Szczecin, dnia 12 lipca 2018 r.
Dotyczy:

Zapytania ofertowego z dnia 15.06.2018 roku dotyczącego WYKONANIA
WYSOKOSPRAWNEGO KOMPLETNEGO SYSTEMU OZE OPARTEGO NA TECHNOLOGII
PASYWNEGO POZYSKIWANIA ENERGII CIEPLNEJ I CHŁODNICZEJ WSPÓŁPRACUJĄCEGO
Z INSTALACJĄ PIONOWYCH ODWIERTÓW w ramach projektu pn. „Kompleks Usługowy
POSEJDON”

PYTANIA I ODPOWIEDZI
PAKIET 3
1) Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z 16.07.2018 na 20.07.2018 , ze względu na
obszerny materiał do wyceny oraz konieczność analizy prawnej załączonych dokumentów do
przedmiotowego zapytania.
odp. ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający nie wyraża zgody na presunięcie terminu składania ofert. Wyznaczony przez
Zamawiającego 30 dniowy jest wystarczający na przygotowanie prawidłowej zarówno pod
względem formalnym jak i merytorycznym oferty.
Termin i miejsce określone w Zapytaniu Ofertowym pozostają bez zmian.
2) Jaki zakres prac ma obejmować wycena dla br. elektrycznej ?
odp. ZAMAWIAJĄCEGO:
Przedmiot zamówienia obejmuje linie WLZ oraz wyposażenie rozdzielnic w dodatkowe
obwody zasilające zgodnie ze schematami wg rysunków: DP-[ELE]-2018-05-28 rys_02_Rev.00 -_SCHEMAT_TABLIC , DP-[ELE]-2018-05-28 - rys_03_Rev.00 _SCHEMAT_01TA8,
DP-[ELE]-2018-05-28
rys_04_Rev.00
-_SCHEMAT_TWKUB2
(FRAGMENT). Instalacja elektryczna zasilająca maszynownię i pompy ciepła zostanie
włączona do zaprojektowanych rozdzielnic w budynku. Miejscem włączenia linii WLZ zgodnie
ze schematem blokowym zasilania tablic piętrowych (rys. DP-[ELE]-2018-05-28-rys01_Rev.00SCHEMAT ZASILANIA TABLIC) są zaciski za podlicznikiem w rozdzielni RG. Pozostałe linie WLZ
są zasilane z rozdzielnic wskazanych na schemacie blokowym zasilania tablic piętrowych.
Szynoprzewód SZP4 nie jest przedmiotem zamówienia.
3) Czy przewody zasilające pompy będą prowadzone w istniejących trasach kablowych, czy w
ofercie należy uwzględnić montaż nowych tras kablowych ?
odp. ZAMAWIAJĄCEGO:
W korytarzach trzonów budynku należy wykorzystać istniejące trasy kablowe do ułożenia
okablowania pomiędzy szachtami kablowymi i powierzchnią biurową. Na powierzchniach
biurowych należy uwzględnić trasy kablowe na potrzeby rozprowadzenia okablowania do
pomp ciepła. Dla linii WLZ zasilania szafy automatyki w Maszynowni należy przewidzieć
wykonanie trasy kablowej.
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4) Czy w wycenie dla br. elektrycznej należy uwzględnić ułożenie przewodów pomiędzy
rozdzielnicami a modułami SAP ?
odp. ZAMAWIAJĄCEGO:
Tak. Należy uwzględnić okablowanie o odporności ogniowej pomiędzy modułem SAP i
rozdzielnią zasilania pomp ciepła.
5) Czy w wycenie dla br. elektrycznej należy uwzględnić dostawę i montaż modułów SAP do
sterowania pompami ?
odp. ZAMAWIAJĄCEGO:
Odp.: Tak, moduły należy uwzględnić w ofercie.
6) Czy w wycenie dla br. elektrycznej należy uwzględnić ułożenie okablowania od pomp do
kontaktronów w oknach ?
Tak. Ułożenie okablowania i podłączenie kontaktronów jest w zakresie zamówienia. Dostawa
i montaż kontaktronów poza zakresem zamówienia.
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