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Dotyczy postępowania na: „Przeglądy okresowe central klimatyzacyjnych i urządzeń 
wentylacyjnych w obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Opolu”. 

 
 

Zamawiający na wniesione zapytania udziela odpowiedzi: 
 

Pytania:  

1) W  przypadku przeglądów w Miejskiej Informacji Turystycznej, Wieży Piastowskiej, Krytej Pływalni 
Akwarium ( urządzenie FWD-45), Sztucznego Lodowiska Toropol ( klimatyzatory przenośne) podany 

jest zakres zadań czynności dla central klimatyzacyjnych / wentylacyjnych. Jaki zakres czynności 

przeglądu klimatyzatora?  Taki jak dla Basenu Letniego Błękitna Fala? Chciałbym napomnieć, że 
centrala klimatyzacyjna i klimatyzator to zupełnie inne urządzenia. 

2)      Podana przez Zamawiającego urządzenie dla Krytej Pływalni Akwarium określone nazwą 

centrala wentylacyjna podwieszana TRADE FWD-45 to nie jest centrala tylko kanałowe urządzenie 

wody lodowej. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. W załączniku przesyłam kartę katalogową.  

3)      Proszę powiedzieć co wchodzi w zakres przeglądu instalacji grzewczej ciepła technologicznego? 

4)      W odpowiedzi na Państwa odpowiedz z dnia 07.02.2019 chciałbym Państwa poinformować,  

że zdaje sobie sprawę, że  centrale  w szatniach sportowych Toropolu oraz klimatyzatory  
w pomieszczeniach biurowych w budynku administracyjno – hotelowym Toropolu ujęte są w 

załączniku nr 1 – opis przedmiotu Zamówienia, ale nie ma ich ujętych w formularzu ofertowym  - 
załącznik nr 2, gdzie trzeba podać cenę jednostkową za przegląd każdego urządzenia.   Proszę o 

dodanie w pozycji 7 formularza ofertowego centrale Mistral 1100 ec firmy PROVENT : 3szt oraz 

klimatyzator przenośny :  
12 sztuk oraz instalację grzewczą ciepła technologicznego. 

 

Odpowiedzi: 

Ad. 1)    Zakres przeglądów central i klimatyzatorów przenośnych został podany dla danych obiektów  

w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

Ad. 2)    Dla urządzenia TRADE FWD-45 przeglądy, konserwację i serwisowanie urządzeń 

stanowiących integralne części obsługiwanych instalacji należy wykonać zgodnie z DTR tych urządzeń 
oraz obowiązującymi przepisami w zakresie wymaganych przeglądów i konserwacji. 

Ad. 3)  Przegląd odnosi się do  elementów składowych wymienionych w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia. 

Ad. 4)     Formularz ofertowy zostanie uzupełniony przez Zamawiającego i zamieszczony wraz  

z pytaniami i odpowiedziami na stronie internetowej postępowania.  

 

 
 


