PROJEKTUJEMY TWÓJ SUKCES
45 LAT DOŚWIADCZENIA
PRZEMYSŁ CHEMICZNY
I NAWOZOWY
PEŁNE SPEKTRUM
USŁUG
WSZYSTKIE DYSCYPLINY
PROJEKTOWE
REALIZACJA INWESTYCJI
USŁUGI INŻYNIERSKIE

PROZAP - PROJEKTUJEMY TWÓJ SUKCES
PROZAP to jedna z największych, wielobranżowych, specjalistycznych firm inżynierskich, już od 45 lat
świadcząca usługi dla rodzimego i zagranicznego przemysłu chemicznego.
Historia firmy ma swój początek w roku 1970, kiedy to powstało Biuro Projektów Zakładów Azotowych
w Puławach, zatrudniające inżynierów i techników, uczestniczących w projektowaniu i budowie
puławskiego kombinatu przemysłowego. W roku 1988, Biuro Projektowe zostało przekształcone
w odrębny podmiot gospodarczy - PROZAP Sp. z o.o. Dziś PROZAP jest częścią Grupy Azoty,
największego producenta z branży chemicznej w Polsce i jednego z największych w Europie.
Przedmiot działalności firmy stanowią projektowanie nowych i modernizacja istniejących obiektów
przemysłowych, budownictwa ogólnego i komunalnego, ochrony środowiska, zarządzanie realizacją
i generalne wykonawstwo. PROZAP świadczy swoje usługi na każdym etapie realizacji projektu
inwestycyjnego: od koncepcji, poprzez projektowanie, organizację dostaw, aż po budowę i zarządzanie nią,
nadzory, uruchomienia i opracowanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie ze specyfiką przedsięwzięcia
i indywidualnymi oczekiwaniami klienta.
Wysoka jakość usług, świadczonych przez PROZAP jest potwierdzona przez Zintegrowany System
Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO 9001, wprowadzony w roku 1998 i nadal aktualny, jak również
posiadający aktualne certyfikaty zgodności z normami PN-EN ISO 14 0001 i PN-N-18 001.
Firma zatrudnia ponad 100 wykwalifikowanych pracowników, ze średnim ponad dziesięcioletnim stażem
zawodowym.

Wysoka jakość i potwierdzone kwalifikacje
Dla ugruntowania pozycji na rynku świadczonych usług, PROZAP poddaje się weryfikacji przez
niezależne gremia, uczestnicząc w licznych programach promocji i konkursach. Uzyskane nagrody
i certyfikaty potwierdzają wysoką ocenę firmy.
•
•
•
•
•
•
•
•

Zintegrowany System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001, 14001, 18001
Referencje Wiarygodności Technicznej wydane przez Izbę Projektowania Budowlanego (od 1995 r.)
Certyfikat „Wojewódzkiego Lidera Biznesu 2015”
Tytuł „Najlepsza Firma Projektowa Roku 2013”
Platynowa Statuetka Fair Play 2013
Nagroda w uznaniu wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego, przyznana przez UDT
I Nagroda w konkursie „Modernizacja roku 2011” za projekt pt. „Modernizacja Instalacji Mocznika
wg Basic Design Urea Casale w Zakładach Azotowych Puławy S.A.”
Finalista konkursu „Modernizacja roku 2012” za projekt pt. „Modernizacja elektrociepłowni
w zakresie instalacji odsiarczania spalin w Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.”.
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• Wytwórnia Melaminy, Zakłady
Azotowe „Puławy”

• Wytwórnia Wodoru, Zakłady
Chemiczne „Alwernia”

• Wytwórnia Kaprolaktamu, Zakłady
Azotowe „Puławy”

• Zakłady doświadczalne i półtechniczne,
Instytut Nawozów Sztucznych
w Puławach

• Magazyn chemikaliów, Zakłady
Azotowe „Puławy”
• Modernizacja instalacji pudrowania
saletry, Zakłady Azotowe „Puławy”,
• Rozbudowa pakowni i magazynu
mocznika, Zakłady Azotowe „Puławy”
• Wytwórnia worków polietylenowych,
Zakłady Azotowe „Puławy”

• Instalacja do produkcji nawozu
huminowego, NOWMIN-AW
• Wytwórnia RSM, Zakłady
Azotowe Puławy
• Instalacja oczyszczania powietrza
z wież granulacyjnych saletry
(wsp. z Rhodia Chemie, Francja),
Zakłady Azotowe Puławy
• Wytwórnia wodoru, Rafineria
Nafty „Jedlicze”

• Instalacja oczyszczania powietrza
z wieży granulacyjnej mocznika,
Chemie Linz, Austria
• Wytwórnia nadtlenku wodoru,
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
• Instalacja oczyszczania powietrza
z wież granulacyjnych mocznika
(wsp. z BECO Engineering Ltd., USA),
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
• Wytwórnia mocznika 1700 t/d (wsp.
Tecnimont, Włochy), Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A.
• Instalacja oczyszczania gazów
odlotowych, GZNF Fosfory
• Centrum Handlowe Taganka,
Moskwa
• Magazyn nawozów sypkich i terminal
roztworu saletrzano-mocznikowego,
Bałtycka Baza Masowa, Gdynia

1970

1980
Powyższy spis zawiera wybrane projekty z okresu 1970-2015

1990

• Stacja rozładunku i magazynowania amoniaku, Zakłady

• Instalacja do produkcji saletry wapniowej, Ekoplon S.A.
• Instalacja nadkrytycznej ekstrakcji CO2, INS Puławy

Chemiczne LUBOŃ
• Przekazanie pod nadzór UDT 500 zbiorników paliw płynnych, PKN

• Nowa tlenownia o wyd. 1700 t/d, Air Liquide, Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A.

ORLEN S.A.
• Wytwórnie melaminy II i III o wydajnościach 30 000 t/r każda
(wsp. z Eurotecnica, Włochy), Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
• Magazyn saletrzaku o pojemności 25 000 t., ANWIL S.A.
• Wytwórnia chemiczna środków siarczanowanych o wydajności

• Modernizacja instalacji mocznika wg Basic Design Urea
Casale, Szwajcaria), Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
• Modernizacja ciągu produkcyjnego tlenownia-amoniakmocznik, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
• Instalacja załadunku, magazynowania i zasilania 3 linii

30 000 t/r., PCC Rokita S.A.
• Wytwórnia metanolu 130 000 t/r (współpraca z Khimtekhnologya,
Ukraina), Zakłady Chemiczne ACHEMA, Litwa
• Wytwórnia estrów metylowych kwasów tłuszczowych, Wratislavia BIO

technologicznych amoniakiem, Stalprodukt S.A.
• Instalacja odsiarczania spalin, Grupa Azoty Zakłady Azotowe
Puławy S.A.

• Instalacja odsiarczania spalin, Elektrownia Rybnik

• Instalacja nawozowa, SABIC, Arabia Saudyjska

• Rozbudowa kompleksu TDI do 75 000 t/r w ZACHEM S.A.

• Nowa tlenownia. Dwa ciągi o wydajności ogólnej 1 700 t/d

• SABIC (Arabia Saudyjska), Instalacja oczyszczania powietrza z wieży

Air Liquide, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
• Realizacja „pod klucz”: baza nawozów płynnych typu RSM,

granulacyjnej mocznika
• Instalacja AdBlue 100 000 t/r. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

„AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o., Człuchów
• Realizacja „pod klucz”: wytwórnia i baza nawozów płynnych
typu RSM, Grupa Azoty Kędzierzyn S.A.

2015

2000
Powyższy spis zawiera wybrane projekty z okresu 1970-2015

WSZYSTKIE DYSCYPLINY PROJEKTOWE
Usługi inżynierskie, świadczone przez PROZAP, obejmują wszystkie etapy projektu inwestycyjnego. Bez względu na to, czy mamy
do czynienia z zupełnie nową wytwórnią "pod klucz", modernizacją, rozbudową istniejącej instalacji, czy projektem typu "nowa
instalacja z drugiej ręki", jesteśmy w stanie sprostać indywidualnym wymaganiom klienta. Opracowywana dokumentacja może być
wykonana zgodnie ze standardami, zarówno polskimi (PN) i europejskimi (EN), jak i amerykańskimi, wymaganiami Urzędu Dozoru
Technicznego (UDT), normami AD-Merkblätter lub ASME/ANSI, zgodnie z wymaganiami klienta.

Usługi przedinwestycyjne
Studium wykonalności techniczno-ekonomicznej
(Feasibility Study)
Studia lokalizacyjne
Planowanie realizacji inwestycji, umowy licencyjne
Prowadzenie negocjacji kontraktowych w imieniu klienta
Transfer technologii
Optymalizacja kosztów inwestycyjnych
Oceny stanu technicznego
Uzgodnienia z władzami lokalnymi w celu uzyskania
pozwoleń na budowę, użytkowanie, itp., w tym:
• Przygotowanie wymaganej dokumentacji technicznej
• Uzgadnianie dokumentacji i uzyskanie odpowiednich
zatwierdzeń
• Przygotowanie wniosków do pozwolenia na budowę,
i użytkowania oraz pozwoleń zintegrowanych w imieniu
klienta
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Załączniki techniczne do kontraktów

Projektowanie
Szacunek i kontrola kosztów
Modelowanie, optymalizacja i symulacja procesów
chemicznych
Kompletne projekty zakładów przemysłowych i obiektów
budownictwa ogólnego i komunalnego, w tym:
• Koncepcje programowo-przestrzenne
• Projekty Podstawowe
• Projekty Budowlane
• Projekty Wykonawcze (techniczne)
Dokumentacja we wszystkich branżach
• Technologicznej i ochrony środowiska
• Budowlanej
• Zagospodarowania terenu
• Konstrukcji stalowych
• Montażowej
• Aparaturowej i mechanicznej
• Kontrolno-pomiarowej
• Elektrycznej
• Instalacyjno-sanitarnej
Sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji wykonawczej

Kompleksowe

specjalistyczne usługi inżynierskie na każdym
etapie projektu inwestycyjnego
budowa
Generalny Realizator Inwestycji
Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi
Zastępstwo inwestycyjne na etapie realizacji, w tym:
• Nadzór nad realizacją
• Odbiory pośrednie i końcowe
Kontrola kosztów i harmonogramu
Zarządzanie podwykonawcami
Organizacja dostaw, w tym akcje ofertowo-kontraktowe
i negocjacje z dostawcami
Dokumentacja powykonawcza

Rozruch
Opracowywanie instrukcji technologicznych
Szkolenie personelu
Nadzór inżynieryjny
Rozruch mechaniczny i technologiczny

przemysł chemiczny

W centrum zainteresowania
PROZAP specjalizuje się w projektowaniu i usługach inżynierskich dla przemysłu chemicznego. Rozległe, 45-letnie doświadczenie
obejmuje przede wszystkim wytwórnie oparte na gazie ziemnym oraz towarzyszące im instalacje pomocnicze. W centrum
zainteresowań znajdują się także wytwórnie kaprolaktamu, melaminy i inne instalacje związane z chemią organiczną.

CHEMIKALIA
Amoniak
Kwas siarkowy i azotowy
Azotan amonu
Mocznik
Roztwór saletrzano-mocznikowy
(RSM)
AdBlue
Gazy techniczne

OCHRONA ŚRODOWISKA
Metanol
Kaprolaktam
Melamina
Diizocyjanianotoluen (TDI)
Polyole
Bioetanol

Oczyszczanie powietrza z wież
granulacyjnych i granulatorów
Usuwanie SOx / NOx z gazów
odlotowych
Instalacje
utylizacji
osadów
pościekowych z oczyszczalni ścieków

ochronA środowiska
Systemy ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery
CLEANING UNIT
Ochrona środowiska naturalnego i oszczędność energii - jedno
rozwiązanie obu problemów - CLEANING UNIT
Spadek ciśnienia na skruberze na poziomie 800 Pa - najniższa
wartość na rynku
Około trzykrotnie niższe zużycie energii (w porównaniu do
tradycyjnych skruberów) - znaczące obniżenie kosztów eksploatacji
Wysoka skuteczność oczyszczania: ponad 90% zawartości pyłów
i ponad 90% amoniaku
Produkty uboczne oczyszczania do wykorzystania, jako nawóz lub
zawracane do procesu
Możliwe zastosowanie w celu usuwania SOx, SO i H2SO4 w postaci
pary lub mgły z gazów odlotowych wytwórni kwasu siarkowego
i spalin z elektrociepłowni
Rozwiązanie gotowe na przyszłość - zapewnia zgodność instalacji
z aktualnymi i przyszłymi wymaganiami środowiska
Brak ograniczeń co do wydajności instalacji produkcyjnej i ilości
gazów poddawanych oczyszczaniu
Zastosowanie zarówno w nowych, jak i istniejących instalacjach
produkcyjnych

Instalacja odsiarczania spalin metodą
mokrą amoniakalną - AS-WFGD
Nowatorska i atrakcyjna biznesowo technologia
odsiarczania spalin autorstwa Marsulex Environmental
Technologies,
USA.
Interesująca
alternatywa
dla konwencjonalnych metod usuwania tlenków siarki
ze spalin w zakładach, używających paliwa o zawartości
siarki pow. 2% i posiadających dostęp do amoniaku.
Reagent - amoniak
Skuteczność usuwania SO2 > 98%
Produkt uboczny - siarczan amonu o jakości
handlowej
Wysoka (+99%) niezawodność systemu
Działające instalacje referencyjne (ponad 10 lat,
pełna skala produkcyjna)
Brak odpadów stałych (osad)
Minimalna / zerowa ilość odpadów płynnych (woda)

Formuła współpracy dobrana
do wymagań inwestora
GRI: Generalny Realizator Inwestycji (EPC)

Zarządzanie budową i zastępstwo inwestycyjne (EPCM)

Realizacja inwestycji z udziałem GRI (zwana także „pod klucz”) jest
powszechnie preferowaną formą współpracy w ramach stosunkowo
złożonych projektów, zdejmującą z barków inwestora konieczność
sprawowania bezpośredniej kontroli nad wszystkimi aspektami
inwestycji. Inwestor określa jedynie swoje wymagania techniczne
i funkcjonalne, budżet i oczekiwany czas realizacji, a rolą GRI jest
zadbać o to, by dokumentacja była spójna i kompletna, urządzenia
zgodne z wymaganiami, budowa dobrze zorganizowana,
aby utrzymać terminy i najwyższe standardy bezpieczeństwa,
podwykonawcy wywiązali się ze swoich obowiązków, a wybudowana
instalacja przeszła pomyślnie testy i została oddana do użytkowania.

W ramach kontraktu na zarządzanie budową lub zastępstwo
inwestycyjne, zadaniem PROZAP-u jest reprezentowanie
inwestora w negocjacjach z władzami lokalnymi,
podwykonawcami i dostawcami oraz nadzór nad realizacją
projektu inwestycyjnego we wszystkich aspektach.

W ramach umowy GRI, PROZAP oferuje między innymi następujące
usługi:
Wybór odpowiedniej technologii
Koncepcje programowo-przestrzenne
Opracowanie wymaganej dokumentacji oraz współpraca
z władzami lokalnymi w celu uzyskania pozwolenia na budowę
Projekt Budowlany
Projekt Podstawowy
Projekty Wykonawcze we wszystkich branżach
Budowa (Podwykonawca robót budowlanych)
Nadzory
Dostawa aparatów i urządzeń
Rozruch i oddanie do użytkowania
Instrukcje obsługi i szkolenie załogi
Dokumentacja powykonawcza

Zakres prac PROZAP-u przy umowie o zastępstwo
inwestycyjne lub zarządzanie budową obejmuje zwykle:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
lub zarządzanie podwykonawcami dokumentacji
Zarządzanie dostawami z uwzględnieniem przygotowania
zapytań i koordynacji akcji przetargowej
Wybór
Generalnego
Realizatora
Inwestycji/
podwykonawcy robót budowlanych i nadzór nad budową
Udział w próbach i odbiorach w imieniu inwestora

PROZAP Sp. z o.o.

tel. +48 81 4731600
faks: +48 81 8862559
e-mail: prozap@prozap.com.pl
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
http://www.prozap.com.pl
KRS: 0000056296
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku
REGON: 001308355
NIP: 7160004482
Kapitał zakładowy: 826 000 zł

