
Pruszków, dnia 21.12.2018 r. 

 

ZP/21/2018 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego ZP/21/2018: „Budowa budynku usługowo – biurowego  

z mieszkaniami przy ul. Armii Krajowej 46  w Pruszkowie na dz. nr ew. 280 obr. 23” 

W oparciu o art. 38.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  

z 2018 r. poz. 1986 oraz niektórych innych ustaw zamieszczam odpowiedzi na pytania: 

 

W oparciu o art. 38.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  

z 2018 r. poz. 1986 oraz niektórych innych ustaw zamieszczam odpowiedzi na pytania: 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

Mamy następujące pytania, odnośnie przedmiotowej inwestycji: 

 
Pytanie 1 

Brak danych odnośnie central wentylacyjnych, prosimy o karty doborowe lub 

wyspecyfikowane dane dla każdej centrali, to samo dotyczy wszystkich wentylatorów, sam 

wydatek nie wystarczy, potrzebujemy spręż 

 

Odpowiedź: 

Centrala dachowa : 

 

Nawiew/Wywiew – 1400 m3/h 

Ciśnienie dyspozycyjne – 300 Pa 

Izolacja centrali – 40 mm 

Wykonanie zewnetrzne 

Rekuperator hexagonalny nrzecz. = 87 % 

                                           nzimą suchą = 76 % 

Nagrzewnica wodna 

 

Centrale indywidualne dla lokali na parterze : 

 

Nawiew/Wywiew – 60/105/150 m3/h (trzy tryby pracy) 

Ciśnienie dyspozycyjne – nie określa się, centrala pracuje na krótkich przewodach 

lub bezpośrenio przez ścianę zewnętrzną.Urządzenia tego typu mają małe spręże, ale 

wystarczające do przedmiotowej inwestycji.Ma pokonać tylko opór przewodu do max. 1,5 m. 

Opór kratki uwzglęniany jest już uwzględniony przy pracy bezpośrednio przez ścianę. 

Nagrzewnica wtórna powietrza o mocy 350 W z wbudowanym zabezpieczeniem przed 

przegrzaniem 

Płytowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z polistyrenu o sprawności rekuperacji 

do 82 -92% 

Wentylatory na silnikach EC o niskim poborze mocy (9 do 40 W) 

Zintegrowana automatyka z 3 trybami pracy 

30-38 dBA 

Filtry klasy G4 

Przeznaczenie do pracy ciągłej.  

 



Wentylatory wentylacji bytowej garażu podziemnego 

 

Wentylatory strumieniowe jednokierunkowe dwubiegowe bez klasy Ø 355 o wydajności min. 

3200/6300 m3/h 

Wentylatory wywiewne osiowe o wydajności min. 12 000 m3/h- dane i karta doboru w 

załączniku – „Garaż_wentylacja bytowa” 

 

Wentylatory w pomieszczeniach sanitarnych 

 

Wentylatory przeznaczone do pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych : 

Wywiew – 100 m3/h – 120  m3/h 

Ciśnienie dyspozycyjne – 150 - 200 Pa  

 

Wentylatory w części mieszkalnej 

Dane części mieszkalnej, jeśli chodzi o nasady wentylacyjne na dachu nie można określić 

indywidualnie, bo to rozwiązanie oparte jest na konkretnym systemie. Dane nasad będą 

uzależnione od zastosowanego systemu i nie powinno przyjmować się ich w oderwaniu od 

całości. Współpracują one z kratkami wentylacyjnymi zastosowanymi w mieszkaniach  

i stanowią nierozerwalną całość. Chcąc oszacować cenę, należy zastosować konkretny  system 

czy to firmy Aereco czy Brookvet, Vanturi Industries lub inne. Każdorazowo taki system 

dobierany jest przez konkretną firmę mającą w swojej ofercie tego typu rozwiązanie w 

konsultacji z projektantem. Nie dobiera się tych wentylatorów jako pracujących samodzielnie. 

Tylko zastosowanie konkretnego systemu pozwoli na bezproblemową pracę całości, komfort 

dla użytkowników i łatwość w późniejszej eksploatacji, a co za tym idzie obsługę gwarancyjną.          

 

 
 


