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w Łodzi
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Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 - ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843. j.t) udziela odpowiedzi na wniosek z 6 maja
2020 r. do postępowania ” na dostawę, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu
wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi”.
Wniosek zawierał następujące pytania:
1. Czy dostarczony agregat wody lodowej ma być wyposażony w moduł
hydrauliczny?

Jeżeli

tak,

prosimy

o

podanie

zakresu

wyposażenia

i parametrów technicznych jakie ma spełniać;
2. Czy wymagany jest montaż filtroodmulika? Dokumentacja projektowa jedynie
sugeruje rozważenie takiej możliwości. Jeżeli tak, prosimy o podanie
wymaganych parametrów filtroodmulika - oraz o uzupełnienie dokumentacji
projektowej

o sposób

przebudowy instalacji,

która miałaby podlegać

dostosowaniu do montażu nowego elementu. Wykonalność, oraz wpływ takiej
modyfikacji na pracę instalacji, muszą zostać ocenione przez Projektanta;
3. Prosimy o wyjaśnienie, że Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia
prób i pomiarów dla instalacji w zakresie elementów podlegających
przebudowie, a nie do kontroli stanu całej instalacji. Wykonawca nie może
objąć udzielaną gwarancją elementów instalacji i prac, których nie wykonywał.
Jeżeli jednak, poza pracami związanymi z przedmiotową wymianą agregatu,
Wykonawca ma zgodnie z opisem projektowym, przeprowadzić prace
sprawdzające całość układu, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji
o projekt całej instalacji, bez którego ocena kosztów tych prac nie jest
możliwa.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Ad. 1 Agregat nie wymaga modułu hydraulicznego;

Ad. 2 Zamawiający wymaga montażu filtroodmulnika. Należy przyjąć filtroodmulnik
dn 80, dla przepływu 20,5m3/h, p=0,025 bar. Montaż elementu zrealizowany
będzie w miejscu istniejącego filtra siatkowego
Ad. 3 Zamawiający nie wymaga od oferenta udzielenia gwarancji na działanie
istniejącego systemu wody lodowej.
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elektrycznych. Łączna ilość klimakonwektorów, które znajdują się w budynku
wynosi około 50 sztuk.
Zamawiający zwraca uwagę, że gwarancja udzielana przez Wykonawcę
dotyczy wyłącznie przedmiotu zamówienia, a więc agregatu wody lodowej,
a nieodpłatne przeglądy gwarancyjne, których wymaga Zamawiający, również
dotyczą wyłącznie dostarczonego agregatu, a nie całego istniejącego
systemu.

Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert.

