
 

 

 

 

 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie 

 instalacji chłodzenia trzech pomieszczeń OIK w Kobylnicy. 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:    Data:  

ZP.272.00057.2015    23.10.2015 r. 

l.dz.: ZP.KW-00328/15    

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA: 

1. Zamawiający wymaga 60 miesięcznej gwarancji na zamontowane klimatyzatory, producenci urządzeń 

wymagają wykonywania przeglądów urządzeń w okresie gwarancji. Czy Zamawiający przewiduje 

podpisanie umowy serwisowej na przeglądy gwarancyjne czy też koszty przeglądów należy uwzględnić 

w ofercie? 

2. Proszę o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza możliwość odprowadzenia kondensatu od jednostek 

wewnętrznych na zewnątrz budynku? 

3. Proszę o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamontowania agregatu na daszku 

betonowym bezpośrednio pod oknami przy pomieszczeniu biurowym na I piętrze? 

4. W celu prawidłowego doboru mocy chłodniczej proszę o podanie mocy elektrycznej zainstalowanych 

urządzeń w pomieszczeniu serwera. 

5. Proszę o wskazanie rozdzielnicy z której będzie możliwe poprowadzenie zasilania do klimatyzatorów  

– czy będzie to jedna rozdzielnica dla trzech urządzeń czy też dwie rozdzielnice na poszczególnych 

kondygnacjach? 

6. Proszę o odpowiedź czy Zamawiający przewiduje możliwość zamontowania skraplacza dla urządzenia 

obsługującego serwerownię na elewacji ściany frontowej? 

7. W opracowaniu „Program Funkcjonalno-Użytkowy” Zamawiający określił, że jednostkę zewnętrzną 

projektowanej klimatyzacji należy umieścić na dachu budynku. Czy powyższe oznacza, że Zamawiający 

przewiduje montaż jednej jednostki zewnętrznej oraz trzech jednostek wewnętrznych? 

8. Rozwiązaniem opierającym się na układzie trzech jednostek wewnętrznych oraz jednej zewnętrznej 

może być system Multisplit lub VRF. Należy wziąć pod uwagę, że np. przy zastosowaniu 

standardowego systemu Multisplit jednostki wewnętrzne klimatyzatora mogą pracować jednocześnie 

w tym samym trybie – wszystkie na chłodzeniu lub wszystkie na grzaniu. Jak w powyższej sytuacji 

Zamawiający przewiduje chłodzenie pomieszczenia magazynowego z serwerem w okresie zimowym? 

Czy Zamawiający zakłada że: 

a) Klimatyzatory w okresie zimowym w pomieszczeniach biurowych będą wyłączone, pracować 

będzie jedynie jednostka wewnętrzna pomieszczenia magazynu P/8? 

b) Jednostki wewnętrzne klimatyzatora będą zabezpieczone blokadą, która uniemożliwi 

uruchomienie ich w trybie grzania (np. poprzez zastosowanie sterownika ściennego)?  

9. Czy wobec powyższego Zamawiający dopuszcza zastosowanie jeszcze jednej jednostki zewnętrznej  

– czyli zastosowanie jednego klimatyzatora typu Split (1 jednostka zewnętrzna i 1 wewnętrzna  

do pomieszczenia P/8) i jednego składającego się z 2-óch jednostek wewnętrznych i jednej zewnętrznej 

do Pomieszczeń IP/4 oraz IP/3? 

ODPOWIEDZI: 

1. Przedmiot zamówienia nie obejmuje świadczenia usług serwisowych dlatego też kosztów przeglądów 

nie należy uwzględniać w ofercie. Zamawiający w ramach postępowania oczekuje jedynie by 

Wykonawca zamontował urządzenia objęte gwarancją producenta. Umowa serwisowa na przeglądy 

gwarancyjne zostanie zawarta przez Użytkownika, po wykonaniu zadania. 



Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy zmienia zapis Rozdziału  

II ust. 3 pkt 3), który otrzymuje brzmienie: „zaoferował gwarancje producenta na zamontowane 

urządzenia i materiały”. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości odprowadzenia kondensatu od jednostek wewnętrznych  

na zewnątrz budynku. Należy go odprowadzić do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej znajdującej 

się w sąsiadujących pomieszczeniach. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zamontowania agregatu na daszku betonowym bezpośrednio pod 

oknami przy pomieszczeniu biurowym na I piętrze. 

4. Należy przyjąć moc strat od urządzeń elektrycznych znajdujących się w pomieszczeniu serwerowni  

ca 1500 W. 

5. Będzie to jedna rozdzielnica R1 znajdująca się na I-szym piętrze. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zamontowania skraplacza dla urządzenia obsługującego 

serwerownię na elewacji ściany frontowej. 

7. Zamawiający przewiduje montaż jednej jednostki zewnętrznej oraz trzech jednostek  wewnętrznych. 

8. Zamawiający przewiduje, że w okresie zimowym klimatyzatory w pomieszczeniach biurowych będą 

wyłączone. Pracować będzie jedynie jednostka wewnętrzna pomieszczenia magazynu P/8. 

9. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania jeszcze jednej jednostki zewnętrznej.    

 

Ponieważ dokonana w odpowiedzi na pytanie 1 zmiana, prowadzi do zamiany ogłoszenia, w związku 

 z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) w związku z art. 12a ust. 2 cytowanej ustawy 

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu  

w zakresie: 

− terminu składania ofert, który wyznaczony zostaje na 29.10.2015 r. do godz. 11:00.; 

− terminu otwarcia ofert, który wyznaczony zostaje na 29.10.2015 r. o godz. 11:15;  

− wniesienia wadium – wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania 

ofert, tj. do dnia 29.10.2015 r., do godz. 11:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 


