Opole, dn. 2015-04-27
AG.272.5.2015.HS

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ ORAZ ZMIANA SIWZ
W dniach 24-27.04.2015r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące
zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy
ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku" – wykonanie instalacji
klimatyzacji:
1. Proszę podać miejsce i wysokość zamontowania agregatu?
2. Jak ma być prowadzona instalacja: w korytkach czy w bruzdach?
3. Ile wynosi odległość między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną w mb?
4. Na których piętrach mieszczą się pomieszczenia, w których mają zostać zamontowane
urządzenia klimatyzacyjne?
5. Czy koszt serwisu również ująć w oferowanej cenie i ile ma być tych serwisów?
6. Co z instalacją elektryczną jak mają zostać podłączone klimatyzatory?
7. Zwracam się z prośbą o przesunięcie składania ofert ponieważ w dokumentacji przetargowej
nie ma zawartych odpowiedzi na w/w pytania istotne do przygotowania dobrze oferty cenowej
na w/w zadanie.
8. Czy zostały określone trasy przebiegu instalacji chłodniczej.
9. Strefy – ogniowe – przejście przez stropy czy podlegają zabezpieczeniu p.poż
10. Czy instalacja chłodnicza prowadzona jest – podtynkowo, w korytkach czy obudowana
płytami G-K?
11. Piony instalacji chłodniczej w jaki sposób obudowane?
12. Zasilanie agregatów zewnętrznych – skąd?
13. Czy przewody do sterowników prowadzone podtynkowo czy w listwach?
14. Instalacja odprowadzenia skroplin w jaki sposób – grawitacyjnie czy pompkami skroplin?
15. Gdzie odprowadzane skropliny?
16. Czy i w jakim zakresie malowanie po przewiertach i przekuciach?
17. Gdzie zlokalizowany będzie sterownik centralny?
18. Zakres robót np. co z inst. odgromową?
na które Zamawiający odpowiada w następujący sposób:
Ad.1
- miejsce i wysokość zamontowania agregatu (jednostek zewnętrznych) zgodnie z dokumentacją
projektową, miejsce dodatkowej jednostki zewnętrznej dla pokoju 3/26, zgodnie z opisem w
załączniku do SIWZ
Ad.2
- instalacje należy prowadzić w korytkach lub w obudowie G-K.
Ad.3
- odległości od jednostek zewnętrznych do wewnętrznych podane są w dokumentacji wykonawczej
instalacji klimatyzacji na rysunkach schematów instalacji - Report_2013-09-13 – 8, 9 i 10.pdf
Ad.4
- pomieszczenia w których mają zostać umieszczone urządzenia klimatyzacyjne zaznaczone są na
rzutach kondygnacji zamieszczonych w dokumentacji wykonawczej.
Ad.5
- w ofercie należy ująć koszty serwisu w okresie gwarancji zgodnie z § 8 wzoru umowy.
Ad.6
- urządzenia klimatyzacyjne należy podłączyć do istniejącej instalacji elektrycznej .
Ad.7
- Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 04.05.2015 r. do godziny 11:30.
Ad.8

- sugerowane trasy przebiegu instalacji chłodniczej są naniesione na rysunkach, możliwa zmiana na
bardziej optymalną w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Ad.9
- zgodnie z wytycznymi bhp i ppoż. określonymi w dokumentacji.
Ad.10
- instalacja prowadzona w korytkach lub obudowana płytami G-K
Ad.11
- piony instalacji chłodniczej prowadzone w korytkach lub obudowane G-K
Ad.12
- urządzenia klimatyzacyjne należy podłączyć do istniejącej instalacji elektrycznej.
Ad.13
- przewody do sterowników prowadzone w korytkach
Ad.14
- należy przyjąć odprowadzenie skroplin przy pomocy pompek skroplin, dopuszcza się odprowadzenie
grawitacyjne w przypadku gdy takie rozwiązanie jest prostsze i bardziej optymalne.
Ad.15
- miejsce odprowadzenia skroplin wg dokumentacji
Ad.16
- malowanie po przewiertach i przekuciach w zakresie maskującym poprzez dobór odpowiedniej
kolorystyki (przywrócenie stanu pierwotnego).
Ad.17
- Sterownik centralny należy zlokalizować w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym na etapie prac.
Ad.18
- na tym etapie nie będzie wykonywana instalacja odgromowa, jeśli urządzenia zewnętrzne posiadają
na wyposażeniu elementy instalacji odgromowej należy je zamontować.
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dn.
04.05.2015r. do godziny 11:30 oraz zmienia zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w następujący sposób:
punkt 8.11 o dotychczasowym brzmieniu:
Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do
Zamawiającego na adres:
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Powiat Opolski
ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole
"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy
efektywności energetycznej budynku" – wykonanie instalacji klimatyzacji
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 29.04.2015 r. godz. 12:30
otrzymuje brzmienie:
Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do
Zamawiającego na adres:
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Powiat Opolski
ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole
"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy
efektywności energetycznej budynku" – wykonanie instalacji klimatyzacji
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 04.05.2015 r. godz. 12:00

Punkt 9 o dotychczasowym brzmieniu:
Miejsce i termin składania ofert.
Oferty winny być złożone w terminie do dnia 29.04.2015 r. do godz. 12:00 w siedzibie
Zamawiającego (kancelaria – pok. nr 4) - Opole, ul 1 Maja 29.
otrzymuje brzmienie:
Miejsce i termin składania ofert.
Oferty winny być złożone w terminie do dnia 04.05.2015 r. do godz. 11:30 w siedzibie
Zamawiającego (kancelaria – pok. nr 4) - Opole, ul 1 Maja 29.
Punkt 12. o dotychczasowym brzmieniu:
Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.04.2015 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego w budynku biurowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29, Sala Konferencyjna, pok. nr 400 (I piętro
segment B).
otrzymuje brzmienie:
Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.05.2015 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w budynku biurowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29, Sala Konferencyjna, pok. nr 400 (I piętro
segment B).
Punkt 17.5 o dotychczasowym brzmieniu:
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 29.04.2015 r. do godz. 12:00
otrzymuje brzmienie:
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 04.05.2015 r. godz. 11:30

Powyższe wyjaśnienia/odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania.

