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1. Charakterystyka  szczegółowego zakresu rzeczowego i branża  

Przedmiotem zapytania jest rozbudowa i przebudowa budynku magazynu dla kwiatów wraz 

z centrum badawczo rozwojowym do badań nad innowacyjnymi metodami upraw roślin 

szklarniowych z infrastrukturą techniczną w branżach: sanitarnej dla szklarni i laboratorium 

(wentylacji i klimatyzacji). 

2. Dokumentacja techniczna: 

2.1.1. PB – Projekt Budowlany - Architektura „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU 
MAGAZYNU DLA KWIATÓW WRAZ Z CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWYM DO 
BADAŃ NAD INNOWACYJNYMI METODAMI UPRAW ROŚLIN SZKLARNIOWYCH Z 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” - Siedlce, Czerwiec 2016r. W zakresie przedmiotu 
zamówienia rozwiązania projektowe zawarte w ww. dokumentacji zostają zastąpione 
uszczegółowieniem zgodnie z pkt. 2.2. niniejszego opracowania. Projekt Budowlany 
udostępniony Wyłącznie w celach koordynacji międzybranżowej 

 

2.2. Uszczegółowienie zakresu Wykonawcy:   

2.2.1. Realizacja i uruchomienie instalacji chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji do obsługi 
szklarni testowej, laboratorium i komorach fitotronowych Centrum Badawczo-
Rozwojowego. 

2.2.1.1 Instalacja chłodzenia w szklarni testowej: 

• Temperatura w pomieszczeniu  18 oC,  

• Powierzchnia pomieszczenia: 368 m2, 

• Kubatura pomieszczenia: 1472 m3 

•  Instalacja ma być oparta na chłodnicach wentylatorowych pracujących 100% na 

powietrzu recyrkulowanym - dostawa w zakresie Zamawiającego. 

• Zapotrzebowanie na moc chłodniczą około 120 kW, 

• Zasilanie z istniejącej sieci wody lodowej 

• Czynnik chłodniczy - woda 10/14 oC, wpięcie do sieci poprzez istniejące trójniki DN 160 - 

kołnierz. 

• Kompletna instalacja chłodnicza z tworzyw sztucznych, prowadzona w budynku, 

podwieszana do elementów konstrukcyjnych budynku, długość instalacji około 130 mb. 
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Instalację należy zaizolować otuliną paroszczelną kauczukową o minimalnej grubości 1/2 

wewnętrznej średnicy rur. 

• Urządzenia należy wyposażyć w moduł hydrauliczny z pompą cyrkulacyjną, zaworem 

trójdrogowym oraz zestawem armatury 

• Rozprowadzenie powietrza z urządzeń należy wykonać z kanałów tekstylnych - dostawa 

po stronie Zamawiającego. 

• Gwarancja 24 m-ce 

2.2.1.2 Instalacja wentylacji laboratorium: 

Opis pomieszczeń: 

• Biuro + ciągi komunikacyjne - 43,5 m2, pomieszczenie przeznaczone do przebywania do 

4-6 osób 

• Laboratorium: 67 m2 - pomieszczenie o standardzie higienicznym dla tego typu 

pomieszczeń i niskim zapyleniu 

• Pomieszczenia fitotronowe – 3 pomieszczenia 

• Instalacja wentylacji powinna składać się z następujących elementów: 

• Wentylator dachowy – 2 szt. 

• Centrala nawiewna o wydajności minimum 1500 m3/h i sprężu zapewniającym ciśnienie 

dyspozycyjne do obsługi pomieszczeń laboratorium (600 Pa) z nawiewnikami 

wyposażonymi w filtry absolutne (HEPA 13). 

• W celu utrzymania stałej temperatury powietrza zastosować chłodnicę freonową z 

funkcją grzania latem i zimą.  

• Centralę wentylacyjną zlokalizować w pomieszczeniu technicznym bezpośrednio przy 

komunikacji laboratorium. Powietrze do centrali nawiewnej pobierane będzie 

bezpośrednio z przestrzeni wentylującej ścianę zewnętrzną połączoną z magazynem na 

parterze. 

• Gwarancja 24 m-ce 

 

2.2.1.3 Instalacja klimatyzacji komór fitotronowych: 

 

• W komorach fitotronowych będzie odbywał się proces wegetacji roślin. W 

pomieszczeniach należy zapewnić temperaturę w zakresie 19-28 oC i wilgotność 

względną nie wyższą niż 70%. 

• Komory fitotronowe nie wymagają doprowadzania powietrza świeżego, przewiduje się 

zastosowanie w tych pomieszczeniach klimatyzatorów ściennych w układzie split. 

Agregaty zlokalizować na dachu bezpośrednio nad pomieszczeniami 

Wymagania dla urządzeń klimatyzacyjnych: 
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• Czynnik chłodniczy R32 

• Klasa energetyczna grzanie/ chłodzenie A++/A+ 

• SCOP minimum 3,9 

• Jednostki ścienne powinny mieć 7 stopniową regulację poziomu wydajności. 

• Ciśnienie akustyczne  jednostek wewnętrznych: maks 42 dBA na najwyższym i maks 26 

dB(A) na najniższym biegu 

• Ciśnienie akustyczne jednostek zewnętrznych: maks 54 dB(A) Dostawa i montaż 

kompletu automatyki sterującej wraz z zaprogramowaniem sterowników (poza 

sterowaniem układu szklarni – system będzie dostarczony i uruchomiony przez 

Zamawiającego 

• Gwarancja 36 m-cy 

2.2.2. Kompleksowe dostarczenie,  wyposażenie, kalibrację, wykonanie prób i rozruch wszystkich 
urządzeń w zakresie realizowanego zakresu oraz przekazanie do eksploatacji kompletnej 
instalacji klimatyzacji, wentylacji. 

2.2.3. Zapewnienie kompletnej obsługi kierowniczej (kierownik robót) oraz kompletnej kadry 
inżynierskiej koniecznej do realizacji zlecenia. 

2.2.4. Przekazanie dokumentacji jakościowej (deklaracje, certyfikaty, protokoły pomiarów, kalibracji, 
gwarancji, instrukcji itp.)  

2.2.5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilości 3szt. wersji papierowej i 1szt. wersji 
cyfrowej na nośniku cyfrowym. 

2.2.6. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego z czasem reakcji do 1h 

2.3 Granice wykonania:  

2.3.1 Realizacja robót budowlanych w zakresie: 

Branży budowlanej/architektonicznej/konstrukcyjnej z uwzględnieniem: wykonania przejść 
technologicznych przez przegrody wraz z uszczelnieniem i wykonaniem obróbek, wykonania przejść 
technologicznych p.poż., wykonania podkonstrukcji koniecznych do prawidłowego posadowienia 
urządzeń. 

Branży sanitarnej instalacja wentylacji, klimatyzacji: zakres wykonania zgodnie z pkt. 2.2, 
granica wykonania WL: podłączenie do istniejącego przyłącza Wody Lodowej przy osi 11/A 

Branży elektrycznej w zakresie: granica wykonania montaż urządzeń wraz z podłączeniem do 
doprowadzonego zasilania zakończonego wypustem kablowym, wykonanie okablowania oraz paneli 
sterujących urządzeń w zakresie koniecznym do ich prawidłowego funkcjonowania, wykonanie prób 
instalacji elektrycznej zasilającej wraz z rozruchem urządzeń. 
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3 Układ pomieszczeń 
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Zamawiający przypomina, że w każdym przypadku, kiedy w dokumentacji udostępnianej 
przez Zamawiającego  podane są konkretne marki urządzeń, to są to urządzenia 
przykładowe podane w celu określenia wymaganych parametrów. Oferent może 
zaproponować urządzenia – innego producenta, typu – o charakterystyce technicznej nie 
gorszej od prezentowanej przez urządzenie przykładowe. 

4 Rozbicie cenowe oferty 
1. Kompletna instalacja w laboratorium, 
2. Kompletna instalacja w fitotronach, 
3. Kompletna instalacja w szklarni 

5 Zakres dostaw:  
5.1. Zamawiającego – Chłodnica typ LLK.p 20x8x2400x50/50x4  prod. Goedhart  do montażu w 
szachcie windy – dla szklani 
5.2. Wykonawcy - Pozostały 

6 Miejsce wykonania usługi  
       ul. Zielona 48, 08-540 Stężyca,  GM. STĘŻYCA, WOJ. LUBELSKIE 

7 Odpowiedzialność za realizacje 
Odpowiedzialnym  za realizację robót ze strony Inwestora będzie:   
Odpowiedzialnym za realizację robót ze strony Wykonawcy będzie:   
Kierownik robót - 

8 Rodzaj i sposób zagospodarowania odpadów objętych 
zaproszeniem do  złożenia ofert: 
Wykonawca robót będący właścicielem wytworzonych odpadów, z wyłączeniem odpadów,  
o których mowa w pkt.17 ppkt.1, gospodaruje nimi we własnym zakresie zgodnie z Ustawą o 
odpadach z dnia 14.12.2012r. 

 
Załączniki: 
Załącznik NR 1 – Projekty: PB-Architektura,  
 
 

 


