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Rzeszów 2020-08-17

WYJAŚNIENIA
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:
WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RZESZOWIE
PRZY AL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 7
Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
poz. 1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na: wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie
przy al. Batalionów Chłopskich 7,
Pytanie 1 :
Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w formacie „dwg’
Odpowiedź do pytania 1:
Zamawiający zamieścił przedmiar robót na stronie internetowej rzeszow.praca.gov.pl w formacie,
który posiada. Nie ma możliwości udostępnienia w formacie „dwg”.
Pytanie 2 :
W opisie technicznym podane są parametry urządzeń klimatyzacyjnych, które mają być nie gorsze
od zaprojektowanych, natomiast później w opisie jest mowa, że należy brać pod uwagę klasę energetyczną,
wydajność chłodniczą, wymiary. Proszę o wyjaśnienie niezgodności. Proszę podać, które parametry będą
brane pod uwagę przy ocenie równoważności.
Odpowiedź do pytania 2:
Przy ocenie równoważności będą brane pod uwagę wszystkie parametry zawarte w opisie
technicznym oraz w rysunkach.
Pytanie 3 :
Czy dopuszcza się zaoferowanie sterownika centralnego, który nie ma menu w języku polskim?
Odpowiedź do pytania 3:
Nie.
Pytanie 4 :
Co powinno wchodzić w skład dokumentacji powykonawczej ?
Odpowiedź do pytania 4:
Dokumenty przedstawione przy odbiorze końcowym zostały wymienione w szczegółowej
specyfikacji technicznej pkt. 8.3 Odbiór ostateczny.
Pytanie 5 :
Z czego wykonana jest powierzchnia na której należy zamontować konstrukcję wsporczą pod
jednostki zewnętrzne?
Odpowiedź do pytania 5:
Powierzchnię na której należy zamontować konstrukcję wsporczą pod jednostki zewnętrzne
z profili stalowych ocynkowanych systemowych dedykowanych do posadowienia takich jednostek .
wykonuje Wykonawca zgodnie z opisem zawartym w szczegółowej specyfikacji technicznej pkt.5.2.3
Montaż jednostek zewnętrznych. Obecnie jest trawnik.
Pytanie 6 :
Z jakich płyt wykonany jest sufit podwieszany na parterze kasetonowych czy G-K?
Odpowiedź do pytania 6:
Sufit podwieszany na parterze wykonany jest z płyt kasetonowych.
Pytanie 7 :
Z czego wykonane są sufity pomieszczeń na I piętrze?
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Odpowiedź do pytania 7:
Sufity na I piętrze są betonowe.
Pytanie 8 :
Czy Zamawiający dopuszcza grawitacyjne odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych. Po
wstępnej analizie dokumentacji wynika ze będzie taka możliwość. Należy wtedy przewody skroplinowe
prowadzić w listwach PCV (poziom parteru i piętra) na ścianach pomieszczenia a nie w suficie
podwieszonym.
Wedle ogólnie przyjętych zasad pompek skroplin należy unikać jeżeli są takie możliwości. Urządzenia te
czasami mogą się zawiesić. Dojdzie wtedy do zalania pomieszczenia.
Odpowiedź do pytania 8:
Projekt przewiduje odprowadzenie skroplin za pomocą pompek. Należy przyjąć takie rozwiązanie.
Pytanie 9 :
Proszę o szczegóły posadowienia agregatów zewnętrznych i powierzchni utwardzonej.
W dokumentacji jest brak rysunków i szczegółów rozwiązania technicznego (odległości, głębokości
posadowienia, wymaganych warstw pod urządzenie, inne) . Przypominamy że na „rys 1” konstrukcja
wsporcza jest posadowiona blisko sieci uzbrojenia podziemnego. Czy konstrukcja nie będzie kolidować
z uzbrojeniem.
Odpowiedź do pytania 9:
Konstrukcja wsporcza pod jednostki zewnętrzne z profili stalowych ocynkowanych systemowych
dedykowanych do posadowienia takich jednostek. Konstrukcja usytuowana na projektowanym
utwardzeniu kostką, nad istniejącymi sieciami.
Pytanie 10 :
Czy zamawiający dopuszcza inną formę posadowienia agregatów zewnętrznych niż w projekcie
zachowując stabilność konstrukcji ?
Odpowiedź do pytania 10:
Dopuszcza inne rozwiązania jeśli konstrukcja będzie wykonana z profili stalowych ocynkowanych.
Powyższe wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostaną
niezwłocznie doręczone Wykonawcom, którzy nabyli specyfikacje istotnych warunków zamówienia i będą
stanowić jej integralna część.
Z up. Dyrektora
mgr Grażyna Żuchowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
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