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      Wykonawcy wszyscy 

 

 

dot. pytanie i odpowiedź do postępowania w trybie zapytania ofertowego na zakupu 

 i montaż klimatyzacji w budynku, w którym mieści się Delegatura Kuratorium 

 Oświaty w Częstochowie ,ul. Jana III Sobieskiego 7. 
 

 

 Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, iż w przedmiotowym 

postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego wpłynęły pytania. 

Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami. 

 

1. Pytanie: 

Czy w niniejszym postępowaniu należy złożyć ofertę na urządzenia w 100% zgodne                      

z przedstawionymi parametrami, czy ewentualnie można określić że wydajność 

chłodzenia i grzania są najistotniejsze/kluczowe? Jeżeli kryterium oceny ofert jest 100% 

cena, to dostosowanie pod potrzeby zamawiającego ofert różnych producentów będzie 

łatwiejsze. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby urządzenia i ich parametry były zgodne z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w przedmiotowym Zapytaniu ofertowym. 

 

2. Pytanie:  

Czy w trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do 

wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych urządzeń? Czy koszt 

wykonywania przeglądów należy uwzględnić w ofercie?  

Odpowiedź:  

W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca nie będzie zobowiązany do 

wykonywania przeglądów technicznych urządzeń.  

 

3. Pytanie:  

W jaki sposób prowadzić instalacje w pomieszczeniach: w systemowych korytach 

instalacyjnych, w przestrzeni sufitu podwieszanego, w bruzdach? Czy                                              

w pomieszczeniach, przez które będą przebiegać instalacje występuje sufit 

podwieszany? Jeśli tak- czy jest to sufit kasetonowy czy pełny z płyty karton-gips? 

Odpowiedź:  

Instalacje w pomieszczeniach należy prowadzić w systemowych korytach 

instalacyjnych. W pomieszczeniach nie ma podwieszanych sufitów. 

4. Pytanie:  

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie zamiast koryt metalowych - systemowych 

koryt PVC w kolorze białym? 

Odpowiedź:  

 Zamawiający wymaga, aby koryta były zgodne z opisem zawartym w Zapytaniu 

 ofertowym. 

 

 

 



 

5. Pytanie:  

Proszę o wskazanie na rzucie III piętra rozdzielni elektrycznej, z której należy doprowadzić zasilanie 

elektryczne do agregatów zewnętrznych. 

Odpowiedź: 

Rozdzielna elektryczna znajduje się przy pomieszczeniach nr 318 oraz 364  (załącznik). 

 

6. Pytanie:  

Czy rozdzielnia elektryczna, z której należy doprowadzić zasilanie elektryczne do agregatów 

zewnętrznych, posiada odpowiedni zapas mocy i miejsce do wpięcia zabezpieczeń? Czy też należy 

przewidzieć dostawę i montaż osobnej podrozdzielni? 

Odpowiedź: 

Rozdzielna elektryczna, z której należy doprowadzić zasilanie elektryczne do agregatów 

zewnętrznych została odpowiednio przygotowana i nie ma konieczności montowania osobnej 

podrozdzielni. 

 

7. Pytanie:  

Czy jest zapewnione wyjście na dach i ewentualnie jakie ma wymiary? Jaki jest preferowany sposób 

dostarczenia jednostek zewnętrznych na dach? 

Odpowiedź: 

Jest zapewnione wejście na dach – klapa włazowa o wymiarach ok. 0,80 x 0,80 m. Zamawiający nie 

ma preferowanego sposobu dostarczenia jednostek zewnętrznych na dach. 

 

8.  Pytanie:  

W umowie jest informacja, że Płatność nastąpi w formie przelewu w terminie do 14 dni,                                  

a w zapytaniu jest informacja, że Zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty prawidłowo 

wystawionej faktury. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zapłata nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty dostarczenia 

faktury. 

 

9. Pytanie:  

Czy w cenie oferty należy ująć przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji? Jeśli tak proszę 

powiedzieć ile razy w roku należy wykonywać przeglądy? 

Odpowiedź: 

W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonywania 

przeglądów okresowych.  

 

10. Pytanie:  

Ile istniejących jednostek zewnętrznych znajdujących się przy szachcie instalacyjnym należy 

odsunąć? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w obiekcie. 

 

11. Pytanie:  

  Z czego wykonany jest sacht instalacyjny, w którym prowadzone będą przewody chłodnicze? 

  Odpowiedź: 
Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w obiekcie. 

 

12. Pytanie:  

W opisie przedmiotu Zamówienia jest następujący zapis „Klimatyzatory czerpią powietrze                              

z pomieszczenia za pomocą kratki czerpnej wyposażonej w filtr powietrza, a następnie po 

ochłodzeniu go do odpowiedniej zadanej temperatury w wymienniku ciepła znajdującego się                                  

w urządzeniu nawiewają je do pomieszczenia przez nawiewniki szczelinowe”.   Taką funkcję 

realizują  klimatyzatory kanałowe, a przedmiotem Zamówienia są klimatyzatory ścienne.  Proszę                    

o wyjaśnienie niezgodności. 

 

 



 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga klimatyzatorów ściennych zgodnych z opisem zawartym w Zapytaniu 

ofertowym. 

 

13. Pytanie:  

Proszę o udostępnienie załącznika nr 1.3 i 1.4 w lepszej jakości, gdyż udostępnione obecnie 

załączniki nr 1.3 i 1.4 są słabo czytelne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada załączników w lepszej jakości. 

 

14. Pytanie:  

Proszę powiedzieć jaki jest dach na którym należy zamontować jednostki zewnętrzne  płaski czy 

skośny, z czego jest wykonany, czy jest możliwość wejścia na dach przez właz dachowy i jakie są 

jego wymiar. 

Odpowiedź: 

Dach budynku jest płaski, istnieje możliwość wejścia włazem dachowym o wymiarach 0,80m                            

x 0,80m. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w obiekcie. 

 

15.  Pytanie:  

Co powinno wchodzić w skład dokumentacji powykonawczej? 

Odpowiedź: 

Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

16. Pytanie: 
Gdzie znajduje się rozdzielnia elektryczna oraz w jakiej jest odległości od każdego z 5 jednostek 

zewnętrznych? 

Odpowiedź: 

Rozdzielnia elektryczna znajduje się przy pomieszczeniach nr 318 oraz 364 (załącznik). W dalszej 

kwestii zalecana wizja lokalna w obiekcie. 

 

17. Pytanie: 
Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w obiekcie. 

 

18. Pytanie: 
Instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w bruzdach? 

Odpowiedź: 

Instalację odprowadzania skroplin należy prowadzić natynkowo. 

 

19.  Pytanie: 

Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo                            

w korytkach? 

Odpowiedź: 

Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić natynkowo. 

 

20. Pytanie: 

  Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach? 

  Odpowiedź: 

  Ściany i sufit są murowane z warstwą tynku. 

 

 

 



 

 

21. Pytanie: 

Czy wszystkie parametry klimatyzatorów  z OPZ muszą być bezwzględnie spełnione w tym również 

wymiary (są parametry nieistotne)?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie parametry klimatyzatorów spełniały wymagania zawarte                     

w Zapytaniu ofertowym. 

 

22. Pytanie: 

Jakie parametry będą brane przy ocenie równoważności oferowanych klimatyzatorów                                          

z wymaganymi parametrami? Proszę o określenie zakresu dopuszczalnych parametrów z podaniem 

minimum i maksimum. Tak szczegółowe określenie parametrów klimatyzatorów w opisie 

przedmiotu zamówienia (nominalnych wydajności chłodzenia, grzania, poboru mocy elektrycznej, 

współczynników SEER i SCOP, wymiarów zewnętrznych i poziomów głośności) wskazuje 

jednoznacznie na konkretny model konkretnego producenta urządzeń, co ogranicza uczciwą 

konkurencję w postępowaniu. Spełnienie wszystkich parametrów jednocześnie przez klimatyzator 

innego producenta jest niemożliwe. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie parametry klimatyzatorów spełniały wymagania zawarte                     

w Zapytaniu ofertowym. 
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