
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Jaworzno, dn. 15.01.2015 r. 
Wykonawcy zainteresowani  

udziałem w postępowaniu o udzielenie 
 zamówienia nie objętego ustawą Prawo 

 zamówień publicznych  

 
 Nr referencyjny 2014/TWD/TWD/03923/L  

(nr sprawy 243/A/14)  
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI  WYMAGAŃ OFERTOWYCH  
 

 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej  

nr referencyjny 2014/TWD/TWD/03923/L (nr sprawy 243/A/14)  

pt. „Dostawę jednego sprawnego technicznie urządzenia klimatyzacyjnego 

dla potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski - TAURON Wydobycie S.A.” 
  
 

  W związku z otrzymanym pismem z pytaniem dotyczącym treści wymagań ofertowych dla 
przetargu nieograniczonego nr referencyjny 2014/TWD/TWD/03923/L (nr sprawy 243/A/14) 
w temacie jw. poniżej cytujemy zadane pytanie i udzieloną odpowiedź Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 1 

„Czy regulacja wilgotności ma być sterowana automatycznie wraz z zmianą mocy 

chłodniczej, czy może sterowana osobno - niezależnie od mocy chłodniczej (stosowanie 

dodatkowo tzw. nawilżaczy lub osuszaczy)?” 

 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż regulacja wilgotności względnej powietrza 

wylotowego ma być sterowana niezależnie od mocy chłodniczej bez zastosowania 

dodatkowych urządzeń zewnętrznych. 

 

Pytanie nr 2 

„Czy regulacja wydajności ma być regulowana skokowo czy płynnie (oparte na sprężarkach 

tłokowych czy śrubowych)?” 

 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż regulacja wydajności chłodniczej(sprężarki) jest 

dowolna. 
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Pytanie nr 3 

„Czy urządzenie - przeznaczone do pracy w wyrobiskach - ma posiadać wszelkie 

dopuszczenia/ATEX-y do pracy w warunkach zagrożenia - jeśli tak to do jakich warunków 

zagrożenia ma być urządzenie przystosowane?” 

 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż urządzenie ma być przeznaczone do pracy  

w wyrobiskach klasy „A” zagrożenia wybuchu pyłu węglowego. 

 

Pytanie nr 4 

„Jaka jest maksymalna temperatura wody dostarczanej do skraplacza urządzenia?” 

 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż maksymalna temperatura wody wlotowej 

dostarczanej do skraplacza urządzenia wynosi 28°C. 

 

Pytanie nr 5 

„Jakie są maksymalne gabaryty zarówno do transportu jak i docelowe po ewentualnym 

zamontowaniu?” 

 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż maksymalne gabaryty urządzenia  

- do transportu wynoszą: długość 4100mm, szerokość 1500mm, wysokość 1600mm. 

- do zabudowy wynoszą: długość 6000mm, szerokość 1500mm, wysokość 1500mm. 

 

Pytanie nr 6 

„Czy referencje mają być na identyczne urządzenia jakie jest wymagane czy wystarczą na 

dostawę podobnych urządzeń chłodniczych?” 

 

Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż referencje mają dotyczyć urządzenia  

o parametrach i funkcjach jak w wymaganiach technicznych. 

 
 


