
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w przetargu nieograniczonym na wykonanie wymiany wodomierzy zimnej i 
podgrzanej wody  (743 sztuk wod. c.w oraz 744 sztuk wod. z.w.) w budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa  PGK w Lublinie  ul. Ireny Kosmowskiej 1B.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach legalizacji sukcesywnej wymiany 743 szt. 

wodomierzy ciepłej wody oraz 744 szt wodomierzy zimnej wody, o średnicyicDN 15 w lokalach 

zasobów spółdzielczych (budynków) w Lublinie. Wymiana następować będzie w miesiącach luty-

kwiecień 2022.

3. Dostarczone w celu wymiany wodomierze będą spełniać następujące warunki:

3.1. Wodomierze nowe jednostrumieniowe, suchobieżne, klasa (zakres pomiarowy H-R100 V-

R50, DN 15) Q3 1,6-2,5 o długości 110 mm. Maksymalny strumień objętości -max. 2,5 m3/h. 

Dopuszcza się dwa warianty w ofercie.

3.2. Wodomierz zgodny z Dyrektywą 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 

dnia  31  marca  2004  r.  w  sprawie  przyrządów  pomiarowych,  PN-EN-14154-Wodomierze. 

Parametry metrologiczne zgodne z PN-EN-14154

3.3. Wodomierz powinien być zabezpieczony przed działaniem silnego pola magnetycznego – 

podczas  działania  silnym  polem  magnetycznym  na  wodomierz,  wskazania  wodomierza 

powinny się mieścić  w granicach błędów metrologicznych.

3.4. Wodomierz powinien mieć następujące parametry:

– wirnik obustronnie łożyskowany,

– liczydło z minimum sześcioma rolkami (minimum dwa miejsca po przecinku), odporne 

na zaparowanie,

– zespół liczydła z możliwością obrotu o 360o

– rok produkcji 2022,

– możliwość aktualnego odczytu wzrokowego wodomierza podczas awarii lub 

uszkodzenia,

– atest PZH i deklaracje zgodności,



– karty katalogowe.

3.5.  Komunikacja radiowa wodomierzy odbywa się  w standardzie  pozwalającym na odczyt 

zdalny.

3.6. Nakładka powinna mieć możliwość sygnalizacji następujących alarmów:

– detekcja zdjęcia nakładki radiowej,

– detekcja wstecznych przepływów (bez użycia zaworów zwrotnych),

– detekcja przepływów: wskazania małych przepływów bądź nadmiernych przepływów  

(do skonfigurowania na żądanie),

– detekcja działania silnego pola magnetycznego na nakładkę radiową,

– funkcja „stop” powiadamiająca o zatrzymaniu pracy wodomierza/nadajnika, np. brak 

poboru wody.

3.7. Pozostałe wymagania:

– zasilanie wewnętrzną baterią o żywotności do 11 lat,

– przesył danych odczytowych 868 MHz w paśmie bezpłatnym,

– wzystkie wodomierze muszą posiadać aktualne zatwierdzenie typu (certyfikat badania 

typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE). Dopuszcza się zatwierdzenie 

krajowe ważne wyłącznie w Polsce (w załączeniu odpowiedni  dokument).

4. Zakres zamówienia - dostarczenie i wymiana wodomierzy.

4.1. Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie i  wymianę wodomierzy, w tym:

– ustalenie i umówienie z lokatorem terminu wymiany,

– demontaż starego wodomierza z nakładką radiową,

– oczyszczenie połączeń gwintowych,

– wymiana (wraz z uszczelkami) na nowe wodomierze jednostrumieniowe z nakładkami 

radiowymi do wody zimnej i ciepłej spełniające warunki podane w pkt.3,

– zaplombowanie wodomierzy jednorazową plombą z tworzywa,

– sporządzenie protokołów (które należy przekazać Spółdzielni),  będą one zawierały 

(odczyty wodomierzy montowanych i demontowanych): 

• numery wodomierzy,



• stany wodomierzy, 

• podpis lokatora,

• numery plomb,

– odkupienie zdemontowanych wodomierzy.

4.2. Opracowanie ścieżki odczytów wraz z pierwszym odczytem zamontowanych wodomierzy. 

System odczytu winien być kompatybilny z funkcjonującą w SM PGK strukturą odczytów i 

rozliczeń. W przypadku zmiany oprogramowania systemu zdalnych odczytów niezbędne jest 

oświadczenie wykonawcy o współpracy przy bezpłatnym wdrażaniu.

4.3. Udzielenie rękojmi minimum 60 miesięcy na wodomierze wraz z montażem.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  realizacji  robót  zgodnie  z  warunkami  technicznymi 

wykonawstwa, odpowiada za utrzymanie czystości i porządku w obrębie zakresu prowadzonych 

robót oraz za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tytułu prowadzonych prac.

6. Oferowana cena powinna obejmować, cenę netto i brutto : zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 

z uwzględnieniem przez wykonawcę odbioru zdemontowanego wodomierza.

7. Oferenci składają oferty oraz wypełniają formularze załączników będących integralną częścią 

SIZW.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 30 kwietnia 2022 roku

III. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki:

1. Wykonawcy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.

2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem, niezbędną 

wiedzę  i  doświadczenie,  przeszkolonych  pracowników,  potencjał  techniczny  i 

ekonomiczny do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia.

3. Posiadają referencje o podobnym zakresie robót (minimum 3) wymian wodomierzy ze 

zdalnym odczytem. 

4.  Posiadają  polisę  lub  inny  dokument  ubezpieczenia  potwierdzający,  że  oferent   jest 

ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej (OC deliktowe) w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej.



IV. WADIUM

1. Oferent wnosi wadium w wysokości 5000 zł. (pięć tysięcy złotych i 00/100) na konto Spółdzielni 

Mieszkaniowej  PGK w Lublinie, nr 72 1020 3176 0000 5902 0011 1187.  Oferentowi,  którego 

oferta została wybrana, wadium zostanie zwrócone  po zawarciu umowy.

2.  Podpisanie umowy z wybranym oferentem stanowi zakończenie procedury przetargowej,  zaś 

wpłacone przez pozostałych oferentów wadium podlega zwrotowi.

3. Odmowa podpisania umowy przez oferenta pociąga za sobą utratę wadium i odpowiedzialność 

odszkodowawczą wobec SM PGK.

V. DODATKOWE INFORMACJE PRZETARGOWE

1. Koszty związane ze sporządzeniem oferty przetargowej bez względu na wynik postępowania 

przetargowego ponosi oferent.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz nie 

ponoszenia  odpowiedzialności  prawnej  i  finansowej  za  zakup  przez  Oferentów  materiałów  i 

przygotowania przez nich oferty.

3. Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

4. Informacji w zakresie danych do sporządzenia oferty udziela Kierownik Działu Technicznego – 

Zbigniew Nowak tel. 81 7413528 lub 81 7412932.

5. Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień odnośnie decyzji podjętej przez Komisję.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części zamówienia.

7.  Umowa na  wykonanie  robót  zostanie  zawarta  z  wybranym Oferentem nie  wcześniej  niż  po 

upływie 7 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.

8.  Zamawiający określa punktację mającą wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty przyznając 

punkty za następujące poszczególne elementy wskazane poniżej:

       -  cena wymiany wodomierza zgodnie z SIWZ – max.75 pkt,

       -  wiarygodność techniczna i ekonomiczna potwierdzona referencjami – max. 10 pkt,

       -  koszt jednego odczytu pojedynczego wodomierza  - max.15 pkt.

     

VI. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT I PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

4.1. Termin i miejsce składania ofert:

– Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia oferty.

– Oferta winna być złożona w kopercie i zatytułowana: „Wymiana wodomierzy w 2022 

roku”.



– Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej PGK w Lublinie ul. Ireny 

Kosmowskiej do 14.01.2022r. do godz. 14:00.

– Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2022 o godz. 16:00 w siedzibie  Spółdzielni

4.2. Komisja przetargowa zgodnie z postanowieniami regulaminu przeprowadza przetarg, może go 

unieważnić bez podania przyczyny lub uznać za nierozstrzygnięty.

4.3.  W  przypadku  nie  rozstrzygnięcia  przetargu,  wybór  wykonawcy  może  nastąpić  po 

przeprowadzeniu bezpośrednich negocjacji.

VII.  OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NIŻEJ WYMIENIONE 
DOKUMENTY

1. Formularz ofertowy, załącznik nr 1 

2. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach i zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia 
załącznik nr 2 i nr 6

3. Klauzula informacyjna RODO, załącznik nr 5.

4. Kopia dowodu  wpłaty wadium.

5. Referencje.

VIII. WYBÓR OFERTY

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest w terminie 14 dni od powiadomienia o wyborze 

oferty do podpisania umowy na przedmiot zamówienia

IX. ZAŁACZNIKI DO SIWZ

1. Formularz ofertowy, załącznik nr 1.

2. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach i o załącznik nr 2.

3.Projekt umowy, załącznik nr 3.

4.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,załącznik nr 4.

5.Klauzula informacyjna RODO,załącznik nr 5.

6.Oświadczenie wykonawcy o zobowiązaniu do bezpłatnego wdrożenia systemu zdalnych 
odczytów,załącznik nr 6.



Załącznik nr 1 do SIWZ 

(pieczęć Oferenta)

Formularz ofertowy 

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa........................................................................................................................................

Siedziba......................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu......................................................................................................................

Nr NIP..............................................................

Nr REGON......................................................

Województwo:..........................................................., powiat:....................................................

Nr r-ku...............................................................w banku............................................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej w Lublinie, 

20-815 Lublin, ul. I. Kosmowskiej 1B.

Przedmiot zamówienia: Wykonanie wymiany wodomierzy (w miesiącach styczeń-kwiecień 2022 

roku)   z  nakładkami  radiowymi  (w  ramach  5-cioletniego  okresu  legalizacji)  w  budynkach 

Spółdzielni Mieszkaniowej PGK w Lublinie.

W  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczonym  na  tablicy  ogłoszeń  i  stronie 

internetowej SM PGK w Lublinie.

Oświadczenie: My, niżej podpisani, będąc upoważnionymi do podpisania niniejszej oferty przez 

wymienionego powyżej  Wykonawcę,  w odpowiedzi  na  Państwa ogłoszenie  o  ww.  zamówieniu 

oświadczamy,  że  przeanalizowaliśmy  i  w  pełni  akceptujemy  treść  dokumentów  tworzących 

Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia oraz  informujemy,  że  zdobyliśmy  wszelkie 

niezbędne informacje do opracowania oferty i podpisania wynikającej z niej umowy.

Zobowiązujemy się i gwarantujemy, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wykonanie całości zamówienia 

zgodnie  z  Umową i   Specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia (SIWZ) odstępujemy  od 

jakichkolwiek własnych warunków umowy. 



Cena naszej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 

Lp. Wyszczególnienie Cena netto Podatek  VAT 
(…….%)

Cena brutto

1. Wymiana i  montaż 1szt.  wodomierza wraz z 
robocizną i materiałem.

2. Pojedynczy odczyt 1 szt. wodomierza wraz z 
rozliczeniem i  przesłaniem danych 2 razy w 
roku.

3 Pojedynczy odczyt 1 szt. wodomierza wraz z 
rozliczeniem i  przesłaniem danych 4 razy w 
roku.

Oferujemy okres rękojmi  ……. miesięcy (minimum 60 miesięcy).

Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  dokumentami  przetargowymi  i  je  akceptujemy. 

Do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ 

i nie wnosimy do niego żadnych uwag i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się 

do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty złożymy przed podpisaniem umowy       złożymy 

zabezpieczenie        należytego  wykonania  umowy,  zgodnie  z  warunkami  określonymi  we  wzorze 

umowy.

(*)  Oświadczamy,  że  zamierzamy  zlecić  podwykonawcom  następujący  zakres  robót: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(*) – w przypadku wykonania całości przedmiotu zamówienia samodzielnie wpisać: „nie dotyczy”

________________                                               _______________________________ 
(miejscowość, data)                                         (podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta)



Załącznik nr 2 do SIWZ 

O Ś W I A D C Z E N I E  W Y K O N A W C Y

NAZWA FIRMY: 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Jestem  uprawniony  do  występowania  w  obrocie  prawnym  na  terenie  RP,  zgodnie  z 

wymaganiami ustawowymi.

2. Posiadam uprawnienia  niezbędne  do  wykonania  prac  wymienionych  w SIZW będącym 

załącznikiem  do przetargu na wymianę wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi w 2022 

roku w budynkach należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej PGK w Lublinie.

3. Posiadam  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie,  potencjał  ekonomiczny  

i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

4. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Dokonałem wizji lokalnej, zapoznałem się z zakresem prac  i uwzględniłem istniejące 

warunki w cenie oferty.

        ...........................................                    ...............................................
                  (miejscowość, data) (podpis i pieczęć)



Załącznik nr 4 do SIWZ  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. Podstawowy  zakres  rzeczowy  przedmiotu  zamówienia  określa  ilość  wodomierzy  do 

wymiany

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Użyte  

materiały muszą być fabrycznie nowe.

3. Materiały  i  urządzenia  powinny  odpowiadać  co  do  jakości  wymogom  wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art.  10 ustawy 

„Prawo budowlane”, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Na materiały Wykonawca obowiązany jest  posiadać  certyfikat  na  znak bezpieczeństwa,  

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

5. Wykonawca zapewni właściwą organizację  i  koordynację poprzez zabezpieczenie nadzoru 

wykonawczego robót.

6. Wykonawca  będzie  prawidłowo  prowadził  dokumentację  związana  z  przedmiotem 

zamówienia .

7. Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  uporządkować  miejsce  wymiany 

wodomierzy,  doprowadzić go stanu nie  gorszego niż  w momencie rozpoczęcia  robót  i 

przekazać go Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

8. Wykonawca zapewnia ogólny dozór miejsc wymiany wodomierzy.

9. Wykonawca zorganizuje zaplecze robót.

10. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia miejsc wymiany wodomierzy i robót z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz 

od  odpowiedzialności  cywilnej.  Wykonawca  ubezpieczy również  wykonane  roboty od  szkód 

powstałych w okresie obowiązywania rękojmi.

11. Jeżeli  Wykonawca  przewiduje  udział  podwykonawców  powinien  do  oferty  dołączyć 

wykaz podwykonawców wraz z określeniem zakresu rzeczowego i procentowego udziału 

finansowego w realizacji zamówienia.

12. Termin realizacji zamówienia: 30.04.2022 r.



Załącznik nr 5 do SIWZ

KLAUZULA lNFORMACYJNA 

związana z postępowaniem przetargowym 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiąku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej ,,RODO”, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  Przedsiębiorstw  Gospodarki  Komunalnej  w  Lublinie  mieszcząca  się  przy  ul. 
Kosmowskiej 1 B, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z bieżącym postępowaniem przetargowym; 

• odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym 
udostępniona  zostanie  dokumentacja  postępowania  przetargowego,  tj.  komisja 
przetargowa; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat  od dnia zakończenia 
postępowania  przetargowego,  a  jeżeli  czas  trwania  umowy  przekracza  3  lata,  okres 
przechowywania  obejmuje  cały  czas  trwania  umowy;  zawarte  umowy  na  roboty 
remontowo-budowlane  przechowuje  się  przez  okres  10  lat,  w  przypadku  gdy  okres 
udzielonej  gwarancji  lub  rękojmi  za  wady,  określony w umowie  przekracza  10  lat  - 
umowy takie przechowuje się aż do czasu zakończenia tego okresu; 

• obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana 
dotyczących jest związany z zawarciem umowy na wykonanie robót budowlanych;

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 
➢ na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana 

dotyczących; 
➢ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
➢ na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  ządania  od  administratora  ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO;

➢ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Uzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza 
przepisy RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 
➢ w  związku  z  art.  17  ust.  3  lit.  b,  d  lub  e  RODO  prawo  do  usunięcia  danych 

osobowych; 
➢ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
➢ na  podstawie  art,  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



Załącznik nr 6 do SIWZ 

Oświadczenie o wdrożeniu 

Oświadczam że zobowiązuje się do bezpłatnego wdrożenia systemu zdalnych odczytów  

w SM PGK, zapewniam oprogramowanie i szkolenie pracowników SM PGK.

(miejscowość, data) (podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta)


