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ODPOWIEDZI NR 1  

NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 21.06.2022 

 

1. Proszę o informację dotyczącą rodzaju towaru, sposobu pakowania, konfekcjonowania i 
jaki jest wymiar wózków 

Towarem podlegającym chłodzeniu i zamrażaniu są ciasta przeznaczonego do odroczonego 
wypieku, produkowane na skalę przemysłową. Ciasta pakowane będą blachy metalowe i 
stanowić będą zróżnicowane produkty o masie od 2000g do 4500 g. Dopuszcza się również 
produkty bez opakowań przeznaczone do odroczonego wypieku własnego. Średnia masa 
produktu wyniesie 3300 g. Ciasta będą trafiały do przechowywania na wózkach o wymiarach 
1300x450x150cm.  

 

2. Czy towar jest bardzo wrażliwy na ususzkę czy jest to parametr, którego nie trzeba brać 
pod uwagę i zaprojektować układ wg standardowych wytycznych? 

Produkty nie będą przechowywane w chłodni dłużej niż 36h. Nie jest to towar wrażliwy na 
ususzkę, parametru można nie brać pod uwagę.  

 

3. W przedmiarze jest szczegółowa ilość komponentów, w tym m.in. koryt z podanymi 
przekrojami itp. – czy jest to przedmiar orientacyjny czy finalny – w procesie projektowania 
może się okazać, że będą inne odległości i przekroje 

Jest to przedmiar finalny. 

 

4. W przypadku odzysku ciepła narzucają państwo 2000 litrów bufor – jaka jest wymagana 
temperatura ciepłej wody użytkowej i czy dopuszczają Państwo mniejszy bufor, jeżeli moc 
chłodnicza nie będzie w stanie przygotować tak dużej ilości wody? 

Celem nadrzędnym funkcjonowania instalacji nie jest ilość CWU (ciepłej wody użytkowej) 
odzyskanej z agregatu, tylko spełnienie wymogów chłodniczych określonych w bilansie. 
Zatem dopuszczamy bufor dostosowany do mocy instalacji – dopuszczamy odchylenie od 
parametru pojemności o 25%. W tym celu została skorygowana specyfikacja stanowiąca 
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  



 

5. Wytyczne wskazują na instalacje chłodniczą zasilaną CO2 – czy dopuszczają państwo 
instalację opartą na innym czynniku chłodniczym? 

Tak, dopuszczamy inne czynniki chłodnicze. Należy jednak zwrócić uwagę, że Zamawiający 
będzie premiować instalacje oparte na czynnikach chłodniczych o bardziej pozytywnym 
wpływie na środowisko naturalne w ramach kryterium „Aspekty środowiskowe”.  

 

6. Czy dopuszczają Państwo wydłużenie czasu schładzania o 10% w przypadku znacznego 
obniżenia mocy chłodniczej, a co za tym idzie kosztu instalacji? 

Tak, będziemy dopuszczali 10% odchylenie od zakładanego czasu chłodzenia wyrobów. 
W związku z tym doprecyzowaliśmy treść załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.  
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