UWAGA: przypominamy, że wszelkie oficjalne materiały zamieszczane są wyłącznie na stronie
http://szajek.pl/#funduszeUE

Pytanie 1
Czy istniejące chłodnice wymagają renowacji lub czyszczenia? Jakie zawory trójdrogowe i jaka
automatyka jest przy nich zastosowana?
Odpowiedź:
Chłodnice nie wymagają renowacji i czyszczenia przez oferenta. Zawory on/off z siłownikami
sterowanymi 12V
Pytanie 2
Istniejąca instalacja hydrauliczna będzie wykorzystana, czy projekt przewiduje całkowicie nową?

Odpowiedź:
Istniejące instalacje nie będą wykorzystywane
Pytanie 3
Posiadają Państwo projekt instalacji wentylacyjnej?

Odpowiedź:
Posiadamy tylko dane obliczeniowe.
Pytanie 4
Czy jest możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej?
Odpowiedź:
Nie ma możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej.
Pytanie 5
Czy jako opcje możemy złożyć ofertę na amoniakalny agregat z skraplaczem powietrznym (bez
certyfikacji Euroventu)?
Odpowiedź:
Interesują nas tylko urządzenia certyfikowane
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 6
Czy certyfikacja EUROVENT jest wymagana na wszystkie urządzenia? Można dostarczyć urządzenia
bez tej certyfikacji? –
Odpowiedź:
Tak jak w zapytaniu tj. urządzenia chłodnicze ( agregat, wieża, chłodnice ) muszą posiadać
potwierdzenie parametrów certyfikatem Eurovent
Pytanie 7
Całościowe zapotrzebowanie na moc wynosi 700 kW, przy parametrach glikolu -2°C/+1°C. Bardzo
proszę o podanie rozdziału mocy chłodniczej dopasowanej do poszczególnych komór lub mocy
przypadającej na daną chłodnicę.
Odpowiedź:
Z przekazanych danych nie jesteśmy w stanie wyliczyć odpowiedniego zapotrzebowania. Moc dla
pomieszczeń należy obliczyć z przedstawionych w zapytaniu założeń
Pytanie 8
Jeżeli został wykonywany bilans cieplny, bardzo proszę o przesłanie dokumentacji.
Odpowiedź:
Bilans cieplny nie został wykonany
Pytanie 9
Z rysunku wynika, że do montażu przewidziane zostało 13 chłodnic. Dokument z przedmiarem robót
wskazuję na 10 sztuk. Proszę o weryfikację.
Odpowiedź:
Proszę przyjąć ilość z przedmiaru robót.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pytanie 10
Chłodnica SZOK ma być dostarczona w wersji ze stali nierdzewnej, cała chłodnica czy tylko: blok
lamelowy i/lub obudowa. –
Odpowiedź:
Ze stali nierdzewnej wykonana ma być obudowa oraz taca ociekowa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 11
Czy pozostałe chłodnice musza zostać wykonane w stali nierdzewnej? Jeżeli tak to w całości lub tylko
poszczególne elementy.
Odpowiedź:
Pozostałe chłodnice mogą być malowane

