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Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na: 

Zakup i montaż klimatyzatorów w węzłach sieci OST 112 z wymianą istniejących
klimatyzatorów w kilku lokalizacjach w Jednostkach Policji woj. śląskiego

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach  na  podstawie  art.38  ust.4  ustawy  Pzp
informuje, że do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1  Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ wymaga klimatyzatorów przysufitowych.  Czy 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klimatyzatorów ściennych dla zadania nr 1?
Odpowiedź 1  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klimatyzatorów ściennych dla zadania nr 1 
pod warunkiem, że będzie techniczna możliwość ich montażu, co Wykonawca może ustalić w 
trakcie wizji lokalnej dla zapropowanego modelu klimatyzatora.

Pytanie 2  Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ wymaga głośności pracy jednostki 
wewnętrznej do 48dB.  Na którym biegu jednostka wewnętrzna ma mieć głośność pracy do 48dB?
Odpowiedź 2 Zamawiający prostuje wymóg zapisany  w załączniku nr 3 do SIWZ: dopuszcza się 
maksymalną głośności pracy jednostki wewnętrznej do 54 dB przy maksymalnej wydajności 
chłodniczej klimatyzatora. 

Pytanie 3  Czy dopuszcza się zaoferowanie sterownika pracy naprzemiennej innego producenta 
niż Ralph Electronic ?
Odpowiedź 3  Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie sterownika pracy naprzemiennej innego 
producenta  pod warunkiem, że zaoferowany sterownik będzie cechował się tymi samymi 
funkcjami sterowania klimatyzatorami, co sterownik pracy naprzemiennej opisany w zał. nr 3 do 
SIWZ OPZ

Pytanie 4  Czy zaoferowany przez Zamawiającego sterownik pracy naprzemiennej musi  taką 
funkcjonalność, wyposażenie oraz parametry podane w załączniku nr 3 do SIWZ?
Odpowiedź 4 Zaoferowany przez Zamawiającego sterownik pracy naprzemiennej powinien 
cechować się funkcjonalnością i parametrami, jak podane  podane w załączniku nr 3 do SIWZ 
OPZ
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Pytanie 5 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klimatyzatorów innego producenta niż 
podanych przez Zamawiającego w pkt. 11  załącznika nr 3 do SIWZ?

Odpowiedź 5 Zamawiający dopuszcza innych producentów klimatyzatorów pod waurnkiem, że 
będą spełniać wymagania jak podane w załączniku nr 3 do SIWZ OPZ

Pytanie 6 Zamawiający podał przykładowych producentów klimatyzatorów spełniających 
wymagania Zamawiającego. Wymagania Zamawiającego nie spełniają producenci 
klimatyzatorów : Fujitsu, Chigo, Sinclair . Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowiedź 6  Z wiedzy Zamawiającego wynika, że wymagania Zamawiającego spełniają wszystkie 
klimatyzatory jak podane w załączniku nr 3 do SIWZ OPZ.

Pytanie 7 Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ  podał informację , że jednostki zewnętrznej 
należy zamontować  na dachu budynku (budynki do 4 pięter) lub opcjonalnie na ścianie zewnątrz 
budynku do wysokości maksymalnej 3 m nad poziomem terenu.  Czy dopuszcza się zamontowanie
jednostki zewnętrznej na ścianie na wysokości powyżej 3m od poziomu terenu?
Odpowiedź 7 Zamawiający nie dopuszcza montażu jednostki zewnętrznej na ścianie na wysokości
powyżej 3m od poziomu terenu.

Pytanie 8  Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ  podał informację , że długość instalacji 
chłodniczej należy przyjąć 50m , przewyższenie 12m.  Długość  50m jest to długość jednej rury czy
dwóch rur razem? ( do klimatyzatora idą dwie rury chłodnicze cieczowa i gazowa)
Odpowiedź 8 Długość 50m dotyczy odległości pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną.

Pytanie 9 Czy dla każdego klimatyzatora długość instalacji chłodniczej jest taka sama i należy 
przyjąć 50m? Jeśli nie proszę podać długość instalacji chłodniczej dla każdego z  13 
klimatyzatorów .
Odpowiedź 9 Do wyceny należy przyjąć  odległości pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną 
50m.   Jeśli Wykonawca jest zainteresowany oględzinami miejsca warunków montażu 
klimatyzatorów, Zamawiający zwoła oględziny miejsc montażu.

Pytanie 10 Czy dla każdego klimatyzatora odległość do   rozdzielni  jest taka sama i wynosi   50m? 
Jeśli nie proszę podać długość instalacji elektrycznej  dla każdego z  13 klimatyzatorów .
Odpowiedź 10 Do wyceny należy przyjąć   długość przewodu zasilającego jednostkę wewnętrzną i 
zewnętrzną  50m.   Jeśli Wykonawca jest zainteresowany oględzinami miejsca warunków montażu
klimatyzatorów, Zamawiający zwoła oględziny miejsc montażu.

Pytanie 11 Czy dla każdego klimatyzatora długość instalacji skroplin  jest taka sama i wynosi do 
15m? Jeśli nie proszę podać długość instalacji skroplin  dla każdego z  13 klimatyzatorów.
Pytanie 11 Do wyceny należy przyjąć  łączną długość przewodu do odprowadzania skroplin 15m.   
Jeśli Wykonawca jest zainteresowany oględzinami miejsca warunków montażu klimatyzatorów, 
Zamawiający zwoła oględziny miejsc montażu.

Pytanie 12 Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z 13 klimatyzatorów?
Odpowiedź 12 Skropliny dla każdego z 13 klimatyzatorów należy odprowadzić do kanalizacji.

Pytanie 13   W formularzu cenowym jest informacja, że budynek w KMP Zabrze jest dwupiętrowy. 
Co Zamawiający przez to rozumie , że budynek ma 3 kondygnacje ( parter , Ip , IIp ) czy 2 
kondygnacje ( parter , Ip)?
Odpowiedź 13  Przez budynek 3 kondygnacyjny rozumie się parter, Ip i II p. 

Pytanie 14   Proszę powiedzieć jaki jest dach na którym należy zamontować jednostkę 
zewnętrzną  budynku KMP Zabrze, KMP Chorzów  płaski czy skośny , z czego jest wykonany  na 
jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę pięter budynku, czy jest możliwość wejścia 
na dach przez właz dachowy i jakie są jego wymiar.
Odpowiedź 14  KMP Zabrze, KMP Chorzów - dachy płaskie. Wymiary wyłazów na dach i wynoszą 
0,8x0,8m. KMP Zabrze- dach w konstrukcji drewnianej, KMP Chorzów- dach w konstrukcji 
żelbetonowej. Wysokość połaci dachu: KMP Zabrze- ok 12m nad poziomem terenu, KMP Chorzów-
ok 10m nad poziomem terenu.



Pytanie 15   Czy dla pomieszczenia 13c z Zabrzu, pomieszczenia 3B i 3C w Chorzowie dopuszcza 
się zamontowanie jednostki zewnętrznej na elewacji?
Odpowiedź 15 Dla pomieszczenia 13c  z Zabrzu dopuszcza się montaż jednostki zewnętrznej na 
elewacji,  dla pomieszczenia 3B i 3C w Chorzowie  nie dopuszcza się zamontowanie jednostki 
zewnętrznej na elewacji.

Pytanie 16  W formularzu cenowym jest mowa o załączniku nr 1 do opisu przedmiotu 
zmaówienia.  W udostępnionych dokumentach brak jest załącznika nr 1 do opisu przedmiotu 
Zamówienia.  Proszę o udostępnienie załącznika nr 1 do opisu przedmiotu Zamówienia.
Odpowiedź 16 Zamawiający informuje, że przedmiotowy załącznik to załącznik nr 3 do SIWZ. 
Jedocześnie Zamawiający modyfikuje numer załącznika w treści formularza cenowego- załącznik 
nr 4 do SIWZ

Pytanie 17   W formularzu cenowym jest informacja, że budynek w KMP Katowice  jest 
siedmiopiętrowy . Co Zamawiający przez to rozumie, że budynek ma 7  kondygnacji ( parter , Ip - 
VIp ) czy 8  kondygnacji ( parter , Ip - VIIp)?
Odpowiedź 17 Definicję "piętro" i "kondygnację" definiuje  ustawa Prawo budowlane i przepisy 
wykonawcze do ustawy. Przez budynek siedmiopiętrowy rozumie się parter+ 7 pięter, czyli 8 
kondygnacji.

Pytanie 18 Proszę powiedzieć jaki jest dach na którym należy zamontować jednostkę zewnętrzną  
budynku KWP – 7 piętrowy , KWP – 22  piętra   płaski czy skośny , z czego jest wykonany  na jakiej 
znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę pięter budynku, czy jest możliwość wejścia na 
dach przez właz dachowy i jakie są jego wymiar.
Odpowidź 18 Budynek 7 piętrowy i 22 piętrowy to dwa różne budynki. Na każdym dach płaski. 
Wymiary wyłazów na dach wynoszą 2m x 1m

Pytanie 19  Proszę powiedzieć z czego wykonany jest grunt na którym należy zamontować 
jednostkę zewnętrzną dla pomieszczenia UPS ?
Odpowiedź 19 Do głębokości ok. 1 m grunt spoisty.

Pytanie 20   Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń , w których montowane będą 
klimatyzatory.
Odpowiedź 20. Wg wiedzy Zamawiającego udostępniona dokumentacja do postępowania jest 
wystarczająca do złożenia i wyceny oferty.

Pytanie 21 Czy dla zadania nr 2  dopuszcza się zamontowanie jednostki zewnętrznej na elewacji?
Odpowiedź 21 dla zadania nr 2  dopuszcza się zamontowanie jednostki zewnętrznej na elewacji, 
pod warunkiem, że wysokośc montażu nad terenem nie przekroczy 3 m, a wysokość 
przewyższenia nie przekroczy wartości dopuszczonej przez producenta klimatyzatora.

Pytanie 22 Cz dla zadania nr 1 można zaoferować klimatyzatory innego producenta niż dla 
zadania nr 2?
Odpowiedź 22  dla zadania nr 1 można zaoferować klimatyzatory innego producenta niż dla 
zadania nr 2, pod warunkiem, że zaproponowane klimatyzatory spełniać będą warunki opisane w 
zał. nr 3 do SIWZ OPZ

Pytanie 23   Skąd zasilane będą klimatyzatory  z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka 
elektrycznego ? Proszę podać odległość źródła zasilania od każdego z    pomieszczeń 
Odpowiedź 23 Klimatyzatory zasilane będą w energię elektryczną z piętrowych tablic 
rozdzielczych. Do wyceny należy przyjąć   długość przewodu zasilającego  jednostkę wewnętrzną i 
zewnętrzną do 50m.   Jeśli Wykonawca jest zainteresowany oględzinami miejsca warunków 
montażu klimatyzatorów, Zamawiający zwoła oględziny miejsc montażu.

Pytanie 24 Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?
Odpowiedź 24 W klimatyzowanych pomieszczeniach ściany wykonane są z konstrukcji nośnej + 
tynk + farba malarska.  Stropy są bez podwieszanych sufitów

Pytanie 25 Jak należy prowadzić instalację w pionie ? Należy robić przewierty czy można 
wykorzystać wolne sachty lub kanały?



Odpowiedź 25 Należy zaplanować wykonanie przewiertów przez stropy i ściany. 

Pytanie 26 Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z   
klimatyzatorów
Odpowiedź 26 Do wyceny należy przyjąć odległości pomiędzy jednostką wewnętrzną i 
zewnętrzną 50m.   

Pytanie 27  Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin  dla każdego z   
klimatyzatorów
Odpowiedź 27 Do wyceny należy przyjąć  łączną długość przewodu do odprowadzania skroplin 
15m.   Jeśli Wykonawca jest zainteresowany oględzinami miejsca warunków montażu 
klimatyzatorów, Zamawiający zwoła oględziny miejsc montażu.

Pytanie 28 Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z   
klimatyzatorów (relacji źródło zasilania   - jednostka  wewnętrzna i relacji źródło zasilania   -  
jednostka zewnętrzna).
Odpowiedź 28 Do wyceny należy przyjąć  łączną długość przewodów zasilających jednostkę 
wewnętrzną do 50 m i jednostkę zewnętrzną 50 m.   Jeśli Wykonawca jest zainteresowany 
oględzinami miejsca warunków montażu klimatyzatorów, Zamawiający zwoła oględziny miejsc 
montażu.

Zamawiający informuje, że ulegają modyfikacji (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) :
- załacznik nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy
- załacznik nr 3 do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia
- załacznik nr 2 do SIWZ- wzór umowy
- załącznik nr 4 do SIWZ- formularz cenowy dla zadania nr 1 i nr 2

Ponadto ulegają zmianie następujące terminy:
- składania ofert z 02.12.2019 g:9:00 na 03.12.2019 g.9:00
- otwarcia ofert z 02.12.2019 g:9:30 na 03.12.2019 g.9:30
- wniesienia wadium z 02.12.2019 g:9:00 na 03.12.2019 g.9:00

wyk. w 1 egz. A.N
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego


