
 

Znak sprawy: AG.I.272.2.27.2019                 Kielce, dn. 10 września 2019 r. 
 

      
Informacja dla Wykonawców nr 2 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w formie Zapytania ofertowego pn.: ”Zakup, dostawa i montaż 

klimatyzatorów do pomieszczeń maszynowni wind”, znak sprawy: AG.I.272.2.27.2019.  

 

Pytanie 1:  

Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń maszynowni wind, w których montowane będą klimatyzatory. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia rzuty pomieszczeń maszynowni wind w formie załączników (Załącznik nr 11, Załącznik 
nr 14). 
 
Pytanie 2:  

Należy zaoferować klimatyzatory typu Split czy multisplit dla każdego z budynków A i B? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dla każdego z budynków należy zaoferować klimatyzatory typu Split. 
 
Pytanie 3: 

Na którym piętrze znajduje się każe z pomieszczeń maszynowni, w których należy zamontować klimatyzację ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że pomieszczenia maszynowni w budynku A znajdują się na IX piętrze, a w budynku C na 
VI piętrze. 
 
Pytanie 4: 

Na którym piętrze znajduje się pomieszczenia 816, 807 , w których znajduje się rozdzielania? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że pomieszczenia 816 i 807 znajdują się na VIII piętrze. 
 
Pytanie 5: 

Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z 4 klimatyzatorów? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że skropliny z 4 klimatyzatorów mają być odprowadzone na dach. 
 
Pytanie 6: 

Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z 4 
klimatyzatorów? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego klimatyzatora. 
 
Pytanie 7: 

Proszę powiedzieć ile razy w roku należy wykonywać przeglądy? 
 
 
 



 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że należy wykonać 2 przeglądy w roku. 
 
Pytanie 8: 

Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 4  klimatyzatorów 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że jednostkę zewnętrzną  każdego z klimatyzatorów należy umieścić  na zewnętrznej 
powierzchni ściany maszynowni. Długość instalacji chłodniczej należy wyliczyć na podstawie załączonych 
załączników nr 8, 9, 10, 11, 12, 14. 
 
Pytanie 9: 

Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin  dla każdego z 4  klimatyzatorów 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że długość odprowadzenia skroplin należy wyliczyć na podstawie załączonych 
załączników nr 8, 9, 10, 11, 12, 14. 
 
Pytanie 10: 

Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w bruzdach? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że instalację chłodniczą i instalację odprowadzania skroplin należy prowadzić w korytkach. 
 
Pytanie 11: 

Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo  
w korytkach? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić natynkowo  
w korytkach. 
 
Pytanie 12: 

Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że informacja z czego są wykonane ściany i sufit znajdują się w załączniku nr 13 i 15. 
 
Pytanie 13: 

Jaki gruby jest strop szybu windowego? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że jest to płyta kanałowa żelbetonowa „Ż” o grubości 24,00 cm. 
 
Pytanie 14: 

Gdzie znajduje się szyb windowy względem pomieszczeń maszynowni ( w jakiej odległości). Proszę  
o udostępnienie rzutu gdzie zaznaczony będzie szyb windowy oraz pomieszczenie maszynowni oraz przekrój 
budynku.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, że maszynownie znajdują się nad szybem windowym (Załącznik nr 8, 9, 10, 11, 12, 14) 
 
Pytanie 15: 

Jak ma się załączać wentylator kanałowy  ręcznie czy automatycznie ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, że wentylator kanałowy ma się załączać automatycznie. 
 
 
 



 
 
Pytanie 16: 

Proszę podać opis działania układu wentylacji szybów windowych. Jak ma się to załączać itd.. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, że układ wentylacyjny szybów windowych powinien załączać się po przekroczeniu zadanej 
temperatury. 
 
Pytanie 17: 

Ile sztuk wentylatorów należy zamontować 4 sztuki ( z jednego pomieszczenia wentylowana będzie jedna winda) 
czy 6 sztuk ( wentylowana będzie każda winda)? ( w dwóch pomieszczeniach są dwie windy,  
w dwóch pomieszczeniach jedna winda).  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, że trzeba zamontować 6 szt. wentylatorów. 
  
Pytanie 18: 

Proszę o udostępnienie schematu wentylacji szybu windowego. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że nie dysponuje schematem wentylacji szybu windowego. 


