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Załącznik nr … do Umowy nr …………………… 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie robót instalacyjnych i budowlanych, związanych z 

dostosowaniem istniejących lub wykonaniem nowych instalacji wentylacji/klimatyzacji dla 

utworzonych lub zmodernizowanych obszarów, w związku z zakłóceniem istniejącej wentylacji 

mechanicznej lub jej brakiem. 

Zakres i cel prac projektowych: 

1. część obszaru hali maszyn papierniczych Działu ZG (hala numer 0H20 w budynku H poziom 
20.00 obiektu Sanguszki) w rejonie ograniczonym osiami 01H ÷ 04H: 

• weryfikacja obecnego stanu parametrów powietrza po zablokowaniu okien  
i ograniczeniu bezpośredniego dopływu w obszar świeżego powietrza, analiza 
możliwości dostosowania istniejącego systemu wentylacji hali maszyn papierniczych 
(por. dokumentacja nr PWPW-3474-H-1,4,5 oraz PWPW-4655-H-5 i związane); projekt 
wykonawczy zmodernizowania instalacji wentylacji w celu zwiększenia ilości wymian i 
obniżenia temperatury powietrza w obszarze ograniczonym osiami 01H ÷ 04H. 

2. pomieszczenie szatni nr AM 1.18 wydzielone ze stołówki pracowniczej (część socjalna na 
poziomie 13.13 budynku biurowego obiektu Sanguszki): 

• projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej szatni, z oddzieleniem od wentylacji 
stołówki w obiekcie Sanguszki (por. dokumentacja nr PWPW-4623-Biurowiec-5 i PWPW-
4965-Biurowiec-5 )  

3. osadniki papiernicze – pomieszczenie nr 2S17, zlokalizowane na poziomie 15.60 pod dużym 
dziedzińcem i budynkiem S obiektu Sanguszki: 

• projekt wykonawczy wentylacji wyciągowej komory osadników,  
z wykorzystaniem istniejących przejść kanałów wentylacyjnych przez przegrody 
budowlane oraz lokalizacji urządzeń (por. dokumentacja PWPW-3662-S-1,4 )    

4. pomieszczenie szatni nr 0.12, utworzonej z zaadaptowanego pomieszczenia magazynowego 
na parterze lewego skrzydła budynku przy Alei Niepodległości: 

• projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem (w miarę możliwości) 
istniejącej instalacji wentylacyjnej obszaru pomieszczeń socjalnych  
i sanitarnych (por. dokumentacja nr PWPW-3991-DSn-5 ) 

5. pomieszczenia nowej szatni nr 1.1.A i nr 1.1.B, utworzone na dwóch skrzydłach antresoli nad 
parterem łącznika budynku przy Alei Niepodległości: 

• projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej  

 

W każdym z w/w przypadków, zakres prac projektowych musi uwzględniać:  

1. inwentaryzację stanu obecnego i analizę przyczyn i skutków wprowadzonych zmian,  
2. zdiagnozowanie wymaganych prawem lub potrzebami użytkowników parametrów 

użytkowych, 
3. opracowanie koncepcji technicznej, zawierającej proponowane optymalne rozwiązania 

techniczne (wykorzystanie istniejących instalacji, ich modernizację lub instalacje nowe i ich 
wpływ na otoczenie i pracę instalacji istniejących), dobór  
i rozmieszczenie urządzeń, schematy dystrybucji powietrza, zasilanie – źródło, podrozdzielnie, 
okablowanie, sterowanie. Przejścia przez przegrody budowlane, w tym granice stref 
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pożarowych (projekt wykonawczy przeciwpożarowych klap odcinających należy uzgodnić z 
rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych). włączenie urządzeń chłodzących w 
system monitoringu stanu urządzeń i parametrów klimatyzacji BMS. 

4. wielobranżowy projekt wykonawczy PW dla koncepcji, które uzyskały akceptację 
Zamawiającego. 

5. opracowanie analizy akustycznej dla całego obiektu (pliki ostatniej kompleksowej analizy 
dostępne w dziale dokumentacji), a także wskazać na konieczność wykonania (w kolejnym 
etapie, tj. po wykonaniu prac) pomiarów hałasu do środowiska przy źródłach. 

 


