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Dyrektor Miejskiego Domu Kultury upżejmie informuje o wniesieniu przez Wykonawcę
zapytań związanych ze Specyfikacją lstotnych Warunków Zamówienia dotyczących
postępowania Postępowanie nr 1.271.MDK.PN.RB.2019.
Pytanie

1

Projekt Sanitarny - wentylacja mechaniczna - proszę o uszczegółowienie w zakresie
miejsca posadowienia centrali wentylacyjnej - w szczególności o udostępnienie rysunków
przekrojów pionowych. Proszę o określenie, na jakiej wysokościma być podwieszona
centrala wentylacyjna. Ze względow technologicznych centrala wentylacyjna nie może byĆ
podwieszona bezpośrednio nad ścianami działowymi, gdyż pod centralą wentylacyjną
podwieszaną musi się znajdować przestrzeń senruisowa. Czy w związku z powyższym
centrala wentylacyjna ma być umieszczona w przestrzeni między dachem a stropem, tak jak
agregat chłodniczy do klimatyzacji (rys. 03/AE), czy też na dachu budynku?
Odpowiedź

1

Centrala wentylacyjna jest umieszczona w pzestzeni stropodachu, tak jak agregat
chłodniczy układu klimatyzacji. Centrala ma wysokość 1 150 mm, w załączniku kańa
katalogowa oraz przekroje pionowe.

Pytanie 2
Projekt Sanitarny - agregat freonowy VRF klimatyzacji - zgodnie z projektem ma zostaĆ
posadowiony na stropie pod dachem. Jest to przestzeń zamknięta zasłonięta żaluzją.
Proszę o kreśleniewymiarów żaluzji zapewniających odpowiednią wymianę powietza
niezbędną do odprowadzenia ciepła z agregatu. W projekcie wrysowano tylko żaluĄę na
elewacji od strony północnej, najprawdopodobniej nie zapewni to optymalnego
odprowadzenia ciepła z agregatu.

Odpowiedź 2
Agregat ma być umieszczony w przestrzeni stropodachu, powietze do chłodzenia będzie
pobierane zprzestrzeni, w której będzie agregat, natomiast zużyte powietrze będzie
wyrzucane na zewnątz z wykozystaniem kanału założonego na wyrzucie powietrza z
agregatu na szczycie uządzenia iwykonaniu wyrzutni powietza ściennej.

Pytanie 3

Sanitarny częśćopisowa 7,

lnstalacja Klimatyzacji str.
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proszę
wyjaśnienie
Zamawiający wymaga zainstalowania paneli słonecznych
w technologii solarcool spzężonych z agregatem skraplającym, tak jak jest zapisane w
częściopisowej?

Projekt

o

Odpowiedź 3

czy

/\

Tak, powinien być zainstalowany panel słoneczny.
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