
WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA 
 

1. Zakres zadanie  

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów instalacyjnych w zakresie 

wykonania klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniu laboratoryjnym nr. 208, 

klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach biurowych nr. 221,222 na III kondygnacji 

istniejącego budynku E40 oraz zabudowy dwóch wentylatorów dachowych 

wyciągowych z czterech pomieszczeń przy budynku G39.  Projekt powinien zawierać: 

 

a) Inwentaryzacja pomieszczeń, 

b) Projekt budowlano – wykonawczy klimatyzacji i wentylacji, 

c) Kosztorys inwestorski, 

d) Przedmiar robót, 

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

f) Specyfikacja i opis techniczny zastosowanych materiałów i urządzeń zgodnie 

z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

g) Podanie wytycznych do projektowania instalacji elektrycznej. 

 

Kosztorysy powinny uwzględniać wszelkie prace niezbędne do posadowienia 

i uruchomienia central wentylacyjnych (budowlane). 

 

Projekt powinien zostać przekazany inwestorowi w postaci drukowanej w ilości 5 egz. 

oraz elektronicznej w formacie *.pdf nagrany na płycie CD w ilości 2 egz. 

 Projekty powinny być wykonane w dwóch oddzielnych opracowaniach: 

I. Projekt wentylacji i klimatyzacji w budynku E40 

II. Projekt wentylacji przybudówek przy budynku G39. 

 

2. Ogólna charakterystyka obiektów w budynku E40 i zamierzenia. 

 

Zakresem prac projektowych jest zaprojektowanie klimatyzacji i wentylacji 

pomieszczeniu  laboratoryjnym nr. 208 oraz klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach 

biurowych nr.  221 i 222 o powierzchni  ok. 20 m
2 

każde znajdujących się na ostatniej 

kondygnacji trzykondygnacyjnego istniejącego budynku E40.  Wysokość wszystkich 

pomieszczeń ok. 3.2m. Nad częścią budynku znajduje się strych. Inwestor przewiduje 

montaż jednostek zewnętrznych na dachu budynku oraz przeprowadzenie instalacji 

freonowych w szachtach technicznych. Planowany jest montaż centrali wentylacyjnej 

oraz odciągów z dygestorium i urządzeń na strychu budynku. We wszystkich 

pomieszczeniach znajduje się instalacja centralnego ogrzewania.  Inwestor przewiduje 

wykonanie kompleksowego remontu budowlanego wraz z montażem sufitu 

podwieszanego który ułatwi rozprowadzenie instalacji. 



 

1) Pokój 221 i 222 (biuro) – w pokojach  będzie pracowała jedna osoba, 

planowane jest zainstalowanie zestawu komputerowego oraz drukarki. 

 

2) Pokój 208 (laboratorium) – W pomieszczeniu planowane jest zainstalowanie 

dygestorium 1500 w wersji EX, z odciągiem o przepływie ok. 700-1100m3/h. W 

pomieszczeniu zostaną zainstalowane urządzenia: 

  mikrofalowe do mineralizacji prób, moc ok. 2,5kW każdy, chłodzenie 

wbudowanym wentylatorem - wielkość przepływu ok 400m3/h, temperatura 

gazów wylotowych ok. 100°C – 2 szt. 

  urządzenia mikrofalowe do mineralizacji prób, moc ok. 2,5kW, chłodzenie 

przedmuch sprężonym powietrzem - wielkość przepływu ok 400m3/h, 

temperatura gazów wylotowych ok. 100°C – 1 szt. 

Do wyżej wymienionych aparatów należy zagwarantować odciąg gazów wylotowych. 

Dodatkowo w pomieszczeniu planowane jest zainstalowanie mineralizatora 

pracującego  pod dygestorium, tem. pracy do 300°C oraz zestawu komputerowego. W 

pomieszczeniu przewidziana jest praca okresowa do 6 godz./zmianę – 2 osoby.  

Zakres działalności: pracownia przygotowawcza różnych próbek ze szczególnym 

uwzględnieniem katalizatorów i ropopochodnych techniką mineralizacji w systemach 

zamkniętych lub otwartych. 

 

3.  Ogólna charakterystyka obiektu przy budynku G39.  

 
Zakresem prac projektowych jest zaprojektowanie odciągów wraz z dwoma 

wentylatorami dachowymi z czterech pomieszczeń w parterowej przybudówce przy 

budynku G39 wykonanych z płyt warstwowych. Planowane jest zamontowanie 

jednego odciągu z wentylatorem dachowym z pomieszczenia nr. 2 o powierzchni ok 8 

m
2
 w którym znajduje się instalacja badawcza oraz trzech odciągów z trzech 

pomieszczeń nr 3,4,5 o łącznej  powierzchni ok. 30m
2
 wraz z jednym wentylatorem 

wyciągowym dachowym w których znajdują się magazyny na butle z gazami 

technicznymi i laboratoryjnymi. Wentylatory wraz z tłumikami hałasu powinny być 

zabudowane na dachu przybudówki. Ze względu na możliwość wystąpienia gazów 

wybuchowych planuje się zastosować wentylatory w wykonani Ex 

 


