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Lublin, 18.10.2016 r. 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego z 12.10.2016r. na dostawę klimatyzatorów wraz z montażem  celem 

adaptacji  Ośrodka Rehabilitacji dla potrzeb DDOM w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

  

W związku z zapytaniami uczestników postępowania dotyczącymi treści Zapytania ofertowego  

przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z odpowiedziami udzielonymi przez 

Zamawiającego, które należy uwzględnić. 

 

1. Miejsca montażów poszczególnych jednostek z w uwzględnieniem kasetonowych i ściennych (Pietro, 

gdzie jednostka wew. i zew.) 

 

2. Długości instalacji chłodniczych poszczególnych jednostek z w uwzględnieniem kasetonowych i 

ściennych 

  

3. Sposób i długość instalacji odprowadzającej skropliny poszczególnych jednostek z w uwzględnieniem 

kasetonowych i ściennych 

  

4. Prowadzenie instalacji chłodniczej (korytka, sufit podwieszany, bruzda) poszczególnych jednostek z w 

uwzględnieniem kasetonowych i ściennych 

  

5. Dostęp i ew. utrudnienia przy montażu poszczególnych jednostek z w uwzględnieniem kasetonowych i 

ściennych 

  

6. Dostęp i sposób prowadzenia instalacji elektrycznej poszczególnych jednostek z w uwzględnieniem 

kasetonowych i ściennych 

  

Termin: 

  

1.       Czy termin 5 dni obejmuję samą dostawę urządzeń na miejsce montażu czy tyczy się to 

całości wykonania zadania (dostawa i montaż) ? 
  

  

Odpowiedzi Zamawiającego 

Ad. 1. Klimatyzatory będą montowane w pomieszczeniach na parterze. 

Ad.2 Klimatyzator 5kW będzie zamontowany na ścianie konstrukcyjnej osłonowej ,a po przeciwnej 

stronie ściany jednostka zewnętrzna, długość instalacji około 1m. 

Klimatyzator 7kW – długość instalacji chłodniczej około 4m w zabudowie z płyty gipsowej 
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Ad.3. Skropliny mają być odprowadzone rurą do gruntu.  

Ad 4. Klimatyzator 7kW -zabudowa z płyty gipsowej (opis umieszczony na stronie IMW). 

Klimatyzator 5kW- przejście przez ścianę. 

Ad.5. Dostęp jest dobry. 

Ad.6. Klimatyzator 7kW będzie zasilony z rozdzielni na oddzielnym bezpieczniku, długość kabla około 

25mb. ułożonego w korytku kablowym. 

Klimatyzator 5kW będzie podłączony z gniazda siłowego znajdującego się w pomieszczeniu w odległości 

około 7m. 

Termin 5 dni obejmuje dostawę urządzeń.  

Montaż Klimatyzatora 7 kW ( sala wykładowa) ma być zaplanowana z Działem Kształcenia i wykonana 

w czasie 3 dni do 16 listopada. 

Montaż klimatyzatora 5 kW ma być wykonany do 16 listopada. 

 


