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„Usługi w zakresie konserwacji i  bieżącej naprawy  central wentylacji
mechanicznej wywiewno – nawiewnej,  urządzeń klimatyzacyjnych ,

nawilżaczy,  agregatów wody lodowej, układu wymiennika
para/woda, klimatyzatorów typu „splitt” (ZP 7/15)

Numer ogłoszenia: 57568 - 2015; data zamieszczenia: 16.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie , os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, woj. 
małopolskie, tel. (012) 6441956, faks (012) 6444756.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeromski-szpital.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie konserwacji i 
bieżącej naprawy central wentylacji mechanicznej wywiewno - nawiewnej, urządzeń 
klimatyzacyjnych , nawilżaczy, agregatów wody lodowej, układu wymiennika para/woda, 
klimatyzatorów typu splitt.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia  są  usługi  polegające  na  bieżącej  konserwacji,  naprawach  oraz  regulacjach
instalacji wentylacji mechanicznej, wszystkich urządzeń wentylacji mechanicznej wywiewno
- nawiewnej, central wentylacyjnych, klimatyzatorów typu splitt, agregatów wody lodowej,
nawilżaczy, wymiennika para/woda dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-
913 Kraków. Wykonawca udzieli min. 12 - to miesięcznej gwarancji na naprawy wykonane w
ramach wykonywanej usługi. Usługi objęte niniejszym zamówieniem obejmują następujący
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zakres  czynności  i  obowiązków:  a)  Całodobowy  nadzór  nad  pracą  urządzeń  i  instalacji
klimatyzacyjnych,  wentylacyjnych,  chłodniczych,  grzewczych,  elektrycznych  i  AKPiA.  b)
Regulacje oraz usuwanie drobnych usterek w trybie natychmiastowym, zapewniającym ciągłą
pracę  urządzeń.  c)  Obsługa  mediów  grzewczych  i  chłodniczych  w  pomieszczeniach
technicznych ( maszynowniach ). d) W razie awarii jakiegokolwiek elementu niemożliwego
do  usunięcia,  niezwłoczne  zabezpieczenie  urządzenia  i  powiadomienie  o  tym  osobie
odpowiedzialnej  w  Dziale  Technicznym  Szpitala.  e)  Przedstawienie  protokołów  z
wykonanych  czynności  (  wymiana  filtrów,  wykonanych  czynności  konserwacyjnych  ).  W
protokołach z wykonanych przeglądów okresowych agregatów wody lodowej oraz agregatów
klimatyzacyjnych  zawarte  muszą  być  dane  z  pomiarów  prądów,  napięć  i  ciśnień.  f)
Wykonywanie raz w roku (w drugim kwartale) pomiarów krotności wymiany powietrza wraz
z regulacją w pomieszczeniach objętych wentylacją mechaniczną wywiewno - nawiewną i
dostarczenie protokołów pomiarów osobie odpowiedzialnej w Dziale Technicznym Szpitala.
g) Wykonywanie drobnych napraw polegających na wymianie łożysk kulkowych,  pasków
klinowych,  osłon,  przepustów kablowych,  śrub,  podkładek,  zaworów kulowych,  zaworów
zwrotnych).  h)  Wykonawca  zapewni  utylizację  filtrów  wstępnych  i  absolutnych  oraz
wszelkich  innych  części  oraz  materiałów  eksploatacyjnych  podlegających  utylizacji  lub
recyklingowi.  A.  Zakres  czynności  konserwacyjnych  i  obsługi  poszczególnych  urządzeń
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych: I. Układy wentylacji mechanicznej: 1. Próba szczelności
układów chłodnic i nagrzewnic. 2. Regulacja układów chłodnic i nagrzewnic. 3. Uzupełnianie
glikolu ( w miarę konieczności ) w układach chłodnic. 4. Uzupełnienie czynnika chłodniczego
w układach klimatyzatorów. 5. Sprawdzenie i regulacja systemów sterowania temperatur i
wilgotności  oraz kontrola  stanu chłodnic i  nagrzewnic.  6.  Sprawdzenie elementów układu
sterowania.  7.  Kontrola  stanu  styków  i  zacisków  instalacji  elektrycznych.  8.  Kontrola,
sprawdzenie działania i regulacja pomp obiegowych. 9. Regulacja układów nawilżania. 10.
Kontrola  działania  zabezpieczeń  ciśnieniowych  i  termicznych.  11.  Kontrola  szczelności
komór  klimatyzacyjnych.  12.  Kontrola  szczelności  odwodnień.  13.  Kontrola  silników
elektrycznych,  wentylatorów  i  pasków  klinowych  w  zespołach  klimatyzacyjnych.  14.
Kontrola  stanu  filtrów,  w  razie  zabrudzenia  -  wymiana.  15.  Sprawdzenie  prawidłowości
działania i regulacja układów AKPiA zgodnie z instrukcjami obsługi. 16. Kontrola czerpni i
wyrzutni  obejmująca  sprawdzenie  szczelności,  mocowań,  czystości  i  stanu  zabezpieczeń
antykorozyjnych.  W razie  konieczności  czyszczenie  i  uzupełnienie  -  obligatoryjnie  raz  w
roku. 17. Kontrola przepustnic, w razie potrzeby regulacja i smarowanie. 18. Mycie z kurzu i
zabrudzeń nagrzewnic i chłodnic znajdujących się w centralach klimatyzacyjnych. 19. Mycie
środkiem odkażającym  wszystkich  elementów  znajdujących  się  wewnątrz  centrali  i  ścian
wewnętrznych centrali. 20. Wymiana filtrów - wstępnych oraz absolutnych wraz z utylizacją
zużytych filtrów. II. Agregaty chłodnicze, agregaty wody lodowej: 1. Kontrola stanu lamel
chłodnic, w razie konieczności czyszczenie. 2. Kontrola szczelności. 3. Kontrola temperatur
roboczych.  4.  Kontrola  prądów  i  ciśnień.  5.  Kontrola  ilości  czynnika  chłodniczego  i
uzupełnienie  go  w  miarę  konieczności.  6.  Sprawdzenie  prawidłowości  działania  układu
AKPiA zgodnie  z  instrukcją  obsługi.  III.  Nawilżacze:  1.  Kontrola  stanu  zbiornika  (  stan
elektrod,  ścianek  wewnętrznych,  poziomu  zakamienienia  ),  2.  Kontrola  stanu  połączeń
elektrycznych,  3.  Kontrola  stanu  połączeń  hydraulicznych,  4.  Sprawdzenie  poprawności
działania  elektrozaworów,  5.  Kontrola  nastaw  zadanych  parametrów.  2.  Do  realizacji
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać własny sprzęt i narzędzia,  oraz
własne części zamienne i materiały eksploatacyjne..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.73.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2)  CZAS  TRWANIA  ZAMÓWIENIA  LUB  TERMIN  WYKONANIA: Okres  w
dniach: 36.

SEKCJA  III:  INFORMACJE  O  CHARAKTERZE  PRAWNYM,  EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM



III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3)  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III.  3.1)  Uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający  wymaga,  aby  każdy  Wykonawca  złożył  oświadczenie  o
spełnieniu  warunków udziału  w postępowaniu określonych  w art.  22 ust.  1
ustawy Prawo zamówień  publicznych.  Ocena  spełniania  warunku dokonana
zostanie zgodnie z formuła spełnia nie spełnia.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający  wymaga,  aby  każdy  Wykonawca  złożył  oświadczenie  o
spełnieniu  warunków udziału  w postępowaniu określonych  w art.  22 ust.  1
ustawy Prawo zamówień  publicznych.  Ocena  spełniania  warunku dokonana
zostanie zgodnie z formuła spełnia nie spełnia.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1.  Wykonawca  powinien  posiadać  niezbędne  narzędzia  i  urządzenia  min.:
Miernik temperatury -  pirometr,  Miernik wilgotności  powietrza -  higrometr,
Miernik  przepływu  powietrza  -  anemometr,  Mierniki  ciśnienia  powietrza,
Mierniki  ciśnienia  cieczy  (  wody  do  nagrzewnic,  czynnika  chłodniczego-
glikolu  ),  Zestaw  mierników  ciśnienia  do  agregatów  chłodniczych,
Elektroniczny  miernik  uniwersalny,  oraz  zabezpieczy  części  zamienne  oraz
materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania zamówienia. 2.Zamawiający
wymaga, aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formuła
spełnia nie spełnia.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1.  Wykonawca  dysponuje  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zmówienia
posiadające  następujące  uprawnienia:  a.  co  najmniej  1  pracownik  musi
posiadać uprawnienia do dozoru w zakresie: - cieplnych instalacji parowych i
wodnych - aparatury kontrolno pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji
do w/w urządzeń i instalacji - sprężarek oraz instalacji sprężonego powietrza -
pomp,  ssaw,  wentylatorów  i  dmuchaw.  b.  co  najmniej  1  pracownik  musi
posiadać uprawnienia dozoru w zakresie: - sieci elektrycznych - instalacje do
1kV - elektrycznych  urządzeń napędowych do 1 kV - urządzeń oświetlenia
elektrycznego  do  1  kV  -  aparatury  kontrolno  pomiarowej  oraz  urządzeń  i
instalacji automatycznej regulacji , sterowania i zabezpieczenia dla urządzeń i
instalacji w/w do 1kV c. co najmniej 1 pracownik musi posiadać uprawnienia
eksploatacji w zakresie : - instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz urządzeń i
instalacji chłodniczych - cieplnych instalacji parowych i wodnych - aparatury
kontrolno pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do w/w urządzeń i
instalacji - pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw. d. pracownicy obsługujący
urządzenia  klimatyzacyjne  i  wentylacyjne  muszą  posiadać  uprawnienia  na



stanowisku eksploatacji  w zakresie  obsługi,  konserwacji,  napraw urządzeń i
instalacji energetycznych do 1 kV wg poniższego zestawienia : - elektryczne
urządzenia  napędowe  do  1  kV  -  aparatura  kontrolno  pomiarowa  oraz
urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczenia dla
urządzeń i instalacji w/w do 1kV e. pracownicy muszą posiadać : znajomość
obsługi  sterowników  programowalnych  zainstalowanych  w  poszczególnych
urządzeniach wymienionych w załącznikach f. co najmniej 1 pracownik musi
posiadać uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 20.04.2004 r. o substancjach
zubożających  warstwę  ozonową.  2.  Zamawiający  wymaga,  aby  każdy
Wykonawca  złożył  oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w
postępowaniu  określonych  w  art.  22  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formuła
spełnia nie spełnia.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Wykonawca dysponuje ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej  w
zakresie prowadzonej działalności stanowiącym cały przedmiot zamówienia o
wartości nie mniejszej niż 80.000 zł brutto. 2.Zamawiający wymaga, aby każdy
Wykonawca  złożył  oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w
postępowaniu  określonych  w  art.  22  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formuła
spełnia nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA
WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w  art.  22  ust.  1  ustawy,  oprócz  oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału  w
postępowaniu należy przedłożyć:

 wykaz  narzędzi,  wyposażenia  zakładu  i  urządzeń  technicznych  dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

 wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w
szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień; 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 
dysponował wykonawca:

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:



 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust.  1  pkt  2  ustawy,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed upływem
terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych
płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -
wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania
wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie  zamówienia
albo składania ofert; 

 aktualne  zaświadczenie  właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub
potwierdzenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania
decyzji  właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż  6 miesięcy  przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie  do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne  albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania
decyzji  właściwego  organu  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1 - Cena - 90 
 2 - Długość gwarancji - 10 



IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.zeromski-szpital.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital 
Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 
Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 25.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, pokój nr 2..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


