Rzeszów, 12.12.2017 r.

PYTANIE OTRZYMANE OD OFERENTA:
Poniżej przesyłam pytania do zapytania ofertowego nr 2/RPO/1.4/RB
1. Proszę o informacje czy instalacja wyciągowa z zaplecza pomieszczenia 1.14 jest uzbrojona w
wentylator. Jeżeli tak to proszę o podanie parametrów doboru.
2. Czy centrala wentylacyjna obsługująca halę produkcyjną spełnia dyrektywę ERP 2018.
3. Czy kurtyny powietrzne widoczne na rzucie wentylacji są w zakresie przetargu, w dziale
“Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji wraz z instalacją wody zimnej wraz
z wyposażeniem – Część IV”? Brak ich w przedmiarze dla powyższego zakresu.
4. Czy ilości materiałów w przedmiarze są obowiązujące. W przedmiarze brakuje części m2
kanałów wentylacyjnych co za tym idzie izolacji, podstaw dachowych, części klap p.poż.?
5. Wg opisu technicznego izolacja na kanałach wentylacyjnych wewnątrz pomieszczeń ma być
wykonana z wełny mineralnej na folii aluminiowej gr 20mm, natomiast na zewnątrz budynku gr
50mm. Wg przedmiaru wewnątrz mamy izolacje z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym gr
40mm natomiast na zewnątrz płytami Termasheet gr 38mm. Proszę o informacje jaki sposób
izolacji kanałów należy przyjąć do oferty, również w świetle: Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami.
6. Czy przeglądy serwisowe i materiały eksploatacyjne w okresie gwarancji są po stronie
Wykonawcy?
7. Brak w dokumentacji zestawienia materiałów wentylacji i klimatyzacji wskazanych w spisie
treści. Czy dokumentacja zostanie uzupełniona o ten zakres?
8. Proszę o dobór i sprecyzowanie elementów wentylacji (tj. klapa wywiewna, wentylator,
element nawiewny), odpowiedzialnych za wentylacje pomieszczenia 1.35

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Ad.1.: Tak, jest uzbrojona. Zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym na poddaszu. Np. TD
Silent 350/125 Venture Industries lub równoważny.
Ad.2.: Centrala zostanie wymieniona na centrale z wymiennikiem obrotowym (ten sam model
inny wymiennik) - wówczas norma zostanie spełniona.
Ad.3.: Tak.
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Ad.4.: Ilości materiałów proszę zweryfikować z projektem - Klap p.poż proszę nie brać pod
uwagę.
Ad.5.: Wg opisu.
Ad.6 Nie.
Ad.7. Proszę jako zestawienie traktować przedmiar.
Ad.8. Proszę zastosować wentylator wyciągowy 1700 m3/g fi 31 cm.

Z poważaniem
Wytwórnia Szablonów Kreślarskich
LENIAR Spółka Jawna
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