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Ogłoszenie nr 510089963-N-2019 z dnia 09-05-2019 r.
Urząd Miejski w Skwierzynie: Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w
Skwierzynie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525216-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Skwierzynie, Krajowy numer identyfikacyjny 52997690921000, ul. ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, woj. lubuskie,
państwo Polska, tel. 095 7 216 529, e-mail zp@skwierzyna.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.skwierzyna.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.6.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania
i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w
Skwierzynie. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń klimatyzacyjnych w dwudziestu
czterech pomieszczeniach na parterze i pierwszym piętrze budynku urzędu, a w szczególności wykonanie następujących robót: 1)
zamontowanie jednostki zewnętrznej na ścianie zewnętrznej budynku od strony ul. Armii Krajowej wraz z wykonaniem i umocowaniem
stelaży, 2) zamontowanie 28 szt. jednostek wewnętrznych (naściennych) w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na parterze i pierwszej
kondygnacji budynku - miejsce instalacji do uzgodnienia z Zamawiającym; 3) poprowadzenie w maskownicach instalacji czynnika
chłodzącego w rurkach miedzianych w otulinie termoizolacyjnej – Zamawiający nie dopuszcza możliwości użycia rur miedzianych klasy
sanitarnej; 4) wykonanie odprowadzenia skroplin przez ściany zewnętrzne w pomieszczeniach na zewnątrz budynku, grawitacyjnie lub za
pomocą pomp (decyzja zależna od przyjętego rozwiązania - należy do Wykonawcy), 5) wykonanie niezbędnych podłączeń elektrycznych, w
szczególności zasilania jednostki zewnętrznej i wewnętrznych (podtynkowo lub w rurkach instalacyjnych – do uzgodnienia z Zamawiającym)
z przejściem przez ściany/stropy; 6) wykonanie odrębnego obwodu elektrycznego z głównej tablicy rozdzielczej budynku do zasilania
jednostki zewnętrznej i jednostek wewnętrznych zabezpieczonych odpowiednimi bezpiecznikami (podtynkowo lub w korytkach
montażowych), 7) sprawdzenie szczelności wykonanej instalacji (test szczelności musi być zgodny z EN-378- 2); 8) napełnienie instalacji
czynnikiem chłodzącym; 9) sprawdzenie poprawności działania układu klimatyzacji (jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, funkcji
chłodzenia i funkcji grzania, sterowania itd.); 10) montaż powinien być dokonany zgodnie z odpowiednimi PN/EN i zaleceniami producenta
w sposób zapewniający osiągnięcie parametrów technicznych oraz prawidłowe działanie klimatyzatorów i instalacji. 11) Wykonawca będzie
zobowiązany w ramach gwarancji do wykonania (bezpłatnie usługa + materiał) w okresie obowiązywania gwarancji przeglądów
gwarancyjnych przed rozpoczęciem sezonu letniego w tym m.in. obowiązkowej wymiany filtrów, uzupełnienia środka chłodniczego,
konserwacji turbin, czyszczenia skraplaczy, wentylatorów, pomp, za pomocą środków dezynfekujących i grzybobójczych, itp.), 12)
wykonanie robót naprawczych po przeprowadzonych robotach instalacyjnych, 13) przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi
klimatyzatorów. 14) opracowanie dokumentacji powykonawczej wykonanej instalacji. Zamawiający wymaga: jednostki lub jednostek
zewnętrznych o mocy chłodniczej dostosowanej mocy chłodniczej do przyjętych jednostek wewnętrznych : - jedenastu szt. minimum 2,2 kW,
- ośmiu o mocy minimum 2,8 kW, - dwóch o mocy minimum 3,6kW, - trzech o mocy minimum 4,5 kW, - czterech o mocy minimum 5,6 kW,
łącznie w ilości 28 szt. jednostek wewnętrznych. Dane techniczne urządzeń klimatyzacyjnych: - rodzaj klimatyzacji ścienny, dwie jednostki
sufitowe -kasetonowe - urządzenia instalowane - fabrycznie nowe, - urządzenia z płynną regulacją wydajności chłodniczej (inwerter o
wydajności chłodniczej z funkcją grzania, osuszania i chłodzenia), - sterownik bezprzewodowy, - klasa energetyczna minimum A+, Rzuty
kondygnacji budynku Urzędu Miejskiego w Skwierzynie stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający informuje, że przed złożeniem
oferty na w/w zakres zamówienia wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych do montażu instalacji. Uwagi
ogólne: - Zamawiający nie wyraża zgody na montaż jednostki zewnętrznej poza przed budynkiem. - Wewnętrzną instalację zasilającą
(rozprowadzającą do poszczególnych gabinetów) należy zamontować przy samym suficie bez zbędnej zabudowy. - Montaż sterownika
centralnego w jednym miejscu budynku - umożliwiał będzie blokadę danego trybu pracy. - W ofercie należy podać odpowiednią moc
jednostki zewnętrznej. - Zamawiający informuje, że na parterze obiektu przewidział do montażu 13 jednostek wewnętrznych, natomiast na
piętrze 13 jednostek wewnętrznych i 2 jednostki wewnętrzne kasetonowe. W opisie przedmiotu zamówienia podano minimalne parametry
fabrycznie nowych urządzeń klimatyzacyjnych, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować inne równoważne lub o parametrach
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zbliżonych, nie gorszych niż opisane. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia podane zostały nazwy i producenci materiałów i technologii,
modele – to podane zostały one jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione
muszą być, by mogły być użyte w czasie realizacji zamówienia. Dopuszcza się stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii o
ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do minimalnych przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia. Bezwzględnie dopuszcza się
inne materiały, urządzenia innych producentów o podobnych - nie gorszych parametrach i standardach, o właściwościach takich samych lub
zbliżonych do tych które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt
powinien mieć te same cechy funkcjonalne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39717200-3
Dodatkowe kody CPV: 45331220-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 151677.52
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: APTherm Adam Pytlik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Witkowicka 7
Kod pocztowy: 64-530
Miejscowość: Kaźmierz
Kraj/woj.: wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 164349.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 164349.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 350550.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ
RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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