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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 pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Ze względu na wysokie koszty Systemu Zarządzania Energią, czy Zamawiający wyrazi zgodę na system bez serwera i oprogramowania na obiekcie? Sterowanie działałoby na zasadzie zdalnego dostępu i niewielkiej opłaty abonamentowej.
Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na system bez serwera i oprogramowania na obiekcie.


Proszę o wyjaśnienie treści związanych z Systemem Zarządzania Energią w przetargu (znak postępowania ZP.271.75.2018) "Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku".
Pytanie 2. W opracowaniu brak opisu algorytmów sterowania urządzeń i wytycznych do 
optymalizowania zużycia energii cieplnej. Czy algorytmy zostaną narzucone przez Inwestora, czy też należy je stworzyć samemu ?
Odpowiedź. System sterowania powinien posiadać standardowe algorytmy bazowe (np. czasy pracy urządzeń i obiegów, krzywe grzewcze, temperatury itp.), które będą doprecyzowane podczas uruchomienia układu i zmieniane w czasie użytkowania obiektu przez Użytkownika. 
Pytanie 3. W akapicie „Podstawowe funkcje realizowane ...” na stronie 6, w podpunkcie dotyczącym wyliczania wskaźników COP, jak należy rozumieć „animowane wskaźniki”, czego dotyczyć ma animacja?
Odpowiedź. Animacja powinna pokazywać współczynnik COP w postaci liczby arabskiej np. COP=4,05. Współczynnik COP powinien wskazywać wartość średnią zmieniającą się w czasie na podstawie wyników odczytanych z liczników energii elektrycznej i liczników ciepła.



Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień i modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 28 czerwca 2018 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się 28 czerwca  2018 r. o godz. 11:00 w sali 257.
  















	

