
KrakóW, 12 kW etn a 2021 roku

ZamaWiającyI

Krakowskie ToWarzystwo opieki nad ZWierzętami

ui FolańSka 53 3]-019 Krakó,,,/

REGON 003B7265i N P 676]7c,q211 KRs 0000014i04

litOżoktoZ.klak011,1 l]

https 1i ktcz.krako\ł p

Dotyczy; POStępowanao UdZielene Za|lóW]en a pub czllegOIa DoSlaWa SamochOdu Spa]noweqo (dese)

t!pLr ,Al,] Z Zab!d0!,!a przystoso!/ar]ą c! plZe\lOZu ZWelZą1 na potrzeby SchrOnSka da BezdomIych

Zw e,ząt tl Krakor,r' e" (TP Sch 3/202] )

WYJAśNlENlE TREŚclsWZ

Dz ałalac l1,1 oparc u o ait 284 LrSt 4-6 Usia\Ą/y ż d| a ]1 !^]rześn a 20]! l Plawo Zan]óWień pub Cznych (DZ

U pOZ 2019Z!óź| żrn]Z,(ane]dae] pzp ZanaWa]ąry przekazuie polize]lleśc Zapytan a. któle WpiynęłO

dO Zan]a,,,/ a]acegO ,,,/raz Z !,y]aśn en am

Pytanie:

1 Zanawja]ac, Wymaga w,enlylac]l lllechaii]Z!rc] przestrzer]i ładunkowej Ze strany bacznej araz Orl

§llof;y C/ach! Z reEu]acią lej WeiiylaCJi Z pazycjj ieQWCy Jak san]a nazwa Wskazuje Wentylacja

rnechairczia nle na żadnych elenenlóW e]ektrycznych. które za pamaca przeła)żnjka nagłyby

slelowa0 ią l,,,entylacja Z pazycji kieOWCy W' zWiąZkLl Z Czyrn czy ZnawiająCy dapuszCza mantaż

sla/ą ł/atłr i,], e| l|/ac}i,ln e] W haku aula 1laioiniast /la dach! Wertylalar elektlyczny, ktarega slerawanie

zna]dawajab,/ sie ,li §żofeI0e .]Osiępne Z pazyc]l kiercWcy Przykładawy madel Wentylalara

dachalego la np https /|WWW dametjc.Con/pl-pllpl/Draduktv/%C5a/dBcvwno%C5%9B%C4%B7 -j-

rapaieikucllnra/akaD\| i Wrciac]iidanętj] cl,/ 11. .2a5ag

Wyjaśnienie W odpowiedzi na pytanie:



ZamaW a]ący

|zalącz| k, m 1

W punkcie

d0 sWZ)

35 il ,,k tabel] Zam]eszczonej W szczegó]owym op]sie przeclm otu Zamóvr'ien]a
ZaWarł rłymóg ZgOdnie Z którym plzestżeń tlaIspOrlo1,!a pOW Ina byc We],]iy owana

Dqchanicżnie

ZamaWiaiąCy WskaZu]e

UmoZ ivi ]a]ący Wym]anę

WywietżnikóW (np W dn]

WyW ellzn ka bocznego

ruZ Dozr/cl kie
że system Wenly acii przesllzeni ttanspOriowej pow]ll]en bVć

U

być Wyko|an

€9i ejWentviac

(! E] |!!V/l rcl oyc Wyko|any W sposób
po'elrza W przeStrzen transportolr',,e] przy ]eclnoczesne] mOż]i rośc żan]kneca
Z]mne lUb baldżo gorace) dotyczy to ZarÓWnO WentylatOra dachO!Ve.o iak lÓ!l]nież

co natom asl lyczy sę stelowainości Z
regulowana (elektrycznie), p".y.ji ki"::;; :'j,H .".'J.]fl:,':'ff:.i::::::,#::;
Wenly ator WymuSza]ący Wymiane poWelza, który iesl stelolvany ]i !b Urucham]any Z pożyc]i k]eroucy.
Wenly]atol muS być Wykonany W Sposób Zabezpiecza]ary przestlŻe]-l traIsponOWą przeż przerlekanlen]
OpadóW atmosferycznych W szczeqóinośc deszczu Wentylator powinlen mec ró\\/n]eż klapkę {może byćZamykana manlalnie), któla się Zamyka na urypadek niskch cży !,/ysok]ch ten]pelalur ce _.m żan]knlecia
Ob "a, oot,,ę-zo z z"w, ąrz
w zaklesie naton]]ast we|ty]acj] mechaniczne] ze sllony boczne] - wywietrznik boczny może pozostaćgrawjtacljnY, czyli niewymuszający wymiany powjetlza, i może być obsiugiwany manualnie 1! niedotyczy 9O V/ymóg regulacj] Z pozycii k erOWcy]
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