
Ogłoszenie nr 510095839-N-2020 z dnia 02-06-2020 r. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle: Dostawa i montaż klimatyzatorów w 
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle oraz w podległych TJO w Krośnie, 

Brzozowie i Sanoku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 

Numer ogłoszenia: 526899-N-2020 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 

Numer ogłoszenia: 540061052-N-2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle, Krajowy numer identyfikacyjny 

17756004990000, ul. ul. Rynek  18 b, 38-200  Jasło, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 

4437970, e-mail zampubl_jaslo@zus.pl, faks 13 443 79 70. 

Adres strony internetowej (url): www.zus.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa i montaż klimatyzatorów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle oraz 

w podległych TJO w Krośnie, Brzozowie i Sanoku 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

130000/271/3/2020-ZAP 

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:

1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów dla Oddziału ZUS w Jaśle 

oraz dla podległych TJO w Krośnie, Brzozowie i w Sanoku. 2 Szczegółowy zakres realizacji 

zamówienia obejmuje: 1) Dostawę i montaż fabrycznie nowych klimatyzatorów ściennych, typu 

Split i Multisplit dla Oddziału ZUS w Jaśle i Inspektoratów ZUS w Krośnie Brzozowie i Sanoku. 

Moc chłodniczą oraz szczegółową lokalizację pomieszczeń, typ i ilości klimatyzatorów 

określono w załączniku nr 8 do SIWZ. Rok produkcji klimatyzatorów 2019/2020. 2) Wykonanie 

instalacji elektrycznej zasilającej poszczególne klimatyzatory montowane po raz pierwszy. Dla 
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wymienianych klimatyzatorów należy wykorzystać istniejącą instalację zasilającą. W 

rozdzielnicach elektrycznych znajdujących się na klatkach schodowych lub korytarzach należy 

wyprowadzić niezależny obwód elektryczny dla klimatyzatorów przewodem o przekroju i ilości 

żył zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń z uwzględnieniem ewentualnego 

spadku napięcia. W wolnym polu rozdzielnicy lub w dodatkowo zamontowanej skrzynce należy 

zamontować zabezpieczenie różnicowoprądowe z członem nadmiarowym zgodnie z instrukcją 

techniczno – ruchową klimatyzatora. Przewody prowadzone w natynkowych kanałach 

instalacyjnych. 3) Instalacja freonowa dla urządzeń nowych prowadzona w kanałach 

natynkowych, w przypadku urządzeń wymienianych należy wymienić również instalację 

freonową na nową wraz z kanałami. 4) Instalacja odprowadzenia skroplin (grawitacyjnie lub za 

pomocą pompki) na zewnątrz budynku do istniejącej instalacji deszczowej zlokalizowanej w 

pobliżu jednostek zewnętrznych. 5) Mocowanie jednostki zewnętrznej łącznie z wykonaniem 

konstrukcji do zamontowania agregatu zewnętrznego (miejsce zamocowania jednostki będzie 

uzgodnione z Zamawiającym). W przypadku wymiany mocowanie jednostki zewnętrznej do 

istniejącej konstrukcji. 6) W przypadku urządzeń wymienionych w punkcie III podpunkt 1, 2, 3, 

6 załącznika nr 8 do SIWZ montaż konstrukcji wsporczej oraz jednostek zewnętrznych wymagał 

będzie zastosowania podnośnika koszowego lub innego urządzenia. 7) Uruchomienie jednostek 

klimatyzacyjnych. Badania i pomiary zamontowanych urządzeń. Przeszkolenie pracowników z 

obsługi urządzenia. 8) W cenie dostawy i montażu klimatyzatorów mają zostać ujęte wszystkie 

prace potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia. 9) Prace będą wykonywane z 

zastosowaniem sprzętu do wierceń bezpyłowych. Firma nie posiadająca odpowiedniego sprzętu 

do wykonania bezpyłowych przewiertów oraz folii zabezpieczających pomieszczenia przed 

zabrudzeniem nie będzie dopuszczona do wykonania przedmiotu zamówienia. 10) Wykonawca 

zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na nienaruszenie (nie uszkodzenie) istniejących 

sieci i instalacji w budynku. Zabrania się wyrzucania odpadków, śmieci, resztek materiałów 

budowlanych do pojemników Oddziału, a także wprowadzania ich do kanalizacji obiektu. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ustawienia odrębnego kontenera na śmieci, gruz, 

zdemontowane elementy budowlane, odpady materiałowe etc. i jego regularne opróżnianie. 11) 

Zamawiający wymaga, aby przejścia i przebicia przez przegrody budowlane były wykonywane z 

należytą ostrożnością, wyłącznie w zakresie niezbędnym do przełożenia elementów instalacji. 

Naprawa przejść winna być wykonana z zastosowaniem materiałów uszczelniających lub korozji 

przebiegających przewodów i rur. W przypadku uszkodzeń elementów i wyposażenia budynku, 

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia ich stanu poprzedniego łącznie z malowaniem. 3 

Pozostałe informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 

8 do SIWZ. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 39717200-3

Dodatkowe kody CPV: 45331220-4 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/05/2020 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 194475.00 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  8 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  

0 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  

0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: Igor Osada prowadzący działalność gospodarczą w ramach firmy 

"Clearvent Igor Osada" 

Email wykonawcy: biuro@clearvent.pl 

Adres pocztowy: ul. Stefana Okrzei 48/13 

Kod pocztowy: 37-500 

Miejscowość: Jarosław 

Kraj/woj.: podkarpackie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 195318.34 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 195318.34 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 366540.00 

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom 

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
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Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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