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 Warszawa, 05.07.2017 r. 

 

KOMUNIKAT nr 4 

 

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego 

postępowania nr 27/ZZ/AZLZ/2017, którego przedmiotem jest przebudowa budynku D1 

znajdującego się na terenie Instytutu Lotnictwa, wpłynęły pytania Wykonawców, na które 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp, udziela 

następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

Ile urządzeń typu Fancoil ma zostać wyposażonych w sterowniki oraz podłączonych do 

systemu BMS? 

 

Odpowiedź nr 1 

Wszystkie urządzenia typu fancoil zostaną wyposażone w sterowniki i podłączone do systemu 

BMS. Każdy klimakonwektor wyposażony zostanie w moduł przekaźnikowy i połączony w 

grupę z innymi urządzeniami (w jednej grupie od 2 do 4 urządzeń wg projektu) za pomocą 

regulatora. Połączenia urządzeń obrazują rzuty A02-A05 Załącznik nr 6 – Projekt 

wykonawczy aFP 2016 – Automatyka budynku i BMS. 

 

Pytanie nr 2 

Proszę  o potwierdzenie ilości central wentylacyjnych - z projektu wynika że są 3 sztuki? 

 

Odpowiedź nr 2 

Tak. Obecnie są dwie centrale wentylacyjne na dachu: nawiewno-wywiewna i wywiewna. 

Ponadto, zaprojektowana została nowa centrala wentylacja nawiewno-wywiewna dla celów 

laboratorium na parterze.  

 

Pytanie nr 3 

Czy urządzenia klimatyzacyjne także mają być podpięte do systemu BMS - jeśli tak to proszę 

podać liczbę sztuk? 

 

Odpowiedź nr 3 

System klimatyzacji budynku ,,D1” zostanie włączony do systemu BMS, w tym 

klimakonwektory typu fancoil, węzeł wody lodowej oraz inne urządzenia przewidziane w 

projekcie. Załącznik nr 6 – Projekt wykonawczy aFP 2016 – Automatyka budynku i BMS 

uwzględnia rzuty wszystkich kondygnacji wraz z zobrazowaniem liczby elementów systemu. 

Ponadto, załącznik nr 6 uwzględnia specyfikację szaf zasilająco-sterujących automatyki 

(D1.SC3500, 1.SZA, 4.SZA oraz B1.SZA) wraz z listą materiałową.   

 

Pytanie nr 4 

Czy centrale wentylacyjne ma obsługiwać jedna szafa sterownicza (tak jest w projekcie) czy 

na każdą centrale ma być oddzielna? 
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Odpowiedź nr 4 

Podstawą wykonania systemu BMS jest projekt – załącznik nr 6 do PFU.  

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuszcza inny standard komunikacji międzywęzłowej niż BacNet? 

Proponujemy np. MODBUS TCP/IP, standard przemysłowy dający więcej możliwości, poza 

tym uniezależnia on Inwestora od sterowników dedykowanych pod BacNet. Sterowniki z 

komunikacją MODBUS są powszechniejsze ze względu na szerokie zastosowanie w 

przemyśle. Dalsze rozbudowanie systemu jest także bardzo łatwe. 

 

Odpowiedź nr 5 

Tak, Zamawiający akceptuje zmianę standardu komunikacji międzywęzłowej na MODBUS 

TCP/IP. 

 

Pytanie nr 6 

Czy wyposażenie w meble biurowe wchodzi w zakres zamówienia? 

 

Odpowiedź nr 6 

Nie, zamówienie nie dotyczy dostawy i montażu mebli biurowych.  

 


