1. Jednym z punktowanych kryteriów oceny ofert jest zaproponowanie większej mocy chłodniczej
urządzeń proszę o informację jaka może być maksymalna dopuszczalna w ofercie moc chłodnicza
pojedynczego urządzenia.
Odpowiedź:
Maksymalna dopuszczalna moc chłodnia zgodnie z załączonym do zapytania projektem
wykonawczym i nie mniej niż 25 kW.
2. W udostępnionym projekcie wykonawczym instalacji widnieją oprócz klimatyzacji precyzyjnej
także układy wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej — proszę o określenie czy one
także wchodzą w zakres zapytania ofertowego.
Odpowiedź:
Nie. Nie wchodzą.
3. W opisie przedmiotu zamówienia widnieje zapis że składane oferty mają nie obejmować prac
budowlanych — proszę o potwierdzenie czy wykonane są przejścia przez stropy i ściany do
przeprowadzenia instalacji a także przejście przez połać dachową jeżeli nie to proszę o podanie
informacji jakiego rodzaju jest pokrycie dachowe, czy jeżeli będzie konieczne wykonanie w nim
przejścia kto może je wykonać — czy dach nie jest na gwarancji.
Odpowiedź:
Przejścia przez stropy są wykonane – otwory wykonano zgodnie z dokumentacja projektową,
wypełniono wełną mineralna i zaszpachlowano.
Przejść przez ściany nie ma, same ściany wykonane są z żelbetu (jest możliwość wykonania
wierceń)
Przejście przez stropodach jest wykonane w następujący sposób – nad dach wystawiona jest
zaizolowana ‘skrzynka’, wykonana z płyt OSB. Skrzynka jest zaizolowana membraną PCV i po
wykonaniu otworów, Wykonawca będzie musiał je uszczelnić.
Pomieszczenie jest wydzielone pożarowo, więc zgodnie z przepisami należy wykonać również
zabezpieczenie przeciwogniowe wykonanych przejść.
4. Proszę o określenie czy w zakres dostawy wchodzą kratki do podłogi technicznej do nawiewu
powietrza, jeżeli tak proszę o podanie ich ilości, wymiarów i typu.
Odpowiedź:
Nie, nie wchodzą w zakres dostawy.
5. Proszę o informację czy koszt okresowych przeglądów technicznych urządzeń ma zostać wliczony
w cenę oferty czy będzie to objęte odrębnym zleceniem.
Odpowiedź:
Koszt okresowych przeglądów technicznych będzie objęty odrębnym zleceniem.
6. Czy przedstawiona Państwu oferta ma zawierać w sobie montaż i uruchomienie dostarczonych
Państwu szaf klimatyzacji precyzyjnej (dostawa rurociągów chłodniczych, odpływowych, montaż
rurociągów, wykonanie kontroli szczelności, napełnienie czynnikiem chłodniczym, uruchomienie)?
Odpowiedź:

Tak.
7. Czy podany termin 60 dni dotyczy dostawy szaf klimatyzacji precyzyjnej czy dostawy, wykonania
instalacji, montażu i uruchomienia?
Odpowiedź:
Podany termin dotyczy dostawy, wykonania instalacji, montażu i uruchomienia
8. Czy dopuszczają Państwo zmianę Maksymalnych wymiarów SZKP z 1100mm/2000mm/900mm na
1400mm/2000mm/900mm ?
Odpowiedź:
Nie.
9. Czy poprzez „Minimalną wydajność chłodniczą obliczeniową” rozumieją Państwo Całkowitą Moc
Chłodniczą czy Moc Chłodniczą Jawną Netto (realna moc chłodnicza obniżająca temperaturę w
pomieszczeniu) szafy klimatyzacji precyzyjnej?
Odpowiedź:
Całkowita Moc Chłodnicza
10. Dla jakiej temperatury zewnętrznej ma zostać podana „Minimalna wydajność chłodnicza
obliczeniowa”?
Odpowiedź:
35°C
11. Czy dopuszczają Państwo zmianę sposobu regulacji mocy chłodniczej z Sprężarki Inwerter na
regulację za pomocą zaworu tzw. Hot gas bypass (regulacja 50-100%)?
Odpowiedź:
Tak.
12. Bardzo proszę o informację o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej w celu ustalenia
szczegółów montażowych.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wizję lokalną. W tym celu zainteresowany Wykonawca zostanie
poinformowany o dostępnych terminach drogą mailową.

