ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
93 - 456 Łódź , ul. Dubois 118
NIP: 7272755012
REGON: 100804793
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy
– Prawo zamówień publicznych)
Znak sprawy : ZA/U/BU/058 /16
Roboty budowlane

•

Dostawy

•

Usługi

X

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:
Usługa konserwacji urządzeń LG zainstalowanych w instalacji grzewczo - chłodzącej budynku
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ul. Dubois 118, 93-465
Łódź.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja w
celu utrzymania w stałej sprawności
eksploatacyjnej, urządzeń LG zainstalowanych w instalacji grzewczo - chłodzącej budynku
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2. Konserwacja będzie realizowana poprzez okresowe – co 6 miesięcy: wiosną i jesienią (dokładne
terminy będą uzgadniane między stronami mailowo) przeglądy instalacji i urządzeń. Zakres
czynności przeglądowych musi spełniać wymagania dostawcy urządzeń (LG) dotyczące
utrzymania gwarancji.
3. W zakres każdego przeglądu urządzeń grzewczo - chłodzących wchodzi m.in.:
1) sprawdzenie szczelności układu grzewczo - chłodniczego,
2) sporządzenie protokołu szczelności wraz z wpisem do karty urządzenia,
3) pomiary elektryczne sprężarki,
4) sprawdzenie parametrów pracy urządzeń z diagnostyką ewentualnych nieprawidłowości,
5) czyszczenie antybakteryjnie parowników klimatyzatorów,
6) czyszczenie filtrów w klimatyzatorach,
7) sporządzenie protokołu po konserwacji.
4. Każdy przegląd będzie obejmował:
1) 73 jednostki wewnętrzne (typu: kaseta, ścienne, kanałowe),
2) 6 jednostek zewnętrznych typu Multi V Water,
3) 3 agregaty do central,
4) 1 kpl. klimatyzatora do serwerowni.
5. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawcę/ów

6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia wraz z wykazem urządzeń podlegających
serwisowaniu oraz warunki płatności określone zostały we wzorze umowy, który stanowi Załącznik
nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.
3. INFORMACJA DOTYCZĄCA WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO:
 zamówienie jest współfinansowane ze środków POIiŚ
X zamówienie nie jest współfinansowane ze środków POIiŚ
4. OSOBA/OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:
W sprawach:
- formalno – prawnych:
● Pan Łukasz Olesiński, tel. 42 207-14-82, e – mail: lolesinski@wfosigw.lodz.pl
- merytorycznych:
● Pan Michał Przepałkowski, tel.42 207-14-84, e – mail: mprzepalkowski@wfosigw.lodz.pl

5. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA lub TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
maj – grudzień 2016 roku

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (jeżeli dotyczy):
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada autoryzację producenta
urządzeń firmy LG Electronics Polska Sp. z o.o. na serwis urządzeń klimatyzacyjnych typu Multi V,
CAC i RAC.
Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę składającego
ofertę posiadaniem ważnych certyfikatów wydanych przez producenta urządzeń firmę LG Electronics
Polska Sp. z o.o. na serwis urządzeń klimatyzacyjnych typu Multi V, CAC i RAC. Certyfikaty powinny
być wydane dla monterów, którzy będą wykonywać czynności serwisowe. Certyfikaty ogólne wydane
dla firmy bez wyspecyfikowania rodzaju urządzeń nie będą uznane przez Zamawiającego za spełnienie
powyższego warunku.
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada certyfikaty dla personelu
i dla przedsiębiorców, o których mowa w art. 20 i art. 30 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach
cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r., poz. 881 z późń. zm.) wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie wskazania
podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej
personel – Dz.U. z 2015 poz. 2072).

Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę składającego
ofertę posiadaniem ważnych certyfikatów dla personelu i dla przedsiębiorców, o których mowa w art.
20 i art. 30 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r., poz. 881 z późń. zm.) wydanych
przez Urząd Dozoru Technicznego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia
2015 roku w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców
oraz jednostki certyfikującej personel – Dz.U. z 2015 poz. 2072). Certyfikaty wydane w innych
państwach członkowskich Unii Europejskiej będą uznane za spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca
przedstawi potwierdzoną za „zgodność z oryginałem” kopię tłumaczenia przysięgłego certyfikatu na
język polski, zgodnie z art. 43 ww. ustawy.

7.INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I/LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY (jeżeli dotyczy) :
1. Złożona oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz oferty wg. Załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu,
2) certyfikaty wydane przez producenta urządzeń firmę LG Electronics Polska Sp. z o.o. na
serwis urządzeń klimatyzacyjnych typu Multi V, CAC i RAC,
3) certyfikaty dla personelu i dla przedsiębiorców, o których mowa w art. 20 i art. 30 ustawy z dnia
15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych
fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r., poz. 881 z późń. zm.) wydane przez
Urząd Dozoru Techniczne lub certyfikaty wydane w innych państwach członkowskich Unii
Europejskiej (potwierdzona za „zgodność z oryginałem” kopia tłumaczenia przysięgłego
certyfikatu na język polski, zgodnie z art. 43 ww. ustawy),
4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
2. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy, a następnie zeskanowana i przesłana w formie elektronicznej na adres mailowy,
o którym mowa w pkt 8 ogłoszenia o zamówieniu.
8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać :
 w formie pisemnej …………………………………………………….

 w formie elektronicznej na adres (e-mai): zamowienia@wfosigw.lodz.pl
w terminie do dnia 11 maja 2016 roku do godziny 15:00 (skan oferty).
 w innej formie : …………………………………….

9. WYBÓR OFERTY :
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej :
 zastanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

 zostanie przesłane w formie elektronicznej (e-mail) do Wykonawców biorących udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 zostanie przesłane w inny sposób : ……………………………………
10.INFORMACJE DODATKOWE
I. OFERTA
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu. Złożenie większej liczby ofert
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta musi zostać sporządzona na Formularzu oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
ogłoszenia o zamówieniu.
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w języku polskim.
5. Oferta winna być
podpisana przez Wykonawcę tzn. osobę/osoby uprawnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli do oferty załączone będą kserokopie dokumentów to muszę
one być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby uprawnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy.
6. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć oryginał (lub kopię
poświadczoną notarialnie) stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego
uprawnione.
7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę
/osoby/ podpisującą ofertę.
8. Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
żądania
od
informacji/dokumentów/uzupełnień w zakresie złożonej oferty.

Wykonawców

dodatkowych

9. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do
ogłoszenia o zamówieniu.
II. CENA
1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r.
ocenach (Dz. U z 2013r., poz. 385 z poźn. zm.).
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół.
Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich.
3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty powinna zawierać wszelkie ryzyka i koszty pośrednie i bezpośrednie, jakie
Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia, wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.

III. KRYTERIA OCENY OFERT
Lp.
1.

Kryterium
Cena

Ranga
100%

1. Oferta spełniająca wszystkie wymagania merytoryczne i formalne i oferująca najniższą cenę
otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym ofertom spełniającym wszystkie wymagania
merytoryczne i formalne zostaną przyznane punkty wg następującej formuły:
C = cena brutto najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
cena brutto oferty badanej

x 100

2. W przypadku złożenia tylko 1 oferty spełniającej wszystkie wymagania merytoryczne i formalne
otrzyma ona 100 pkt. Punkty przyznane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku..
3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od
podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, spoczywa
na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie
publiczne jest Zamawiający. Dokonując wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
zagranicznego, z tytułu realizacji zobowiązania wynikającego z umowy, na podstawie
obowiązujących przepisów podatkowych, na Zamawiającego zostaje nałożony obowiązek
uiszczenia należnego podatku VAT. Podatek ten, mimo, iż nie wchodzi w cenę oferty, tworzy wraz
z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych. Tym samym dokonując czynności
oceny ofert w zakresie kryterium ceny, Zamawiający jest zobowiązany dla porównania tych ofert
doliczyć do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwoty należnego podatku VAT, który
obciąża Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
4. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
11. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA NINIJSZEGO
ZAMÓWIENIA BEZ PODAWANIA PRZYCZYN.
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Wzór umowy

