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  Wykonawcy,                    
            którzy ubiegają się  o udzielenie

 zamówienia publicznego

Znak sprawy: DZPiZ/56/2022/AR 

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na   Dostawę i montaż 14- tu klimatyzatorów  do SPZOZ  
Lubartów.

Zamawiający –  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14,
21-100  Lubartów,   w  związku  z  zapytaniami  dotyczącymi  treści  Zaproszenia –  przekazuje  treść
zapytań nadesłanych do w/w postępowania  wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Pytanie nr 1
Czy wymaga się aby wydajności nominalna chłodnicza była wartością
mieszczącą się w zakresie 3,2-3,5kW czy jak należy rozumieć ten wymóg?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga.

 Pytanie nr 2
Czy  wymaga  się  aby  wydajności  nominalna  grzewca   była  wartością
mieszczącą się w zakresie 3,5-3,8kW czy jak należy rozumieć ten wymóg?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga .

Pytanie nr 3
Czy wymaga się aby pobór mocy  w trybie chłodzenia był  wartością
mieszczącą się w zakresie 0,12-1,58kW czy jak należy rozumieć ten wymóg?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie nr4
Czy wymaga się aby pobór mocy  w trybie grzania  był  wartością
mieszczącą się w zakresie 0,1-1,68kW czy jak należy rozumieć ten wymóg?

Odpowiedź:
Tak, zamawiający wymaga .

Pytanie nr 5

Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada rzutu pomieszczeń
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Pytanie nr 6

Na którym piętrze znajdują się klimatyzowane pomieszczenia?

Odpowiedź:
Parter 1szt, 1 piętro 3szt, 2 piętro 2szt, 3 piętro 2szt, 4 piętro 4szt, 5 piętro 2szt.

Pytanie nr 7
Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z 14 klimatyzatorów?

Odpowiedź: Skropliny należy odprowadzić na zewnątrz budynku .

Pytanie nr 8 

Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki
skroplin dla każdego z 14 klimatyzatorów?

Odpowiedź:W zależności od lokalizacji urządzenia.

Pytanie nr 9

Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu  czy na
elewacji? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny
 z czego jest wykonany  na jakiej znajduje się wysokości oraz ile
kondygnacji ma budynek.

Odpowiedź:
W zależności od lokalizacji urządzenia. Dach jest płaski, wykonany – stropodach styropian 20cm i papa,
wysokość budynku ok 20m, 6 kondygnacji.

Pytanie nr 10
 Ile razy w roku należy wykonywać przeglądy?

Odpowiedź: Zgodnie z umową.

Pytanie nr 11

Skąd zasilane będą klimatyzatory  z rozdzielni elektrycznej czy z
gniazdka elektrycznego? Proszę podać odległość źródła zasilania od każdego z
14 pomieszczeń.

Odpowiedź:  Klimatyzatory będą zasilane z gniazd  elektrycznych

Pytanie nr 12

Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z
14  klimatyzatorów

Odpowiedź: Orientacyjnie 5-10 m.

Pytanie nr 13
Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin
dla każdego z 14  klimatyzatorów
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Odpowiedź: W zależności od lokalizacji urządzenia.

Pytanie nr 14

Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego
z 14  klimatyzatorów (relacji źródło zasilania   -  jednostka zewnętrzna).

Odpowiedź: W zależności od lokalizacji urządzenia

Pytanie nr 15

Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy
prowadzić w korytkach czy w bruzdach?

Odpowiedź: W korytkach

Pytanie nr 16
Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić
podtynkowo czy natynkowo w korytkach?

Odpowiedź: Natynkowo w korytkach.  

Pytanie nr 17
 Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych
pomieszczeniach?

Odpowiedź:
W zależności od pomieszczenia ściany: cegła, belit, płyty betonowe. Sufit – płyty betonowe.

Pytanie nr 18

Należy zamontować jednostki wewnętrzne ścienne?

Odpowiedź: Tak, należy zamontować

Pytanie nr 19

Czy klimatyzatory mają być  typu Split?

Odpowiedź: Tak, klimatyzatory mają być typu Split.

                                               

                   

                                                                                  Z poważaniem
                                                                                          DYREKTOR

                                                                                              Samodzielnego Publicznego
                                                                                            Zakładu Opieki Zdrowotnej

                                                                                       w Lubartowie
                                                                                          MGR MIROSŁAW MAKAREWICZ      
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