
Jastrowie 03.06.2014 

 

Modyfikacja zapytania ofertowego na  dostawę urządzeń klimatyzacyjnych oraz 

montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji  w budynku administracyjnym 

Urzędu Gminy i Miasta     w Jastrowiu 

Dot: zapytania ofertowego na  dostawę urządzeń klimatyzacyjnych oraz montaż   i uruchomienie 

instalacji klimatyzacji  w budynku administracyjnym Urzędu Gminy i Miasta  w Jastrowiu. 

Uprzejmie informujemy, iż modyfikacji ulega: 

 dziale III  w opis przedmiotu zamówienia 

jest: Zadanie I – Dostawa urządzeń oraz montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w budynku 

administracyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu ( piętro). 

Do schłodzenia przeznaczone są następujące pomieszczenia: Pokój nr.  12, 12a, 12b, 13, 13a. 
 

Do chłodzenia przewidziano montaż klimatyzatora typu VRF multisplit KX firmy MITSUBISHI     

HEAVY  INDUSTRIES  z pięcioma jednostkami wewnętrznymi i jednostką zewnętrzną. 

W skład jednostek wewnętrznych wchodzą następujące klimatyzatory: 

klimatyzator MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES typ FDK28KXE6 szt. 1 

klimatyzator MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES typ FDK45KXE6 szt. 2 

klimatyzator MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES typ FDK56KXE6 szt. 2 

W skład jednostki zewnętrznej  wchodzi  klimatyzator: 

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FDC224KXE6 szt. 1 

 

Zadanie II – Dostawa urządzeń oraz montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w budynku 

administracyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu ( parter). 

Do schłodzenia przeznaczone są następujące pomieszczenia: Pokój nr.  1, 2, 3, 4, 5. 
 

Do chłodzenia przewidziano montaż klimatyzatora typu VRF multisplit KX firmy MITSUBISHI HEAVY 

INDUSTRIES z pięcioma jednostkami wewnętrznymi i jednostką zewnętrzną. 

W skład jednostek wewnętrznych wchodzą następujące klimatyzatory: 

klimatyzator MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES typ FDK22KXE6 szt. 3 

klimatyzator MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES typ FDK45KXE6 szt. 2 

 

W skład jednostki zewnętrznej  wchodzi  klimatyzator: 

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FDC155KXEN6 szt. 1 

 

Zadanie III – Dostawa urządzeń oraz montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w budynku 

administracyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu ( piętro). 

Do schłodzenia przeznaczony jest pok. nr 14. 

 

Do chłodzenia przewidziano montaż klimatyzatora typu VRF multisplit KX firmy MITSUBISHI HEAVY  

INDUSTRIES z dwoma jednostkami wewnętrznymi i jednostką zewnętrzną. 

W skład jednostek wewnętrznych wchodzą następujące klimatyzatory: 

klimatyzator MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES typ SRK50ZJ-S szt. 2 

     W skład jednostki zewnętrznej  wchodzi  klimatyzator: 

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SCM71ZJ-S1 szt. 1 



ma być: Zadanie I – Dostawa urządzeń oraz montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji 

w budynku administracyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu ( piętro). 

Do schłodzenia przeznaczone są następujące pomieszczenia: Pokój nr.  12, 12a, 12b, 13, 13a. 
 

Do chłodzenia przewidziano montaż klimatyzatora typu VRF multisplit KX firmy MITSUBISHI     

HEAVY  INDUSTRIES  z pięcioma jednostkami wewnętrznymi i jednostką zewnętrzną. 

W skład jednostek wewnętrznych wchodzą następujące klimatyzatory: 

klimatyzator MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES typ FDK28KXE6 szt. 1 

klimatyzator MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES typ FDK45KXE6 szt. 2 

klimatyzator MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES typ FDK56KXE6 szt. 2 

W skład jednostki zewnętrznej  wchodzi  klimatyzator: 

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FDC224KXE6 szt. 1 

 

Zadanie II – Dostawa urządzeń oraz montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w budynku 

administracyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu ( parter). 

Do schłodzenia przeznaczone są następujące pomieszczenia: Pokój nr.  1, 2, 3, 4, 5. 

 

Do chłodzenia przewidziano montaż klimatyzatora typu VRF multisplit KX firmy MITSUBISHI HEAVY 

INDUSTRIES z pięcioma jednostkami wewnętrznymi i jednostką zewnętrzną. 

W skład jednostek wewnętrznych wchodzą następujące klimatyzatory: 

klimatyzator MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES typ FDK22KXE6 szt. 3 

klimatyzator MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES typ FDK45KXE6 szt. 2 

 

W skład jednostki zewnętrznej  wchodzi  klimatyzator: 

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FDC155KXEN6 szt. 1 

 

Zadanie III – Dostawa urządzeń oraz montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w budynku 

administracyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu ( piętro). 

Do schłodzenia przeznaczony jest pok. nr 14. 

 

Do chłodzenia przewidziano montaż klimatyzatora typu VRF multisplit KX firmy MITSUBISHI HEAVY  

INDUSTRIES z dwoma jednostkami wewnętrznymi i jednostką zewnętrzną. 

W skład jednostek wewnętrznych wchodzą następujące klimatyzatory: 

klimatyzator MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES typ SRK50ZJ-S szt. 2 

     W skład jednostki zewnętrznej  wchodzi  klimatyzator: 

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SCM71ZJ-S1 szt. 1 

 

Zamawiający  dopuszcza zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych oraz na dostawę 

innych  urządzeń klimatyzacyjnych niż w/w pod warunkiem uzyskaniu  jednoznacznej akceptacji 

projektanta i zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale 

co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.  

Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, 

kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów     

i Inwestora. 

 

W dziale IV - informacje o warunkach udziału w postępowaniu  pkt. 1 i 2 

 

jest:  1. W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają autoryzację               

    w  zakresie doboru, sprzedaży, montażu oraz serwisu urządzeń firmy MITSUBISHI HEAVY   

    INDUSTRIES. 



2. Wykonawca musi posiadać certyfikat autoryzacji od producenta w/w urządzeń klimatyzacyjnych  

    na dany rok sprzedaży. 

 

 

ma być: 1. W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają 

autoryzację w  zakresie doboru, sprzedaży, montażu oraz serwisu urządzeń firmy MITSUBISHI 

HEAVY   INDUSTRIES lub  posiadają autoryzację  w  zakresie doboru, sprzedaży, montażu oraz 

serwisu urządzeń zaproponowanej firmy. 

 

2. Wykonawca musi posiadać certyfikat autoryzacji od producenta na  zaoferowane urządzenia  

klimatyzacyjne na dany rok sprzedaży. 

W dziale VI  – termin oraz miejsce składania i otwarcia  ofert  pkt. 6.1 i 7.2 

jest: 6.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Żymierskiego 79, 64-915 

Jastrowie  pok. nr 13 do dnia 4 czerwca 2014 r, godz. 12:00  i zaadresować zgodnie z opisem   
       przedstawionym w punkcie wyżej. 

 

7.2. Oferta w formie elektronicznej powinna być tak przygotowana tak jak oferta w formie   
       pisemnej – skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres e-mail:  

       zamowienia@jastrowie.pl w terminie do 4 czerwca 2014 roku, godz. 12:00. 
 

ma być: 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Żymierskiego 79, 64-915 
Jastrowie  pok. nr 13 do dnia 11 czerwca 2014 r, godz. 12:00  i zaadresować zgodnie z 

opisem   przedstawionym w punkcie wyżej. 

 
7.2. Oferta w formie elektronicznej powinna być tak przygotowana tak jak oferta w formie   

       pisemnej – skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres e-mail:  
       zamowienia@jastrowie.pl w terminie do 11 czerwca 2014 roku, godz. 12:00. 

 

Inne punkty zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 
 

 
 

Sporządził: Eugeniusz Łyczywek 
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