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ODPOWIED2,
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanow 'Panstwo,

Uprzejmie formujemy, iz do zamawiaiqcego wplyngla prosba o wyjasnienie zapisu
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wie:nia, w postgpowaniu prowadzon;im na podstawie
przepis6w z dnia29 styczrua 2004 roku prawo zan6wienpublicznych (tj. Dz.IJ. z
2078 r. poz. 1986 zp62n. zm) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

montaLklimatyzator6w w Prrychodni przy ul. Mazurskiej 1 w Siedlcach,

TreSi wspo proSby jest nastgpuj4ca :

Cry iajqcy dopuszcza rnozliwos6 zastosowania vtzqdzefi o parametrach jak w
zalqczony zestawieniu?

Stanowisko wyj asnieni a) zamawiaj 4ce go w prze dmiotowej kwestii j est nastgpuj 4ce :

TAK,Zam iajqcy dopuszcza ww. urz4dzenia

Informuj ,2e zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

2018 r poz. 1986 z po2n. zm.), stanowisko

wykonawc6w, kt6rym przekazano S IWZ.

Prawo ieri Publicznych (tj. Dz. IJ. z

Zamawiaj zostalo rozeslane do wszystkich

Zamawiajqcy

STARS- Anna Jastzebska

A



Zalqcznik

Klimatyzator zewnqtrzny - 2 szt.

Producent

Model:
Kra.i

Rok prod

wyrn urzqdzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 20j.9 r.

Klimatyzator zewnetrzny - 1 szt,

Producent:
Model:
Kraj poch

Rok produ

wymogqne nie fabrycznie nowe, rok produkcji 201_9 r,

Parametr/warunek Wymagalno66
tak/nie

fazy,4OO V,50 Hz :! fazy, 380-415 V 50 Hz

powietrza min, 8400 m3lh

- chlodzenie min, 22 kW
- grzanie - min. 25 kW

- chlodzenie - 28 kW
- grzanie - 31,5 kW

Snienia akustycznego - chlodzenie - 52 dB (A)
- grzanie _ 54 dB (A)

--chtodzenie - 60 dB (A)
- grzanie - 60 dB (A)

peratury pracy - chlodzenie- min -L5_4S
- grzanie - min _20-20

' chlodzenie- -5-S0
- grzanie - min -20-30

Para metr/warunek Parametr oferowany

faza,230 V, 50 Hz 3 fazy,38O-415 V 50 Hz

za min. 4 O4O m3/h

- chtodzenie min. 12 kW
- grzanie - min. 13,5 kW

- r:hlodzenie - 14 kW
- grzanie - 16 kW

ia akustycznego - chtodzenie - 51 dB (A)
- grzanie - 54 dB (A)

- chiodzenie - 56 dB (A)
- grzanie - 56 dB (A)

Zakres te atury pracy - clrlodzenie- min -5-45
- gr.zanie - min -20-,20

chlodzenie- -5-50
- grzanie - min -20-30

za pomocq pilota



Zalqczntk

Klimatyzator wewnetrzny - 13 szt.

Prod ucent:
Model:
Kraj poch

Rok produ

wymagane urzqdzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 201.9 r.

Kf imatyzator wewnetrzny -7 szt,

Producent:
Model:
Kraj p

Rok produ :Jr: ,..,....,.,...

urzqdzenie fobrycznie nowe, rok produkcji 201.9 r.wymdgane

Pa rametr/warunek Parametr oferowany

ie 230 V, 50 Flz l-24-240 V 50 Hz

powietrza min.72O m'/h - poziom wysoki !j40 m3/h

rro5i - chtodzenie - min. 2,8 kW
- grzanie - min. 3,2 kW

- chlodzenie - 2,8 kW
- grzanie - 3,2 kW

ci6nienia akustycznego - chlodzenie - max, :14-:33 dB(A)

nie za pomocq pilota

tn 5 stopni prgdko6ci i) stopnie

Parametr/warunek WymagalnoS6
tak/nir:

Irarametr oferowany

ie 230 V, 50 Hz 220-240 V 50 Hz

powietrza min" 690 m'/h - poziom wysoki

rro6i - chtodzenie - min, 3,6 kW
- grzanie - min. 4,0 kW

- chiodzenie - 3,6 kW
-grzanie-4kW

ci6nienia akustycznego - chtodzerrie - max. 24-33 dB(A)

nre za pomocE p[ora

tn 5 stopni prgdkoSci !! stopnie


