Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia na Zakup 6 klimatyzatorów ściennych
(cena ma zawierać dostawę i montaż) na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
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Należy zaoferować 6 klimatyzatorów typu Split czy typu multisplit ?
Dowolnie. W kilku pomieszczeniach jest już zamontowana klimatyzacja typu split.
Czy w cenie oferty należy ująć przeglądy okresowe w czasie trwania 36 miesięcznej gwarancji ?
Jeśli tak proszę powiedzieć ile razy w roku należy wykonywać przeglądy okresowe ?
Tak. Przeglądy raz w roku, przed okresem wzmożonej eksploatacji.
Proszę o udostępnienie rzutów każdego z pomieszczeń , w których montowane będą
klimatyzatory.
Skan rzutu wraz z oznaczeniem pomieszczeń – w załączeniu.
Na którym piętrze znajduje się każde z pomieszczeń gdzie montowanych będzie 6 klimatyzatorów
?
I piętro.
Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z 6 klimatyzatorów?
Skropliny należy odprowadzić na dach.
Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z
6 klimatyzatorów?
Konieczny montaż pompek do skroplin.
Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na elewacji dla każdego z 6
klimatyzatorów ? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny , z czego jest
wykonany na jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę pięter budynku, czy jest
możliwość wejścia na dach przez właz dachowy i jakie są jego wymiar.
Jednostkę/jednostki zewnętrzne należy zamontować na dachu. Dach lekko skośny, kąt ok. 10 stopni,
wykonany z blachy. Budynek jednopiętrowy, jest możliwość wejścia na dach przez właz dachowy, na
dachu znajdują się podesty, schodki przystosowane do przeglądów kominiarskich. Wymiar włazu
dachowego: 50x70 cm.
Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego ? Proszę
podać odległość źródła zasilania od każdego z 6 pomieszczeń
Klimatyzatory będą zasilane z rozdzielni elektrycznej. Rozdzielnia elektryczna /skrzynka z
bezpieczniakami/ znajduje się na I piętrze, na środku korytarza, odległość od pomieszczeń: od 2 do 10
metrów.
Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 6 klimatyzatorów
Długość instalacji chłodniczej zależy od miejsca usytuowania jednostki chłodniczej/jednostek
chłodniczych na dachu. Bezpośrednio nad pomieszczeniami znajduje się dach (w pionie 2-3 metry).
Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z
6 klimatyzatorów
Jak wyżej.
Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 6 klimatyzatorów (relacji
źródło zasilania - jednostka wewnętrzna i relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).
Długość instalacji chłodniczej zależy od miejsca usytuowania jednostki chłodniczej/jednostek
chłodniczych na dachu. Odległości w budynku zostały podane w punkcie 8.
Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w
bruzdach?
Instalacje należy prowadzić w korytkach.
Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w
korytkach?
Instalację należy prowadzić natynkowo w korytkach.

14) Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?
Ściany są wykonane z pustaków betonowych. Niektóre ściany działowe mogą być wykonane z
użyciem regipsów.

