
Ogłoszenie nr 500030694-N-2018 z dnia 09-02-2018 r.  

Katowice: Instalacja klimatyzacji w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach- etap 

II OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
nie  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
nie  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

 

Informacje dodatkowe:   
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 

27628463800000, ul. Ligonia  46, 40-037   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 77 

40 025, e-mail zamowienia@slaskie.pl, faks 32 77 40 030.  

Adres strony internetowej (url): 

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&grupaj=3&id_menu=329  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Instalacja klimatyzacji w budynku 

przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach- etap II  

Numer referencyjny  ZP/F/2/2018  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu 

technicznego 

 

II.2) Rodzaj zamówienia  
Roboty budowlane  

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:  

Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):  

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmio zamówienia obejmuje: -instalację 

VRV z jednostkami wewnętrznymi typu ścienne, kasetonowe oraz kanałowe oraz agregatami 

zewnętrznymi -instalację sterowania systemu chłodniczego VRV ze sterownikiem centralnym 



-instalację skroplin -instalację zasialania elektrycznego urządzeń roboty budowlane 

towarzyszące  

II.5) Główny Kod CPV: 45331220-4  

Dodatkowe kody CPV:  

45315600-4,  

45317000-2  

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 513075  

Waluta:  

PLN  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:  
Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) Podstawa prawna  
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.6 ustawy Pzp.  

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:  

Planuje się udzielić zamóweinia na podstawie art,67 ust.6 ustawy PZP jako zamóweinia 

polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. W zamówieniu podstawowym 

przewidziano możliwość udzielenia takiego zamowienia oraz uwzględniono jego wartość. Od 

udzielenia zamówienia podstawowego nie upłynęły trzy lata umowa z wykonawcą robót 

zosytała podpsiana 16.X.2017r.  

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:  
AIR Engineering Sp.z o.o.,  ,  Krakowska 50,  32-083,  Balice,  kraj/woj. małopolskie  

 

  

 


