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WARUNKI ZAMÓWIENIA   -   WZ 
 

dot. zabudowania ściennych urządzeń klimatyzacyjnych w gabinetach 
medycznych oraz w pomieszczeniach funkcyjnych w budynku SPMZOZ w Bochni 

 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zabudowanie urządzeń klimatyzacyjnych ściennych w poniższych 
pomieszczeniach wraz z wykonaniem instalacji zasilającej elektrycznej oraz innych niezbędnych 
przyłączeń zapewniających prawidłową ich pracę. 

 

L.p. Opis 
Ilość 
szt 

1.  Agregat – jednostka zewnętrzna   Model: różny, firma: Gree 4 

2.  Jednostka wewnętrzna   Model: różny, firma: Gree 14 

3.  Montaż jednostki wewnętrznej 14 

4.  Montaż jednostki zewnętrznej 4 

5.  Doprowadzenie zasilania  4 

6.  Instalacja  freonowa sterująca 14 

7.  Instalacja skroplin 14 

8.  Kurtyna powietrzna drzwi wejściowych głównych 1 

 

Miejsca zabudowy jednostek klimatyzacyjnych 

l.p. Oznaczenie pomieszczenia Lokalizacja 
Ilość 
szt 

1. Gabinet 14 I p 1 

2. Gabinet 15 I p 1 

3. Gabinet 16 I p 1 

4. Gabinet 17 I p 1 

5. Gabinet 18 I p 5 

6. Gabinet 19 I p 1 

7. Gabinet 34 II p 1 

8. Gabinet 36 II p 1 

9. Pomieszczenie 37 II p 1 

10. Pomieszczenie 38 II p 1 

11. Pomieszczenie 46 II p 1 

12. Pomieszczenie 47 II p 1 

13. Pomieszczenie 48 II p 1 

14. Główne wejście  - kurtyna powietrzna 0 p 1 

 
 

2. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie obowiązującego Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ( do 30 000 
euro netto ) ustawy PZP ( Dz. U. z 2018 poz. 1986 ) obowiązujący w SPMZOZ w Bochni - dla 
zamówień publicznych , których  wartość szacunkowa  nie przekracza  wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro - Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 16/2018/ZP Kierownika 
SPMZOZ w Bochni z dnia 17 grudnia 2018 r. - nie obowiązuje stosowanie  postanowień ustawy 
Prawo zamówień publicznych 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego postępowania przed upływem 
terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w 
postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje 
się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie cenowe i 
jest ono dla nich wiążące.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez 
podawania przyczyny. 

5. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania SPMZOZ w Bochni do zawarcia umowy.  
6. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z 

przygotowaniem i złożeniem  oferty przez Oferenta, 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia bez 

wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny, dokonywania uzasadnienia 
wyboru najkorzystniejszej oferty czy  unieważnienia postępowania. 

8. Zamawiający nie przewiduje dla  uczestników postępowania środków odwoławczych od 
rozstrzygnięć Zamawiającego oraz od  podejmowanych przez niego decyzji w ramach 
prowadzonego postępowania 

9. Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadniania swojej decyzji w przypadku odrzucenia całej 
względnie części oferty. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zabudowanie ściennych urz ądzeń 
klimatyzacyjnych w gabinetach medycznych oraz w pom ieszczeniach funkcyjnych w 
budynku SPMZOZ w Bochni ” w terminie do dnia  14  czerwca  2019r. do godziny 10 : 00   w 
Sekretariacie Zamawiającego względnie przesłać na adres: Samodzielny Publiczny Miejski 
Zakład Opieki Zdrowotnej  32-700 Bochnia, ul. Floris 16. 

11. Oferty, które zostaną złożone po terminie wymienionym w pkt. 10 nie będą rozpatrywane. 
12. Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 

a) Formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 1 do WZ - w załączeniu ), 
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   ( Załącznik Nr 2 do WZ -    

w załączeniu) 
c) Zaparafowany projekt umowy ( Załącznik Nr 3 do WZ - w załączeniu) 

13. Przewiduje się zabudowanie 14 jednostek wewnętrznych współpracujących z 4-ma agregatami 

zewnętrznymi firmy Gree oraz jedną kurtynę powietrzną drzwi wejściowych głównych – 

szczegółowe warunki techniczne zostaną ustalone z wybranym wykonawcą. 

14. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz miejsca zabudowy jednostek klimatyzacyjnych 

określono w pkt. 1. 

15. Zamówienie Wykonawca będzie realizował  z własnych jednostek  klimatyzacyjnych firmy Greee 

oraz z kurtyny powietrznej wraz  z materiałami instalacyjno-montażowymi. 

16. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie niezbędne elementy jakie muszą spełniać 

zabudowane klimatyzatory i kurtyna 

17. Okres gwarancji na poszczególne jednostki nie krótszy niż 36 miesięcy – dla kurtyny powietrznej 

nie krótszy niż 24 miesiące 

18. Wykonawca zapewni przeprowadzanie płatnych przeglądów gwarancyjnych wynikających z 

czasokresów określonych w warunkach gwarancyjnych producenta. 

19. Wykonawca zapewni niezbędne warunki bezpieczeństwa pracownikom realizującym przedmiot 

zamówienia.  

20. Zamawiający wymaga aby realizacja przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę była prowadzona 

w taki sposób aby nie wystąpiły jakiekolwiek ograniczenia w dostępności pacjentów do 

odpowiednich gabinetów i pomieszczeń w godzinach nie kolidujących z pracą zakładu opieki 

zdrowotnej. 

21. W związku z realizacją przedmiotu zamówienia  w zakładzie opieki zdrowotnej  Wykonawca na 

bieżąco będzie utrzymywał  ład i porządek w miejscu pracy.    

22. Wszelkie uzgodnienia dotyczące   prowadzonych prac winne być na bieżąco uzgadniane z 

Kierownikiem Administracyjno-Gospodarczym z Panią Jolantą Gałka . 
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23. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania płatności w oparciu o protokół częściowego 

odbioru robót na wniosek Wykonawcy. 

24. Dodatkowe prace nie wynikające z oferty muszą przed ich realizacją uzyskać zgodę 

Zamawiającego i będą rozliczone przy sporządzaniu protokołu odbioru końcowego. 

25. Wymaga się zrealizowanie przedmiotu zamówienia w terminie do 25 lipca 2019 r. licząc od daty 

podpisania umowy. 

26. Z wykonawcą, który spełni warunki określone w pkt. 12 (a-c) i  zaoferuje  najkorzystniejszą cenę 

zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia. 

27. terminie podpisania umowy wybrany Wykonawcy zostanie poinformowany telefonicznie. 

28. Warunkiem wypłacenia należności za zrealizowane zamówienie będzie przedłożenie faktury wraz 

z protokołem bezusterkowego odbioru robót. 

29. Termin płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury. 

30. Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek  wyjaśnień dotyczących przeprowadzonego 

postępowania, gdyż przy jego prowadzeniu nie zachodził obowiązek stosowania przepisów 

Ustawy Prawo zamówień publicznych.. 

31. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisywania umowy w formie przesłania podpisanych 

dwóch egzemplarzy umowy do Wykonawcy, który po podpisaniu prześle jeden egzemplarz na 

adres Zamawiającego. 
 
 
Opracowali:  
 
 
 Jolanta Gałka      : 
 
 
Roman Niszczota : 
 
 
Bochnia, dnia 5 czerwca  2019 r.                                                                      
 
 
                                                                                                                          ZATWIERDZAM:  


