Gmina Lubicz działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:
„WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
POWYKONAWCZEJ DLA BUDYNKÓW „A” I „B” URZĘDU GMINY LUBICZ ORAZ Z WYKONANIEM ROBÓT
BUDOWLANYCH TOWARZYSZĄCYCH ZADANIU”
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Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń wraz z
zaznaczonymi miejscami, gdzie mają być
zainstalowane
jednostki
wewnętrzne
oraz
zewnętrzne

15.04.2019

Proszę o podanie ilości urządzeń wewnętrznych i
zewnętrznych wraz z ich mocami chłodniczymi
oraz jaki system ma być zastosowany – split, multi,
vrv itd…

Odpowiedź:
W związku z zapisem w SIWZ dotyczącym wykonania dokumentacji
projektowej przez Oferenta/Wykonawcę, który jest zobowiązany do
wykonania takowej w ramach przedstawionej oferty. A zatem
Zamawiający umożliwia wszystkim Oferentom dokonanie wizji lokalnej
na obiekcie celem dokonania niezbędnych prac przygotowawczych do
wykonania stosownych obliczeń i zapoznania się z zakresem prac do
wykonania, a w konsekwencji do sporządzenia oferty i projektu.
Zamawiający sugeruje jedynie zamontowanie jednostek wewnętrznych
nad drzwiami wejściowymi do poszczególnych pomieszczeń, zaś
jednostki zewnętrzne umiejscowione będą na dachu obiektu na
odpowiedniej konstrukcji. Podczas ewentualnych oględzin Zamawiający
wskaże te miejsca.
W załączeniu rzuty kondygnacji.
W związku z zapisem w SIWZ dotyczącym wykonania dokumentacji
projektowej przez Oferenta/Wykonawcę, ten jest zobowiązany do
wykonania takowej w ramach przedstawionej oferty. A zatem
Zamawiający umożliwia wszystkim Oferentom dokonanie wizji lokalnej
na obiekcie celem dokonania niezbędnych prac przygotowawczych do
wykonania stosownych obliczeń i zapoznania się z zakresem prac do
wykonania, a w konsekwencji do sporządzenia oferty i projektu. Dobór
urządzeń i ich mocy chłodniczych jest zatem po stronie
Oferenta/Wykonawcy. Zamawiający wskazuje jedynie pomieszczenia,
którymi należy objąć zakres prac i w których należy wykonać
klimatyzację. Ilość i moce chłodnicze urządzeń będą wynikać będą
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Proszę o udostępnienie przedmiaru robót – brak
jakichkolwiek danych o ilościach urządzeń,
instalacji, ilości opraw, ilości zabudów itd…

Proszę o wskazanie miejsca rozdzielni, gdzie mają
być podłączone j.wew i zew.
Czy budynki lub teren podlegają pod konserwatora
zabytków?

przedmiotem opracowania projektowego, który leży po stronie
Oferenta/Wykonawcy. Zamawiający wymaga jedynie od Oferenta, aby
proponowane urządzenia spełniały parametry (poziom głośności i
parametry środowiskowe) podane w SIWZ. Zamawiający nie narzuca
żadnych rozwiązań systemowych.
W związku z zapisem w SIWZ dotyczącym wykonania dokumentacji
projektowej przez Oferenta/Wykonawcę, ten jest zobowiązany do
wykonania takowej w ramach przedstawionej oferty. A zatem
Zamawiający umożliwia wszystkim Oferentom dokonanie wizji lokalnej
na obiekcie celem dokonania niezbędnych prac przygotowawczych do
wykonania stosownych obliczeń i zapoznania się z zakresem prac do
wykonania, a w konsekwencji do sporządzenia oferty i projektu. Dobór
urządzeń i ich mocy chłodniczych jest zatem po stronie
Oferenta/Wykonawcy. Zamawiający wskazuje jedynie pomieszczenia,
którymi należy objąć zakres prac i w których należy wykonać
klimatyzację. Ilość i moce chłodnicze urządzeń będą wynikać będą
przedmiotem opracowania projektowego, który leży po stronie
Oferenta/Wykonawcy. Zamawiający wymaga jedynie od Oferenta, aby
proponowane urządzenia spełniały parametry (poziom głośności i
parametry środowiskowe) podane w SIWZ. Zamawiający nie narzuca
żadnych rozwiązań systemowych.
Zamawiający wskaże rozdzielnię elektryczną podczas wizji lokalnej na
obiekcie. ( miejsce rozdzielni zaznaczone na rzucie)
Nie podlegają

Powierzchnię sufitów do zabudowy należy obliczyć podczas wizji
lokalnej. Sufity należy zabudować we wszystkich pomieszczeniach
Proszę o podanie ilości zabudów sufitów
(korytarzach), w których będą prowadzone instalacje klimatyzacyjne
systemowych kasetonowych?
(rurociągi miedziane, skropliny i instalacje elektryczne) na całej ich
powierzchni.
Proszę o informacje jakie oświetlenie w oprawach Ilość opraw wynikać będzie z norm oświetleniowych dla danego
Led do zabudowy kasetonowej zastosować (moc, pomieszczenia i Zamawiający nie narzuca tych ilości, a wymaga

luxy itd.) ? Oraz jaka ilość tych opraw ?
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jedynie, aby były to oprawy LED kasetonowe 600x600.
W związku z zapisem w SIWZ dotyczącym wykonania dokumentacji
projektowej przez Oferenta/Wykonawcę, ten jest zobowiązany do
wykonania takowej w ramach przedstawionej oferty. A zatem
Zamawiający umożliwia wszystkim Oferentom dokonanie wizji lokalnej
na obiekcie celem dokonania niezbędnych prac przygotowawczych do
wykonania stosownych obliczeń i zapoznania się z zakresem prac do
Proszę o wskazanie miejsc odprowadzenia instalacji
wykonania, a w konsekwencji do sporządzenia oferty i projektu.
skroplin z jednostek wewnętrznych, czy konieczne
Oferent/Wykonawca podczas dokonywanie wizji na obiekcie
jest zastosowanie pompek skroplin?
samodzielnie dokona wyboru miejsc odprowadzenia skroplin jak
również zdecyduje o konieczności zastosowania bądź nie pompek
skroplin do poszczególnych urządzeń. Ponieważ do
Oferenta/Wykonawcy należy wykonanie dokumentacji projektowej
konieczne jest, aby ta zawierała stosowne obliczenia dotyczące również
instalacji skroplin.
Proszę o udostępnienie rzutów klimatyzowanych W załączeniu rzuty kondygnacji.
pomieszczeń dla budynku A i B wraz z ich
powierzchnią użytkową oraz korytarzy.
Proszę o udostępnienie rzutu dachu z lokalizacją W załączeniu rzuty kondygnacji. Rozmieszczenie jednostek
jednostek zewnętrznych.
zewnętrznych należy do opracowania przez oferenta w związku z
zapisem w SIWZ dotyczącym wykonania dokumentacji projektowej
przez Oferenta/Wykonawcę.
Proszę o wskazanie miejsca zasilania elektrycznego Miejsce włączenia zaznaczone na załączonym rzucie
jednostek klimatyzacyjnych dla budynku A i B.
Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji Zamawiający wręcz oczekuje wizyty oferenta na obiekcie w celu
lokalnej na obiektach?
dokonania wizji i właściwego przygotowania oferty zgodnie z SIWZ.

