
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie nr WB.2710.28.2020.RM 

 
Wrocław, dnia 04 stycznia 2021 roku 

 
Uczestnicy Postępowania  

 
Dotyczy: Dostawa i montaż klimatyzatorów na Wydziale Biotechnologii przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu. 

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 

równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

 Informacja nr 1 dla Wykonawców 

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące 

pytania, na które udziela się odpowiedzi w trybie art. 38 ust.1 i 2 Ustawy PZP. 

Pytania od Wykonawcy 1: 

Pytanie: Czy zamawiający dysponuje odpowiednią nadwyżką mocy przewidzianą do zasilania klimatyzatorów? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie: Jak daleko jest do rozdzielni elektrycznej z której mają być zasilane klimatyzatory, odległość do jednostek 
zewnętrznych ? 

Odpowiedź: Klimatyzatory będą zasilane z różnych miejsc, odległość jest różna zależnie od pomieszczenia w którym 
będzie zlokalizowane urządzenie. 

Pytanie: W treści SIWZ wynika że zamawiający przewiduje zastosowanie jednostek klimatyzacyjnych typu split, Czy 
istnieje tyle wolnej przestrzeni na płaszczyźnie dachu, aby je tam posadowić ? 

Odpowiedź: Tak, nie będzie problemem posadowienie jednostek klimatyzacyjnych na dachu. 

Pytanie: Czy zamawiający bierze pod uwagę inne rozwiązanie niż split , mam na myśli rozwiązanie typu VRF ? 

Odpowiedź: Zamawiający bierze pod uwagę jedynie urządzenia zgodne z SIWZ- Opisem Przedmiotu zamówienia. 

Pytanie: Czy do transportu agregatów na dach budynku wymagana jest praca dźwigu, czy jest możliwość transportu 
ręcznego ? 



 

 

Odpowiedź:    Nie jest wymagana praca dźwigu, ponieważ w budynku działa winda towarowa, którą można wjechać 

na dach. 

Pytania od Wykonawcy 2: 

Pytanie: 1. Kiedy można dokonać oględzin pomieszczeń/wizji lokalnej których dotyczy postępowanie? 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej w budynku w dni robocze w godzinach od 9 

do 13  po uprzednim umówieniu telefonicznym z administratorem obiektu tel. 506 398 629. 

Pytanie 2. Czy istnieje projekt klimatyzacji?  

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektu klimatyzacji. 

Pytanie 3. Czy istnieje projekt odprowadzenia skroplin? 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektu odprowadzania skroplin 

Pytanie 4. Na bazie jakiej marki i modelu urządzeń przygotowano zapytanie? 

Odpowiedź:Opis Przedmiotu Zamówienia przygotowano na podstawie minimalnych oczekiwanych wymaganych przez 

Zamawiającego. 

Pytanie 5. Jakie mogą być różnice od wskazanych parametrów urządzeń? (np +/- 10%) 

Odpowiedź: Zaoferowane urządzenia muszą posiadać minimalne parametry techniczne zgodnie z SIWZ, parametry 

mogą być wyższe, natomiast oferta z urządzeniami o gorszych parametrach niż minimalne zostanie odrzucona.  

Pytania od Wykonawcy 3: 

Pytanie: 1. Zasilanie klimatyzatorów należy wykonać z gniazdek elektrycznych czy z rozdzielnic, jeśli z rozdzielnic 

proszę o informacje, gdzie znajdują się rozdzielnice elektryczne oraz czy na korytarzu są sufity podwieszane. 

Odpowiedź: Na korytarzu są sufity podwieszone, na każdym piętrze są 3 rozdzielnice elektryczne. W uzasadnionych 

wypadkach jest możliwość wykorzystania gniazdek elektrycznych. 

Pytanie 2. Zamawiający wymaga montaż skraplaczy (jednostek zewnętrznych na dachu). Jak ma być prowadzona 

instalacja freonowa na dach? Kominami wentylacyjnymi / szachtami czy też trzeba wykonać przebicia / przejścia przez 

stropy ? 

Odpowiedź: Zależnie od lokalizacji urządzeń. W niektórych przypadkach jest możliwość wykorzystania szachtów 

instalacyjnych, w pozostałych konieczne jest wykonanie przejść przez stropy i stropodach. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Prof. Dr hab. Ewa Marcinkowska    

 

 
  

 

   

 
  

 


