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Warszawa: Dostawa i montaŜ klimatyzatorów elektrycznych jako
samodzielnych jednostek (zewnętrzny agregat oraz wewnętrzny split).
Nr sprawy 51/ZP/09
Numer ogłoszenia: 344112 - 2009; data zamieszczenia: 02.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON , Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa,
woj. mazowieckie, tel. 022 6840086, faks 022 6840642, 6874189.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mon.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaŜ klimatyzatorów
elektrycznych jako samodzielnych jednostek (zewnętrzny agregat oraz wewnętrzny split). Nr sprawy
51/ZP/09.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa i montaŜ klimatyzatorów elektrycznych jako samodzielnych jednostek (zewnętrzny agregat oraz
wewnętrzny split). I. Kompleks nr 3575 Al. Niepodległości 218. 1. Bud. nr 3, pomieszczenie serwerowe.
Typ: podsufitowy - szt. 1, wydajność chłodzenia min. 10,0 kW. 2. Bud. nr 4 pomieszczenie serwerowe
(piwniczne nr 30). Typ: split - szt. 1, wydajność chłodzenia min. 4,5 kW. 3. Bud. nr 4 pomieszczenie
biurowe (nr 305). Przeniesienie klimatyzatora (splitu) na sąsiednią ścianę (odległość 7 mb), firma MDV
model MSC 12 HRDN1 - OC 6 1600 W - 8,5A. 4. Bud. nr 10 pomieszczenie biurowe (nr 411 sala odpraw).
Podsufitowy inverter typu split 2 szt., jeden agregat, wydajność chłodzenia min. 5 kW i min. 3 kW. Z uwagi
na bardzo ograniczoną ilość miejsca jeden z nawiewów musi mieć maksymalne wymiary: szerokość do 100
cm oraz wysokość do 20 cm, głębokość urządzenia bez znaczenia. II. Kompleks nr 3637 ul. Rakowiecka
4A. Bud. nr 4 pomieszczenie serwerowe (nr 012). Urządzenia - szt. 2, po min. 42 kW, wydajność
chłodzenia razem min. 84,0 kW. III. Kompleks nr 8577 ul. Puławska 4/6. Bud. nr 27 pomieszczenie
serwerowe (nr 2). Typ: multi split 2 x 3,5 kW - 1 szt., wydajność chłodzenia min. 7,0 kW. Szcegółowy opis
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przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.51.22.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: KaŜda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 4.500,00 zł (słownie
złotych: cztery tysiące pięćset 00/100). Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu
składania ofert, tj. do dnia 16 października 2009 roku do godz. 11:00
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki
zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy; 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
(art. 24 ust. 1 i 2 ustawy); 3) dysponują osobą, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co
najmniej jednym kierownikiem budowy posiadającym wymagane przepisami Prawa budowlanego
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych co najmniej w ograniczonym zakresie wraz z udokumentowaną i aktualną
przynaleŜnością do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. 2. Ocena spełniania ww. warunków
dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale V SIWZ. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ ww. warunki Wykonawca spełnił. 3. Niespełnienie
chociaŜby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 4.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie
muszą ustanowić pełnomocnika (spośród siebie) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złoŜone w formie oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia wymagań
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stawianych przez Zamawiającego, Wykonawca składa nw. oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony i
podpisany formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ; 3) aktualny odpis z
właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 4) umowa spółki cywilnej, jeŜeli
działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej (w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 5) formularz cenowy, zgodnie z
Załącznikiem nr 3 do SIWZ; 6) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia (w szczególności w zakresie, o którym mowa w Rozdziale IV
ust. 1 pkt. 3), a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z dokumentami
stwierdzającymi, Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ; 7) informację o części zamówienia, którą
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy; 8) specyfikację
techniczną oferowanych urządzeń wraz z kartami katalogowymi zawierającymi w szczególności
wymagania funkcjonalne, techniczne i gwarancyjne dla klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych i
serwerowych wymienionych w Rozdziale I SIWZ; 9) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie
przedmiaru robót stanowiącego Załącznik nr 3a do SIWZ; 10) dokument potwierdzający wniesienie
wadium. 2. KaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi oddzielnie
udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 - 9 ustawy. 3.
Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie
publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli
Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając
ofertę, iŜ nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeŜenie
Wykonawca winien złoŜyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona
na Ŝyczenie kaŜdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako
tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z
oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
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elementów oferty.

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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.bip.mon.gov.pl/86.html.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Ministerstwo Obrony
Narodowej, Departament Administracyjny, pok. 717, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2009
godzina 11:00, miejsce: Ministerstwo Obrony Narodowej, Kancelaria Jawna Nr 6, pok. 58 i 59, Al.
Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Zamawiający przewiduje wizje lokalne: 1) w dniu 9 października 2009 r. o godz. 9:00 oraz w
dniu 12 października 2009 r. o godz. 9:00 w kompleksach przy Al. Niepodległości 218, następnie przy ul.
Rakowieckiej 4A i Puławskiej 4/6; 2) zainteresowane firmy zgłaszają zamiar udziału w wizji lokalnej faxem
na nr (0-22) 687 41 89 na adres: Dyrektor Departamentu Administracyjnego MON, Al. Niepodległości 218,
00-909 Warszawa, z dopiskiem: Dotyczy wizji lokalnej na dostawę i montaŜ klimatyzatorów elektrycznych
jako samodzielnych jednostek (zewnętrzny agregat oraz wewnętrzny split); 3) przybyłe osoby winne
posiadać ze sobą dowód toŜsamości ze zdjęciem; 4) zebranie przedstawicieli Wykonawców przewidziane
jest o godz. 9:00 przed biurem przepustek przy Al. Niepodległości 218.
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