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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) 

„Gdzie mają być umieszczone jednostki zewnętrzne? Na jakiej wysokości?” 

 
Odpowiedź: 

Z związku z montażem klimatyzatorów w pomieszczeniach znajdujących się na parterze, jednostki 

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

z pomieszczeń na elewacji na wysokości standardowej. 

 

Pytanie nr 2 (dot. części nr 2) 

„Jakiej mocy mają być urządzenia bądź do jak dużych pomieszczeń mają być dobrane.” 

 
Odpowiedź: 

Klimatyzator nr 1 ma mieć moc min. 13 kW. Klimatyzator nr 2 ma mieć moc min. 8 kW, natomiast 

klimatyzator nr 3 ma mieć moc min. 6 kW. 

 

Pytanie nr 3 (dot. części nr 2) 

„Czy jednostki wewnętrzne mają być ścienne?” 

 
Odpowiedź: 

Klimatyzator nr 3 ma być ścienny, natomiast klimatyzatory nr 1 i nr 2 mają być kasetonowe. 

 

Pytanie nr 4 (dot. części nr 2) 

„Jaka jest odległość jednostek wewnętrznych od zewnętrznych?” 

 
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. Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić 

natynkowo w korytkach. 

Długość instalacji odprowadzenia skroplin dot. klimatyzatora nr 1 – 7 metrów. 
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Długość instalacji odprowadzenia skroplin dot. klimatyzatora nr 2 – 6 metrów. 

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

Ponadto w dokumentacji na stronie Zamawiającego dot. przedmiotowego konkursu dodano rzuty 

pomieszczeń. 

 

Pytanie nr 5 (dot. części nr 2) 

„Czy będą potrzebne pompki skroplin?” 

 
Odpowiedź: 

Nie. Skropliny na zewnątrz pomieszczenia można odprowadzić grawitacyjnie. 

 
Pytanie nr 6 (dot. części nr 2) 

„Proszę o informację na temat klimatyzatora 13 KW jeśli chodzi o zasilanie takich klimatyzatorów to 

jednostka wewnętrzna jest zasilana 220V ale jednostka zewnętrzna 380V czy jest dopuszczalne 

zastosowanie takiego zasilania gdyż  nie spotkałem się na rynku z innymi klimatyzatorami chyba że 

jest mają Państwo w ofercie odpowiedniego producenta to proszę o informację?” 

 
Odpowiedź: 

W przypadku klimatyzatora nr 1 istotnie jednostka zewnętrzna powinna być zasilana 380V. 

 


