Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej dla 11 pomieszczeń biurowych w
siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu ul. Oleska 19a,
realizowane w trybie przetargu nieograniczonego z art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU nr 19, poz. 177 z późn.
zm.)
1. Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu,
adres: 45-052 Opole, ul. Oleska 19a,
tel./fax (077) 453-73-68
e-mail: rio@rio.opole.pl
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z art.39 ustawy
Pzp.
3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacyjnej dla 11
pomieszczeń biurowych w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu ul.
Oleska 19a, realizowane w trybie przetargu nieograniczonego z art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
Zakres prac obejmuje dostawę i montaż 11 szt urządzeń klimatyzacyjnych ( CPV –
292300.00 - urządzenia chłodzące i wentylacyjne), spełniających następujące
parametry:
− typ urządzenia system klimatyzacji Split-Inverter
− moc chłodnicza
− min. 2,1 max. 3.0 KW Inverter ( 0,5-3,0)
szt 9
− min. 2,6 max. 3.6 KW Inverter ( 0,5-3,6)
szt 1
− min. 3,5 max. 4,3 KW Inwerter (0,9-4,3)
szt 1
− opcja pracy – chłodzenie – grzanie
− czynnik chłodniczy – R 410A
− jednostka wewnętrzna – ścienna
− wymiary jednostki wewnętrznej – max. od790 mm do 800 mm
− sterowanie – zdalne, bezprzewodowe z programatorem 24h
− zakres pracy
chłodnicze 10 - 430 C
− zakres pracy
grzanie - 15 - 240 C
− auto-restart – przy zaniku zasilania elektrycznego
− ilość Splitów 11 szt
− zasilanie elektryczne 1 faza
− pobór mocy
max. 0,5 KW (chłodzenie) - 9 szt
−
max. 0,7 KW (chłodzenie - 1 szt
−
max. 0,95 KW (chłodzenie) - 1 szt
− rok produkcji jednostek wewnętrznych i zewnętrznych 2006
− poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu 22 dB
− cicha praca ( nawet wtedy gdy wentylator pracuje na najwyższych obrotach)
Urządzenia zamontowane będą na II i III piętrze w siedzibie Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Projekt budowlano-wykonawczy określa załącznik nr. 1 do siwz.

Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
− gwarancja – min 2 lata
− serwis gwarancyjny – wykonawca zapewnia naprawy gwarancyjne przedmiotu
zamówienia bezpłatnie.
Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
Wykonawcy przeprowadzą oględziny pomieszczeń przeznaczonych pod przedmiot
zamówienia w znaczonych przez Zamawiającego terminach od poniedziałku do piątku
w godz. 1000 – 1300 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z zamawiającym
tel. 077 453-86-36 w. 30.
4. Termin wykonania zamówienia: miesiąc licząc od dnia podpisania umowy.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz informacja o oświadczeniach i
dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
− przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o zamówienie
publiczne, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych (wg załącznika nr 2 do siwz),
− przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
− przedłożą wykaz wykonanych co najmniej trzech robót instalacyjnych w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robót instalacyjnych stanowiącym
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane
należycie,
− niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie
wykluczeniem z postępowania.
6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
wskazanie osób upoważnionych do kontaktu z wykonawcami.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania
mogą być przekazywane pisemnie.
Osobą upoważnioną do kontaktów się z wykonawcami jest
− Grażyna Poligońska, tel. (077) 453-86-36 w. 17, w godz. 7,30 – 14,00
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8 Termin związania ofertą: 21 dni od dnia otwarcia ofert.

9. Opis sposobu przygotowania ofert:
− ofertę należy sporządzić na piśmie w języku polskim i winna być podpisana przez
osobę uprawnioną do występowania w imieniu i na rzecz podmiotu składającego
ofertę,
− ofertę należy złożyć u zamawiającego w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta
w przetargu nieograniczonym na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej ”
10. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, ul. Oleska 19a,
Termin składania ofert: do godz. 900 dnia 23 maja 2007r. w sekretariacie,
nr 1 III p.

pok.

Termin otwarcia ofert: o godz. 915 dnia 23 maja 2007r. w sali nr 20 I p.
11. Opis sposobu obliczania ceny. Na cenę oferty składają się wszelkie koszty związane z
realizacją zamówienia. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, cenę brutto,
wartość podatku. (załącznik nr. 3 do siwz).
12. Kryteria oceny ofert.
W toku dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować
się następującymi kryteriami:
Cena zostanie obliczona wg następującego wzoru:
cena najniższa brutto
Cena brutto oferty =

x 100 x 80%
cena rozpatrywanej oferty brutto

okres gwarancji badanej oferty
Okres gwarancji

x 100 x 20%
Okres gwarancji maksymalny

•

Cena:

Ic = N / B x a,

gdzie:
Ic – ilość punktów za cenę,
N- najniższa cena,
B – wartość badanej oferty,
a – waga kryterium w punktach (=80)

•

Okres gwarancji:

Iog = B / N x a, gdzie:
Iog – ilość punktów za okres gwarancji,
N - najdłuższy okres gwarancji,
B – okres gwarancji badanej oferty,
a – waga kryterium w punktach (=20)

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który uzyska najwyższą ilość punktów
obliczonych wg. wzoru
Ip= Co+Og gdzie: Co- cena oferty; Og – okres gwarancji.
13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

− zamawiający zawiadomi wykonawców o wyborze oferty w formie pisemnej,
− w zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana,
zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy,
− umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą.
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
− zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.
15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego:
− wzór umowy stanowi załącznik nr. 4 do siwz.
16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
− Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
przysługuje środek ochrony prawnej określony w dz. VI ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU nr 19, poz. 177 z późn.
zm.) tj. protest.
17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
18. Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.
19. Zamawiający nie będzie udzielał zamówień uzupełniających.
20. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.
22. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w walutach obcych.
23. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu.
24. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

