
      Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /16                     Data: 04.02.2016 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) Proszę o informacje umożliwiające dobór wymiennika takie jak: przepływ powietrza (m3/h), temperatura i

wilgotność powietrza przed chłodnicą oraz oczekiwana temperatura powietrza za wymiennikiem, a także

temperatura wody na zasilaniu i powrocie oraz stężenie glikolu.

Ad. 1Przepływy maksymalne powietrza dla poszczególnych central przedstawiają się następując

Wilgotność powietrza nie jest regulowana [taka jak na zewnątrz budynku].
Regulacja temperatury powietrza przy chłodzeniu mierzona według czujnika powietrza wywiewanego na

zewnątrz. Przewidywać należy możliwość uzyskania różnicy temperatur między powietrzem wywiewanym a

nawiewanym - 35º C nie mniejszą niż 8 stopni. Temperatura glikolu na zasilaniu chłodnic -  8 stopni, na

powrocie 16. Stężenie glikolu jak w wymienniku gruntowym.

2) Związku z odpowiedziami z dnia 03.02.2016  proszę o określenie jakie parametry pracy pompy ciepła są

projektowane dla 30kW

Żaden producent nie posiada pompy ciepła, gdzie cop 4,5 ma być przy temperaturze 55ºC 

Ad. 2. COP 4,5 przy przygotowani c.w.u. uzyskują nawet przeciętnej jakości pompy ciepła, ponieważ zimna
woda przeznaczona do podgrzewania ma temperaturę zaczynającą się od 8 aż do 55 stopni Celsjusza.
Średnia temperatura podgrzewanej  wody wyniesie nie więcej  niż 35 stopni  i  dla tej  temperatury należy
wyliczyć COP nie niższe niż 4,5
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3)  Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania  wiedzy i  doświadczenia,  jeśli  Wykonawca

wykaże,

że w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonał robotę budowlaną polegającą

na  wykonaniu  instalacji  pomp  ciepła  o  łącznej  mocy  54  kW  oraz  wykonaniu  pionowych  wymienników

gruntowych w ilości 12 szt. o głębokości 100 m każdy o wartości ok. 350 000,00 zł brutto?

Ad. 3. Nie.  

4) Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,

jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami z uprawnieniami:

- konstrukcyjno - budowlanymi bez ograniczeń,

- elektrycznymi bez ograniczeń,

– sanitarnymi bez ograniczeń, mającą doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót

instalacyjnych na zadaniu polegającym na wykonaniu instalacji pomp ciepła o łącznej mocy 54 kW oraz

wykonaniu pionowych wymienników gruntowych w ilości 12 szt. o głębokości 100 m każdy o wartości ok.

350 000,00 zł brutto?

Ad. 4. Nie. 

 Z poważaniem:

 

 


