
      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:

1) Elektryka
-w  "Opisie technicznym - kotłownia parowa" w punkcie 4.4 mowa jest o wyposażeniu kontenera w instalacji 
elektryczną, czy zamawiający nie przewiduje żadnych zmian w tej instalacji lub jej modernizacji bo z 
projektu nie wynikaj jakiekolwiek zmiany?
Ad. 1. Kotłownia kontenerowa wyposażona jest w instalacje elektryczną i zmian nie przewiduje się.

2)   - czy zamawiający projektant przy wymianie opraw nie uwzględnił opraw awaryjnych czy te ewakuacyjnych
i czy dotychczasowa instalacja nie zawiera takich instalacji? Czy przy zmianie rodzaju oświetlenia instalacja 
oświetleniowa nie powinna uwzględniać instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego?
Ad. 2. Oświetlenie ewakuacyjne pozostaje istniejące. Jest to odrębna instalacja.

3)   - czy rozdzielnia RNNN2 z której ma by zasilona rozdzielnia TK przewodem 5x10 jest zrealizowana w 
układzie sieci TN-S czyli czy istnieje oddzielny potencja PE?
Ad. 3. Tak rozdzielnia RNN-2 posiada szynę PE i jest zrealizowana w układzie sieci TNS.

4)   - czy w pomieszczeniu kotłowni nie należy wykonać głównej szyny wyrównawczej i czy projekt nie 
uwzględnia połączeń wyrównawczych elementów metalowych: poszczególnych pomp ciepła, pomp 
obiegowych, rury itp. Przedmiar nie uwzględnia w ogóle przewodu ochronnego LGy w kolorze to-zielonym.
Ad. 4. Należy wykonać szynę wyrównawczą.

5)   - czy rozdzielnia TK ma by wykonana w drugiej klasie ochronności (metalowa, czy z tworzywa)?
Ad. 5. Rozdzielnia nie musi być wykonana w drugiej klasie ochronności.

  Co do pytań związanych ze sterowaniem i BMS-em:
6)   - w pliku "Przedmiar automatyki BMS szpital Promedica.pdf" jest zestawienie urządzeń jak 

mniemam do systemu automatyki i BMS-a w budynku, czy do tej pory w budynku pracował 

jakiś system automatyki i tzn. BMS (na jakim oprogramowaniu by on zrealizowany)
Ad. 6  Tak , system BMS : Struxure Ware Schneider Electric Building Operation Web Station.
7)   - jaki zakres ma obejmować system automatyki, szczególnie sterowników? Prawdopodobnie ma 
pracować nie tylko na potrzeby pomp ciepła a również na inne systemy. Jakie?
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Ad. 7. Automatyka obejmuje wizualizację i pracę – pomp ciepła, pomp obiegowych i zaworów trójdrogowych
instalacji gorącego glikolu, zimnego glikolu, cyrkulacji c.w.u. zasilania c.w.u., uruchamiania i wyłączania 
modernizowanych central wentylacyjnych, uruchamiania i wyłączania kotła parowego, uruchamiania i 
wyłączania nawilżania parowego w centralach OJOM i Bloku operacyjnego, uruchamianie i wyłączanie 
agregatu wody lodowej, zmiany nastaw temperaturowych w/w mediów [za wyjątkiem pary] i czasu pracy 
w/w urządzeń.

8)   - gdzie mają by zamontowane te urządzenia z tego przedmiaru? Nie ma ilości szaf? Ilości okablowania 
itp.
Ad. 8. Okablowanie dotyczy wszystkich nowych i modernizowanych urządzeń [za wyjątkiem kabla do 
kotłowni], szafy sterownicze zlokalizowane będą w dyspozytorni i w węźle. Ilość szaf – do automatyki dwie. 
Ale może być więcej – ilość [i sterowników] zależna jest również od rodzaju typu i producenta pomp ciepła.
9)   - brak jest informacji schematów połączeń, sterowników, czy ma być jakiś nadrzędny itp. czy system ma
przewidywać sterowanie przez użytkownika czyli z poziomu komputera czy panelu operatorskiego itp.
Ad. 9.  Z poziomu komputera mieszczącego się w dyspozytorni na poziomie -1 blok FIII
10)  W  „Wytycznych  automatyki  i  sterowania  instalacji  geotermii  do  przegotowania  c.w.u  i  czynnika

chłodniczego do central wentylacyjnych.” w p. 2.2. jest zapis „Monitorowanie i sterowanie pracą kotłowni

parowej”.  Prosimy  o  informację  czy  kotłownie  należy  dodatkowo  kablować  i  montować  dodatkowej

urządzenia?

Ad. 10. Kotłownia nie należy okablowywać, ponieważ ma już doprowadzony kabel sterowniczy.

11) W „Wytycznych automatyki i sterowania instalacji geotermii do przegotowania c.w.u i czynnika

chłodniczego  do  central  wentylacyjnych.”  pojawia  się  zapis  w  p.2  „czujników  temperatury

zamontowanych  w  reprezentatywnych  pomieszczeniach  obsługiwanych  przez  poszczególne

modernizowane układy klimatyzacyjne.”

Co zamawiający rozumie poprzez reprezentatywne pomieszczenia ? Jedno pomieszczenia dla jednego

układu  klimatyzacyjnego  ?  Prosimy  o  podanie  ilości  pomieszczeń  reprezentatywnych,  które  należy

uwzględnić w wycenie. 

Ad.  11.  Czujnik  wewnętrznej  temperatury  zamontowany  w  pomieszczeniu  reprezentatywnym  jest

przyporządkowany do jednego modernizowanego układu klimatyzacyjnego.

12) Czy zamawiający dopuści pompy ciepła mocach cieplnych: 42,8 kW (przy BO/W35) i 28,8 kW (przy

BO/W35), gdzie suma mocy pomp ciepła wyniesie 71,60 kW (przy BO/W35)?

Ad. 12. Pompy ciepła przygotowujące ciepłą wodę użytkową powinny ją podgrzewać o temperaturze nie

mniejszej niż 55º C. Moc każdej z pomp przy tej temperaturz nie powinna być niższa niż 30 KW.

13)W odpowiedziach na pyt. 2 z dn. 2.02.2016 r . zamawiający  napisał „COP pomp ciepłą nie może być –

4,5”. 

Zapewne zamawiający miał na myśli, że COP ma być  większe niż 4,5. Prosimy o informację dla jakich



 parametrów (temperatury wejścia  i wyjścia czynnika) podane COP ma być osiągnięte. 

Ad. 13. COP nie powinno być niższe niż 4,5 [lub jak kto woli równe lub wyższe niż 4,5].

14. Prosimy o informację ww jakim celu dobrane zostały pompy ciepła rewersyjne? Celem pompy ciepła ma

być również chłodzenie c.w.u?

Ad. 14. Pompy rewersyjne są dobrane po to aby mogły w przyszłości [po modernizacji układu chłodnicz

zastąpić aktualnie używany agregat wody lodowej pracujący na freonie R22.

                                               z poważaniem: 

 

 


