
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla oferentów biorących udział w postępowaniu o zamówienie w trybie konkursu

ofert.

I. Informacje podstawowe.
1. Nazwa  zamawiającego:  Lokatorsko  Własnościowa  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  w

Knurowie. 44-194 Knurów ul. Jana Sobieskiego 6 

2. Przedmiot zamówienia: 

2.1.  Wymiana  wodomierzy  ciepłej  i  zimnej  wody  z  modułem  radiowym

przystosowanym do zdalnego odczytu wraz z pracami dodatkowymi. 

2.2.  Dokonywanie  cyklicznych  odczytów  wskazań  wodomierzy  2  x  do  roku  jak

również  na  żądanie  LWSM na dowolnie  wybrany dzień  lub dostarczenie  LWSM

systemu zdalnego odczytu umożliwiającego dokonywanie samodzielnych odczytów.

W obu przypadkach pozyskane wyniki muszą mieć możliwość eksportu danych do

programu UNISOFT.

II. Informacje dotyczące zakresu rzeczowego  usług objętych konkursem.

1. Sporządzenie przez Wykonawcę ramowego harmonogramu wymiany wodomierzy

w oparciu o wytyczne inwestora.

2.  Demontaż  starych  wodomierzy  wraz  z  wykonaniem  odczytów  i  spisaniem

numerów 

3.  Sprawdzenie  czy  wodomierze  były  poddane  ingerencji  przez  lokatora  między

innymi poprzez:

a) blokowanie wskazań
b) uszkodzenie plomb instalacyjnych

c) uszkodzenie plomb legalizacyjnych

d) uszkodzenie osłony liczydła, modułu itp.

4.  Zakup,  dostawa  i  montaż  fabrycznie  nowych  wodomierzy  wraz  z

plombowaniem,  sprawdzeniem  szczelności  i  sporządzeniem  protokołu  montażu
zgodnym z załącznikiem do umowy. 

4.1. Wymagania dotyczące wodomierzy

- wodomierz jednostrumieniowy z odczytem radiowym,

- nominalny strumień objętościowy 1-1,6m³/h

- średnica nominalna DN 15

- klasa dokładności B

- klasa metrologiczna – min. R 100-H/50-V

- wodomierz powinien być zabezpieczony przed oddziaływaniem zewnętrznego pola

magnetycznego i powinien uniemożliwić ingerencję z zewnątrz. 

5.  Zaprogramowanie  modułów  radiowych  umożliwiające  zdalne  odczyty  przez

Wykonawcę  wraz  z  zapewnieniem  transferu  danych  odczytowych  do  systemu

UNISOFT.

 6. Konkurs obejmuje dwa zadania:



Zadanie nr 1.  Osiedla: Pocztowa, 1000 lecia ( bez Kosmonautów 14) i WP – I
Do wymiany w poszczególnych latach następujące ilości wodomierzy:
Budynki mieszkalne:

2021 – 1646,  2022 – 2736,  2023 –   530,  2025 -  790

Lokale użytkowe: 

2021 – 44,  2022 – 31,  2023 – 30

Zadanie nr 2. Osiedla Szczygłowice, WP-II, Kosmonautów 14
Budynki mieszkalne:

2021 – 1918,  2022 – 2830,  2023 – 228,  2024 - 381

Ilości  wodomierzy  do  wymiany  mogą  ulec  modyfikacji.  Każdorazowo  na  dany  rok

Zleceniodawca przekaże Wykonawcy zestawienie zawierające adresy i ilości wodomierzy

do wymiany. Wymiana wodomierzy w roku 2021 może rozpocząć się od dnia 01.10.2021,

natomiast w roku  2022  powinna zostać zakończona do dnia 31.03.2022r.

Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzenia wymiany wodomierzy określone zostaną w
umowie zawartej z Wykonawcą.
Oferenci  mogą  składać  oferty  na  wykonanie  pojedynczego  lub  na  wykonanie  obydwu

zadań. 

III Opis warunków udziału w postępowaniu konkursowym oraz opis sposobu
dokonania oceny spełnienia tych warunków:
1. Warunki, które powinien spełniać oferent:

1.1.  Posiada  uprawnienia  do  wykonania  określonej  w  przedmiocie  zamówienia

działalności 

1.2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny.

       1.3. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

1.4. Nie posiada zaległości publicznoprawnych.

1.5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  

1.6.  Znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie

zamówienia.  

1.7. Oferent wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do podpisania umowy.

2. Ocena  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  nastąpi  przede  wszystkim

na podstawie przedłożonych przez oferentów dokumentów.

3. Opis sposobu dokonania oceny oferty:

        3.1. W związku z pandemią Komisja Konkursowa nie przeprowadzi części jawnej

konkursu. 

        3.2. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje oceny złożonych ofert:

a) w  pierwszej  kolejności  ocenie  podlega  spełnienie  przez  oferentów  warunków

formalnych zgodnych z wymaganiami ofertowymi (Komisja może żądać  udzielenia

przez oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz za zgodą  oferenta

może dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty),

b) po  stwierdzeniu  spełnienia  wymagań  formalnych  przez  oferenta  Komisja  dokona

oceny złożonej oferty pod kątem merytorycznym i finansowym.

c) Po  ocenie  finansowej  i  merytorycznej  może  zadecydować  o  podjęciu  procedury



negocjacyjnej,  prowadzonej  z  wybranymi  oferentami.  O  udziale  w  procedurze

negocjacyjnej  oferent  poinformowany  zostanie  telefonicznie  i  za  pośrednictwem

poczty elektronicznej. 

Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny takich

jak: cena,  termin wykonania zamówienia,  jakość  rozwiązań  technicznych,  doświadczenie

przy realizacji usług podobnych do przedmiotu zamówienia i oceny referencji. 

 IV Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie powinna zawierać dokumentacja 
konkursowa:
1. Ofertę zawierającą:

• Pełne dane Oferenta

• Określenie zadania ( oferent może składać ofertę na jedno lub obydwa zadania)

• Dane dotyczące ceny, terminu realizacji i gwarancji z rozbiciem na pozycje

- Wodomierz  + montaż + programowanie

- Usługa rozliczeniowa ( odczyty co 6 miesięcy)

• Koszty usług serwisowych z podaniem maksymalnych terminów ich wykonania

2. Oświadczenie oferenta – zał. nr 1
3. Dokumenty uwiarygodniające oferenta biorącego udział w przetargu:

a) aktualny odpis  z  właściwego rejestru  albo aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do ewidencji

działalności  gospodarczej,  stwierdzający  stan  prawny,  miejsce  rejestracji,  charakter

prowadzonej działalności, osoby upoważnione do reprezentowania oferenta– dopuszczalny

wydruk z Internetu,

b) wykaz ważniejszych zadań  związanych  z tematem /  przedmiotem przetargu,  wykonanych

przez oferenta w ostatnich trzech latach wraz z referencjami odbiorców usług. 
c) aktualne  zaświadczenia  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych

potwierdzające,  że  oferent  składający  ofertę  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenie  zdrowotne  i  ubezpieczenie  społeczne,  wystawione  nie  wcześniej  niż  

6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  W  przypadku  braku  aktualnego

zaświadczenia oświadczenie oferenta, natomiast odpowiedni dokument będzie wymagany w

czasie podpisania umowy.

d) aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  Urzędu  Skarbowego  potwierdzające,

że oferent  składający  ofertę  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  i  opłat,  wystawione

nie wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  W przypadku braku

aktualnego zaświadczenia  oświadczenie Oferenta, natomiast odpowiedni dokument będzie

wymagany w czasie podpisania umowy.

e) dokumentacja zgłoszeniowa (lub potwierdzająca), że oferent składający ofertę  jest czynnym

podatnikiem podatku VAT lub nie jest podatnikiem podatku VAT – dopuszczalny wydruk z

Internetu.

 V Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentem:
1. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia o przedmiocie przetargu można uzyskać telefonicznie lub

mailowo od:

Eugeniusz Jurczyga tel:601531496, mail: jurczyga_lwsm@wp.pl

Tomasz Kubisiewicz tel:535943454 mail: Tomasz.Kubisiewicz@lwsm.pl



VI Termin związania ofertą:
Oferent  składający  ofertę  pozostaje  związany  złożoną  przez  siebie  ofertą  przez  okres  45  dni

od upływu terminu składania ofert. 

 
VII Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferent składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim  pismem  czytelnym  i  powinna  być
podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu oferenta składającego

ofertę.
3. W przypadku podpisania oferty przez inne osoby, należy przedłożyć pisemne pełnomocnictwo

do  występowania  tych  osób  w  imieniu  oferenta  podpisane  przez  osoby uprawnione  do

występowania w imieniu oferenta.

4. Poprawki  powinny  być  naniesione  czytelnie,  opatrzone  podpisami  przez  osobę  (osoby)

podpisujące ofertę wraz z datą naniesienia zmian.

5. Do  oferty  należy  dołączyć  wymagane  oświadczenia  i  dokumenty  wskazane

w wymaganiach ofertowych.

6. Dokumenty załączone do oferty mogą być  przedstawione w formie oryginału lub kserokopii

poświadczonej przez oferenta (osobę podpisującą ofertę) za zgodność z oryginałem.

7. Oferty należy składać w nieprzejrzystej kopercie.

8. Koperta  powinna  być  opieczętowana  pieczątką  firmową  oferenta  oraz  powinna  być
zaadresowana do Zamawiającego na adres:



LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
44-194 KNURÓW ul. Jana Sobieskiego 6

„Konkurs Ofert – Wykonanie usługi rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o
elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania.”

Oferta dotyczy zadania nr …

VIII Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Zamawiającego  (sekretariat)  lub  wysłać  na  adres

Zamawiającego w terminie do  14.06. 2021 do godz. 14.00

2. Oferent  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną  ofertę  przed  upływem  terminu

składania ofert.

3. W celu dokonania zmian lub wycofania oferty, oferent winien, przed dniem otwarcia ofert,

złożyć kolejną zamkniętą kopertę, oznakowaną jak w części VIII, z dodaniem słowa „Zmiana”

lub  „Wycofanie”.

4. Oferent nie może wycofać oferty, ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu

składania ofert.

CZĘŚĆ IX
OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU ORAZ ZAWARCIE UMÓW: 

1. Ogłoszenie wyników przetargu.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekazuje informacje do firmy, która wygrała

Konkurs Ofert

2. Zawarcie umowy.
2.1. Zamawiający podpisze umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia z Oferentem w terminie i

miejscu wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż w terminie związania złożoną ofertą. 
2.2. Propozycja treści umowy zostanie przedstawiona Firmom, które zostaną  wytypowane przez

Komisję  Konkursową  do  negocjacji  prowadzonych  przez  Komisję  w  czasie  drugiej  części

postępowania konkursowego.



Załączniki: 

Zał. nr 1 – Oświadczenie oferenta

Załącznik nr 1 do wymagań ofertowych

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Nazwa Oferenta ……………………………………………………………………………………

Adres Oferenta …………………………………………………………………………………….

Przedmiot Konkursu Ofert …………………………………………………………………………

Przystępując do postępowania konkursowego zgodnie z wymaganiami ofertowymi
oświadczam/my, że:

1. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

2. Nie posiadamy zaległości publicznoprawnych.

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.Zapoznaliśmy się  z  zasadami Konkursu Ofert  i  oświadczamy,  że bez  zastrzeżeń  akceptujemy

wymagania ofertowe i zawarte w nich warunki wyboru Wykonawcy.

5.  Posiadamy niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  i  uprawnienia  oraz  dysponujemy potencjałem

technicznym i zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania zamówienia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem robót przewidzianych do realizacji i posiadamy

niezbędne informacje umożliwiające nam złożenie wiarygodnej oferty.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych Oferentów jest Lokatorsko Własnościowa 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie. W sprawach przetwarzania danych osobowych kontakto-

wać można się z inspektorem ochrony danych osobowych  wyznaczonym przez administratora, 

pocztą elektroniczną na adres podany na stronie  internetowej www.lwsm.pl. Podstawę prawną 
przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-

twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe będą przetwarza-

ne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W trakcie przetwarzania 

dane  osobowe  mogą być ujawniane osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą praw-

nie uzasadnione interesy.

Dane osobowe nie będą profilowane, jak również nie będą przekazywane do państw trzecich ani or-

ganizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do reali-

zacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

……………………………                                               …………………………………………

    Miejscowość, data     Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych

Do reprezentowania Oferenta

 


