
      Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /16                     Data: 03.02.2016 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 225 000   euro
polegające na wykonaniu pomp ciepła, wymiennika gruntowego i systemu zarządzania budynkami wraz z
modernizacją istniejących instalacji wewnętrznych szpitala oraz wymiana oświetlenia w ramach projektu -
„Wykorzystanie geotermii  do przygotowania ciepłej  wody użytkowej i  czynnika chłodniczego do central
wentylacyjnych w Szpitalu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. (Znak sprawy:  76/2016 )

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych   ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811,
915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r poz. 113 i 349))  do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  w/w ustawy odpowiada:

10) W przedmiarach w części dotyczącej dolnego źródła w pozycji 15 jest mowa o zaworach
stabilizacyjnych w ilości 20 szt.. Czy jest tu mowa o zaworach regulacyjnych przepływu na każdej z sond
czy też autorowi projektu chodziło o rotametry celem wyregulowania przepływu przez każdą sondę.Prosimy
o sprecyzowanie rozwiązania lub podanie przykładowego urządzenia spełniającego zakładane parametry.
Ad. 10. Są to zawory regulujące przepływy glikolu na każdej „pętli”  [  można je nazywać równoważące,
stabilizacyjne, regulujące przepływ, itp.]

11)  Projekt  przewiduje doprowadzenie pary wodnej  do dwóch central  wentylacyjno-klimatyzacyjnych na
poddaszu w bloku FIII. Na rysunku nr. 6 projektowane podłączenie pary wodnej w centralach wentylacyjno-
klimatyzacyjnych łączy się z elementami (wymiennikiem)  wykonanymi z rur. Czy dane elementy już istnieją
w centralach czy należy je wykonać na nowo? Prosimy o sprecyzowanie rozwiązania.
Ad. 11. Tak, już te elementy istnieją  w centralach. 
12) Projekt przewiduje podłączenie pompy ciepła ( górnego źródła) bezpośrednio od instalacji c.w.u. Według
wytycznych  montażowych  różnych  producentów  pomp  ciepła,  oferowane  przez  nich  urządzenia  nie
posiadają atestu higienicznego na wymienniki zabudowane w urządzeniach, aby mogły one bezpośrednio
przygotowywać ciepłą wodę użytkową do spożycia. Poza tym, aby zapewnić prawidłową pracę pomp ciepła
należy  je  podłączyć  do  bufora  bądź  zbiornika  magazynującego  ciepłą  wodę.  Pozwoli  to  na  uzyskanie
optymalnej ilości włączeń sprężarek i długość cyklu pracy podczas pojedynczego włączenia pomp ciepła.
Prosimy  o  wyjaśnienie  kwestii  podłączenia  pomp  ciepła  do  układu  przygotowania  ciepłej  wody,  aby
poprawnie skalkulować cenę oferty.
Ad. 12. Węzeł ciepła już istnieje. Węzeł wyposażony jest w niezbędne bufory, zasobniki i wymienniki c.w.u.
13)  Na  rys.  nr  4  (  schemat  )oznaczono  armaturę   zaporowo  –  odcinającą  która  nie  ma  swojego
odzwierciedlenia  w  przedmiarach.  Czy  należy  skalkulować  armaturę  zgodnie  z  przedmiarami  czy  ze
schematem?
Ad. 13. Przyjąć wyższą wartość [ze schematu lub przedmiaru].
14) Prosimy o zamieszczenie PT br. elektrycznej  z lokalizacją i podaniem parametrów lamp
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 przeznaczonych do wymiany oraz zasilaniem pomp ciepła.
Ad. 14.  Projekt został zamieszczony w dniu 27.01.2016 r. 
15) W SIWZ rozdział V pkt. 5 ppkt b) jako załącznik do oferty został wymieniony uzupełniony formularz 
projektu umowy. Czy projekt umowy należy dostarczyć wraz z ofertą?
Ad. 15.  Tak. 
16)  W  związku  z  nie  zamieszczeniem PT kotłowni  parowej  prosimy  o  określenie  ilości  i  parametrów
zbiorników pary ( ciśnienie pracy, materiał, średnicę zaworu bezpieczeństwa i odwadniacza ) .
Ad. 16. PT kotłowni jest zamieszczona stronie internetowej Zamawiającego, natomiast informacje dotyczące
stacji uzdatniania wody podane są w pytaniu 42.
17)  Czy  instalacja  wentylacji  mechanicznej  przedstawiona  na  rys.  nr  2  jest  istniejącą,  czy  też  należy
uwzględnić jej wykonanie w ofercie?
Ad. 17. Jest istniejącą. 

 Z poważaniem:

 

 


