
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie nr WB.2710.28.2020.RM 

 
   Wrocław, dnia 14 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 3 dla Wykonawców 

I. 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. Ponadto,  Zamawiający ponadto 

zamieszcza zmienioną Specyfikację Rodzajowo Ilościową  Opis Przedmiotu Zamówienia-Zmiana  oraz Schematy 

przedstawiające lokalizację klimatyzatorów w pomieszczeniach na rzutach instalacji wod-kan na poszczególnych 

kondygnacjach, jako uzupełnienie OPZ: Schemat nr 1- Parter- lokalizacja klimatyzatorów; Schemat nr 2 Piętro 1- 

Lokalizacja klimatyzatorów; Schemat nr 3- 2 piętro, część 1- Lokalizacja klimatyzatorów; Schemat nr 4- 2 piętro, część 

2- Lokalizacja klimatyzatorów; Schemat nr 5- 3 piętro-lokalizacja klimatyzatorów. 

 

Pytania od Wykonawcy 8: 

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe 

pytania: 

Pytanie 1: W związku z faktem, że klimatyzatory poszczególnych producentów posiadają różne zestawienia 

parametrów (w porównaniu do urządzeń o parametrach z opisu w większości o korzystniejszych wartościach ale i 

części nieznacznie odbiegającej poniżej opisanych – różnice w częściach setnych poszczególnych wartości) i brak jest 

możliwości bezpośredniego określenia równoważności tych klimatyzatorów prosimy o dopuszczenie urządzeń o 

parametrach  w przedziale +/-10% od parametrów wskazanych określonych w charakterystycznym zestawieniu tylko 

dla jednej marki.   



 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił OPZ zaokrąglając niektóre parametry do pierwszego miejsca po przecinku.  

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie minimalnych wymagań- Specyfikacja Rodzajowo-ilościowa Opis 

Przedmiotu Zamówienia –Zmiana. 

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści urządzenia o parametrach przedstawionych w tabeli ?  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści  jednostek o przytoczonych parametrach, jako niezgodnych z minimalnymi 

wymaganiami Zamawiającego. 

 

I. Działając na podstawie art. 12a ust.1 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert  i przekazuje do 

publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.  

Nowy termin składania ofert: 25.01.2021, do godziny 9:45  

Nowy termin otwarcia ofert: 25.01.2021, godzina 10:00 

Przewodniczący Komisji 

Prof. Dr hab. Ewa Marcinkowska    

 

 
  

 

   

 
  

 

parametr Klimatyzator 2,6 kW Klimatyzator 3,5 kW 

Wydajność, chłodzenie, min./nom./max. (kW) 0,9/2,6/3,4 1,1/3,5/4,2 

Wydajność, grzanie, min./nom./max. (kW) 0,8/2,9/3,4 1,1/3,8/4,2 

Pobór mocy, chłodzenie, min./nom./max. (kW) 0,1/0,73/1,24 0,13/1,21/1,58 

Pobór mocy, grzanie, min./nom./max. (kW) 0,12/0,73/1,20 0,10/1,09/1,68 

Poziom ciśnienia akustycznego jednostki 

wewnętrznej wys./śr./ni./ci. (dB(A)) 
38,5/32/25/21 40,5/34,5/25/22 

Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej [dB] 54 55 


