Opole 11.04.20

dotyczy : Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zapytania o ofertę nr 3/04/2017
1) W specyfikacji wymaganych parametrów technicznych jest mowa, że oferowany klimatyzator powinien być
dostarczony i zamontowany wraz ze wszystkimi instalacjami ( do gotowej pracy). Czyli oprócz zakupu klimatyzatora z
tytułu zapytania ofertowego należy również zamontować go wraz z wszystkimi niezbędnymi instalacjami?
Tak, klimatyzator należy zamontować wraz z wszystkimi potrzebnymi instalacjami (dotyczy to również podłączenia do
istniejącej instalacji elektrycznej)
2) Na którym piętrze znajduje się pomieszczenie serwerowni, gdzie montowany będzie nowy klimatyzator?
Pomieszczenie znajduje się na drugim piętrze budynku bezpośrednio pod dachem.
3) Gdzie przewiduje się montaż jednostki zewnętrznej klimatyzacji na dachu czy na elewacji ? Jeśli na dachu proszę
podać rodzaju dachu płaski czy skośny oraz proszę podać orientacyjną wysokość na której znajduje się dach
Jednostkę zewnętrzną przewidujemy na dachu skośnym, wysokość ok 2 metrów (wysokość nie jest liczona od ziemi
tylko od dachu, który przylega do dachu na którym zamontowana ma być jednostka)
4) Instalację chłodniczą i odprowadzenia skroplin należy prowadzić w bruzdach, korytkach czy w zabudowie g-k?
Instalację chłodnicza należy przeprowadzić w korytkach.
5) Skąd zasilane będą urządzenia klimatyzacyjne? Z gniazdka elektrycznego czy z rozdzielni elektrycznej? Jaka jest
orientacyjna odległość jednostki wewnętrznej i zewnętrznej od źródła zasialnia?
Urządzenia zasilane będzie z rozdzielni elektrycznej orientacyjne odległości ok. 4 metrów dla jednostki wewnętrznej
ok. 10 metrów do jednostki zewnętrznej
6) Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytach lub
peszlu?
Instalację elektryczną należy prowadzić natynkowo w korytach
7) Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej, odprowadzenia skroplin i elektrycznej.
Długość instalacji to ok. 6 metrów

8)

Gdzie należy odprowadzić skropliny z klimatyzatora? Czy wymaga się zastosowania pompki skroplin?

Skropliny należy odprowadzić na zewnątrz
9) Czy w cenie oferty należy uwzględnić koszt przeglądów okresowych w okresie gwarancji? Jeśli tak ile razy w roku
należy wykonywać przeglądy?
W cenie oferty nie są uwzględnione przeglądy.
10) Z czego wykonane są ściany oraz sufit w pomieszczeniu serwerowni?
Ściany wykonane są z płyt g-k
Wszelkie pomiary oferent powinien wykonać osobiście, podane wartości mogą się różnić w zależności od sposobu
przeprowadzenia instalacji.

