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    PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT NA  
„DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM KOTŁÓW WARZELNYCH GAZOWYCH (2 SZT.)  

I KLIMATYZATORÓW (3 SZT.)” O ZNAKU DAB-230-01/21 
 
 

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści konkursu ofert na 

dostawę wraz z montażem kotłów warzelnych gazowych (2 szt.) i klimatyzatorów (3 szt.):  

 
 

Pytanie nr 1 (dot. części nr 2) 

„Czy w cenie oferty należy ująć koszt przeglądów okresowych? Jeśli tak, ile razy w roku należy je 

wykonywać?” 

 
Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie nr 2 (dot. części nr 2) 

„W załączniku nr 2 do ogłoszenia pozycja 3 mowa jest o klimatyzatorze kasetonowym 6kW,  

a następnie pisze typ urządzenia ścienne oraz nadmuch powietrza dwukierunkowy. Proszę  

o wyjaśnienie rozbieżności.” 

 
Odpowiedź: 

W pozycji nr 3 chodzi o urządzenie ścienne. 

 

Pytanie nr 3 (dot. części nr 2) 

„Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń?” 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający w dokumentacji na stronie dot. przedmiotowego konkursu doda rzuty z pomieszczeń. 

 

Pytanie nr 4 (dot. części nr 2) 

„Na którym piętrze znajdują się klimatyzowane pomieszczenia?” 

 
Odpowiedź: 

Pomieszczenia, gdzie będą montowane przedmiotowe klimatyzatory znajdują się na parterze. 

 

Pytanie nr 5 (dot. części nr 2) 

„Czy skropliny na zewnątrz pomieszczenia można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zastosować  

pompki skroplin?” 
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Odpowiedź: 

Skropliny na zewnątrz pomieszczenia można odprowadzić grawitacyjnie. 

 

Pytanie nr 6 (dot. części nr 2) 

„W załączniku nr 2 do ogłoszenia jest informacja, że jednostkę zewnętrzną należy zamontować na 

zewnątrz. Proszę podać precyzyjnie gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na 

elewacji, bo oba miejsca są na zewnątrz budynku. Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach 

płaski czy skośny , z czego jest wykonany  na jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę 

kondygnacji budynku, czy jest możliwość wejścia na dach przez właz dachowy i jakie są jego 

wymiar?” 

 
Odpowiedź: 

Jednostki zewnętrzne należy zamontować na elewacji. 

 

Pytanie nr 7 (dot. części nr 2) 

„Proszę podać długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 3 klimatyzatorów.” 

 
Odpowiedź: 

Długość instalacji odprowadzenia skroplin dot. klimatyzatora nr 1 – 7 metrów. 

Długość instalacji odprowadzenia skroplin dot. klimatyzatora nr 2 – 6 metrów. 

Długość instalacji odprowadzenia skroplin dot. klimatyzatora nr 3 – 3 metry. 

 

Pytanie nr 8 (dot. części nr 2) 

„Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego  ? Proszę 

podać odległość źródła zasilania od każdego z 3 pomieszczeń.” 

 
Odpowiedź: 

Wszystkie trzy klimatyzatory będą zasilane z gniazdek elektrycznych.  

Odległość klimatyzatora nr 1 od gniazdka elektrycznego wynosi 5 metrów. Odległość klimatyzatora nr 

2 od gniazdka elektrycznego wynosi 5 metrów. Odległość klimatyzatora nr 3 od gniazdka 

elektrycznego wynosi 5 metrów. 

 

Pytanie nr 9 (dot. części nr 2) 

„Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy  

w bruzdach?” 
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Odpowiedź: 

Instalacje chłodniczą i odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach. 

 

Pytanie nr 10 (dot. części nr 2) 

„Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo  

w korytkach?” 

 
Odpowiedź: 

Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić natynkowo w korytkach. 

 

Pytanie nr 11 (dot. części nr 2) 

„Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?” 

 
Odpowiedź: 

Ściany wykonane są z cegły, a sufit z pustaków Ackermana. 

 

Pytanie nr 12 (dot. części nr 2) 

„Czy w pomieszczeniach jest sufit podwieszany? Jeśli tak z jakich płyt jest wykonany kasetonowych 

czy G-K?” 

 
Odpowiedź: 

W pomieszczeniach nie ma sufitu podwieszanego. 

 

Pytanie nr 13 (dot. części nr 2) 

„Na jakim poziomie znajdują się pomieszczenia, w których maja być montowane urządzenia?” 

 
Odpowiedź: 

Pomieszczenia, gdzie będą montowane przedmiotowe klimatyzatory znajdują się na parterze. 

 

Pytanie nr 14 (dot. części nr 2) 

„Czy to ma być klimatyzator Split czy Multi.” 

 
Odpowiedź: 

Chodzi o klimatyzatory Split. 

 

Pytanie nr 15 (dot. części nr 2) 

„Gdzie przewidujecie montaż jednostki zewnętrznej?” 
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Odpowiedź: 

Jednostki zewnętrzne (3 szt.) do każdego z klimatyzatorów należy zamontować na zewnątrz każdego 

z pomieszczeń na elewacji. 

 

 


