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BIULETyN lNFoRMAcJl pUBLlczNEJ

DYrektor Miejskiego Domu Kultury upzejmie
informuje o wniesien iu pzez Wykonawcę
zaPYtań związanYch ze SPecyfikacją lstotnych
Warunków Zamowienia dotyczących
postępowania Postępowanie nr 1.27 1.MDK.PN.RB.2O19.

Proszę o wyjaŚnienia. w zakresie zapisów SlWS
oraz dokumentacji projektowej:
SYstem klimatYzacji
w erolÓtcie. wyxonawczrń * częścisanitarnej są wymienione
Yl|
uządzenia klimatYzacji (znaki towórowe) *ią.31,"
iŹiproiextowanym dodatkowym układem
SolarCool, Zgodnie
Biuletynem lnformacji Rubliczne;
postępowaniu
1 .27 1.MDK.PN.RB.2O19
z dnia 05.03.201 9r.
alv ws półczyn n k s prawn oście nergetycz nej
!V1'13o
SEER - 3,87
SEER + panel Solar Cool- 6.84.
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Na podstawie rapońu EURoVENT.9]?-l..ądzeń
referencyjnych wymienionych
*
- tj, PomPa ciepła V-lllAJY16?ńaóń- *.po-ł..ynnik SEER wynosi 5.77
- wlęc w powyzszej odpowiedzi musiał wdaó się błąd proszę o korektę.
'1

.

ff|"]"

2, JednoczeŚnie wymieniony zestaw. u ządzeń (tj.
układ VRF z systemem SolarCool) nie
został certyfikowany pżez EUROVENT ń
zwiąińu ,'po*yzr=ym, czy dla
proponowanego rozwi
ązania alternatywnego jesi wymagane udokumentowanie
zg od n ościpropon owa neg o rozwi
ązańia ce'rtyri rate, irj ńovE NT z ujętym
wsPÓłczYnnikiem SEER, ĆzY wysta rczy w tym
względzie oświadczenie producenta
zestawu?
3, Ze względu na znaczną komplikację układu
VRF z zainstalowanym system SolarCool
chcielibYŚmY zaProPonowaĆ wykorzystanie nowoczesnych
agregatów chłodniczych
wYkozYstującYch
rózwiąŹania, rtoró si-certyfikowane pzez EUR9VENT.
_innowacyjne
WsPÓłczYnnik SEER. Ola tYÓn uządzen to 6.80.
Zastbsowanie pojedynczego urządzenia,
uProŚci układ chłodniczY có
się
na_.ń
Przełoży
;ń;iono*"n"g
-."l". o rozwiązania. proszę o
zmianę WYmaganYch Parametrów ila'systemu
v{i,
umożliwienia zastosowania
uządzeń takze

-

SEER - 6.80

innych producentów:

Odpowiedź na pytanie

1

Przy podawaniu wspołczynnika SEER zaszłapomyłka,
zamiast wańości3,87
powinna byc 5]7.
Odpowiedź na pytania 2 i 3
Nie ma mozliwości zmiany warunków slwz i projektu. programy
certyfikujące EuRovENT
dotYczą konkretnYch uządzeń i technologii, nie
dotyczą zestawów i systemow. Dlatego
Pojawił się wYmog Posiadania ceńyfikatu EUROVENT przezoferowane
uządzeniaz podaną
minimalną wańoŚcią SEER. Wzrost wańościSEER, popżez
dołączenie dodatkowych
elementów nie może, z formalnych względów podlegać
ceńyfikacji EuRovENT, ponieważ
nie ma takiego ,,Programu ceńyfikacji, w związiu z tym wystarczy
oświadczenie
Producenta/dostawcY. Montaż kolektorów jest relaiywnie prosty, serwis
,inir"inf ggf,*
ProPonuje się, aby zainstalować projektowane

uządzenia
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