
 

 

Otwock, dn. 03.06.2019r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

 SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić 

Państwa firmę do złożenia oferty na wykonanie przeglądu klimatyzacji i wentylacji 

mechanicznej w budynkach SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. 

  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu klimatyzacji i wentylacji 

mechanicznej w budynkach SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) przegląd klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, 

2) badanie szczelności klimatyzatorów, 

3) wpis do Centralnego Rejestru Operatorów i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, 

4) sporządzenie protokołów w przeglądu wraz z określeniem koniecznych napraw bądź 

wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz z podaniem kosztów z tego tytułu, 

5) sporządzenie protokołów z kontroli szczelności urządzeń. 

W ramach przeglądu Wykonawca wykona m.in. mycie parownika, skraplacza oraz 

filtrów środkiem grzybobójczym, kontrolę poprawności pracy i szczelności układu 

chłodniczego, sprawdzenie drożności odpływu skroplin, kontrolę układu sterowania, 

czyszczenie filtrów, kontrolę stanu napędu wentylatorów, sprawdzenie zamocowań 

mechanicznych. 

Przegląd zostanie wykonany jednorazowo. 

Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych: 

 

l.p. Urządzenie ilość 

Budynek „E” 

1 

Klimatyzator kanałowy LG 1 szt. 

Jednostka zewnętrzna chłodnicza typu 

Multi split LG 

1 szt. 



 

 

2 

Klimatyzatory ścienne wewnętrzne typu 

Split LG 

7 szt. 

Jednostka zewnętrzna chłodnicza typu 

Multi split LG 

2 szt. 

Budynek „A” 

3 

Klimatyzator ścienny typu Split 

GENERALI 

1 szt. 

Jednostka zewnętrzna typu Split 

GENERALI 

1 szt. 

4 

Klimatyzator ścienny typu Split 

FUJITSU 

1 szt. 

Jednostka zewnętrzna typu Split 

FUJITSU 

1 szt. 

Budynek „H” 

5 Centrala podwieszana HELIOS 1 szt. 

Budynek „S” 

6 Centrala podwieszana SALDA 1 szt. 

Budynek „R” 

7 Centrala dachowa VTS 3 kpl 

8 

Centrala dachowa z sekcją chłodniczą 

VTS 

1 szt. 

Agregat chłodniczy freonowy CLINT 1 szt. 

9 

Klimatyzator ścienny typu Split 

(GENERALI:4 szt., LG: 3 szt.) 

7 szt. 

Jednostka zewnętrzna typu Split LG 3 szt. 

Jednostka zewnętrzna typu Split 

GENERALI 

4 szt. 

10 

Klimatyzator sufitowy (kasetonowy) 

(GENERALI: 4 szt., LG: 5 szt.) 

9 szt. 

Jednostka zewnętrzna typu Multisplit 

LG 

2 szt. 



 

 

 

 

Obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonawca w czasie trwania umowy ma obowiązek dostarczyć niezbędne materiały 

eksploatacyjne do przeprowadzenia przeglądu, 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia wynikłe z jego winy w trakcie 

prowadzenia prac przy zachowaniu należytej staranności, zobowiązany jest też do ich 

usunięcia w trybie pilnym na własny koszt, 

3) Wykonawca oświadczy, że posiada odpowiednie kwalifikacje do profesjonalnego 

wykonania umowy, 

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy przy 

zachowaniu należytej staranności. 

 

Pozostałe postanowienia umowne: 

 

1) Przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty, w tym koszty w szczególności koszty 

dojazdu i użycia materiałów.  

2) Wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy zostanie potwierdzone 

protokołem odbioru do zawartej umowy i podpisane przez przedstawiciela Szpitala  

i Wykonawcy. 

3) Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni od otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

4) Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany protokół odbioru. 

 

Gwarancja: 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonaną usługę. Okres gwarancji ustala 

się na 12 miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

11 

Centrala podwieszana, wentylator 

nawiewny, filtr, nagrzewnica 

elektryczna 

1 szt. 

12 
Klimatyzator ścienny typu Split MDV 1 szt. 

Jednostka zewnętrzna typu Split MDV 1 szt. 

Budynek „K” 

12 Centrala nawiewna VTS 1 szt. 



 

 

W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 

stwierdzonych wad. 

 

 

 

 

Pozostałe informacje: 

 

1. Termin składania ofert:  do godz. 12:00;  17 czerwca 2018 r., 

2. Sposób złożenia oferty: sekretariat Szpitala – budynek N, lub 

e-mail: sekretariat@zozmswia.pl  

m.jedynak@zozmswia.pl  

3. Termin związania z ofertą:  30 dni. 

4. Termin realizacji:  14 dni od dnia podpisania umowy 

5. Załączniki:   wzór umowy – załącznik nr 1 

6. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  będąca  najniższą cenowo,  spośród  

ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez 

Zamawiającego w treści ogłoszenia. 

7. Faktura VAT:   płatna w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia faktury 
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