Bobowa, 30.08.2022
Nr sprawy: ZP.271-1-2022

Otrzymują Wykonawcy
w postępowaniu
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Przebudowa
budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa z dostosowaniem do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, dofinansowanego w ramach Kierunku interwencji 2.1.
„Infrastruktura bibliotek 2021 – 2025” Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z budżetu państwa

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I.

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 284 ust. 1, 6 z dnia 19 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający: Centrum Kultury i
Promocji Gminy Bobowa, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków
zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.
Pytanie 1 Wykonawcy:
Proszę o udostępnienie projektu klimatyzacji oraz doborów od projektanta/producenta.
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy projekt w terminie. Dobór urządzeń
powinien odpowiadać założeniom technicznym określonym w Dokumentacji technicznej
(Przedmiarze robót) i powinien uwzględniać charakterystykę pomieszczeń. Ostateczny dobór
urządzeń oraz lokalizacja i sposób wykonania instalacji nastąpi na podstawie propozycji
Wykonawcy, po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego (Projektantem lub Inspektorem
Nadzoru)
Pytanie 2 Wykonawcy:
Czy klimatyzatory mają służyć wyłącznie do chłodzenia czy mają być też wykorzystywane do
ogrzewania pomieszczenia. Jeśli tak to czy będą jedynym źródłem ogrzewania
w pomieszczeniach czy będą używane tylko do dogrzewania w porach przejściowych (wiosna i
jesień)?
Odpowiedź na pytanie 2
Klimatyzacja ma służyć do chłodzenia i dogrzewania w okresach przejściowych.
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Pytanie 3 Wykonawcy:
Jakie będą odległości poszczególnych jednostek wewnętrznych od jednostki zewnętrznej.
(jednostki zewnętrzne w systemie multisplit mają ograniczenia długości instalacji)?
Odpowiedź na pytanie 3
Odległości jednostek wewnętrznych od zewnętrznych 25 – 45 m.

II. Pouczenie
Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XXIV SWZ.

Dyrektor CKiP Gminy
Bobowa
(-) Józef Kantor
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
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