Katowice, 6 września 2021 r.

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KATOWICACH
Biuro Administracyjne,
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

BA.I.272.35.2021

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SWZ
Dotyczy: postępowania na Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń IV
piętra i wybranych pomieszczeń parteru, w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach przy ul. Damrota 16
W dniu 1 września 2021 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące zapisów
Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym
bez negocjacji, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi
art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129),
„Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń IV piętra i wybranych
pomieszczeń parteru, w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul.
Damrota 16”. Na podstawie art. 284 ust. 2 w/w ustawy Zamawiający udziela odpowiedzi na
zadane pytanie:
Pytanie:
W projekcie wykonawczym strona 27 , autor w pozycji 9 zestawił adaptor do połączenia z
systemami centralnego sterowania. Proszę o podanie parametrów jakie ma spełniać ten adaptor?
Do jakich systemów ma się łączyć po jakich protokołach?
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem materiałów, klimatyzacja etapu III ma być
wpięta do centralnego sterownika posiadającego funkcję zgodne z tabelą porównawczą j.n.:
Parametry zgodnie z
dokumentacją projektową

Parametry urządzenia
oferowanego przez
Wykonawcę

-

DCM601A51

Ekran dotykowy

Tak

Tak

Proporcjonalne rozliczanie kosztów zużycia energii każdej
jednostki wewnętrznej,

Tak

Tak

Zdalne sprawdzanie szczelności instalacji czynnika
chłodniczego, unikając obecności na obiekcie,

Tak

Tak

Dostęp tylko do podstawowych funkcji z poziomu
sterownika (włączenie/wyłączenie, tryb, nastawa, prędkość
wentylatora, żaluzje, oznaczenie i reset filtra, błąd i kod),)

Tak

Tak

Sterownik centralny

Model

Widok rozkładu pomieszczeń i bezpośredni dostęp do
głównych funkcji jednostki wewnętrznej

Tak

Tak

Kompletna historia pracy systemu,

Tak

Tak

Oszczędzanie energii poprzez blokowanie działania układu
klimatyzacji razem z innym wyposażeniem, np. z układem
ogrzewania,

Tak

Tak

Wszystkie funkcje dostępne bezpośrednio poprzez
standardowy interfejs internetowy (sterowanie klimatyzacją
przez komputer)

Tak

Tak
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