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ZAKRE PRAC 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu technicznego wielobranżowego 

(w branży sanitarnej, elektrycznej, konstrukcyjnej, automatyki) modernizacji instalacji 

wentylacji i klimatyzacji sali maszyn wraz z pomieszczeniami magazynowymi 

w budynku F poziom 21,00 w osiach CF _ SF na terenie PWPW S.A. przy ul. Sanguszki 1 w 

Warszawie. 

 

Zakres prac do wykonania: 

 

WYMAGANIA OGÓLNE: 

1. Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego dla celów projektowych. 

2. Określenie niezbędnych demontaży oraz rozwiązanie wszelkich kolizji. 

3. Dokumentacja projektowa będzie zawierać uzgodnienia przez rzeczoznawców BHP i ds. 

zabezpieczeń PPOŻ. 

4. Wielobranżowy projekt wykonawczy zostanie przekazany Zamawiającemu 

w wersji papierowej - szt. 5 oraz na nośniku elektronicznym - szt. 1. Projekt będzie 

uwzględniał kompletny zakres robót niezbędnych do wykonania w celu uzyskania 

poniższych założeń projektowych w następujących branżach: 

- sanitarnej, 

- elektrycznej, 

- konstrukcyjnej, 

- automatyki, 

- akustyki – operat akustyczny, 

- SSP. 

Wymagane jest zyskanie akceptacji Zamawiającego dla zaproponowanych rozwiązań. 

5. Dokumentacją będzie obejmować: 

a. zestawienia urządzeń i materiałów z przedmiarem robót i kosztorysem 

inwestorskim. 

b. wskazanie elementów instalacji, w których zastosowane będą urządzenia 

podlegające dozoru UDT. 

oraz wytyczne do: 

a. instrukcji obsługi zaprojektowanej instalacji (instrukcja uruchamiania, 

eksploatacji, zatrzymań), 

b. instrukcji konserwacji, napraw i remontów. 

c. identyfikacji zagrożeń BHP, PPOŻ, środowiskowych, ciągłości działania. 

 

WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE 

A. Nadrzędnymi celami modernizacji instalacji klimatyzacji: 

1. sali maszyn w budynku F na poz. 21.00 jest: 

 

a) odejście od stosowanego z konieczności procesu recyrkulacji powietrza 

i zastąpienie go procesem obróbki powietrza opartym jedynie na powietrzu 

świeżym,   

b) przystosowanie instalacji klimatyzacji do zmian wyposażenia sali 

i organizacji jej pracy, uwzględniając możliwe warianty pracy maszyn, 

c) zapewnienie stabilnych i równomiernych parametrów powietrza w całej długości 

sali i pomieszczeń magazynowych, 

d) wymiana wyeksploatowanej centrali klimatyzacyjnej, 

 

2. pomieszczeń magazynowych wzdłuż sali maszyn jest: 
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e) połączenie oddzielnych obecnie pomieszczeń magazynowych w jedno 

pomieszczenie – za wyjątkiem dwóch pierwszych pomieszczeń magazynowych,   

f) zapewnienie w nich takich samych jak na sali maszyn parametrów powietrza. 

 

B. Wykonawca dokumentacji technicznej powinien samodzielnie określić: 

 

1. zyski ciepła i wilgoci klimatyzowanych pomieszczeń uwzględniając bieżące wyposażenie 

parku maszynowego i ilość zatrudnionych pracowników. 

2. niezbędną ilość powietrza klimatyzacyjnego uwzględniając: 

a. że powietrzem nawiewanym na salę maszyn będzie 100% ilości świeżego 

powietrza, 

b. że powietrzem nawiewanym do magazynów może być częściowo powietrze 

recyrkulacyjne, jeśli nie ma pod tym względem żadnych przeciwskazań, 

c. stosowane obecnie na sali maszyn wszystkie związki chemiczne, tj. preparaty 

do mycia wałków, farby drukarskie, inne, 

d. istniejące na sali odciągi miejscowe powietrza uruchamiane okresowo, 

e. wymagane parametry powietrza wewnętrznego na poziomie: 

• temperatura: 22±2 ⁰C 

• wilgotność względna: 55±5 %. 

f. parametry powietrza zewnętrznego dla lata niezależnie od Polskich Norm na 

poziomie: 

• temperatura: +35⁰C 

• wilgotność względna: 70%. 

 

C. W trakcie prac projektowych wykonawca powinien zapoznać się 

z dokumentacją techniczną nr 4879-F-5, 5058-F-4 oraz 5059-F-6/5 powstałej w 2009r., 

aby wziąć pod uwagę lub rozważyć zaproponowane w niej założenia, a mianowicie: 

 

1. hermetyzację zysków ciepła i zanieczyszczeń pochodzących od każdej z maszyn 

technologicznych przez zastosowanie oddzielnych stref w ich obrębach wyposażonych w 

chłodnice strefowe, odciągi miejscowe, 

2. zmniejszenie ilości powietrza wentylacyjnego redukującej koszty modernizacji, jak 

również eksploatacji instalacji klimatyzacji, 

3. usuwanie dużej części mas powietrza z sali z obszaru znad posadzki, gdzie gromadzą się 

opary chemikaliów cięższe od powietrza. 

 

D. Inne wymagania, które należy uwzględnić w dokumentacji technicznej: 

 

1. Ilość powietrza usuwanego przez odciągi miejscowe powinna być dynamicznie 

kompensowana zwiększoną ilością powietrza nawiewanego w celu zachowania równego 

bilansu powietrza na sali.  

2. Centrala klimatyzacyjna sali maszyn powinna dysponować przepustnicą recyrkulacji 

powietrza, która wykorzystywana będzie tylko w przypadku awarii któregoś z 

wymienników ciepła lub braku pary. 

3. Projekt wielobranżowy powinien rozwiązywać wszystkie techniczne aspekty realizacji 

robót niezbędnych do wykonania w celu uzyskania założeń projektowych, w 

szczególności w zakresie robót sanitarnych, konstrukcyjno-budowlanych, elektrycznych, 

automatyki, akustyki, modyfikacji systemu SSP i oświetlenia oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowe przejść przez ściany / sufity oddzielenia przeciwpożarowego. 

4. Wymagane jest, aby projekt zawierał wyburzenie wewnętrznych ścian działowych w 
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pomieszczeniach magazynowych w celu minimalizacji ilości pomieszczeń, ponadto 

dostosowanie do powstałych w ten sposób nowych pomieszczeń drzwi wejściowych, 

oświetlenia, systemów kontroli dostępu, itp. 

5. Pozostałe wymagania ujęto w z załączonym dokumencie: „Ogólne wytyczne do projektów 

i realizacji instalacji klimatyzacji oraz wentylacji pomieszczeń na terenie PWPW S.A. w 

Warszawie”. 
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OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTÓW I REALIZACJI INSTALACJI 

KLIMATYZACJI ORAZ WENTYLACJI POMIESZCZEŃ NA TERENIE PWPW S.A. 

W WARSZAWIE 

 

 

A. OGÓLNE WYTYCZNE DO PRAC W ZAKRESIE INST. SANITARNYCH 

 

1. W obiegu zasilania nagrzewnicy i chłodnicy zastosować zawory balansowe Oventrop 

oraz pompy wspomagające firm Grundfos lub Wilo (lub równoważne). 

2. Wszystkie elementy instalacji wodnej powinny być wyposażone w ręczne zawory 

odcinające umożliwiające ich demontaż.  

3. Wodne nagrzewnice powietrza należy zabezpieczyć przed zamarzaniem.    

4. Instalacje zasilania nagrzewnic, chłodnic powietrza, pomp ciepła należy wykonać z rur 

tworzywowych, polipropylenowych typu PP-R, np. firmy Aquatherm, Coprax, Rehau 

lub ze stali czarnej bezszwowej, wysokiej jakości. 

5. Centrale klimatyzacyjne powinny być wyposażone w układ z glikolowym odzyskiem 

ciepła lub wymiennikiem rotacyjnym. Do regulacji wydajności odzysku zastosować 

zawory trójdrogowe z siłownikiem i czujnikiem temperatury (sterowanie ze 

sterownika).  

6. W przypadku zastosowania indywidualnego źródła energii chłodniczej na instalacji 

czynnika chłodniczego należy zastosować dodatkowy zbiornik buforowy o 

zwiększonej pojemności zapewniający optymalną pracę agregatu. 

7. W instalacji wody lodowej należy zastosować czynnik chłodniczy Eregolid A z temp. 

krzepnięcia -25°C. 

 

B. WYTYCZNE DO AUTOMATYZACJI URZĄDZEŃ 

KLIMATYZACYJNYCH, WENTYLACYJNYCH I CHŁODNICZYCH 

ORAZ INTEGRACJI ICH Z NADRZĘDNYM SYSTEMEM NADZORU 

(typu BMS) 

 

Instalację automatycznego sterowania urządzeń oraz instalacji klimatyzacyjnych, 

wentylacyjnych i chłodniczych oraz współpracujący z nim system BMS należy wykonać w 

oparciu o jeden z dwóch modeli: 

 

1. Automatyka Honeywell z systemem nadzoru EBI firmy Honeywell. 

2. Automatyka Carel z systemem nadzoru w oparciu o Web-Server i ASIX Evo 9 firmy 

Askom.  

 

I. AUTOMATYKA HONEYWELL Z SYSTEMEM NADZORU EBI FIRMY 

HONEYWELL. 

 

Serwer EBI Honeywell zlokalizowany jest w pomieszczeniu biurowym Warsztatu TTS 

w budynku L na poziomie 27.00. 

 

1. Integracja sterowników Excel Honeywell 

Wszelkie urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne i chłodnicze wyposażone w 

sterowniki Excel Honeywell należy integrować z EBI Honeywell za pomocą protokołu C-Bus. 

W tym celu wykonaną magistralę należy włączyć w istniejącą sieć C-bus pomiędzy 

sterownikami urządzeń w budynku PWPW S.A. Włączenie nowego sterownika do magistrali 
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nie może powodować przerwanie jej ciągłości oraz zmian w adresacji istniejących 

sterowników.  

 

2. Integracja sterowników innych producentów 

Pozostałe urządzenia wyposażone w inne sterowniki należy doposażyć w karty sieciowe 

umożliwiając zapewnienie komunikacji z pomocą protokołu Modbus. W tym celu należy 

wykonać magistralę komunikacyjną wg standardu Modbus RTU łączącą sterowniki 

poszczególnych urządzeń z serwerem EBI Honeywell.   

 

3. Niezbędne funkcje sterownika każdego rodzaju 

Każdy sterownik urządzenia klimatyzacyjnego, wentylacyjnego lub chłodniczego 

powinien zapewniać następującą funkcjonalność: 

 

a) sterowanie załączaniem, wyłączaniem i modulacją pracy wszystkich urządzeń (silniki 

wentylatorów, przepustnic, pomp, klimakonwektorów, agregatów chłodniczych i 

innych), 

b) sterowanie nawilżaczem powietrza (sygnałem proporcjonalnym dla sterownika Excel) 

i urządzeniami odzysku ciepła, 

a) regulację temperatury i wilgotności oraz procesu osuszania powietrza nawiewanego do 

pomieszczeń, w tym nastawy użytkownika, nastawy kalkulowane, nastawy limitów, 

c) zabezpieczenie urządzeń przed wystąpieniem sytuacji awaryjnych, tj, przed 

zamrożeniem nagrzewnic, uszkodzeniem falownika, przekroczeniem wartości 

granicznych nastaw i innych, 

d) wykrywanie, sygnalizowanie i rejestracja awarii technicznych urządzeń, 

e) sterowanie układami za pomocą programów czasowych. 

 

4. Wymaganie dodatkowe dla urządzeń. 

 

a) wszystkie układy pompowe należy zabezpieczyć przed suchobiegiem 

b) wodne nagrzewnice powietrza nawiewanego należy zabezpieczyć przed zamarzaniem 

c) centrale klimatyzacyjne muszą wyłączać się automatycznie od alarmu pożarowego. W 

tym celu należy opracować instalację monitorowania położenia klap p.poż i uzyskać 

zatwierdzenie scenariusza pożarowego dla tej instalacji. Położenie klap p.poż. musi być 

wizualizowane w sterowniku urządzenia 

 

5. Wizualizacja urządzeń w aplikacji EBI Honeywell 

Nowe instalacje włączone do systemu nadzoru EBI należy zwizualizować zgodnie z 

istniejącym obecnie standardem. Powinien on umożliwiać zdalne kontrolowanie parametrów 

generowanych przez sterowniki urządzeń, a także wykonanie z poziomu stacji operatora 

serwera następujących czynności: 

a) zmianę parametrów programowych nastaw zadanych temperatur i wilgotności dla 

poszczególnych sterowników instalacji, 

b) odczyty stanów alarmowych generowanych przez sterowniki wraz z możliwością ich 

dokładnego definiowania, 

c) kasowanie alarmów generowanych przez sterownik, 

d) odczyty wartości chwilowych dla poszczególnych parametrów z elementów 

kontrolno-pomiarowych zainstalowanych w urządzeniu klimatyzacyjnym i 

odczytywanych przez sterownik tego urządzenia, 

e) wizualizację zabezpieczeń pożarowych (wyłączenie central i klap ppoż.). 
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II. AUTOMATYKA CAREL Z SYSTEMEM NADZORU W OPARCIU O WEB-

SERVER I ASIX EVO 9 FIRMY ASKOM. 

 

 

1. Integracja sterowników urządzeń z systemem nadzoru 

 

Urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne i chłodnicze wyposażone w 

sterowniki C.PCo Carel należy integrować z systemem nadzoru za pomocą protokołu 

Bacnet IP. Pozostałe sterowniki w oparciu o protokół Modbus TCP lub Bacnet IP. 

 

2. Wizualizacja urządzeń w systemie nadzoru typu BMS 

Wizualizacja funkcjonalności urządzeń powinna zostać przeprowadzona na 

bazie WEB-SERVERA z wykorzystaniem platformy ASIX Evo 9. 

 

3. Niezbędne funkcje sterownika każdego rodzaju 

Każdy sterownik urządzenia klimatyzacyjnego, wentylacyjnego lub chłodniczego 

powinien zapewniać następującą funkcjonalność: 

 

a) sterowanie załączaniem, wyłączaniem i modulacją pracy wszystkich urządzeń (silniki 

wentylatorów, przepustnic, pomp, klimakonwektorów, agregatów chłodniczych i 

innych), 

b) sterowanie nawilżaczem powietrza (sygnałem proporcjonalnym dla sterownika Excel) 

i urządzeniami odzysku ciepła, 

c) regulację temperatury i wilgotności oraz procesu osuszania powietrza nawiewanego do 

pomieszczeń (w tym nastawy użytkownika, nastawy kalkulowane, nastawy limitów), 

d) zabezpieczenie urządzeń przed wystąpieniem sytuacji awaryjnych, tj: przed 

zamrożeniem nagrzewnic, uszkodzeniem falownika, przekroczeniem wartości 

granicznych nastaw i innych, 

e) wykrywanie, sygnalizowanie i rejestracja awarii technicznych urządzeń, 

f) sterowanie układami za pomocą programów czasowych. 

 

4. Wymaganie dodatkowe dla urządzeń. 

a) wszystkie układy pompowe należy zabezpieczyć przed suchobiegiem 

b) wodne nagrzewnice powietrza nawiewanego należy zabezpieczyć przed zamarzaniem 

c) centrale klimatyzacyjne muszą wyłączać się automatycznie od alarmu pożarowego. W 

tym celu należy opracować instalację monitorowania położenia klap p.poż i uzyskać 

zatwierdzenie scenariusza pożarowego dla tej instalacji. Położenie klap p.poż. musi być 

wizualizowane w sterowniku urządzenia 

C. STANDARYZACJA PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ 

 

Zastosowane urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze przyjąć zgodnie z następującymi 

wytycznymi: 

1. centrale klimatyzacyjne firm Wolf, Rosenberg, Swegon, Carrier, lub równoważne, 

2. agregaty chłodnicze firmy Carrier, Stulz, Uniflair, Daikin, Trane, lub równoważne, 

3. wytwornice pary do nawilżania powietrza firmy Carel, Nodrmann, Swegon lub 

równoważne, 

4. parowe lance nawilżające wraz z zaworami i siłownikami firmy Spirax-Sarco lub 

równoważne, 
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5. automatykę układów sterowania instalacjami należy zrealizować na sterownikach 

cyfrowych typu Excel 5000 firmy Honeywell lub C.PCo firmy Carel, 

6. elementy AKPiA sterowania i kontroli kompatybilne z zastosowanymi sterownikami 

- patrz pkt 5.  

 

D. WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC 

 

W dokumentacji technicznej należy wymienić poniższe wymagania w stosunku 

do wykonawców prac. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia minimum dwóch 

pracowników Służb Utrzymania Ruchu w zakresie wszystkich branż. 

2. Minimalny okres gwarancyjny na dostarczone materiały i urządzenia wynosi 36 

mieniące. 

3. Wykonawca prac zapewni w okresie gwarancyjnym: 

a) wymagane przez producentów zastosowanych urządzeń ich gwarancyjne 

przeglądy techniczne, 

b) usuwanie wszelkich zgłoszonych awarii w czasie 48 godzin od momentu ich 

zgłoszenia przez zamawiającego (wymagany czas reakcji na zgłoszenie 4 godz.). 

 

 


