Myślenice, dnia 21.08.2015 r.
Nr: AT-271-4/15

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika

Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego oraz
wyjaśnieniami.

Zamawiający – Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20, 32-400
Myślenice, działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z zapytaniem
dotyczącym postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w
trybie przetargu nieograniczonego nr AT-271-4/15, pn.: „Rozbudowa pomieszczeń odnowy
biologicznej na basenie w Myślenicach”, po dokonaniu analizy pytania złożonego przez
Wykonawcę, przedstawia następujące wyjaśnienia:

PYTANIE 1:
Zwracamy się z prośba o dokładne określenie parametrów Centrali wentylacyjnej umieszczonej w przedmiarze pod poz. 46. oraz umiejscowienia wrzutni i wyrzutni powietrza dla tejże
centrali. Poprosimy również o przesłanie projektu przeprowadzenia kanałów od wrzutni i wyrzutni powietrza oraz określenie czy ich montaż będzie wymagał dodatkowych prac instalacyjno-budowlanych.
ODPOWIEDŹ 1:
Zamawiający, celem uszczegółowienia projektu dołączonego do SIWZ, wyjaśnia, iż w tym projekcie przewidziany został do wykonania nowy osobny system wentylacyjny w połączeniu z klimatyzacją dla max 15 użytkowników. Całość do wykonania jako niezależny system dla wydzielonej części z odnową biologiczną.
Propozycja, według której opiera się projekt to centrala wentylacyjna VSR 500 lub równoważna
z obrotowym wymiennikiem, która działa nawet przy 80% wilgotności w pomieszczeniach,
agregat freonowy i chłodnica kanałowa Samsung AC052FCADEH BOX (automatyka) sprawność chłodzenia do -20 stopni lub równoważna. Rozwiązanie to pozwoli na estetyczne wykończenie sufitów (w tym napinanych), ponieważ centrala i chłodnica znajdują się na zapleczu
technicznym. Poniżej szczegółowe zestawienie:
1) centrala wentylacyjna Systemair VSR 500 lub równoważne;
2) agregat freonowy SAMSUNG lub równoważne;
3) nagrzewnica freonowa;

4) rury stalowe ocynkowane;
5) izolacja;
6) robocizna.
Zamawiający zwraca uwagę, iż Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne do
powyższych, na zasadach wskazanych w pkt 25 ppkt 11 – 13 Tomu I SIWZ – IDW.
Zamawiający zamieszcza również na swojej stronie internetowej rzut z rozplanowaniem kratek
wentylacyjnych z nawiewem i wywiewem.

UWAGA:
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.
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