
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 206110-2015 z dnia 2015-08-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1. wykonanie instalacji chłodzenia opartej na systemach VRF w budynku Uniwersyteckiej Kliniki 

Stomatologicznej w Krakowie...

Termin składania ofert: 2015-08-26 

Kraków: Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla SP ZOZ 

Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie, Nr sprawy: 

DZP-271- 418/15

Numer ogłoszenia: 241378 - 2015; data zamieszczenia: 15.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

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

ogłoszenia w BZP: 206110 - 2015r.

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

nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 

Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4245424, faks 012 4245490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych 

dla SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie, Nr sprawy: DZP-271- 418/15.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń 

klimatyzacyjnych. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. wykonanie instalacji chłodzenia opartej na 

systemach VRF w budynku Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie według szczegółowego 

opisu znajdującego się w Załączniku nr l do SIWZ obejmujące: 2.1.1. ułożenie rurociągów z tworzyw 

sztucznych, 2.1.2. ułożenie rurociągów chłodniczych, 2.2. dostawa i montaż jednostek wewnętrznych i 

zewnętrznych klimatyzatorów typ Multi SPLIT w budynku Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w 

Krakowie obejmująca: 2.2.1. dostawę klimatyzatorów o parametrach nie gorszych niż parametry opisane 

w Załączniku nr 1 do SIWZ, 2.2.2. wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z urządzeń 

klimatyzatorów, 2.2.3. montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzatorów, 2.2.4. montaż 
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instalacji freonowej, 2.2.5. zabezpieczenie przejść przewodów przez ściany, 2.2.6. podłączenie 

klimatyzatorów, 2.2.7. próby szczelności instalacji, 2.2.8. wykonanie izolacji termicznych, Załącznik Nr 1 

do SIWZ obejmuje: projekt budowlano - wykonawczy wraz z rysunkami, specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. 2.3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisanym przez Zamawiającego materiałom, wyposażeniu i urządzeniom, jest obowiązany 

wykazać na etapie złożenia oferty, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i wyposażenie 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 2.4. Jeżeli Wykonawca w sposób jednoznaczny 

na etapie złożenia oferty nie zaproponuje stosowania, materiałów, urządzeń lub wyposażenia innych niż 

to zostało sprecyzowane w projekcie przyjmuje się, że oferuje materiały, urządzenia lub wyposażenie 

dokładnie takie, jak to jest określone w projekcie. 2.5. Przez jednoznaczne określenie rozumie się 

podanie dokładnych nazw i typów oraz producentów zastosowanych materiałów, urządzeń lub 

wyposażenia, w zestawieniach materiałów w kosztorysie ofertowym. 2.6. Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca udzielił co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia (roboty 

budowlane, zamontowane urządzenia techniczne oraz wyposażenie). 2.7. Zamawiający wymaga aby w 

okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzał bezpłatną konserwację, czyszczenie i dezynfekcję 

systemu klimatyzacji - zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej zainstalowanych urządzeń. 

Terminy przeprowadzenia konserwacji każdorazowo będzie uzgadniał z Zamawiającym. 3. Zamawiający 

wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy 

podwykonawcom. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający 

nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości 

udzielenia zamówień uzupełniających. Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od daty protokolarnego 

przekazania pomieszczeń, w których będą wykonywane prace związane z wykonaniem zamówienia. 1. 

Zamawiający wymaga, by prace związane z wykonaniem zamówienia realizowane były poza godzinami 

pracy Pracowni Diagnostyki Obrazowej (pom. 018 i 020), Poradni Chirurgii Stomatologicznej (pom. 

20,21i 22), Poradni Ortodoncji (pom. 102 i 114), Centralnej Rejestracji (pom. 24 i 28). Możliwe jest 

wykonywanie zamówienia poza godzinami pracy Kliniki. tj. po godz. 20:00. 2. Zamawiający przed 

rozpoczęciem prac objętych zamówieniem przedstawi Wykonawcy szczegółowy harmonogram prac 

uwzgledniający godziny wykonywania prac w poszczególnych pomieszczeniach, gdzie w/w prace mają 

być wykonywane.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.72.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

Ventra Clima Sp. z o.o. ul. Wspólna 50A lok. 35, 00-684 Warszawa Oddział w Krakowie, ul. 

Hubalczyków 2a lok. 1, 30-432 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 219000,00 PLN.

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 156197,70 

Oferta z najniższą ceną: 156197,70 / Oferta z najwyższą ceną: 183762,79 

Waluta: PLN .
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