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Poznań, dnia 29.09.2020 r. 

 

       

 

           

        SEKRETARZ 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

      Dotyczy postępowania pn.: „Wykonanie alternatywnego źródła chłodu 

pomieszczeń dystrybucji serwerowej (PSD) w wieżach A i B budynku Urzędu 

Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 

w Poznaniu”. 

Nr sprawy: DA-IV-3-1.272.3.2020 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja zapisów SIWZ 

Zamawiający, informuje iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania.  

W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3), ust. 1a, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) 

Zamawiającego: 

 

Pytanie 1 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie rozwiązań równoważnych dla 

proponowanych urządzeń klimatyzacyjnych. Jakie parametry muszą zostać spełnione, aby 

urządzenia zostały uznane jako równoważne lub lepsze? Czy znaczenie mają takie parametry 

jak wydajność chłodnicza, klasa energetyczna, SCOP, SEER, poziom ciśnienia akustycznego 

jednostek, wymiary jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, masa jednostek, dopuszczalny 

zakres temperatur zewnętrznych, pobór mocy w chłodzeniu i grzaniu itd. 

Odpowiedź: 

Parametry proponowanych urządzeń klimatyzacyjnych nie powinny być gorsze niż parametry 

urządzeń zaprojektowanych jeśli chodzi o:  

- wydajność chłodniczą 

- klasę energetyczną 

- współczynnik SCOP 

- współczynnik SEER 

- dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych 

- pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia i grzania 

 

Jeśli chodzi o parametry: 

- wymiary jednostki wewnętrznej i zewnętrznej 

- masa jednostek 

to odchyłka nie może przekraczać +-10%. 
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Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, iż zaproponowane jednostki muszą być  

kompatybilnie i w 100% współpracować z istniejącymi u Zamawiającego urządzeniami. 

 

 

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia do SIWZ stają się 

integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące 

przy składaniu ofert. 

 Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega 

zmianie w następujący sposób: 

Było: 

- Oferty muszą być doręczone Zamawiającemu do dnia 30.09.2020 r. do godz. 

10:00. 

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.09.2020 r. o godz. 11:00. 

Jest: 

- Oferty muszą być doręczone Zamawiającemu do dnia 02.10.2020 r. do godz. 

10:00. 

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.10.2020 r. o godz. 11:00. 

 

             Zatwierdził: 

SEKRETARZ  

   WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

            /-/  

             Tomasz Grudziak 

 

 

 

 


