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Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Wykonanie klimatyzacji 
pomieszczeń  2  piętra  budynku  siedziby  UGiM  wraz  z  wykonaniem  instalacji 
elektrycznej dla jej zasilania”.

Odpowiedź  II  -  wyjaśnienia  na  zapytania  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia.

Informuję,  że  do  Zamawiającego  wpłynęły  zapytania  dotyczące  postanowień 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zgodnie  z  art.  38  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), przekazuję zapytania Wykonawcy 
wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego. 

Zapytanie 1:
 
Czy maksymalna moc elektryczna podana w tabeli 4.1 jest mocą maksymalną urządzeń 
której nie należy przekroczyć czy też mocą nominalną urządzeń?

  Wyjaśnienie 1: 

Zamawiający informuje, iż podane w tabeli 4.1 parametry nie są istotne z punktu widzenia 
doboru urządzeń. Wartości podane w tabeli odnoszą się do maksymalnej mocy 
elektrycznej jednostki zewnętrznej przyjętej przez projektanta w procesie projektowania do 
obliczeń.

Zapytanie 2: 

Czy poziom ciśnienia akustycznego oraz waga jednostek zewnętrznych podanych 
w projekcie jest wartością maksymalną której nie należy przekraczać?

  Wyjaśnienie 2: 

W związku z wprowadzeniem do projektu budowlanego zmian nieistotnych, przy doborze 
jednostek zewnętrznych należy kierować się parametrami podanymi  w punkcie 5.2 
zawartymi w opracowaniu „Projekt budowlany klimatyzacji pomieszczeń II piętra budynku 
siedziby Urzędu Gminy i Miasta wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej dla jej zasilania 
– wykaz zmian nieistotnych”- branża sanitarna (Załącznik Nr 8c do SIWZ) oraz w punkcie 
5.2 zawartymi w opracowaniu „Projekt wykonawczy klimatyzacji pomieszczeń II piętra 
budynku siedziby Urzędu Gminy i Miasta wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej dla jej 
zasilania”  - branża sanitarna  (Załącznik  Nr  8f  do  SIWZ). Wskazane  w zapytaniu 
parametry: poziom ciśnienia akustycznego oraz waga jednostek zewnętrznych nie są 
parametrami istotnymi z punktu widzenia doboru urządzeń.



Zapytanie 3: 

Czy istnieje możliwość zamiany przy wewnętrznych jednostkach sterowników 
przewodowych na sterowniki bezprzewodowe? Proponowane sterowniki bezprzewodowe 
posiadają możliwość zamontowania ich na ścianie. Argumentem przemawiającym za 
zastosowaniem proponowanego rozwiązania jest skrócenie czasu montażu urządzeń. 
Montaż na ścianie sterowników bezprzewodowych nie wymaga wykonywania bruzd 
w ścianach i ponownego malowania.

  Wyjaśnienie 3: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zamianę sterowników przewodowych na 
sterowniki bezprzewodowe przy jednostkach wewnętrznych.

Zapytanie 4: 

W projekcie jest mowa o ściennym programowalnym sterowniku przewodowym odrębnym 
dla każdego pomieszczenia, natomiast na rynku tylko jeden producent proponuje takie 
rozwiązanie, co jest równoznaczne ze wskazaniem w dokumentacji konkretnego 
producenta urządzeń i naruszeniu zasad uczciwej konkurencji.  

  Wyjaśnienie 4: 

Zamawiający informuje, iż według naszej  wiedzy oraz  również  w opinii  projektanta  na 
rynku występują liczni producenci, którzy proponują rozwiązanie zawarte w projekcie.


