
Nr sprawy: WOK.272.31.2021 

Zamawiający:  

Powiat Wołomiński 

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 

NIP: 125-09-40-609 

e-mail: wok@powiat-wolominski.pl  

tel.: (22)346 11 60 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  

z. ( Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:  

 

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie dwóch przeglądów konserwacyjnych w 2021r. 

systemu klimatyzacji VRF oraz Split w budynkach Starostwa Powiatowego  w Wołominie 

przy Ul. Prądzyńskiego 3,Powstańców 8/10 oraz |Kobyłkowskiej1a  

2. Kod CPV: 50000000-5.   

3. Termin realizacji zamówienia: I konserwacja do końca czerwca 2021,II konserwacja do 29 

listopada 2021 

4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo - 

odbiorczego. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, 

w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego. 

5. Warunki udziału w postępowaniu: 

a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego 

zadania; 

c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

d) posiadanie Certyfikatu dla Przedsiębiorców zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych 

fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2221) oraz posiadanie przez 

pracowników Przedsiębiorcy wykonujących czynności konserwacyjne niezbędnych w 

tym zakresie certyfikatów i uprawnień  

6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

b) Formularz ofertowy – załącznik nr 1; 

Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis: 

 „Oferta na …(podać nazwę zamówienia)”; 

mailto:wok@powiat-wolominski.pl
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Obwieszczenie_tekst_jednolity_ustawy_Pzp.pdf


„Nie otwierać przed …”   (podać datę i godzinę otwarcia ofert)” 

c)Parafowanie na każdej stronie istotne postanowienia umowy- załącznik nr 2 

7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

8. Termin i miejsce składania ofert: 10 czerwca 2021r. godz. 12.00, Kancelaria, Wydział 

Organizacji i Administracji, ulica Prądzyńskiego 3, Wołomin 05-200.  

9. Termin i miejsce otwarcia ofert: 10 czerwca 2021r. godz. 12.30r., Sala Konferencyjna, 

Wydział Organizacji i Administracji, ulica Prądzyńskiego 3, Wołomin 05-200. 

10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: 

Marzena Bańka – Naczelnik Wydziału Organizacji i Administracji 

Szymon Zaparty-Pracownik I stopnia w Wydziale Organizacji i Administracji  

11. Załączniki:  

a) Formularz ofertowy- załącznik nr 1 

b) Istotne Postanowienia umowy załącznik nr 2 

 

12. Opis przedmiotu zamówienia. 

Czynności wchodzące w zakres przeglądu konserwacyjnego: 

• szczegółowe sprawdzenie stanu technicznego parametrów pracy urządzeń  

• sprawdzenie stanu technicznego urządzeń  

• czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej 

• czyszczenie parownika 

• czyszczenie skraplacza  

• odkażanie urządzeń środkami bakteriobójczymi (usuwanie pleśni i grzybów) 

• kontrola stanu instalacji freonowej 

• sprawdzanie szczelności układów freonowych 

• pomiar ciśnienia czynnika chłodniczego  

• sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania kondensatu 

• sprawdzenie przewodów izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne 

• kontrola stanu instalacji elektrycznej 

• pomiar prądu 

• sprawdzenie działań urządzeń sterujących 

• włączenie urządzenia do bieżącej eksploatacji 

• Wykonanie czynności zgodnie z rozporządzeniem MS z dnia 8 stycznia 2016r w sprawie 

Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej wz. Z 

art. 14 ustawy z dn.14 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 

o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, czyli dokonanie czynności do 

wymagających wpisu do karty urządzenia 



 

 

• Czynności związane z dokonywaniem wpisu do karty Urządzenia stanowią element 

zamówienia i dokonywane będą przez wykonawcę w siedzibie zamawiającego na 

wskazanym urządzeniu . loginy i hasła w posiadaniu zamawiającego  

 

 

 

ul. Prądzyńskiego 3 

• system klimatyzacji Fujitsu typ VRF 

jednostki wewnętrzne Fujitsu typ ASYA ścienny oraz AUX kasetonowy – 44 kpl 

Jednostki zewnętrzne Fujitsu typ AJY– 4 kpl 

• System klimatyzacji Fujitsu typu split ASYA09LG oraz AOY09LG – 2 kpl 

• System klimatyzacji LG typu split – 1 kpl 

ul. Powstańców 8/10  

• system klimatyzacji Fujitsu typ VRF 

jednostki wewnętrzne Fujitsu typ ASYA ścienny oraz AUX kasetonowy – 30 kpl 

jednostki zewnętrzne Fujitsu typ AJY– 2 kpl 

• System klimatyzacji Daikin typu split – 2 kpl 

ul. Kobyłkowska 1a 

• System klimatyzacji Samsung typu split AQ09UGBN– 10 kpl 

• System klimatyzacji Daikin typu split FTYN35DV3B– 2 kpl 

• System klimatyzacji Samsung typu split Aq12UGBN– 3 kpl 

• System klimatyzacji AIR COOL typu split ASH-50HMM – 4 kpl 

• System klimatyzacji MIDEA typu split – 1 kpl 

• System klimatyzacji Daikin typu split typ kasetonowy – 1 kpl 

• System klimatyzacji Daikin typu split typ podsufitowy– 1 kpl 

 

 

  

 

 

 

 

 


