
 

Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 142155-2016 z dnia 2016-07-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji, zwanej dalej Instalacją w systemie ze 

zmiennym przepływem czynnika chłodniczego w budynku WFOŚIGW w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7 w Warszawie. 2. Zakres... 

Termin składania ofert: 2016-08-03  

 

Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie ze zmiennym przepływem 

czynnika chłodniczego w budynku WFOŚiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie 

Numer ogłoszenia: 140478 - 2016; data zamieszczenia: 05.09.2016 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia  

w BZP: 142155 - 2016r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 

00-893 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 504 41 00, faks 22 504 41 39. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMORZĄDOWA OSOBA PRAWNA. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie 

ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego w budynku WFOŚiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7  

w Warszawie. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji 

klimatyzacji, zwanej dalej Instalacją w systemie ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego w budynku WFOŚIGW 

w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7 w Warszawie. 2. Zakres zamówienia obejmuje, w szczególności: 1) opracowanie  

i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania Instalacji w budynku WFOŚiGW  

w Warszawie, z uwzględnieniem wymagań określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

2) zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji umowy; 3) w razie konieczności uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego wymaganych prawem uzgodnień, odpowiednich zgłoszeń, dokonanie innych czynności przewidzianych 

przepisami prawa; 4) wykonanie przedmiotu zamówienia w całości z materiałów i urządzeń dostarczonych przez 

Wykonawcę oraz z użyciem jego osprzętu i urządzeń; 5) uruchomienie Instalacji; 6) wykonanie wszelkich pomiarów, prób, 

badań i rozruchów i przekazanie wyników Zamawiającemu wraz z dokumentacja powykonawczą; 7) utrzymanie terenu 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=142155&rok=2016-07-18


prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 

8) podejmowanie działań w celu ochrony środowiska na terenie prac i w jego otoczeniu; 9) zapewnienie dozoru, a także 

właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na terenie prac;  

10) zagospodarowanie odpadów wraz z ich transportem w ramach wynagrodzenia; 11) po zakończeniu wszystkich robót 

uprzątnięcie terenu prac i doprowadzenie do porządku; 12) regulację Instalacji przed przekazaniem Zamawiającemu;  

13) przeszkolenie co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi Instalacji; 14) sporządzenie  

i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej; 15) przekazanie zamawiającemu kart gwarancji, deklaracji 

zgodności, atestów, instrukcji obsługi, konserwacji i napraw Instalacji w języku polskim; 16) konserwację i serwis Instalacji 

w okresie gwarancji (min. 36 miesięcy) w ramach zaoferowanego wynagrodzenia. 3. Wszystkie instalacje i systemy 

związane z wykonaniem Instalacji muszą być dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów i norm branżowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony pożarowej i BHP. 4. Wykonanie Instalacji powinno zostać dokonane 

na podstawie uprzednio sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez Zamawiającego. 

Dokumentacja musi posiadać wymagane uzgodnienia dotyczące, w szczególności: 1) miejsc lokalizacji jednostek 

klimatyzacyjnych zewnętrznych; 2) miejsc lokalizacji w pomieszczeniach biurowych jednostek klimatyzacyjnych 

wewnętrznych; 3) miejsc lokalizacji aparatury sterującej Instalacją; 4) tras prowadzenia przewodów klimatyzacyjnych, 

sposobu i miejsc odprowadzenia skroplin. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich pracowników 

wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. 6. Oferowane urządzenia klimatyzacyjne powinny 

być nowe, nie używane oraz posiadać min. 36-miesięczną gwarancję producenta, liczoną od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego. 7. Wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia: min. 36 

miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

przedmiotu zamówienia z należytą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru swojej działalności i przy 

poszanowaniu przepisów wewnętrznych Zamawiającego, zasad ochrony przeciwpożarowej, zasad BHP oraz zgodnie  

z zasadami sztuki, wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz zachowaniem szczególnej ostrożności w związku  

z realizacją prac w czynnym obiekcie. 9. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.72.00-3, 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.10.00-0, 45.32.00.00-6, 

45.33.10.00-6, 45.45.00.00-6, 71.32.00.00-7. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 



IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 ENERGY HEAT TECHNOLOGY INVESTMENT Marek Burcan, ul. Krakowska 48, 50-425 Wrocław, kraj/woj. 

dolnośląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 256627,69 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 206271,00  

 Oferta z najniższą ceną: 206271,00 / Oferta z najwyższą ceną: 477072,72  

 Waluta: PLN . 

 

 

 


