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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 opisie przedmiotu Zamówienia dla Wieży Piastowskiej podane są dwie jednostki wewnętrzne
Daikin. Należy zrobić przegląd tylko jednostek wewnętrznych czy zarówno wewnętrznych jak
i zewnętrznych?
2)
W dostępnym formularzu ofertowym nie ma ujętych central w szatniach sportowych Toropolu
oraz klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynku administracyjno – hotelowym Toropolu.
Proszę o uzupełnienie.
3)
W formularzu ofertowym ujęte są urządzenia do przeglądu w Krytej Pływalni Wodna Nuta,
a w opisie przedmiotu Zamówienia nic ma na temat tego obiektu. Proszę uzupełnienie opisu przedmiotu
Zamówienia.
4)
W opisie przedmiotu Zamówienia mowa jest o sprawdzeniu filtrów w centralach. Czy w przypadku
złego stanu filtrów należy je wymienić czy wymiana filtrów będzie na podstawie osobnego zlecenia.
5)
Proszę o podanie numery seryjnych lub proszę o zdjęcie tabliczki znamionowej wszystkich central
objętych przedmiotem Zamówienia.
6)
Gdzie zamontowane są centrale oraz jednostki zewnętrzne klimatyzatorów? Jest do nich
bezpośredni dostęp czy trzeba użyć podnośnika?
7)
Jakie urządzenia zamontowane są w krytej pływalni wodna nuta, których przegląd należy
wykonać?

Odpowiedzi:

Ad. 1)

Przegląd należy wykonać dla urządzeń wskazanych w dokumentach do postępowania.

Ad. 2)
Centrale w szatniach sportowych Toropolu oraz klimatyzatory w pomieszczeniach biurowych
w budynku administracyjno – hotelowym są wskazane w treści Załącznika nr 1 - Opis przedmiotu

zamówienia dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przeglądy okresowe central klimatyzacyjnych i urządzeń
wentylacyjnych w obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu”.
Ad. 3)

Zamawiający uzupełnia Opis Przedmiotu Zamówienia o następującą treść:

Okresowa kontrola i konserwacja urządzeń wentylacyjnych 13 szt. (4 duże + 9 małych w tym 1 szt.
klimatyzator) w tym szczegółowy przegląd przed i po sezonie grzewczym urządzeń w obiekcie

Kryta Pływalnia Wodna Nuta obejmuje w szczególności czynności:
• sprawdzenie stanu zabrudzenia filtrów powietrza;

• sprawdzenie filtrów;
• czyszczenie obudów central wewnątrz i zewnątrz;
• sprawdzenie zespołów wentylatorowych (stanu łożysk, amortyzatorów, pasów klinowych,
połączeń śrubowych), czyszczenie łopatek wentylatora;
• kontrola instalacji odprowadzającej skropliny;
• sprawdzenie poprawności działania zaworów regulacyjnych oraz przepustnic powietrza;
• sprawdzenie poprawności działania siłowników oraz zabezpieczeń;
• sprawdzenie poprawności działania układu automatycznej regulacji i sterowania;
• pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej;
• czyszczenie oraz dezynfekcja wymienników ciepła;
• wykonanie pomiaru kontrolnego ilości powietrza przepływającego przez centralę;
• kontrola naciągu pasków klinowych;
• sprawdzenie drożności kanałów w przypadku ich występowania.

Dane techniczne:
Nazwa, model urządzenia (duże): DP 24/30 X Pool SL
Nazwa, model urządzenia (małe): VS-21-L-RH

Okresowa kontrola i konserwacja urządzeń 1 szt. (klimatyzator) w obiekcie Kryta Pływalnia Wodna Nuta
przegląd obejmuje w szczególności czynności:
• przegląd obudowy klimatyzatora;
• badanie połączeń elektrycznych;
• badanie szczelności układu chłodniczego;
• sprawdzenie ciśnień pracy na ssaniu i tłoczeniu;
• sprawdzenie filtrów powietrza w elementach ściennych, podsufitowych, kasetonowych;
• czyszczenie skraplacza;
• czyszczenie parownika;
• przegląd układu odprowadzenia skroplin;
• uzupełnienie czynnika chłodzącego, jeśli jest wymagane;
• sprawdzenie drożności kanałów w przypadku ich występowania.
Dane techniczne:
Nazwa, model urządzenia: klimatyzator TOSHIBA (Typu Split) RAV-SM2244AT8/RAV-SM2804AT8.
Ad. 4)

Należy dokonać sprawdzenia - zgodnie z treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Niezależnie Zamawiający informuje, iż koszty ewentualnych napraw elementów należy wskazać odrębną
wyceną po stwierdzeniu takiej potrzeby i zawrzeć w protokole sporządzonym po kontroli sprzętu na
danym obiekcie z udziałem Kierownika Obiektu.
Protokół należy sporządzić w dwóch podpisanych egzemplarzach:
1 egzemplarz pozostaje na terenie danego obiektu,
1 egzemplarz należy dostarczyć (osobiście lub drogą pocztową) do sekretariatu siedziby Dyrekcji MOSiR
w Opolu przy ul. Barlickiego 13.

Ad 5)
Dane urządzeń objętych przeglądem zostały przez Zamawiającego podane w dokumentach
zamieszczonych w postępowaniu.
Ad. 6)

Nie ma potrzeby angażowania podnośnika.

Ad. 7)
Urządzenia objęte przeglądem w obiekcie krytej pływalni Wodna Nuta zostały przez
Zamawiającego podane w pkt. Ad. 3) odpowiedzi jako uzupełnienie Opisu Przedmiotu Zamówienia
zamieszczonego w dokumentach z postępowania.
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