjny i projekty wykonawcze muszą uwzględniać możliwość prowadzenia 

inwestycji w etapach. Rozwiązania projektowe muszą zapewniać możliwość wykonania nowych 

instalacji, ich uruchomienia i uzyskania parametrów funkcjonalnych, zapewniając jednocześnie 

minimalne ograniczenia w dostawie wody lodowej do systemów klimatyzacyjnych. 

III. Wymagania dla agregatów wody lodowej: 

- możliwość pracy na parametrach na wylocie -6°C, w przypadku decyzji o zapewnieniu 

możliwości ładowania systemu Cristopia, 

- wersja o niskiej emisji hałasu do otoczenia „low noise”, 

- układ freonowy musi posiadać dwa zawory bezpieczeństwa, umożliwiające demontaż 

jednego z zaworów bez konieczności spuszczania całego zładu, 

- wartość współczynnika efektywności energetycznej EER > 3,0, 

- urządzenia przystosowane do komunikacji poprzez otwarty protokół komunikacji 

przemysłowej ProfiBus, ModBus. 


