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Rybnik, dnia 27 kwietnia 2018 r.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji 
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ODPOWIEDZI NA PYTANIA


Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku. 


Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.


Pytanie 1.  Zwracamy się z prośbą w temacie „Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku” Nr sprawy ZP.271.47.2018 o wskazanie danych dotyczących projektowanego rozwiązania montażu pomp ciepła.
Z dokumentacji projektowej wynika iż należy dostarczyć urządzenia które w temp. -15 stopni będą osiągały temp wody 50 stopni przy zachowaniu mocy grzewczej 16kW.
Spośród oferowanych produktów na rynku nie odnajdujemy urządzenia które będzie w stanie sprostać oczekiwaniom projektowym tym samym dostępne rozwiązania np.
1. pompy ciepła NIBE osiągają wskazaną moc grzewczą przy temperaturze zewnętrznej +7 stopni i temperaturze wody 35 stopni co oznacza, że bez grzałki elektrycznej nie jesteśmy w stanie uzyskać projektowych rozwiązań. Moc grzewcza tych urządzeń przy -15 to 7,5kW
2. pompy ciepła Viessmann przy temp -15 mają moc grzewczą 8kW a moc projektową osiągają przy +7stopni dla temp wody 35 a nie 50 stopni
3. pompy ciepła Daikin dla projektowanego rozwiązania -15 i temp wody 50 stopni mają moc grzewczą 10,64kW
Celem uzyskania wskazanych parametrów konieczne byłoby zastosowanie co najmniej 3 takich urządzeń wyposażonych dodatkowo w grzałki elektryczne.
Nawiązaliśmy kontakt z osobami projektującymi tą instalacje jednak nie udzielono nam odpowiedzi na czym została kotłownia zaprojektowana. Przekazano nam jedynie, że takie parametry zostały określone przez zamawiającego a po stronie projektanta nie było doboru urządzenia.
W naszej opinii w projekcie widnieje błąd lub któryś z producentów ma takie zapisy w dokumentacji technicznej o których nam nie wiadomo, których informacji nie chce przekazać projektant. 
Dlatego zwracamy się z prośbą o wskazanie lub ukierunkowanie co do wyboru rozwiązania - producentów urządzeń grzewczych którzy spełniają wymagania zamawiającego.
Odpowiedź. Według wiedzy Zamawiającego na rynku branżowym istnieje przynajmniej dwóch producentów produkujących powietrzne pompy ciepła spełniające wymagania opisane w dokumentacji projektowej.
  

Pytanie 2.   Czy zamawiający dopuści zastosowanie jednej pompy ciepła typu monoblok?
Odpowiedź.  Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania takiego rozwiązania.


Pytanie 3.   Pompy ciepła posiadają klasę efektywności energetycznej A++ przy temperaturze zasilania 55*C. - zapytanie zamawiając dopuści pompy ciepła o klasie energetycznej A?
Odpowiedź.  Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania urządzenia o gorszej klasie energetycznej.

Pytanie 4.   Sprężarka pompy ciepła sterowana jest inwerterowo w zakresie mocy od 9 do 16kW - czy zamawiający dopuści rozwiązanie pompa ciepła dwustopniowa?
Odpowiedź. Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania urządzenia ze sprężarką dwustopniową.


Pytanie 5. Producent Viessmann posiada urządzenie które możemy zaproponować jako pompa Energycal AT 60 gdzize w punkcie pracy A-15 /W50 ma moc: 31,6 kW, w punkcie pracy A2 /W50 =46,6 kW.
Odpowiedź. Wskazane powyżej urządzenie nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 


