Nadleśnictwo Skrwilno

Skrwilno, dnia 17.09.2021
Zn.spr.: S.270.2.24.2021

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
Nadleśnictwo Skrwilno w odpowiedzi na zapytania skierowane do Zamawiającego,
informuje:
Pytanie nr 1.
- Na jakiej wysokości na elewacji będą zamontowane jednostki zewnętrzne?
Ad. 1.
3 jednostki zewnętrzne (l.p. 1, 2, 3, zgodnie z tabelą B załącznika nr 1 do zapytania
ofertowego) będą zamontowane na wysokości ok. 5.5-6.0 m (licząc do górnej krawędzi
jednostki) nad poziomem gruntu. 1 jednostka zewnętrzna (l.p. 8 zgodnie z tabelą B
załącznika nr 1 do zapytania ofertowego) będzie zamontowana na wysokości ok. 3.54.0 m (licząc do górnej krawędzi jednostki) nad poziomem gruntu.
Pytanie nr 2.
- Czy zasilanie urządzeń będzie z gniazd elektrycznych w pomieszczeniach na
wtyczkę czy w korytku elektrycznym?
Ad. 2.
Podstawowym wymaganym montażem jest użycie obecnych w pomieszczeniach gniazd
elektrycznych, przy czym przewody należy ukryć w korytkach elektrycznych. W jednym
pomieszczeniu (l.p. 5 zgodnie z tabelą B załącznika nr 1 do zapytania ofertowego)
zalecane jest ukrycie przewodów w bruzdach pod tynkiem.
Pytanie nr 3.
- Czy odprowadzenie skroplin będzie grawitacyjnie na zewnątrz budynku po
elewacji czy będą musiały być zastosowane pompki skroplin?
Ad. 3.
Odprowadzenie skroplin będzie grawitacyjnie na zewnątrz budynku, w żadnym
pomieszczeniu nie ma potrzeby montowania pompki skroplin. W jednym pomieszczeniu
(l.p. 5 zgodnie z tabelą B załącznika nr 1 do zapytania ofertowego) zalecane jest ukrycie
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rurociągu skroplin w bruzdach pod tynkiem i odprowadzenie do pionu instalacji
kanalizacyjnej obecnej tym pomieszczeniu.
Pytanie nr 4.
- Proszę o podanie długości instalacji skroplin dla każdej jednostki
wewnętrznej?
Pytanie nr 5.
- Proszę o podanie długości instalacji elektrycznej do każdej jednostki
wewnętrznej?
Ad. 4, ad. 5.
(L.p. poniższej tabeli jest tożsamy z tabelą B załącznika nr 1 do zapytania
ofertowego)
L. p.

Ilość
[szt]

Moc urządzenia
(wydajność nominalna)
dot. Chłodzenia [kW]

Szacunkowa długość instalacji
skroplin [m]

Szacunkowa długość instalacji
elektrycznej [m]

1

1

od 3,4 do 3,6

ok. 5

ok. 4

2

1

od 2,5 do 2,7

ok. 4

ok. 4

3

1

od 2,5 do 2,7

ok. 4

ok. 3

4

1

od 2,5 do 2,7

ok. 6

ok. 4

5

1

od 2,5 do 2,7

ok. 3

ok. 3

6

1

od 2,5 do 2,7

ok. 5

ok. 3

7

1

od 2,5 do 2,7

ok. 8

ok. 4

8

1

od 5,0 do 5,2

ok. 1

ok. 2

Wartości podane w powyższej tabeli mają charakter czysto szacunkowy, w toku
realizacji zamówienia w oparciu o warunki w panujące konkretnych
pomieszczeniach dopuszczalne są zmiany długości ww. instalacji po
uzgodnieniu z Zamawiającym.
Pytanie nr 6.
- Czy korytka mają być w kolorze białym?
Ad. 6.
Podstawowym wymaganym kolorem jest biały. Wykonawca może zaoferować inny
kolor, dopasowany do koloru pomieszczenia/elewacji, przy czym nie wpłynie to na
ocenę oferty.
Pytanie nr 7.
- Czy w ofercie ma być ujęty serwis dwa razy w roku w okresie gwarancji?
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Ad. 7.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego, tabela A: wymagane jest
zaoferowanie urządzeń objętych minimum 60. miesięczną gwarancją, przy warunku
gwarancyjnym obejmującym nie więcej niż 2 przeglądy serwisowe w ciągu roku. Jeżeli
zaoferowana przez Wykonawcę gwarancja wymaga wykonania innej (mniejszej) liczby
przeglądów, to Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego) w pkt 2) wypełnia tabelę tylko dla przeglądu wiosennego (wiersz nr 1), oraz
w wykazie oferowanego sprzętu (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) w wierszu
nr 9 „Gwarancja” umieszcza stosowną informację.
Ponad to Nadleśnictwo Skrwilno koryguje omyłki pisarskie i publikuje poniżej
poprawioną treść tabeli B (wiersz 5 i 7) z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
L. p.

Ilość
[szt]

Moc urządzenia
(wydajność nominalna)
dot. Chłodzenia [kW]

5

1

od 2,5 do 2,7

7

1

od 2,5 do 2,7

Lokalizacja jednostki
wewnętrznej

Umiejscowienie jednostki
zewnętrznej

Siedziba Nadleśnictwa Skrwilno,
ul. Leśna 5, 887-510 Skrwilno,
pomieszczenie 1.5
Siedziba Nadleśnictwa Skrwilno,
ul. Leśna 5, 887-510 Skrwilno,
pomieszczenie 2.3

na elewacji, szacowana
odległość pomiędzy jedn.
wewn. i zewn. ok. 15m
na elewacji, szacowana
odległość pomiędzy jedn.
wewn. i zewn. ok. 8m

Nadleśnictwo Skrwilno informuje, że zalecane jest, aby Wykonawca dokonał wizji
lokalnej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty
oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wykonania wizji lokalnej ponosi
Wykonawca.

Z poważaniem
Tomasz GNAP
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/
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