Zintegrowany System Zarządzania

Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa klimatyzatorów ściennych,
inwerterowych z pompką skroplin i jednostką
zewnętrzną wraz z montażem

Procedura zakupy

Znak: UK/P-26/2014

I. Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul. Grudziądzka 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8 469 500 PLN

II. Przedmiot zamówienia:
Dostawa klimatyzatorów ściennych, inwerterowych z pompką skroplin i jednostką
zewnętrzną wraz z montażem w biurach w budynku administracyjnym 15 szt., w budynku
warsztatu pomocniczego 6 szt. i w budynku warsztatu głównego 1 szt. w MPO sp. z o.o. w
Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159.
III. Wymagania do przedmiotu zamówienia:
Klimatyzatory ścienne, inwerterowe z pompką skroplin i jednostką zewnętrzną 22 szt.:
Budynek Administracyjny:
- pokój 201, pow. użytk. 35,38m2, wys. 3,00m, jedn. zewn. umieścić na szczycie północnym bud.,
-pokój 202 , pow. użytk. 13,34m2, wys. 3,00m, jedn. zewn. umieścić na szczycie połudn. budynku,
-pokój 203, pow. użytk. 13,34m2, wys. 3,00m, j. w.
- pokój 204, pow. użytk. 13,34m2 wys. 3,00m, j. w.
- pokój 206, pow. użytk. 28,50m2, wys. 3,00m j. w.
- pokój 209, pow. użytk. 15,10m2, wys. 3,00m, jedn. zewn. umieścić na ścianie zachodniej budynku,
- pokój 102, pow. użytk. 25,43m2, wys. 3,00m, jedn. zewn. umieścić na szczycie połudn. budynku
- pokój 103, pow. użytk. 12,64m2, wys. 3,00m j. w.
- pokój 104, pow. użytk. 12,64m2, wys. 300m, j. w.
- pokój 105, pow. użytk. 25,73m2, wys. 3,00m, j.w.
- pokój 111, pow. użytk. 17,24m2, wys.3,00m, jedn. zewn. umieścić przy cokole zachod.budynku,
- pokój 112, pow. użytk. 17,24m2, wys. 3,00m, j.w.
-pokój 113, pow. użytk. 34,80m2, wys. 3,00m, j.w.
- pokój 114, pow. użytk. 17,24m2, wys. 3,00m, j.w.
- pokój 115, pow. użytk. 23,02m2, wys. 3,00m, j.w.

Budynek Warsztatu Pomocniczego:
- pokój 1, pow. użytk. 34,48m2, wys. 3,30m, jedn. zewn. umocować pod gzymsem bud.,
- pokój 3, pow. użytk. 18,00m2, wys. 3,30m, j.w.
- pokój 4, pow. użytk. 17,38m2, wys. 3,30m, j.w.
- pokój 5a, pow. użytk. 12,42m2, wys. 3,30m, j.w.
- pokój 5b, pow. użytk. 17,58m2, wys. 3,30m, j.w.
- biuro magazynu, pow. użytk. 17,22m2, wys. 3,30m, j.w.
Budynek Warsztatu Głównego:
- pokój 27, I. p. pow. użytk. 38,85m2, wys. 2,66m, jedn. zewn. umieścić na ścianie zachodn. bud.
W ofercie podać typ i producenta klimatyzatorów.
Klimatyzatory ścienne, inwerterowe dopasowane wydajnością i mocą do kubatury pomieszczenia,
posiadające tryb chłodzenia i grzania Klimatyzatory wyposażone w filtr powietrza, który zatrzymuje
min. 80% kurzu i posiada powłokę antybakteryjną. Klimatyzatory z ogranicznikiem zużycia energii,
optymalizujący czas chłodzenia/ grzania do minimum.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
- dostarczenie klimatyzatorów ściennych, inwerterowych z pompką skroplin i jednostką zewnętrzną,
- dostarczenie atestu i kart gwarancyjnych na urządzenia oraz instrukcję obsługi pilota w języku
polskim.
- zamontowanie urządzeń w uzgodnionych miejscach wraz z robotami budowlanymi z tym związane
oraz z podłączeniem instalacji elektrycznej do istniejących skrzynek energetycznych,
- dostarczenia protokołu z pomiarów rezystancji izolacji instalacji klimatyzacji,
- Wykonawca wykona prace po godzinach urzędowania pracowników biurowych MPO, udostępniając
każdorazowo czyste stanowisko pracy następnego dnia.
- Wymagany minimalny okres gwarancji na klimatyzatory wynosi 24 m-ce.
Wykonawca może w siedzibie Zamawiającego dokonać oceny zakresu robót po uprzednim umówieniu
spotkania z p. Teresą Licau – specjalistą ds. inwestycji i remontów Tel. 605 632 344 w poniedziałki,
wtorki i środy od 8,oo do 14,oo.

IV. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania umowy do dnia 17 czerwca 2014r
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

1. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie
wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert.
2. Opis przedmiotu zamówienia spełniający parametry techniczne określone przez zamawiającego.
4. Formularz ofertowy.

VII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Teresa Licau – specjalista ds. inwestycji i remontów nr telefonu 56 63 98 139 lub 605 632 344.

VIII. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Dostawa
klimatyzatorów wraz z montażem” z adresem nadawcy na kopertach w siedzibie
Zamawiającego (sekretariat) do dnia 28 maja 2014r. godz.10.oo Termin otwarcia ofert
28 maja 2014r godz. 10.3o
Okres związania z ofertą 30 dni.

IX. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 100%
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy uPzp.

Zatwierdził
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
/ - / Grzegorz Brożek

