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Nr postępowania PN 3/2018
Zapytanie wraz z odpowiedziami
„Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w pokojach hotelowych Hotelu Maraton przy ul. Sportowej 6
w Szamotułach”
Zgodnie z art. 38 Ustawy PZP Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane pytanie.
Pytanie:
W dodatku A do SIWZ w punkcie II, podpunkcie 1 podano informację o zastosowaniu układu multiSPLIT.
Niestety ze względu na proponowaną przez Państwa lokalizację agregatów na ścianie pomiędzy osiami: A-B, 5-6
występuje brak możliwości zastosowania danego układu. Przyczyną tego jest zbyt duża odległość między
jednostką zewnętrzną a najbardziej odległą jednostką wewnętrzną. Maksymalna długość orurowania wynosi
20/25m.
Stąd mamy 2 propozycje zastąpienia systemu multiSPLIT:
1. Zastosowanie systemu mini VRF - cały układ obsługiwać będą 3 agregaty, zlokalizowane na proponowanej
przez Państwa ścianie.
Poglądowej zdjęcie jednego agregatu
2. Zastosowanie systemu VRF - cały układ obsługiwać będzie 1 agregat, z tym że wymaga on posadowienia na
powierzchni.
Poglądowej zdjęcie agregatu
Bardzo proszę o odpowiedź, czy system multiSPLIT jest jedynym i ostatecznym rozwiązaniem instalacji
klimatyzacja w pokojach hotelowych Hotelu Maraton.
ODPOWIEDŹ:
Na potrzeby postępowania przetargowego „Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w pokojach
hotelowych Hotelu Maraton przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach”, Zamawiający wystąpił z prośbą o
przygotowanie niezależnej opinii przez Centrum Działalności Inżynierskiej „inSIMP” Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Poznaniu Sp. k.
Z opinii jasno wyniki, iż system multiSPLIT jest jak najbardziej możliwy do zastosowania.
Obecnie w Hotelu Maraton działa już ten system na piętrze I jak i II.
Zatem Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość zastosowania innego rozwiązania.
W związku z powyższym Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.
Z poważaniem
Prezes Zarządu Spółki
Renata Ogórkiewicz
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