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Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu 

laboratoryjnym 10eL27 na terenie PWPW S.A. przy ul. Sanguszki 1, której zadaniem będzie 

utrzymanie stałej temperatury oraz wilgotności powietrza wraz budową śluzy klimatycznej 

na wejściu do tego pomieszczenia. 

Przedmiotowe pomieszczenie laboratoryjne o powierzchni ok. 12 m2, obecnie nie jest 

klimatyzowane. Do pomieszczenia prowadzą drzwi z wewnętrznego korytarza. 

Wymagane parametry powietrza w pomieszczeniu: 

− temperatura 23°C ± 1°C i wilgotność 50% ± 2%, 

− temperatura 20°C ± 1°C i wilgotność 65% ± 2%. 

Instalacja klimatyzacyjna ma 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. 

Rodzaj czynnika chłodniczego ma być zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. nie stosować 

czynnika, który zgodnie z rozporządzeniem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (art. 13 

ust. 3 i załącznik nr III do rozporządzenia) i ustawą o substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, nie może być stosowany 

od 2020 r. i kolejnych dat wskazanych w tych aktach. 

Urządzenie powinno być wyposażone w pulpit sterowniczy umożliwiający obsłudze zmianę 

parametrów powietrza. Dodatkowo układ sterowania urządzenia klimatyzacyjnego powinien być 

podłączony i zwizualizowany w budynkowym systemie BMS w celu kontroli stanu pracy, 

wprowadzania nastaw, sterowania systemem klimatyzacyjnym. 

Przed wejściem do pomieszczenia laboratorium należy wykonać śluzę klimatyczną. 

Zakres prac przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: 

1. opracowanie w formie projektu technicznego śluzy klimatycznej na wejściu do pomieszczenia 

laboratorium oraz instalacji klimatyzacyjnej wewnątrz śluzy i w pomieszczeniu laboratorium 

odpowiedzianej za stabilizację temperatury i wilgotności, na podstawie informacji zawartych 

w niniejszej SIWZ i informacji pozyskanych od Zamawiającego podczas wizji lokalnej.  

Projekt ma uwzględnić usytuowanie urządzeń względem wyposażenia wnętrza pomieszczenia 

laboratorium i przedstawiać: 

a) rozwiązanie architektoniczne wejścia do pomieszczenia laboratorium poprzez śluzę 

klimatyczną, realizowane przez zdemontowanie istniejących drzwi aluminiowo-szklanych 

i w ich miejscu jako wyjście ze śluzy do pomieszczenia laboratorium zamontowanie drzwi 

przesuwnych; na wejście do śluzy od strony korytarza można wykorzystać wcześniej 

zdemontowane drzwi; wymagane jest zamkniecie ścian w przestrzeni nad sufitem 

podwieszanym do stropu zarówno śluzy jak i pomieszczenia laboratorium, gdzie nie jest 

to wykonane; śluza powinna zostać wykonana w systemie aluminiowo–szklanym, 

analogicznie jak istniejące ścianki wewnętrzne, 

b) dobór mocy chłodniczych urządzeń, 

c) proponowane lokalizacje urządzeń, ich zasilania elektrycznego, sterowania, odprowadzenia 

skroplin, tras rurowych, budowalnych robót towarzyszących, 

d) modyfikację systemu wentylacji w dostosowaniu do projektowanej klimatyzacji, 

e) rozwiązanie ewentualnych przeróbek istniejących instalacji kolidujących z projektowanymi 

elementami, urządzeniami i instalacjami, w tym, w szczególności oświetlenia, wentylacji, 

itp., 

f) przepusty instalacyjne systemu przeciwpożarowego zgodnie z zapisami § 234 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 
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jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 

z późn. zm.), 

g) analizę akustyczną związaną z montażem skraplaczy, która ma sprawdzić, czy montaż 

dodatkowych źródeł hałasu nie spowodowuje przekroczenia dopuszczalnych norm emisji 

hałasu uwzględniając dotychczas zainstalowane urządzenia (baza akustyczna istniejących 

urządzeń stworzona w programie IMMI zostanie udostępniona Wykonawcy trakcie 

realizacji), a w przypadku ich przekroczenia, określać rozwiązania techniczne związane 

z montażem osłon akustycznych; analiza i jej wnioski, powinny również uwzględniać 

dopuszczalną wartość hałasu dla terenu rekreacyjno-wypoczynkowego (teren Parku 

Traugutta) w wysokości do 45 dB w ciągu nocy; po montażu i uruchomieniu jednostek 

zewnętrznych należy wykonać pomiary hałasu przy źródłach, w odległości wskazanej 

w karcie katalogowej urządzeń; 

2. montaż instalacji według Dokumentacji projektowej, po jej zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego, 

3. demontaż drzwi wejściowych do pomieszczenia 10eL27 w celu wyniesienia/wniesienia 

urządzeń laboratoryjnych na czas realizacji prac, 

4. wykonanie wszystkich robót towarzyszących, ogólnobudowlanych (w tym dostosowanie sufitu 

podwieszanego do nowych instalacji), porządkowych i rozruchowych, 

5. przekazanie do eksploatacji instalacji chłodzenia powietrza po pozytywnym zakończeniu  

72-godzinnej próby, potwierdzającej stabilne utrzymywanie wymaganej temperatury 

i wilgotności, 

6. przeprowadzenie szkolenia dla użytkownika instalacji, 

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

8. zapewnienie w okresie gwarancyjnym nieodpłatnych okresowych przeglądów technicznych 

zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń, wraz z nieodpłatnym zabezpieczeniem 

materiałów eksploatacyjnych. 


