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ZARZĄD KOMUNALNYCH 

ZASOBÓW LOKALOWYCH  SP. Z O.O. 

ul. Matejki 57 

tel. (0-61) 869 48 00 fax: 869 48 09 

 
 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA  
 

Jus 

1. Zamawiający: 

MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU 

ul. Matejki 59, 60-770 Poznań 

reprezentowany przez Pełnomocnika: 

ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH sp. z o.o. 

ul. Matejki 57, 60 - 770 Poznań. 

Tel. 61 869 48 00 fax. 61 869 48 09 

e-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl 

www.zkzl.poznan.pl 

 

2. Tryb zamówienia:  

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia [CPV: 50730000-1] 

3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: wykonanie przeglądów serwisowych 

klimatyzacji i kurtyn powietrza w siedzibie i na dworcach będących w dyspozycji 

Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. 

3.2 Szczegółowy wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia znajduje się w treści 

Formularza Ofertowego - Załącznik nr 1 do niniejszych IWZ. Szczegółowy opis i 

zakres prac znajduje się w - Załączniku nr 2 do niniejszych IWZ. 

3.3 W zakres przedmiotu zamówienia w ramach przeglądów serwisowych wchodzi: 

a. sprawdzenie szczelności urządzeń i stanu izolacji sieci chłodu, 

b. sprawdzenie układów automatyki, sterowania oraz odzysku, 

c. czyszczenie i dezynfekcję wymiennika ciepła oraz czyszczenie filtrów                

w jednostce wewnętrznej, a w przypadku szaf klimatyzacyjnych                     

dodatkowo wymianę filtrów,
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d. czyszczenie wymiennika ciepła w jednostce zewnętrznej, 

e. sprawdzenie stanu i w razie potrzeby uzupełnienie ilości czynnika chłod-

niczego (w ilości do 1 kg czynnika na jeden przegląd dla wszystkich 

urządzeń), 

f. przedstawienie na koniec obowiązywania Umowy zaleceń umożliwiają-

cych zaplanowanie Zamawiającemu usług serwisowych i napraw w roku 

następnym. 

3.4 W zakres napraw urządzeń wskazanych w treści Formularza Ofertowego - Załącznik 

nr 1 do niniejszych IWZ wchodzi: 

a) Podjęcie czynności naprawczych nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu  

otrzymania zlecenia  od Zamawiającego, 

b) Używanie tylko materiałów i części posiadających ważne aprobaty techniczne i 

atesty, 

c) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że naprawa lub usunięcie awarii 

wymaga wymiany części lub podzespołów, Wykonawca powiadomi o tym 

fakcie Zamawiającego oraz przedstawi mu do akceptacji kosztorys zawierający 

ceny zakupu materiałów lub części oraz przewidywany termin naprawy lub 

usunięcia awarii. 

3.5 Realizacja przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z przepisami: 

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z 

poźn. zm.); 

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z poźn. zm.); 

- ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 

o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2158), 

3.3 Szczegółowe warunki świadczenia usługi stanowiącej przedmiot zamówienia oraz jej 

zakres określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik 

nr 2 do niniejszych IWZ. 

 

4. Termin wykonania zamówienia:  

Termin wykonania zamówienia zostaje określony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 

31.12.2020 r. 
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5. Warunki udziału w postępowaniu. 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

5.1.1 Wykonali lub wykonują (świadczenie okresowe ciągłe) w ciągu ostatnich 2 lat od 

dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy od 

podanego powyżej to – w tym okresie – przynajmniej dwóch usług tożsamych z 

przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 5000,00 zł netto każda, 

trwających nieprzerwanie nie krócej niż 2 tygodnie. Spełnienie powyższego warunku 

będzie oceniane na podstawie danych zawartych w Wykazie, który stanowi załącznik 

nr 3 do IWZ. 

5.1.2 Posiadają uprawnienia do obsługi urządzeń wskazanych w treści Formularza 

Ofertowego - Załącznik nr 1 do niniejszych IWZ, tj.: 

a. Dysponują co najmniej jedną osobą z uprawnieniami wymaganymi przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z 

późn. zm.) do wykonywania pracy w zakresie dozoru urządzeń i instalacji 

elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV. 

b. Dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo ukończenia 

specjalistycznych kursów w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i 

instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane, zgodnie z treścią 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o 

niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2158). 

5.1.3 Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych 

oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. 6 niniejszej IWZ wg formuły spełnia - nie 

spełnia. 

 

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: 

6.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do IWZ. 

6.2 Wypełniony wykaz usług z informacją, że Wykonawca wykonał lub wykonuje (świadczenie 

okresowe ciągłe) w ciągu ostatnich 2 lat od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy od podanego powyżej to – w tym okresie – 

przynajmniej dwie usługi tożsame z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 

5000,00 zł netto każda, trwające nieprzerwanie nie krócej niż 2 tygodnie – załącznik nr 3 do 

IWZ. 
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6.3 Oświadczenie Wykonawcy, że na potrzeby realizacji zamówienia dysponuje co najmniej 

jedną osobą z uprawnieniami wymaganymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) do wykonywania pracy 

w zakresie dozoru urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV oraz 

co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo ukończenia specjalistycznych kursów w 

zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających 

substancje kontrolowane - zgodnie z treścią ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach 

zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 2158) - załącznik nr 4 do IWZ. 

6.5 Pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta jest składana w imieniu Wykonawcy przez osobę, 

której umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. 

6.6 Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia powinny mieć formę pisemną, z tym zastrzeżeniem, 

że dopuszcza się także możliwość składania oświadczeń, wniosków i zawiadomień za 

pośrednictwem faksu oraz drogą elektroniczną pod warunkiem, iż dokumenty wymagające 

podpisu będą miały postać skanu. 

6.7 Korespondencja kierowana do Pełnomocnika winna być opatrzona numerem sprawy:  

DE.404.424.2020. 

6.8 Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

- w sprawach merytorycznych – Damian Nowak, Agnieszka Pawlicka. 

 

- w sprawach formalnych – Magdalena Młodawska, Małgorzata Bloch, Robert Głowacki. 

 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2 oraz 6.3 mogą być przedstawione w formie oryginału 

lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) 

do reprezentowania Wykonawcy. 

 

7. Termin związania ofertą. 

  Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna              

się  wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty: 

8.1 Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim,  

w 1 egzemplarzu, czytelna. Zaleca się, aby oferta była podpisana na każdej z zapisanych 

stron przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, 

zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. W przypadku reprezentacji 
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firmy przez osobę, której uprawnienia nie wynikają z dokumentów rejestrowych, 

do oferty musi być załączone upoważnienie dla takiej osoby. 

8.2 Wszelkie kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane 

przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie 

z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. Poświadczenie za zgodność 

z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 

podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu 

za zgodność z oryginałem). 

8.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej trwale kopercie z dopiskiem: 

„Wykonanie przeglądów serwisowych klimatyzacji i kurtyn powietrza w siedzibie i 

na dworcach będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu” 

– nie otwierać przed 12.05.2020 r. godz. 11:00.” w siedzibie Pełnomocnika – ZKZL 

Sp. z o.o., ul. Matejki 57, Poznań, w KANCELARII. 

Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich 

otwierania. Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu. Otwarcie ofert nie jest jawne. 

8.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

wykluczenie wykonawcy. 

8.5 Zaleca się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta. 

8.6 Oferty przesłane faksem lub drogą mailową zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane 

w postępowaniu. 

8.7 Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może ofertę zmienić lub wycofać. 

8.8 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień  

lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert. 

8.9 Zamawiający poprawia w ofercie: 

8.9.1 oczywiste omyłki pisarskie, 

8.9.2 oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

8.9.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Istotnymi warunkami zamówienia 

nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. 

 

9. Sposób obliczenia ceny. 

9.1 Cena podana w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych IWZ 

stanowi łączną cenę oferty brutto i musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 
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Zamawiającego. Ceny należy podać osobno za przegląd każdego urządzenia a następnie 

zsumować wartość każdej z tabel i ostatecznie wpisać łączną kwotę zamówienia. 

9.2 Cenę oferty netto oraz brutto należy podać w polskich złotych. 

9.3 Cena oferty netto oraz brutto nie obejmuje stawki za roboczogodzinę usług napraw 

zlecanych w trakcie trwania umowy. 

9.4 Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie podlegała zmianie w toku 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

9.5 Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszych IWZ oraz obejmować  

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i innych czynności 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

9.6 Ceny podane w formularzu ofertowym, należy podać z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, przy czym Zamawiający przyjmuje arytmetyczny sposób zaokrąglenia 

cen, a więc cenę, której trzecie miejsce po przecinku jest mniejsze niż 5 zaokrągla się 

w dół, a cenę której trzecie miejsce po przecinku jest równe lub większe niż 5 zaokrągla 

się do pełnego grosza w górę, np.: 0,624 zł zaokrąglamy do 0,62 zł; 0,625 zł 

zaokrąglamy do 0,63 zł. 

9.7 Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny 

lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

9.8 Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania  

ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

9.9 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w żadnej walucie obcej. 

 

10.  Kryteria oceny ofert: 

Przy ocenie oferty uwzględniane będą następujące kryteria określone maksymalnymi 

wartościami punktowymi : 

 

I. Cena brutto oferty  -   100% 

 

Sposób przyznawania punktów 

 

1. C – cena ofertowa brutto 

 

             Cena najtańszej oferty 

  Niepodlegającej odrzuceniu (brutto) 
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                    C = --------------------------------------------  x 100  = max 100 pkt. 

                                 Cena badanej oferty (brutto) 

                     Gdzie: 

                     C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena ofertowa 

 

                      

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w 

postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą liczbę 

punktów w kryteriach oceny ofert.  

 

11. Tryb ogłaszania wyników: 

11.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę 

(firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona 

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert. 

11.2 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły oferty o takiej samej cenie 

będące jednocześnie ofertami o najniższej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach. 

11.3  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyli  

się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych bez przeprowadzania ponownej oceny. 

11.4 Zamawiający może odrzucić ofertę jeżeli:  

11.4.1 jej treść nie odpowiada treści IWZ, z zastrzeżeniem pkt. 8.9. 

11.4.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

11.4.3 Wykonawca nie złożył wyjaśnień lub uzupełnień w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, 

11.4.4 oferta złożona została faksem lub drogą mailową, 

11.4.5 została złożona przez Wykonawcę, który w okresie ostatnich 24-miesięcy przed 

dniem składania ofert realizował zamówienie dla Zamawiającego w sposób 

nienależyty, w szczególności nie wykonał zamówienia w terminie umownym z 
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przyczyn leżących po jego stronie, dostarczył towary o niewłaściwej jakości, nie 

wywiązał się w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi, wykonanie 

zamówienia obarczone było wadą powodującą konieczność poniesienia przez 

Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych lub Zamawiający 

rozwiązał zawartą z nim umowę z jego winy. 

 

12. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli: 

12.1 nie została złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub cena najkorzystniejszej 

oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

12.2 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, 

12.3 postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, 

12.4 w wyniku złożenia ofert dodatkowych zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

12.5 postępowanie może zostać unieważnione bez podania przyczyny. O fakcie 

unieważnienia postanowienia Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców 

biorących w nim udział. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie 

przysługuje Żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu. 

  Uwaga! 

 Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania wartości wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza w przypadku 

gdyby cena jego oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

               Zatwierdził 

          

       Tomasz Lewandowski – Prezes Zarządu 

       Michał Prymas – Członek Zarządu 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

2. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2 

3. Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 3 

4. Oświadczenia – załącznik nr 4 
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Załącznik nr 1 do IWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Wykonanie przeglądów serwisowych klimatyzacji i kurtyn powietrza w siedzibie i na 

dworcach będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu 

 

 

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................... 

Numer telefonu:  ............................................................................................................................. 

Numer faxu:  ................................................................................................................................... 

Adres mailowy:  .............................................................................................................................. 

 

Składamy ofertę na Wykonanie przeglądów serwisowych klimatyzacji i kurtyn powietrza 

w siedzibie i na dworcach będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu  

 

 

I. Cena oferty  (1A+2A+3A+1B+2B+3B) wynosi netto: ………………………………. zł + 23% 

VAT w kwocie ……………………………….. zł = ………………………………….. zł brutto 
1
 

 

 

1A. Ryczałt za świadczenie usługi serwisu w siedzibie ZTM (Część A): 

……………………………….. zł netto, słownie ………………………………… ../100 

……………………………….. zł brutto, słownie ……………………………………… ../100 

 

2A. Usługa bieżącej naprawy w siedzibie ZTM (Cześć A: wyliczana według zasady: stawka 

roboczogodziny netto ………. zł  x 30 godzin = netto …………….  zł + 23% VAT w kwocie 

………………… zł = brutto ………………….. zł. 

 

3A. Pozostałe koszty związane z realizacją serwisu w siedzibie ZTM (Cześć A): 6.000,00 zł netto + 

23% VAT = 7.380,00 zł brutto. 

 

 

1B. Ryczałt za świadczenie usługi serwisu na Dworcach i POK: (Część B) 

……………………………….. zł netto, słownie ………………………………… ../100 

……………………………….. zł brutto, słownie ……………………………………… ../100 

 

2B. Usługa bieżącej naprawy na Dworcach i POK (Część B): wyliczana według zasady: stawka 

roboczogodziny netto ………. zł  x 30 godzin = netto …………….  zł + 23% VAT w kwocie 

………………… zł = brutto ………………….. zł. 

 

3B. Pozostałe koszty związane z realizacją serwisu na Dworcach i POK (Część B): 6.000,00 zł 

netto + 23% VAT = 7.380,00 zł brutto. 

 

 
1
 Cena oferty netto/brutto – stanowi suma wynagrodzenia ryczałtowego za świadczenie usług 

serwisowych (netto/brutto), wynagrodzenia za usługę bieżących napraw (netto/brutto), 

wynagrodzenia za pozostałe koszty do kwoty 12.000,00 zł netto; 
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Wykaz  

 

Część A – siedziba ZTM 
 

siedziba ZTM,  

ul. Matejki 59 
model/rodzaj klimatyzacji 

Rodzaj 

serwisu 

pomieszczenie 

serwerowni 4.06 
IV piętro 

szafa klimatyzacyjna ze skrapl. chłodz. pow. – nawiew górny YC-OCA 

101a-L/R407C (JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL); 

jednostka zewnętrzna na dachu YC-CEA 131c-H(2x3VE), (JOHNSON 

CONTROLS INTERNATIONAL) –  
2 komplety.; czynnik chłodniczy R407C 

A 

pomieszczenie 

serwerowni 010 
parter 

Szafa klimatyzacyjna Emerson 
- PX021HAL (nr ser.12229840001)-jako CRO;  
- skraplacz  MCM040 (nr ser 12228040001)-poza CRO, 

A 

pomieszczenie UPS 
 -128 
piwnica 

Slit Emerson. 

- HPSE06 (nr ser 12228050001)-jako CRO;  

- HPSC06L000 (nr ser. 12228060001)-poza CRO jednostka zewnętrzna,  
Rodzaj czynnika R407C 

A 

pomieszczenie 4.03 
klimatyzator naścienny MSR1-12HRN1-QC2 (MDV - Midea),jednostka 

zewnętrzna na dachu - 1 kpl., czynnik chłodniczy R410 

B 

pomieszczenie 4.05 
klimatyzator naścienny MSR1-12HRN1-QC2 (MDV - Midea),jednostka 

zewnętrzna na dachu - 1 kpl., czynnik chłodniczy R410 

B 

pomieszczenie 1.20 
klimatyzator naścienny MSR1-24HRN1-QB8W (MDV – Midea); 

jednostka zewnętrzna na dachu - 1 kpl., czynnik chłodniczy R410 

B 

pomieszczenie -1.15 
klimatyzator naścienny ABY A36LTC/AOYD36LATT (FUJITSU); 

jednostka zewnętrzna na dachu - 1 kpl., czynnik chłodniczy R410a 

B 

 

 

 

Część B – Dworce Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, Punkty Obsługi 

Klienta 

 
lokalizacja 

klimatyzacji 
model/rodzaj klimatyzacji 

Rodzaj 

serwisu 
 

DWORCE    B  

Dworzec Sobieskiego 3 

klimatyzatory 

Gree Change GWH09KF-K2 inwerter  B  

Samsung AQ09TSBNCEE chłodzenie 2,8kW, grzanie 2,9kW B  

Samsung AQ09TSBNCEE chłodzenie 2,8kW, grzanie 2,9kW B  

Dworzec Śródka  

3 klimatyzatory 

Gree Change GWH09KF-K2 inwerter  B  

Gree Change GWH09KF-K2 inwerter B  

DAIKIN FTXB35C2VIB  B  

Dworzec Rataje 

2 klimatyzatory 

Gree Change GWH09KF-K2 inwerter  B  

Daikin ścienny FTXB35C2VIB B  

Dworzec Górczyn  

2 klimatyzatory 

Gree Change GWH09KF-K2 inwerter  B  

DAIKIN pomieszczenie dyżurnego ruchu B  

Samsung AQ09TSBNCEE chłodzenie 2,8kW, grzanie 2,9kW B  

Dworzec Junikowo 

3 klimatyzatory 

Klimatyzator CHIGO (pomieszczenie POK-kasa) B  

Klimatyzator CHIGO (pomieszczenie socjalne) B  

Klimatyzator CHIGO (pomieszczenie dyżurnego ruchu) B  

    

Punkt Obsługi 

Klienta - KASY 
model/rodzaj klimatyzacji 

Rodzaj 

serwisu 
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POK Ogrody Klimatyzator AUX YKR-P/002E B  

    

 
 

 

 

KURTYNY POWIETRZNE   

lokalizacja nagrzewnicy 
 

model/rodzaj 
 

Rodzaj 

serwisu 

Sobieskiego Dworzec 

3 nagrzewnice 

nagrzewnice Ferono, FK90E3, oraz 2 kurtyny 

FK120E3 

B 

Rataje Dworzec 

4 nagrzewnice 

FRICO termozone AC 200 – 4 sztuki B 

Junikowo Dworzec 

1 nagrzewnica 

FLOWAIR ELIS – 1 sztuka B 

POK Ogrody 

1 nagrzewnica 

1 kurtyna B 

POK Kaponiera 

1 nagrzewnica 

1 kurtyna B 

 

Rodzaj serwisu „A” wykonywanie usług serwisowych raz na 3 miesiące. 

 

Rodzaj serwisu „B” wykonywanie usług serwisowych 3 razy w roku. 

 

 

Oświadczenia: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi 

w  Istotnych Warunkach Zamówienia oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do 

przygotowania oferty.  

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

3. Zapoznaliśmy się z Istotnymi Warunkami Zamówienia oraz istotnymi postanowieniami 

umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej 

oferty podpiszemy umowę zgodnie z tymi postanowieniami umowy. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie wskazanym w punkcie 7 IWZ. 

5. Następujące elementy zamówienia zamierzamy powierzyć Podwykonawcom: 

a) ……………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………… 

d) ……………………………………………………………………………… 

 

6. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

 

a) ……………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………… 

 
DATA: 
 

 
Podpisano 

(uprawniony  przedstawiciel  wykonawcy)    
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Załącznik nr 3 do IWZ 

 

 

 

 

Wykaz wykonanych usług 
 

 

 

L.p. Rodzaj usługi Wartość 

usługi 

Okres 

realizacji 

usługi 

Zleceniodawca 

usługi/miejsce świadczenia 

Uwagi 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data..................................         

 

 

 

 

 

     .............................................................. 
Podpisano 

                                                                                               (uprawniony przedstawiciel wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do IWZ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni)........................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

...................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy) 

 
.................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
w postępowaniu w przedmiocie zamówienia na:  
 

„Wykonanie przeglądów serwisowych klimatyzacji i kurtyn powietrza w siedzibie i na 

dworcach będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.” 

 

Oświadczam/my, że w okresie realizacji zamówienia: 

 

1. będziemy dysponowali co najmniej jedną osobą z uprawnieniami wymaganymi przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) do 

wykonywania pracy w zakresie dozoru urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu 

powyżej 1 kV; 

 

2. będziemy dysponowali co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo ukończenia 

specjalistycznych kursów w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji 

chłodniczych zawierających substancje kontrolowane - zgodnie z treścią ustawy z dnia 15 maja 

2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach 

cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2158). 

 

Ponadto oświadczam/my, że powyżej osoby posiadać będą uprawnienia do obsługi urządzeń 

wskazanych w treści Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do IWZ) 

 

 

 
 
..............................., dn. ...............................      ………………………………………………………….                       

                                                                                                        (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,  

                                                                                                        w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców) 

 

 


