Tarnów, dn. 06.03.2020r.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Projekt: „Budowa i wyposażenie laboratorium Energy Solutions Sp. z o.o.” o numerze RPMP.01.02.0212-0149/19 w ramach poddziałania 1.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Numer projektu: RPMP.01.02.02-12-0149/19-00
Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 1/1.2.2/2020 w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia
następujących środków trwałych wraz z wszelkimi kartami katalogowymi i gwarancyjnymi:
1) Moduł Produkcji Energii Chłodniczej,
2) Moduł Produkcji Energii Cieplnej,
3) Zbiornik buforowy.
Pytanie 1.
W punkcie 1.3 Modułu produkcji energii chłodniczej podane jest że wydajność chłodnicza min. 15 kW
przy temperaturze glikolu Tz/Tp=(-15)/5°C.
a) Czy są to temperatury glikolu jakie ma wytwarzać agregat chłodniczy?
b) Czy temperatura wejściowa glikolu do agregatu chłodniczego wynosi 5°C?
c) Czy temperatura wyjściowa glikolu do agregatu chłodniczego wynosi -15°C?
Odpowiedź 1:
a) TAK są to temperatury glikolu jakie ma wytwarzać agregat chłodniczy
b) TAK temperatura wejściowa glikolu do agregatu chłodniczego wynosi 5°C
c) TAK temperatura wyjściowa glikolu do agregatu chłodniczego wynosi -15°C
Pytanie 2.
Proszę o podanie nominalnych parametrów agregatu chłodniczego dla których ma osiągać on moc
chłodniczą 15 kW:
a) Temperatura wejściowa glikolu
b) Temperatura wyjściowa glikolu
c) Temperatura otoczenia
Odpowiedź 2:
Temperatury wejścia i wyjścia glikolu z urządzenia jak i zakres temperatury zewnętrznej został
podany w specyfikacji technicznej odpowiednio w pkt 1.3 oraz 1.4
Pytanie 3.
Proszę o podanie nominalnych parametrów pompy ciepła, dla których ma osiągać on moc grzewczą
35 kW:
a) Temperatura wejściowa glikolu na parownik
b) Temperatura wyjściowa glikolu z parownika
c) Temperatura wejściowa wody na skraplacz
d) Temperatura wyjściowa wody ze skraplacza

Odpowiedź 3:
Temperatura wejściowa glikolu na parownik oraz temperatura wyjściowa glikolu z parownika – jest to
parametr wynikowy uzależniony od zastosowanego typu urządzenia (zgodnie z dopuszczeniem
rozwiązań równoważnych w specyfikacji).
Natomiast temperatura wejściowa wody na skraplacz i wyjściowa wody ze skraplacza została podana
odpowiednio w punktach 2.5 oraz 2.6 specyfikacji.
Pytanie 4.
Proszę o podanie w której części instalacji ma być zastosowane sprzęgło hydrauliczne na maksymalną
moc 60 kW wymienione w punkcie 3.
Odpowiedź 4:
Sprzęgło zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą ma służyć do oddzielenia hydraulicznego obiegów strony
pierwotnej (źródeł) oraz wtórej (odbiorników).
Pytanie 5.
Proszę o podanie w której części instalacji ma być zastosowana pompa do obiegu MMC.
Odpowiedź 5:
Pompa do obiegu MMC zabudowana ma zostać po wtórnej części sprzęgła hydraulicznego.
Pytanie 6.
Proszę o podanie co to jest obieg MMC.
Odpowiedź 6:
MMC to Moduł Magazynu Chłodu (akumulator chłodu). Obieg MMC jest to odrębny obieg
hydrauliczny po stronie wtórej instalacji chłodniczej. Odpowiada za akumulacji energii chłodniczej w
swojej objętości.
Pytanie 7.
Proszę o podanie w której części instalacji mają być zastosowane zawory trójdrogowe mieszające DN32
z siłownikami – 2 kpl i jakie jest ich zadanie.
Odpowiedź 7:
Zawory trójdrogowe winny być zabudowane po stronie wtórej instalacji hydraulicznej. Spełniać mają
funkcję:
- jakościowa/ilościowa regulacja przepływu na odbiorniki chłodu
- przełączenie trybu pracy MMC (tryb ładowania/tryb rozładowania)
Pytanie 8.
Proszę o podanie w której części instalacji mają być zastosowane zawory precyzyjnej regulacji DN25 –
kpl i jakie jest ich zadanie oraz ilość.
Odpowiedź 8:
Zawory precyzyjnej regulacji winny być zabudowane przy urządzeniach celem regulacji przepływu
(zrównoważenia układu hydraulicznego). Typ i rodzaj zaworu winien zostać określony w dokumentacji
wykonawczej zgodnie z pkt 2 „Budowa Stanowiska”. Zamawiający nie narzuca ilości pod warunkiem
spełnienia pozostałych parametrów i funkcjonalności określonych w specyfikacji technicznej.

Pytanie 9.
Proszę o podanie w której części instalacji mają być zastosowane zawory precyzyjnej regulacji DN32 –
kpl i jakie jest ich zadanie oraz ilość.
Odpowiedź 9:
Zawory precyzyjnej regulacji winny być zabudowane przy urządzeniach celem regulacji przepływu
(zrównoważenia układu hydraulicznego). Typ i rodzaj zaworu winien zostać określony w dokumentacji
wykonawczej zgodnie z pkt 2 „Budowa Stanowiska”. Zamawiający nie narzuca ilości pod warunkiem
spełnienia pozostałych parametrów i funkcjonalności określonych w specyfikacji technicznej.
Pytanie 10.
Proszę o podanie w której części instalacji mają być zastosowane naczynie przeponowe układu
zamkniętego – 1 kpl i jakie jest ich zadanie oraz ilość.
Odpowiedź 10:
Układ hydrauliczny zamknięty winien być zabezpieczony przed wzrostem ciśnienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Zabudowa naczynia przeponowego winna zostać zrealizowana po stronie
chłodniczej układu. Ilość urządzeń (wielkość urządzeń) powinna być dobrana na podstawie zładu
układu hydraulicznego i panującego w nim ciśnienia. Dobór naczynia, w tym typ i rodzaj powinien
zostać potwierdzony obliczeniami i wchodzić w skład dokumentacji wykonawczej zgodnie z pkt 2
„Budowa Stanowiska”. Zamawiający nie narzuca ilości pod warunkiem spełnienia pozostałych
parametrów i funkcjonalności określonych w specyfikacji technicznej.
Pytanie 11.
Proszę o podanie w której części instalacji mają być zastosowane zawory zwrotne – kpl i jakie jest ich
zadanie oraz ilość.
Odpowiedź 11:
Zawory zwrotne winny być zabudowane przed aparatami pompowymi w celu zabezpieczenia przez
zwrotnym przepływem. Zamawiający nie narzuca ilości pod warunkiem spełnienia pozostałych
parametrów i funkcjonalności określonych w specyfikacji technicznej
Pytanie 12.
Proszę o podanie w której części instalacji mają być zastosowane i jakie rurociągi – kpl i podanie ich
specyfikacji.
Odpowiedź 12:
Rurociągi mają łączyć elementy układu hydraulicznego tj. źródła – sprzęgło – odbiorniki oraz elementy
peryferyjne zabudowane na układzie. Rurociągi winny być wykonane z materiału odpornego na
współpracę z glikolem o stężeniu 45% (zgodnie z pkt 1.6), a ich średnice winny być dostosowane do
przepływów i potwierdzone doborem i określone w dokumentacji wykonawczej zgodnie z pkt 2
„Budowa Stanowiska”.
Pytanie 13.
Proszę o przesłanie schematu na którym będzie zaznaczone sprzęgło hydrauliczne, pompa ciepła i
pozostałe elementy modułu produkcji energii chłodniczej, w tym obieg MMC, zaworu trójdrożne
mieszające DN32 z siłownikami – 2 kpl, zawory precyzyjnej regulacji DN25 – kpl, zawory precyzyjnej
regulacji DN32 – kpl, naczynie przeponowe – 1 kpl, zawory zwrotne – kpl, rurociągi – kpl.

Odpowiedź 13:
Beneficjent w specyfikacji wymienił główne urządzenia jakie mają wchodzić w skład modułów. Zgodnie
z pkt 2 „Budowa Stanowiska” w zakres czynności do wykonania przez wykonawcę wchodzi
przygotowanie dokumentacji wykonawczej (w tym schematu instalacji), która powinna być elementem
uzgodnień między Wykonawcą a Zamawiającym.
Pytanie 14.
Proszę o przesłanie rysunków z zaznaczeniem zwymiarowanego miejsca gdzie ma być zamontowany
moduł produkcji energii chłodniczej z wszystkimi elementami składowymi
Odpowiedź 14:
Beneficjent do składanego wniosku o dofinansowanie załączył rzut budynku z zaznaczeniem obszarów
badawczych oraz części wyłączonych – jako rysunek poglądowy (załączony na końcu niniejszego
dokumentu). Do dyspozycji Dostawcy modułu produkcji energii chłodniczej jest część hali oznaczona
jako obszar badawczy nr 1. Beneficjent zastrzega sobie, iż na etapie wykonywania przez Dostawcę
dokumentacji wykonawczej zgodnie z pkt 2 „Budowa Stanowiska”, należy przekazać do akceptacji
propozycję rozmieszczenia urządzeń i instalacji, ze względu na konieczność ich koordynacji z
pozostałym wyposażeniem nabywanym w ramach projektu.
Pytanie 15.
Proszę o podanie z jakich elementów ma być zbudowana instalacja rozproszenia chłodu – kpl.
Odpowiedź 15:
Układ rozproszenia chłodu został opisany w specyfikacji w pozycji 11 – „Układ hydrauliczny w skład
którego wchodzi w pełni wyposażona chłodnia wentylatorowa o mocy pozwalającej na rozproszenie
100% wyprodukowanej energii. Urządzenia wyposażone w sterowanie, dedykowaną automatykę,
armaturę odcinająco-regulacyjną. Układ w pełni orurowany, zaizolowany termicznie”.
Pytanie 16.
Proszę o przesłanie schematu na którym będą zaznaczone elementy składowe modułu produkcji
energii cieplnej z wszystkimi elementami.
Odpowiedź 16:
Beneficjent w specyfikacji wymienił główne urządzenia jakie mają wchodzić w skład modułów. Zgodnie
z pkt 2 „Budowa Stanowiska” w zakres czynności do wykonania przez wykonawcę wchodzi
przygotowanie dokumentacji wykonawczej (w tym schematu instalacji), która powinna być elementem
uzgodnień między Wykonawcą a Zamawiającym.
Pytanie 17.
Proszę o przesłanie rysunków z zaznaczeniem zwymiarowanego miejsca gdzie ma być zamontowany
moduł produkcji energii cieplnej z wszystkimi elementami składowymi.
Odpowiedź 17:
Beneficjent do składanego wniosku o dofinansowanie załączył rzut budynku z zaznaczeniem obszarów
badawczych oraz części wyłączonych – jako rysunek poglądowy (załączony na końcu niniejszego
dokumentu). Do dyspozycji Dostawcy modułu produkcji energii cieplnej jest część hali oznaczona jako
obszar badawczy nr 1. Beneficjent zastrzega sobie, iż na etapie wykonywania przez Dostawcę
dokumentacji wykonawczej zgodnie z pkt 2 „Budowa Stanowiska”, należy przekazać do akceptacji
propozycję rozmieszczenia urządzeń i instalacji, ze względu na konieczność ich koordynacji z
pozostałym wyposażeniem nabywanym w ramach projektu.

Pytanie 18.
Proszę o podanie czy moduł produkcji energii cieplnej i moduł produkcji energii chłodniczej będą ze
sobą połączone i współpracowały ze sobą.
Odpowiedź 18:
Tak - Moduły mają być spięte poprzez sprzęgło hydrauliczne po stronie pierwotnej.
Pytanie 19.
Proszę o podanie czy zbiornik buforowy 2000 dm3 z punktu 3 wchodzi w skład którejś z instalacji czy
ma być dostarczony luzem.
Odpowiedź 19:
Zbiornik buforowy 2000 dm3 ma zostać zabudowany w układzie hydraulicznym jako element – bufor,
dla układu wytwarzania ciepła.

