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Wykonawcy biorący udział
                                       w postępowaniu  

znak ZP.271.4.2014

ZP.271.4.2014

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

   Odpowiedź I - 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 
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego. 

Zapytanie 1: 

Gdzie  mają  zostać  odprowadzane  skropliny  ?  I  czy  grawitacyjnie  czy  przez  pompkę 
skroplin? Proszę podać ilość pompek skroplin.

  Wyjaśnienie 1: 

Opis  techniczny  „Projektu  budowlanego  klimatyzacji  pomieszczeń  II  piętra  budynku 
siedziby  Urzędu  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  wraz  z  wykonaniem  instalacji 
elektrycznej dla jej zasilania” - branża sanitarna:

Punkt  6  „...Skropliny  z  jednostek  wewnętrznych  doprowadzić  i  włączyć  do 
kanalizacji w pomieszczeniu WC na pierwszym piętrze wykorzystując do tego celu 
odpływ z umywalki.

Instalację  należy  prowadzić  w  sposób  umożliwiający  grawitacyjny  odpływ 
skroplin z jednostek wewnętrznych.”

Zapytanie 2: 

Proszę podać miejsce i wysokość zamontowanego agregatu ? 

Wyjaśnienie 2: 

Opis  techniczny  „Projektu  budowlanego  klimatyzacji  pomieszczeń  II  piętra  budynku 
siedziby  Urzędu  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  wraz  z  wykonaniem  instalacji 
elektrycznej dla jej zasilania” - branża sanitarna:



Punkt 4”... Agregaty należy zabudować na elewacji północno – zachodniej (od 
strony  parkingu  urzędu)  na  wysokości  spocznika  klatki  schodowej  pierwszego 
piętra zgodnie z rysunkami...”
Wysokość montażu jednostek zewnętrznych: około 6,5 m od poziomu terenu.

  Zapytanie 3: 

Jak ma być prowadzona instalacja: w korytach czy w bruzdach ?

Wyjaśnienie 3: 

Opis  techniczny  „Projektu  budowlanego  klimatyzacji  pomieszczeń  II  piętra  budynku 
siedziby  Urzędu  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  wraz  z  wykonaniem  instalacji 
elektrycznej dla jej zasilania” - branża sanitarna:

Punkt 4 „...Instalacje kondensatu (tzw. skropliny) należy sprowadzić poprzez 
korytarz do projektowanego sufitu podwieszanego piętra pierwszego a następnie 
doprowadzić natynkowo do pomieszczenia WC i poprzez zasyfonowanie włączyć do 
istniejącej kanalizacji (w rejonie istniejącej umywalki)...”

„...Przewody łączące jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną (przewody 
sterowania i zasilania) prowadzić wraz z linią freonową...”

Punkt 6 „...Instalację odprowadzającą skropliny z klimatyzatorów należy wykonać 
zgodnie  z  załączonym  rysunkiem przy  użyciu  rur  i  kształtek  PVC-U.  Odprowadzenie 
kondensatu  z  jednostek  wewnętrznych  należy  wyprowadzić  na  korytarz  II  piętra 
a następnie do przestrzeni sufitu podwieszanego I piętra...”

Punkt 7 „...Instalacje freonowe należy prowadzić w korytkach instalacyjnych 
(poziom  II  piętra),  przestrzeni  podwieszanego  kasetonowego  sufitu  (korytarz 
I piętra) lub obudowach gipsowo – kartonowych (pomieszczenia na I piętrze)...”

Opis  techniczny  „Projektu  budowlanego  klimatyzacji  pomieszczeń  II  piętra  budynku 
siedziby  Urzędu  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  wraz  z  wykonaniem  instalacji 
elektrycznej dla jej zasilania” - branża Instalacja elektryczna:

Punkt  4  „...Zasilanie  jednostek  zewnętrznych  klimatyzacji  wykonać  z  rozdzielni 
klimatyzacji  liniami  kablowymi  typu  YKYżo  3x4,0  mm2  z  zabezpieczeniem  na  bazie 
rozłącznika izolacyjnego z bezpiecznikami typu D02 20A. Kable zasilające prowadzić 
w rurze ochronnej pod styropianem...”
„...Kable  zasilające  jednostki  wewnętrzne  układać  równolegle  z  instalacją 
technologiczną oraz instalacją sterowniczą klimatyzacji...”.

  Zapytanie 4: 

Ile wynosi odległość między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną w mb ? 

Wyjaśnienie 4: 

Poniżej  podajemy  szacowane  odległości  pomiędzy  poszczególnymi  jednostkami 
zewnętrznymi i wewnętrznymi:



Zapytanie 5:

Czy koszty serwisu również ująć w oferowanej cenie i ile ma być tych serwisów ? 

Wyjaśnienie 5:

Cena ofertowa nie obejmuje kosztów serwisu.

Zapytanie 6:

Na  których  piętrach  mieszczą  się  pomieszczenia  biurowe,  w  których  mają  zostać 
zamontowane urządzenia klimatyzacyjne ? 

Wyjaśnienie 6:

Pomieszczenia,  w  których  należy  zamontować  wewnętrzne  jednostki  klimatyzacyjne 
mieszczą się na drugim piętrze budynku siedziby Urzędu Gminy i  Miasta Czerwionka-
Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

Oznaczenie

JZ1-JW1
6,35 10,5
9,5 10,5

JZ1-JW11
6,35 15,5
9,5 15,5

JZ1-JW12
6,35 13,5
9,5 13,5

JZ2-JW2
6,35 18
9,5 18

JZ2-JW3
6,35 22
9,5 22

JZ2-JW10
6,35 20
9,5 20

JZ3-JW5
6,35 13,5
9,5 13,5

JZ3-JW6
6,35 9,5
12,7 9,5

JZ3-JW7
6,35 15
9,5 15

JZ4-JW4
6,35 21
12,7 21

JZ4-JW8
6,35 16
9,5 16

JZ4-JW9
6,35 22,5
9,5 22,5

średnica
rurociągu [mm]

długość
rurociągu [m]


