
Odpowiedzi do przetargu z dnia 2.03.2017 r.  

  

Proszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia na Dostawę i montaż 
klimatyzatorów w budynku biurowym Targi Kielce S.A. zgodnie z poniższym: 

  

1) Zgodnie z przedmiotem zamówienia jednostki zewnętrzne należy zamontować na dachu 
budynku. W takim razie proszę powiedzieć jaki to jest dach płaski czy skośny. Na jakiej 
wysokości znajduje się dach i ile pięter ma budynek. 
Odp. Dach płaski, kryty papą, budynek ma trzy kondygnacje, wysokość około 10,5 m. 

2) Gdzie należy odprowadzić skropliny z klimatyzatorów? Czy Zamawiający wymaga 
zastosowanie pompek skroplin czy grawitacyjnie? 
Odp. Grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej w budynku. 

3) W przedmiocie zamówienia jest mowa, że instalacja elektryczna wynosi do 20mb. Brak jest 
informacji skąd zasilane urządzenia klimatyzacyjne. Urządzenia będą zasilane z istniejącej 
rozdzielni czy z gniazdka elektrycznego? 
Odp. Z rozdzielni elektrycznch w budynku. 

4) W punkcie VI przedmiotu zamówienia jest mowa że do oferty należy dołączyć specyfikację 
techniczną i zdjęcie klimatyzatorów czy wobec tego Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 
klimatyzatora innego  producenta niż MITSUBISHI ELECTRIC? Jeśli tak to proszę 
powiedzieć  jakie parametry bierze Zamawiający pod uwagę czy ocenie równoważności? 
Odp. Zgodnie z ZDR klimatyzatory firmy MITSUBISHI ELECTRIC. 

5) Czy w ofercie należy uwzględnić koszt przeglądów okresowych w okresie gwarancji 5 lat? 
Jeśli tak ile razy w roku wymaga się wykonywanie przeglądów? 
Odp. Proszę uwzględnić koszt przeglądów jako odrębny element oferty, ilość przeglądów 
zgodnie z zaleceniami producenta. 

6) W przedmiocie zamówienia jest mowa, że instalacja chłodnicza, skroplin, elektryczna wynosi 
odpowiednio do 20mb, do 10mb i do 25mb dla pierwszego klimatyzatora i do 10mb, do 
10mb i do 10mb dla drugiego klimatyzatora. Jakie są dokładne długości instalacji? 
Odp. Proszę uwzględnić podane długości instalacji. 

7) Z czego wykonane są ściany w klimatyzowanych pomieszczeniach? 
Odp. Ściany murowane. 

8) Czy istnieje możliwość rozłożenia rusztowania? 
Odp. Wysokość pomieszczeń 2,70m , W pomieszczeniach rusztowania zbędne. 
Do montażu instalacji na zewnątrz budynku można ustawić rusztowanie. 

  

 


