
 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE WYMIANA CENTRALI KLIMATYZACYJNO-

WENTYLACYJNEJ 

Przedmiotem zapytania jest zaproszenie do składania ofert na demontaż istniejącej 

centrali, zakup z dostawą, montażem i uruchomieniem nowej centrali wentylacyjno-

klimatyzacyjnej wraz z agregatem chłodzącym 

Zamawiający:  

Główny Urząd Miar 

ul. Elektoralna 2,  

00-139 Warszawa 

tel. 22 581 93 99, fax 22 581 93 92 

www.gum.gov.pl  

 

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna 

Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 

29  stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz 

z 2020 r. poz. 1086) ze względu na szacowaną wartość zamówienia poniżej 30 000 

euro. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.  

 

I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Opis przedmiotu zamówienia (wymagania): 

Układ wentylacyjny dla Pracowni Akustyki w budynku GUM ul. Elektoralna 2 w W-wie 

wybudowany został w roku 1997. Układ  wyposażony jest system kanałów nawiewno-

wywiewnych obsługujących pomieszczenia 256 i 257 na drugiej kondygnacji budynku 

C. W rozwiązaniu zastosowano wielosekcyjną centralę klimatyzacyjną  nawiewno-

wywiewną VTS o wydajności 2.500 m3 i sprężu dyspozycyjnym 390 Pa, bez 

wymiennika ciepła. Centrala zlokalizowana jest na najwyższej kondygnacji na poziomie 

strychu. Centrala posiada sekcję z nagrzewnicą elektryczną i zewnętrzny agregat 

freonowy, chłodzony powietrzem z czerpni w ścianie zewnętrznej. Nawilżanie w 

http://www.gum.gov.pl/


 

 2  

 

układzie realizuje współpracujący z automatyką centrali zewnętrzny nawilżacz z 

grzebieniem parowym wprowadzonym do kanału nawiewnego. Automatyka centrali 

wykonywana sterownikiem Carel pCO3, przepustnicami i czujnikami temperatury, 

wilgotności i sprężu . Poprzez regulacje centrali przygotowywane jest powietrze do 

utrzymania w pracowniach parametrów: 

 - temperatura 23 st. C. +/- 1 st. 

 - wilgotność 45-65% 

 - dopuszczalny poziom hałasu poniżej 35 dB. 

Świeże powietrze i wyrzut zużytego powietrza następuje za pośrednictwem istniejącej 

czerpni i wyrzutni przez ścianę zewnętrzną. 

Kanały doprowadzone do centrali : 

- od czerpni 51x32cm  + izolacja termiczna matą 

- do wyrzutni 51x32cm   

- do nawiewu tłumik drgań 64x64 cm 

- od wywiewu tłumik drgań 64x64 cm 

W ramach zadania należy: 

- zużytą centralę odłączyć od układu, zdemontować i poddać utylizacji na koszt 

Wykonawcy, 

- zastąpić wyeksploatowany agregat chłodniczy nową jednostką, 

- wszystkie pozostające w układzie kanały wentylacyjne należy poddać czyszczeniu i 

chemicznemu odkażeniu, 

- dostarczyć nową centralę klimatyzacyjną wyposażoną w obrotowy wymiennik 

odzysku ciepła, o sprawności nie mniejszej niż ƞ = 60,0% 

Pozostałe parametry i wymagania wobec centrali: 

- modułowa budowa centrali, 

- Vn = 2000 m3/h, Δp=350 Pa, 

- Vw = 2000 m3/h, Δp=350 Pa, 

- Qch= 6,0 kW/ chłodnica freonowa wewnętrzna, 

- Qg=9,00 kW/ nagrzewnica elektryczna, 

- filtracja powietrza: F5, 

- centrala powinna posiadać certyfikację CE, 

- strona obsługi: lewa (zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza) 
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- króćce podłączeniowe do nawiewu, wywiewu, czerpni i wyrzutni 

- drzwi wyposażone w klamki 

- centrala dostosowana do pracy na nieogrzewanym strychu. 

Wymagania wobec agregatu chłodzącego: 

- jednostka inwerterowa 

Chłodzenie 

Moc chłodnicza nominalna (kW)   równa lub wyższa 7,0  

SEER   powyżej 6,5 

Klasa efektywności energetycznej    A++ 

Zakres zastosowania (°C)   -10~+46 

Grzanie 

Moc grzewcza nominalna (kW)   równa lub wyższa 6,5  

SCOP   powyżej 4,2 

Klasa efektywności energetycznej    A+ 

Zakres zastosowania (°C)   -15~+24 

 

Dostarczoną centralę i agregat chłodniczy należy połączyć z układem wentylacyjnym, 

zapewnić zasilanie z istniejącej rozdzielni, podłączyć odprowadzenie skroplin, 

zapewnić automatyzację i regulację przepustnicami pozwalającą na utrzymanie 

dotychczasowych parametrów w pracowniach, zapewnić sterowanie zewnętrznym 

nawilżaczem Nordman AT4, dodatkowo zaizolować termicznie kanały do wyrzutni, 

zaślepić i zaizolować kanał i skrzynię czerpni schłodzenia starego agregatu 

chłodniczego. Wymiary urządzeń i kanałów należy sprawdzić z wymiarami w 

naturze i dopasować przy montażu. Maksymalna wysokość nowej centrali to 160 

cm. Transport elementów centrali: windą towarową, na ostatnią III-ą kondygnację, 

schodami na strych, po strychu transport ok. 40 m z przejściem otworem 70x170 i 

obniżeniem miejscowym do wysokości 115 cm na odcinku 6 m. 

 

Wymagania dla Wykonawcy (jeśli dotyczy): 

Obiekt przy ulicy Elektoralnej 2 w Warszawie, wpisany jest do rejestru zabytków. 

Prace wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych” oraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi 
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zastosowanych urządzeń. 

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji powykonawczej w formie 

papierowej w 2 egz. zawierającej opis wykonania, certyfikaty i dopuszczenia użytych 

materiałów, gwarancje producentów, gwarancję wykonania, dokumentację 

techniczno-ruchową nowej centrali w języku polskim. 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone przez Wykonawcę 

urządzenia, osprzęt i instalacje klimatyzacyjne na okres 36 m-cy od daty podpisania 

protokołu odbioru. 

Przedsiębiorca i Personel Wykonawcy posiadający certyfikat uprawniający do prac 

instalacyjnych, o których mówi art. 20 ustawy z dn. 15 maja 2015 r. o substancjach 

zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach 

cieplarnianych 

 

Kryteria oceny ofert  

Cena 

………………………………………………………………………………………………… 

Sposób monitorowania lub nadzorowania wykonawcy w trakcie realizacji zlecenia (jeśli 

jest to zasadne): 

……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………  

II. PŁATNOŚĆ: 

……… dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej/-ego faktury/rachunku. 

Zamawiający wskazuje, że termin płatności nie może być krótszy niż 21 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej/-ego faktury/rachunku.  

 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

grzegorz.wierzbicki@gum.gov.pl, do dnia 16.10.2020 r. 

 

IV. DODATKOWE INFORMACJE: 

1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

swoją ofertę. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Wykonawcy w przypadku 

przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. W przypadku, gdy 

cena najkorzystniejszej oferta przewyższa wartość budżetu jakim dysponuje 

mailto:grzegorz.wierzbicki@gum.gov.pl
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Zamawiający w celu realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość 

przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył 

ofertą najkorzystniejszą. Wykonawca składający ofertę w wyniku 

przeprowadzonych negocjacji, nie może zaoferować ceny wyższej niż cena 

zaoferowana w złożonej ofercie. 

3. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez 

Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy 

zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 

Zamawiającego. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym 

czasie bez podania przyczyny. 

 

 

V. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. ………………………………………………………….; 

2. ………………………………………………………….; 

 

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych zgodnie 

z RODO znajduje się pod poniższym linkiem:   

https://www.gum.gov.pl/pl/o-nas/klauzula-rodo/klauzula-rodo/2400,Klauzula-

RODO.html 

 

VII. ZAŁĄCZNIK: 

Formularz oferty 

 

 

 

  

https://www.gum.gov.pl/pl/o-nas/klauzula-rodo/klauzula-rodo/2400,Klauzula-RODO.html
https://www.gum.gov.pl/pl/o-nas/klauzula-rodo/klauzula-rodo/2400,Klauzula-RODO.html
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FORMULARZ OFERTY 
 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

 

Główny Urząd Miar 

ul. Elektoralna 2,  

00-139 Warszawa 

tel. 22 581 93 99, fax 22 581 93 92 

www.gum.gov.pl  

 

II. WYKONAWCA: 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Nazwa/Firma/Imię i nazwisko: 

 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:  

 

Adres:  

 

Nr telefonu:  

 

Adres e-mail:  

 

Nr konta bankowego na który zostanie 

dokonana płatność  

 

 

III. OFERTA CENOWA: 

 

Wyszczególnienie elementów 

oferty 

Cena netto Cena brutto 

   

 

http://www.gum.gov.pl/
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IV. POZOSTAŁE WARUNKI/ELEMENTY OFERTY (o ile mają zastosowanie): 

 

termin realizacji (do…./ …. dni/tygodni1, 

poczynając od dnia zawarcia umowy) 

 

okres gwarancji (od…. do… / …… 

tygodni/lat1, poczynając od dnia 

odbioru wykonania umowy bez 

zastrzeżeń)2 

 

zakres gwarancji2  

warunki gwarancji2  

termin płatności  

okres związania ofertą  

 

 

V. Oświadczam, że w stosunku do wszystkich osób, które będą występować 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wypełniłam/wypełniłem 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec 

wszystkich osób fizycznych, których dane osobowe zostały przedstawione w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

VI. Oświadczam, że akceptuję istotne postanowienia umowy/wzór umowy. 
 

 

 

 

 

 
1 wybrać właściwe 
2 jeśli dotyczy 




