
Łowicz, dnia 03.12.2020 r.  

 

 

IZP.272.7.2020 

Do Wykonawców 

biorących udział w postępowaniu 

 

 

Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Roboty 

budowlane związane z dostawą i montażem klimatyzatorów oraz wykonanie instalacji elektrycznej 

służącej ich zasilaniu w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu w ramach zadania 

inwestycyjnego „Budowa instalacji wentylacji w budynku siedziby Starostwa Powiatowego  

w Łowiczu" 

 

 

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniem 

do treści SIWZ zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

 

Pytanie 1.  

Zaprojektowane urządzenia klimatyzacyjne marki Fujitsu nie spełniają parametrów podanych opisie 
technicznym projektu wykonawczego branży sanitarnej. W związku z tym proszę o zmianę parametrów 
zgodnie z poniższym tak aby spełniały je zaprojektowane urządzenia marki Fujitsu oraz przynajmniej 
dwóch producentów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.   
Typ 
jednostki 
wewnętrznej  

Nominalna 
wydajność 
jednostki 
wewnętrznej 
chłodzenie / 
grzanie  

Poziom 
dźwięku na 
najniższym 
biegu 
wentylatora  

Ilość 
biegów  

Poziom 
dźwięku na 
najwyższym 
biegu 
wentylatora  

Pobór 
mocy [W]  

Wymiary 
(Wys xSzer 
xGł)  

ścienna  2,2/2,8 kW  22 dB  6  35 dB  19 262×840×206  
ścienna  2,8/3,2 kW  22dB  6  43 dB  34  262×840×206  
ścienna  4,0/4,5 kW  24 dB  6  44 dB  36  268×840×203  
kasetonowe  7,1/8,0 kW  28 dB  6  35 dB  25  288x840x840  
Kasetonowe  5,6/6,3 kW  27 dB  6  41 dB  36  245x570x570  

 

Odpowiedź  

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 2.  

Proszę o udostępnienie aktualnego projektu elektrycznego, ponieważ w udostępnionym  projekcie 
elektrycznym dostępnym na stronie Zamawiającego ujęte jest zasilanie dwóch układów multisplit. 
Natomiast przedmiotem Zamówienia jest układ VRF, który z porównaniu z układem multisplit będzie 
miał inny przewód zasilający agregatu, inne zabezpieczenie, większą potrzebną moc przyłączeniową 
itd.  Proszę o wyjaśnienie.  
Odpowiedź  

Zamawiający uzupełnia dokumentację techniczną o schemat instalacji. 

W związku z powyższą zmianą Załącznik Nr 6 - Dokumentacja projektowa zastępuje się Załącznik  

Nr 6A - Dokumentacja projektowa. 

 

II. Treść udzielonej przez zamawiającego odpowiedzi stanowi integralną część dokumentacji 

przetargowej, którą należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

III. Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 

                                                                                                 WICESTAROSTA ŁOWICKI  

                                                                                                                  /.../ 

                                                                                                        Piotr Malczyk 


