Firma Pomiar Serwis Sp. z o.o. w Toruniu ogłasza:

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWYCH WODOMIERZY DO DALSZEJ SPRZEDAŻY W RAMACH DYSTRYBUCJI NA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(Niniejszy przetarg nie podlega pod PZP)

1. Dane organizatora
Pomiar Serwis Sp. z o.o.
ul. Gościnna 7, 87-100 Toruń
NIP: 879-266-90-41, REGON: 341359040, KRS: 0000441390
Tel/fax: 56 648 99 69, 56 644 90 10
sekretariat@pomiar-serwis.pl
www.pomiar-serwis.pl

2. Przedmiot przetargu ofertowego
Przedmiotem niniejszego przetargu ofertowego jest dostawa wodomierzy na rok 2015/2016,
przeznaczonych do dalszej sprzedaży do klientów obsługiwanych przez firmę Pomiar Serwis Sp. z o.o.
– dystrybucja na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego.
Szczegółowe wymagania techniczne wraz z wskazaniem asortymentu oraz ilości, zostały wskazane
w Szczegółowych Warunkach Technicznych stanowiących załącznik nr 1 niniejszej specyfikacji.

1) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
a) Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych tylko na wybrane zadanie/a
b) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
c) Oferta powinna być sporządzona zgodnie z niniejszą specyfikacją na maszynie, komputerze
lub nieścieralnym atramentem w języku polskim.
d) Dopuszcza się składanie ofert przez firmy mające swoją siedzibę na terenie całej Unii
Europejskiej.
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e) W przypadku składania ofert przez firmy mające swoją siedzibę w kraju innym niż Polska,
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania cen ofertowych w walucie PLN (Wykonawca
bierze na siebie ciężar wynikający ze zmian kursu walutowego).
f) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do występowania w obrocie prawnym
lub posiadające pełnomocnictwo.
g) Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych
h) Za osoby uprawnione do podpisywania oferty i składania oświadczeń w imieniu wykonawców
uznaje się:


Osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach
spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych,



Osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,



Osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez w/w osoby.
W przypadku podpisania oferty i jej załączników przez pełnomocnika wykonawcy,
pełnomocnictwo posiadające zakres (podpisane przez osoby reprezentujące osobę
prawną lub fizyczną) musi być dołączone do oferty.



Wspólników, jeżeli wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej. Jeżeli
oferta nie została podpisana przez wszystkich wspólników, oferent zobowiązany jest
dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez wszystkich
pozostałych wspólników lub jeżeli wynika z niej uprawnienie do występowania w
imieniu spółki umowę spółki cywilnej

i)

Zaleca się, aby oferta była zszyta lub spięta, strony oferty ponumerowane, a wszystkie
załączniki podpisane przez osoby upoważnione i opieczętowane pieczęciami.

j)

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca powinien wyodrębnić w formie osobnego
pakietu. Pakiet ten ma być oznaczony „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE
UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”;

k) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej
oferty niezależnie od wyniku postępowania.
Do oferty (form. zał. nr 2) powinny być załączone następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Oznaczenie firmy, adres,
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (wypis z tego dokumentu zawierający co najmniej: siedzibę, datę rozpoczęcia
działalności, nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy stwierdzający, że zakres jej
działania odpowiada profilowi zamówienia)
3) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności finansowej oraz potencjału technicznego (zaplecza
logistycznego) pozwalającego na realizację przedmiotu przetargu (załącznik nr 3)
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4) Oświadczenie, iż Oferent jest płatnikiem podatku VAT lub VAT UE (załącznik nr 4)
5) Oświadczenie

Wykonawcy

o

zobowiązaniu

się

do

dostarczenia

zamówionego

przez

Zamawiającego towaru w terminie nieprzekraczającym 30 dni lub o wyrażeniu zgody na
utworzenie magazynu zamiejscowego w siedzibie Zamawiającego (załącznik nr 5)
6) Oświadczenie o udzieleniu min. 24 miesięcznej gwarancji na dostarczany towar (załącznik nr 5),
jednakże nie dłuższej niż 60 miesięcy.
7) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie osoby
podpisującej nie wynika z dokumentu wymienionego w pkt.2
8) Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań technicznych, o których mowa w Szczegółowych
Warunkach Technicznych stanowiących załącznik nr 1 niniejszej specyfikacji
9) Parafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6
Wadium
Odrębnie, na każde z 20 zadań, Zamawiający przewidział konieczność wniesienia wadium
w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
Wadium należy wnieść przelewem na poniższy rachunek bankowy:
Millennium - 10 1160 2202 0000 0002 4125 1943
W tytule przelewu należy umieścić następującą treść:
„Wadium przetargowe – dotyczy zadania nr ….”
lub gotówką do kasy firmy – codziennie w godz. 7:00 – 15:00 (także w dniu składania ofert) w biurze
przy ulicy Leśnej 21, 87-124 Złotoria k. Torunia
Wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyboru oferenta/tów.

Sposób i miejsce składania ofert:
1) Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na adres biura zamawiającego, w zamkniętej kopercie
oznaczonej opisem:
Pomiar Serwis Sp. z o.o.,
ul. Leśna 21, 87-124 Złotoria k. Torunia
„Oferta na dostawę urządzeń pomiarowych - wodomierzy do dalszej sprzedaży w ramach
dystrybucji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”.
opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
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Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.06.2015 r. do godz. 12:00, w biurze
firmy, tj. ul. Leśna 21, 87-124 Złotoria k. Torunia

Termin otwarcia ofert
Oferty zostaną otwarte i odczytane w dniu 24.06.2015r. o godz. 12:15 w biurze Zamawiającego,
znajdującym się przy ulicy Leśnej 21, 87-124 Złotoria k. Torunia

2) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, SPOSÓB OCENY OFERT
1) Po otwarciu ofert Zamawiający sprawdzi wszystkie oferty pod względem spełniania
warunków wymaganych w SIWZ, następnie:
a) Odrzuci ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ;
2) Kryteria oceny ofert.
Spośród ofert nieodrzuconych spełniających wymagane warunki Zamawiający wybierze
ofertę najkorzystniejszą. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej kierował będzie się
następującymi kryteriami, którym przypisano znaczenie:
cena - 90%
gwarancja – 10%
Wykonawcy pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
3) WARUNKI UMOWY
Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 6 do niniejszej
SIWZ. Postanowienia projektu umowy zostaną uznane przez Wykonawcę za wiążące w chwili
podpisania umowy.
Przed podpisaniem umowy dopuszcza się zamianę postanowień projektu umowy zamieszonej
w przetargu zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy.
4)

INFORMACJA

O

Z

ZAMAWIAJĄCYM,

SPOSOBIE
OSOBY

POROZUMIEWANIA

UPRAWNIONE

Z WYKONAWCAMI.
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DO

SIĘ

WYKONAWCÓW

POROZUMIEWANIA

SIĘ

Wykonawca może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

a)

Warunków Zamówienia.
b)

Uprawnionym, do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

- w zakresie spraw formalnych oraz merytorycznych:


Jan Krzemiński, tel. 512-639-444, mail: krzeminski@pomiar-serwis.pl



Katarzyna Gładkowska, tel. 515-420-447, mail: gladkowska@pomiar-serwis.pl

c) Zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia i inne informacje mogą być przekazywane pisemnie,
faksem lub e-mailem.
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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁ. 1

Przedmiotem przetargu jest dostawa fabrycznie nowych wodomierzy posiadających aktualną cechę
legalizacji z roku dostawy
Dopuszcza się wykonania korpusów wodomierzy z następujących materiałów: inox, kompozyt,
mosiądz, stal, żeliwo i inne.:
Zadanie 1:
Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny, R≥80-H, R≥40-V do wody zimnej:
- DN15 Q₃=1,6 L110 G¾ - 4 000
- DN15 Q₃=2,5 L110 G¾ - 3 000
- DN20 Q₃=2,5 L130 G1 – 1 000 *
- DN20 Q₃=4,0 L130 G1 –17 000
* dopuszcza się zastosowanie redukcji wodomierzowych – cena z kpl.
Zadanie 2:
Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny, R≥80-H, R≥40-V do wody ciepłej:
- DN15 Q₃=1,6 L110 G¾ - 4 000
- DN15 Q₃=2,5 L110 G¾ - 3 000
- DN20 Q₃=2,5 L130 G1 – 100 *
- DN20 Q₃=4,0 L130 G1 – 1 200
* dopuszcza się zastosowanie redukcji wodomierzowych – cena z kpl.
Zadanie 3:
Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny, R≥80-H, R≥40-V z możliwością podłączenia w
trakcie eksploatacji bez zrywania cechy legalizacyjnej zamiennie nadajnika impulsów
(kontaktronowy lub indukcyjny) lub bezprzewodowej nakładki radiowej; do wody zimnej:
- DN15 Q₃=1,6 L110 G¾ - 15 000
- DN15 Q₃=2,5 L110 G¾ - 10 000
- DN20 Q₃=2,5 L130 G1 – 500 *
- DN20 Q₃=4,0 L130 G1 – 20 000
* dopuszcza się zastosowanie redukcji wodomierzowych – cena z kpl.
Zadanie 4:
Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny, R≥80-H, R≥40-V z możliwością podłączenia w
trakcie eksploatacji bez zrywania cechy legalizacyjnej zamiennie nadajnika impulsów
(kontaktronowy lub indukcyjny) lub bezprzewodowej nakładki radiowej; do wody ciepłej:
- DN15 Q₃=1,6 L110 G¾ - 15 000
- DN15 Q₃=2,5 L110 G¾ - 5 000
- DN20 Q₃=2,5 L130 G1 – 100 *
Strona 6 z 28

- DN20 Q₃=4,0 L130 G1 – 200
* dopuszcza się zastosowanie redukcji wodomierzowych – cena z kpl.
Zadanie 5:
Wodomierz jednostrumieniowy mokrobieżny z odseparowanym zespołem bębenków liczydła
zalanych w roztworze gliceryny lub specjalnej cieczy, R≥100-H, R≥80-V do wody zimnej:
- DN15 Q₃=1,6 L110 G¾ - 5 000
- DN15 Q₃=2,5 L110 G¾ - 8 000
- DN20 Q₃=4,0 L130 G1 – 22 000
Zadanie 6:
Wodomierz jednostrumieniowy mokrobieżny z odseparowanym zespołem bębenków liczydła
zalanych w roztworze gliceryny lub specjalnej cieczy, R≥100-H, R≥80-V do wody ciepłej:
- DN15 Q₃=1,6 L110 G¾ - 5 000
- DN15 Q₃=2,5 L110 G¾ - 700
- DN20 Q₃=4,0 L130 G1 – 200
Zadanie 7:
Wodomierz jednostrumieniowy mokrobieżny z odseparowanym zespołem bębenków liczydła
zalanych w roztworze gliceryny lub specjalnej cieczy, R≥100-H, R≥80-V z możliwością
podłączenia w trakcie eksploatacji bez zrywania cechy legalizacyjnej zamiennie nadajnika
impulsów (kontaktronowy lub indukcyjny) lub bezprzewodowej nakładki radiowej; do wody
zimnej:
- DN15 Q₃=1,6 L110 G¾ - 3 500
- DN15 Q₃=2,5 L110 G¾ - 2 500
- DN20 Q₃=4,0 L130 G1 – 5 500
Zadanie 8:
Wodomierz jednostrumieniowy mokrobieżny z odseparowanym zespołem bębenków liczydła
zalanych w roztworze gliceryny lub specjalnej cieczy, R≥100-H, R≥80-V z możliwością
podłączenia w trakcie eksploatacji bez zrywania cechy legalizacyjnej zamiennie nadajnika
impulsów (kontaktronowy lub indukcyjny) lub bezprzewodowej nakładki radiowej; do wody
ciepłej:
- DN15 Q₃=1,6 L110 G¾ - 3 500
- DN15 Q₃=2,5 L110 G¾ - 2 500
- DN20 Q₃=4,0 L130 G1 – 150
Zadanie 9:
Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny lub mokrobieżny z odseparowanym zespołem
bębenków liczydła zalanych w roztworze gliceryny lub specjalnej cieczy, R≥80-H, R≥40 do wody
zimnej:
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- DN25 Q₃=6,3 (L160-L175) G1¼- 500
Zadanie 10:
Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny lub mokrobieżny z odseparowanym zespołem
bębenków liczydła zalanych w roztworze gliceryny lub specjalnej cieczy, R≥80-H, R≥40 do wody
zimnej:
- DN25 Q₃=6,3 L260 G1¼ - 1 200
- DN32 Q₃=10 L260 G1½ - 400
- DN40 Q₃=16 L260 G2 – 600
- DN50 Q₃=25 L270 lub L300 (gwint 2½ lub kołnierz) – 80
Zadanie 11:
Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny lub mokrobieżny z odseparowanym zespołem
bębenków liczydła zalanych w roztworze gliceryny lub specjalnej cieczy, R≥80-H, R≥40-V z
możliwością podłączenia w trakcie eksploatacji bez zrywania cechy legalizacyjnej zamiennie
nadajnika impulsów (kontaktronowy lub indukcyjny) lub bezprzewodowej nakładki radiowej;
do wody zimnej:
- DN25 Q₃=6,3 (L160-L175) G1¼- 400
Zadanie 12:
Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny lub mokrobieżny z odseparowanym zespołem
bębenków liczydła zalanych w roztworze gliceryny lub specjalnej cieczy, R≥80-H, R≥40-V z
możliwością podłączenia w trakcie eksploatacji bez zrywania cechy legalizacyjnej zamiennie
nadajnika impulsów (kontaktronowy lub indukcyjny) lub bezprzewodowej nakładki radiowej;
do wody zimnej:
- DN25 Q₃=6,3 L260 G1¼ - 700
- DN32 Q₃=10 L260 G1½ - 200
- DN40 Q₃=16 L260 G2 – 350
- DN50 Q₃=25 L270 lub L300 (gwint 2½ lub kołnierz) – 50
Zadanie 13:
Wodomierz wielostrumieniowy suchobieżny lub mokrobieżny z odseparowanym zespołem
bębenków liczydła zalanych w roztworze gliceryny lub specjalnej cieczy, R≥80-H, R≥40 do wody
zimnej:
- DN25 Q₃=6,3 (L160-L175) G1¼- 700
Zadanie 14:
Wodomierz wielostrumieniowy suchobieżny lub mokrobieżny z odseparowanym zespołem
bębenków liczydła zalanych w roztworze gliceryny lub specjalnej cieczy, R≥80-H, R≥40 do wody
zimnej:
- DN25 Q₃=6,3 L260 G1¼ - 1 100
- DN32 Q₃=10 L260 G1½ - 350
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- DN40 Q₃=16 L260 G2 – 500
- DN50 Q₃=25 L270 lub L300 (gwint 2½ lub kołnierz) – 70
Zadanie 15:
Wodomierz wielostrumieniowy suchobieżny lub mokrobieżny z odseparowanym zespołem
bębenków liczydła zalanych w roztworze gliceryny lub specjalnej cieczy, R≥80-H, R≥40-V z
możliwością podłączenia w trakcie eksploatacji bez zrywania cechy legalizacyjnej zamiennie
nadajnika impulsów (kontaktronowy lub indukcyjny) lub bezprzewodowej nakładki radiowej;
do wody zimnej:
- DN25 Q₃=6,3 (L160-L175) G1¼- 650
Zadanie 16:
Wodomierz wielostrumieniowy suchobieżny lub mokrobieżny z odseparowanym zespołem
bębenków liczydła zalanych w roztworze gliceryny lub specjalnej cieczy, R≥80-H, R≥40-V z
możliwością podłączenia w trakcie eksploatacji bez zrywania cechy legalizacyjnej zamiennie
nadajnika impulsów (kontaktronowy lub indukcyjny) lub bezprzewodowej nakładki radiowej;
do wody zimnej:
- DN25 Q₃=6,3 L260 G1¼ - 1 700
- DN32 Q₃=10 L260 G1½ - 600
- DN40 Q₃=16 L260 G2 – 800
- DN50 Q₃=25 L270 lub L300 (gwint 2½ lub kołnierz) – 50
Zadanie 17:
Wodomierz przemysłowy kołnierzowy (śrubowy lub jednostrumieniowy), R≥100-H, R≥100-V do
wody zimnej:
- DN50 Q₃≥25 L200 - 150
- DN50 Q₃≥25 L270 - 50
- DN50 Q₃≥25 L300 - 30
- DN65 Q₃≥40 L200 -20
- DN80 Q₃≥63 L225 - 220
- DN100 Q₃≥100 L250 - 130
- DN150 Q₃≥250 L300 – 10
Zadanie 18:
Wodomierz przemysłowy kołnierzowy (śrubowy lub jednostrumieniowy), R≥100-H, R≥100-V z
możliwością podłączenia w trakcie eksploatacji bez zrywania cechy legalizacyjnej zamiennie
nadajnika impulsów (kontaktronowy lub indukcyjny lub optoelektroniczny) lub
bezprzewodowej nakładki radiowej; do wody zimnej:
- DN50 Q₃≥25 L200 - 150
- DN50 Q₃≥25 L270 - 50
- DN50 Q₃≥25 L300 - 30
- DN65 Q₃≥40 L200 - 20
- DN80 Q₃≥63 L225 - 220
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- DN100 Q₃≥100 L250 - 130
- DN150 Q₃≥250 L300 – 10
Zadanie 19:
Wodomierz przemysłowy kołnierzowy (śrubowy lub jednostrumieniowy), R≥315-H, do wody
zimnej:
- DN50 Q₃≥25 (L270 – L300) - 100
- DN65 Q₃≥40 (L200 lub inna) - 10
- DN80 Q₃≥63 L300 - 70
- DN100 Q₃≥100 L360 - 40
- DN150 Q₃≥250 L300 - 10
- DN150 Q₃≥250 L500 - 2
Zadanie 20:
Wodomierz przemysłowy kołnierzowy (śrubowy lub jednostrumieniowy), R≥315-H
z możliwością podłączenia w trakcie eksploatacji bez zrywania cechy legalizacyjnej zamiennie
nadajnika impulsów (kontaktronowy lub indukcyjny lub optoelektroniczny) lub
bezprzewodowej nakładki radiowej; do wody zimnej:
- DN50 Q₃≥25 (L270 – L300) - 100
- DN65 Q₃≥40 (L200 lub inna) - 10
- DN80 Q₃≥63 L300 - 70
- DN100 Q₃≥100 L360 - 40
- DN150 Q₃≥250 L300 - 10
- DN150 Q₃≥250 L500 - 2
Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie
powyższych wymagań technicznych, w szczególności:


Kart katalogowych produktów



Aktualnych zatwierdzeń typu – dopuszczeni do obrotu na terenie UE wraz z tłumaczeniem na
język polski



Deklaracji zgodności



Atestów Higienicznych



Karty gwarancyjnej

Dopuszcza się załączenie do oferty w/w dokumentów w formie elektronicznej – na nośnikach pamięci
danych.
Załączone dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim.
Dodatkowo, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do dostarczenia
Zamawiającemu w/w dokumentów na płycie CD bądź innym, elektronicznym nośniku danych
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…………………………………..

ZAŁ. 2

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Zadanie 1
Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny, R≥80-H, R≥40-V do wody zimnej:
Przedmiot

Ilość

1

DN15 Q₃=1,6 L110 G¾

4000

2

DN15 Q₃=2,5 L110 G¾

3000

3

DN20 Q₃=2,5 L130 G1 lub zamiennie
wodomierz z kpl. redukcji

1000

4

DN20 Q₃=4,0 L130 G1

17000

Lp

Cena netto

Wartość netto

SUMA

Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………….
Gwarancja: ……………………………………………………………………………………………

Zadanie 2
Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny, R≥80-H, R≥40-V do wody ciepłej:
Przedmiot

Ilość

1

DN15 Q₃=1,6 L110 G¾

4000

2

DN15 Q₃=2,5 L110 G¾

3000

3

DN20 Q₃=2,5 L130 G1 lub zamiennie
wodomierz z kpl. redukcji

100

4

DN20 Q₃=4,0 L130 G1

200

Lp

Cena netto

Wartość netto

SUMA
Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………….
Gwarancja: ……………………………………………………………………………………………
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Zadanie 3
Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny, R≥80-H, R≥40-V z możliwością podłączenia w
trakcie eksploatacji bez zrywania cechy legalizacyjnej zamiennie nadajnika impulsów
(kontaktronowy lub indukcyjny) lub bezprzewodowej nakładki radiowej; do wody zimnej:
Przedmiot

Ilość

1

DN15 Q₃=1,6 L110 G¾

15000

2

DN15 Q₃=2,5 L110 G¾

10000

3

DN20 Q₃=2,5 L130 G1 lub zamiennie
wodomierz z kpl. redukcji

500

4

DN20 Q₃=4,0 L130 G1

20000

Lp

Cena netto

Wartość netto

SUMA

Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………….
Gwarancja:

……………………………………………………………………………………………

Zadanie 4
Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny, R≥80-H, R≥40-V z możliwością podłączenia
w trakcie eksploatacji bez zrywania cechy legalizacyjnej zamiennie nadajnika impulsów
(kontaktronowy lub indukcyjny) lub bezprzewodowej nakładki radiowej; do wody ciepłej:
Przedmiot

Ilość

1

DN15 Q₃=1,6 L110 G¾

15000

2

DN15 Q₃=2,5 L110 G¾

5000

3

DN20 Q₃=2,5 L130 G1 lub zamiennie
wodomierz z kpl. redukcji

100

4

DN20 Q₃=4,0 L130 G1

200

Lp

Cena netto

Wartość netto

SUMA

Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………….
Gwarancja: ……………………………………………………………………………………………
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Zadanie 5
Wodomierz jednostrumieniowy mokrobieżny z odseparowanym zespołem bębenków liczydła
zalanych w roztworze gliceryny lub specjalnej cieczy, R≥100-H, R≥80-V do wody zimnej:
Przedmiot

Ilość

1

DN15 Q₃=1,6 L110 G¾

5000

2

DN15 Q₃=2,5 L110 G¾

8000

3

DN20 Q₃=4,0 L130 G1

22000

Lp

Cena netto

Wartość netto

SUMA

Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………….
Gwarancja:

……………………………………………………………………………………………

Zadanie 6
Wodomierz jednostrumieniowy mokrobieżny z odseparowanym zespołem bębenków liczydła
zalanych w roztworze gliceryny lub specjalnej cieczy, R≥100-H, R≥80-V do wody ciepłej:
Przedmiot

Ilość

1

DN15 Q₃=1,6 L110 G¾

5000

2

DN15 Q₃=2,5 L110 G¾

700

3

DN20 Q₃=4,0 L130 G1

200

Lp

Cena netto

Wartość netto

Wartość brutto

SUMA

Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………….
Gwarancja: ……………………………………………………………………………………………

Zadanie 7
Wodomierz jednostrumieniowy mokrobieżny z odseparowanym zespołem bębenków liczydła
zalanych w roztworze gliceryny lub specjalnej cieczy, R≥100-H, R≥80-V z możliwością
podłączenia w trakcie eksploatacji bez zrywania cechy legalizacyjnej zamiennie nadajnika
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impulsów (kontaktronowy lub indukcyjny) lub bezprzewodowej nakładki radiowej; do wody
zimnej:
Przedmiot

Ilość

1

DN15 Q₃=1,6 L110 G¾

3500

2

DN15 Q₃=2,5 L110 G¾

2500

3

DN20 Q₃=4,0 L130 G1

5500

Lp

Cena netto

Wartość netto

SUMA

Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………….
Gwarancja: ……………………………………………………………………………………………

Zadanie 8
Wodomierz jednostrumieniowy mokrobieżny z odseparowanym zespołem bębenków liczydła
zalanych w roztworze gliceryny lub specjalnej cieczy, R≥100-H, R≥80-V z możliwością
podłączenia w trakcie eksploatacji bez zrywania cechy legalizacyjnej zamiennie nadajnika
impulsów (kontaktronowy lub indukcyjny) lub bezprzewodowej nakładki radiowej; do wody
ciepłej:
Przedmiot

Ilość

1

DN15 Q₃=1,6 L110 G¾

3500

2

DN15 Q₃=2,5 L110 G¾

2500

3

DN20 Q₃=4,0 L130 G1

150

Lp

Cena netto

Wartość netto

SUMA
Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………….
Gwarancja: ……………………………………………………………………………………………

Zadanie 9
Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny lub mokrobieżny z odseparowanym zespołem
bębenków liczydła zalanych w roztworze gliceryny lub specjalnej cieczy, R≥80-H, R≥40 do wody
zimnej:
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Lp
1

Przedmiot

Ilość

DN25 Q₃=6,3 (L160-L175) G1¼

500

Cena netto

Wartość netto

SUMA

Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………….
Gwarancja: ……………………………………………………………………………………………
Zadanie 10
Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny lub mokrobieżny z odseparowanym zespołem
bębenków liczydła zalanych w roztworze gliceryny lub specjalnej cieczy, R≥80-H, R≥40 do wody
zimnej:
Przedmiot

Ilość

1

DN25 Q₃=6,3 L260 G1¼

1200

2

DN32 Q₃=10 L260 G1½

400

3

DN40 Q₃=16 L260 G2

600

4

DN50 Q₃=25 L270 lub L300 (G2½ lub
kołnierz)

80

Lp

Cena netto

Wartość netto

SUMA

Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………….
Gwarancja: ……………………………………………………………………………………………

Zadanie 11
Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny lub mokrobieżny z odseparowanym zespołem
bębenków liczydła zalanych w roztworze gliceryny lub specjalnej cieczy, R≥80-H, R≥40-V z
możliwością podłączenia w trakcie eksploatacji bez zrywania cechy legalizacyjnej zamiennie
nadajnika impulsów (kontaktronowy lub indukcyjny) lub bezprzewodowej nakładki radiowej;
do wody zimnej:
Lp
1

Przedmiot

Ilość

DN25 Q₃=6,3 (L160-L175) G1¼

400

Cena netto

SUMA

Strona 15 z 28

Wartość netto

Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………….
Gwarancja: ……………………………………………………………………………………………

Zadanie 12
Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny lub mokrobieżny z odseparowanym zespołem
bębenków liczydła zalanych w roztworze gliceryny lub specjalnej cieczy, R≥80-H, R≥40-V z
możliwością podłączenia w trakcie eksploatacji bez zrywania cechy legalizacyjnej zamiennie
nadajnika impulsów (kontaktronowy lub indukcyjny) lub bezprzewodowej nakładki radiowej;
do wody zimnej:
Przedmiot

Ilość

1

DN25 Q₃=6,3 L260 G1¼

700

2

DN32 Q₃=10 L260 G1½

200

3

DN40 Q₃=16 L260 G2

350

4

DN50 Q₃=25 L270 lub L300 (G2½ lub
kołnierz)

50

Lp

Cena netto

Wartość netto

SUMA
Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………….
Gwarancja: ……………………………………………………………………………………………

Zadanie 13
Wodomierz wielostrumieniowy suchobieżny lub mokrobieżny z odseparowanym zespołem
bębenków liczydła zalanych w roztworze gliceryny lub specjalnej cieczy, R≥80-H, R≥40 do wody
zimnej:
Lp
1

Przedmiot

Ilość

DN25 Q₃=6,3 (L160-L175) G1¼

700

Cena netto

Wartość netto

SUMA

Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………….
Gwarancja: ……………………………………………………………………………………………
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Zadanie 14
Wodomierz wielostrumieniowy suchobieżny lub mokrobieżny z odseparowanym zespołem
bębenków liczydła zalanych w roztworze gliceryny lub specjalnej cieczy, R≥80-H, R≥40 do wody
zimnej:
Przedmiot

Ilość

1

DN25 Q₃=6,3 L260 G1¼

1100

2

DN32 Q₃=10 L260 G1½

350

3

DN40 Q₃=16 L260 G2

500

4

DN50 Q₃=25 L270 lub L300 (G2½ lub
kołnierz)

70

Lp

Cena netto

Wartość netto

SUMA

Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………….
Gwarancja: ……………………………………………………………………………………………

Zadanie 15
Wodomierz wielostrumieniowy suchobieżny lub mokrobieżny z odseparowanym zespołem
bębenków liczydła zalanych w roztworze gliceryny lub specjalnej cieczy, R≥80-H, R≥40-V z
możliwością podłączenia w trakcie eksploatacji bez zrywania cechy legalizacyjnej zamiennie
nadajnika impulsów (kontaktronowy lub indukcyjny) lub bezprzewodowej nakładki radiowej;
do wody zimnej:
Lp
1

Przedmiot

Ilość

DN25 Q₃=6,3 (L160-L175) G1¼

650

Cena netto

Wartość netto

SUMA

Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………….
Gwarancja: ……………………………………………………………………………………………
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Zadanie 16
Wodomierz wielostrumieniowy suchobieżny lub mokrobieżny z odseparowanym zespołem
bębenków liczydła zalanych w roztworze gliceryny lub specjalnej cieczy, R≥80-H, R≥40-V z
możliwością podłączenia w trakcie eksploatacji bez zrywania cechy legalizacyjnej zamiennie
nadajnika impulsów (kontaktronowy lub indukcyjny) lub bezprzewodowej nakładki radiowej;
do wody zimnej:
Przedmiot

Ilość

1

DN25 Q₃=6,3 L260 G1¼

1700

2

DN32 Q₃=10 L260 G1½

600

3

DN40 Q₃=16 L260 G2

800

4

DN50 Q₃=25 L270 lub L300 (G2½ lub
kołnierz)

50

Lp

Cena netto

Wartość netto

SUMA
Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………….
Gwarancja: ……………………………………………………………………………………………

Zadanie 17
Wodomierz przemysłowy kołnierzowy (śrubowy lub jednostrumieniowy), R≥100-H, R≥100-V do
wody zimnej:
Przedmiot

Ilość

1

DN50 Q₃≥25 L200

150

2

DN50 Q₃≥25 L270

50

3

DN50 Q₃≥25 L300

30

4

DN65 Q₃≥40 L200

20

5

DN80 Q₃≥63 L225

220

6

DN100 Q₃≥100 L250

130

7

DN150 Q₃≥250 L300

10

Lp

Cena netto

Wartość netto

SUMA

Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………….
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Gwarancja: ……………………………………………………………………………………………

Zadanie 18
Wodomierz przemysłowy kołnierzowy (śrubowy lub jednostrumieniowy), R≥100-H, R≥100-V z
możliwością podłączenia w trakcie eksploatacji bez zrywania cechy legalizacyjnej zamiennie
nadajnika

impulsów

(kontaktronowy

lub

indukcyjny

lub

optoelektroniczny)

lub

bezprzewodowej nakładki radiowej; do wody zimnej:
Przedmiot

Ilość

1

DN50 Q₃≥25 L200

150

2

DN50 Q₃≥25 L270

50

3

DN50 Q₃≥25 L300

30

4

DN65 Q₃≥40 L200

20

5

DN80 Q₃≥63 L225

220

6

DN100 Q₃≥100 L250

130

7

DN150 Q₃≥250 L300

10

Lp

Cena netto

Wartość netto

SUMA

Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………….
Gwarancja: ……………………………………………………………………………………………

Zadanie 19
Wodomierz przemysłowy kołnierzowy (śrubowy lub jednostrumieniowy), R≥315-H, do wody
zimnej:
Przedmiot

Ilość

1

DN50 Q₃≥25 (L270 – L300)

100

2

DN65 Q₃≥40 L200 lub inna

10

3

DN80 Q₃≥63 L300

70

4

DN100 Q₃≥100 L360

40

Lp
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Cena netto

Wartość netto

5

DN150 Q₃≥250 L300

10

6

DN150 Q₃≥250 L500

2
SUMA

Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………….
Gwarancja: ……………………………………………………………………………………………
Zadanie 20
Wodomierz

przemysłowy

kołnierzowy

(śrubowy

lub

jednostrumieniowy),

R≥315-H

z możliwością podłączenia w trakcie eksploatacji bez zrywania cechy legalizacyjnej zamiennie
nadajnika

impulsów

(kontaktronowy

lub

indukcyjny

lub

optoelektroniczny)

lub

bezprzewodowej nakładki radiowej; do wody zimnej:
Lp

Przedmiot

Ilość

1

DN50 Q₃≥25 (L270 – L300)

100

2

DN65 Q₃≥40 L200 lub inna

10

3

DN80 Q₃≥63 L300

70

4

DN100 Q₃≥100 L360

40

5

DN150 Q₃≥250 L300

10

6

DN150 Q₃≥250 L500

2

Cena netto

Wartość netto

SUMA

Słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………….
Gwarancja: ……………………………………………………………………………………………

………………………………
Data, miejscowość

…………………………………………..
Podpisy osób upoważnionych do złożenia oferty
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…………………………………..

ZAŁ. NR 3

Pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE

Niniejszym,

firma

……………………………………………......

z

siedzibą

przy

ulicy

………………………………………… ___-____ w ……………………….. oświadcza, że posiada
pełną zdolność finansową oraz potencjał techniczny (zaplecze logistyczne) pozwalające na realizację
przedmiotu przetargu.

………………………………………………….
Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji firmy

……………………………………………
Data, miejscowość
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…………………………………..

ZAŁ. NR 4

Pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE

Niniejszym,

firma

……………………………………………......

z

siedzibą

przy

ulicy

………………………………………… ___-____ w ……………………….. oświadcza, że jest
płatnikiem podatku VAT lub VAT UE.

………………………………………………….
Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji firmy

……………………………………………
Data, miejscowość
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…………………………………..

ZAŁ. NR 5

Pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE

Niniejszym,

firma

……………………………………………......

z

siedzibą

przy

ulicy

………………………………………… ___-____ w ……………………….. oświadcza, że:
1) Zobowiązuje się do dostarczenia towaru Zamawiającemu, na własny koszt (w przypadku
osiągnięcia przez Zamawiającego min. logistycznego wynoszącego

5000,00 zł netto)

w nieprzekraczalnym terminie ……........ dni (nie dłuższym aniżeli 30 dni) od dnia złożenia
pisemnego zamówienia.
2) Zobowiązuje się do udzielenia na dostarczone produkty gwarancji wynoszącej………………….
miesięcy (nie krótszej niż 24 miesiące oraz nie dłuższej aniżeli 60 miesięcy)
3) Udzieli na dostarczone towary odroczonego terminu płatności, w formie przelewu bankowego,
wynoszącego ………………. dni (nie krótszy aniżeli 60 dni).

………………………………………………….
Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji firmy

……………………………………………
Data, miejscowość
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ZAŁ. NR 6

UMOWA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH WODOMIERZY DO DALSZEJ SPRZEDAŻY W RAMACH
DYSTRYBUCJI NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(WZÓR)
zawarta w dniu ……………………. w Toruniu, pomiędzy:
Pomiar Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Gościnnej 7, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000441390, REGON: 341359040, NIP: 879-266-90-41,
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – Krzysztofa Kuziemkowskiego
Wiceprezesa Zarządu – Małgorzata Kuziemkowskiego
zwaną dalej: Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
reprezentowany/ą przez:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy
posiadających cechę legalizacji zgodną z rokiem dostawy - do dalszej sprzedaży w ramach dystrybucji
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowy wykaz typów, ilości oraz cen wodomierzy
stanowi formularz ofertowy do przetargu, który stanowi integralną część niniejszej umowy.
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§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia do magazynu Zamawiającego,
znajdującego się przy ulicy Leśnej 21, 87-124 Złotoria, na własny koszt (w przypadku osiągnięcia
przez Zamawiającego min. logistycznego wynoszącego 5000,00 zł netto), po uprzednim otrzymaniu
od Zamawiającego zamówienia. Zamówienia składane będą elektronicznie lub za pomocą faksu.
2. Ilość i rodzaj nabywanego przedmiotu zamówienia, a także częstotliwość składania zamówień
będą wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego.
§3
Załącznik do niniejszej umowy – tabela ofertowa stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w
okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia ilości wodomierzy podczas realizacji umowy
Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie
niezmieniona. Wskazane ilości wodomierzy, są ilościami szacunkowymi w celu określenia
wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej
ilości wodomierzy lub akcesoriów w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być
podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
§4
1. Wykonawca udziela gwarancji na wodomierze na okres zgodnie z formularzem ofertowym
złożonym w ofercie do przetargu na dane zadanie.
§5
1. Zamawiający nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu.
2. Cena przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku
zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) przy czym cena netto pozostanie niezmieniona
§6
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie
faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie …….. dni od dnia doręczenia faktury
Zamawiającemu.
2. Zapłata następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy:
....................................................................................... lub wynikający z FV VAT.
§7
1. W wypadku niewykonania umowy w terminie 30 dni, Wykonawca może zostać zobowiązany do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości odsetek ustawowych naliczonych od
wartości przedmiotu umowy określonego w § 2 ust 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w ust. 1 nie pokrywa szkody, Zamawiającemu
przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
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3. W przypadku opóźnienia w zapłacie FV ze strony Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć
odsetki karne w wysokości odsetek ustawowych.
§8
Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku
opóźnienia w dostawie wodomierzy przekraczającego 14 dni – tj. 44 dni od wpłynięcia zamówienia.
§9
W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, z przyczyn dotyczących Wykonawcy,
Wykonawca zobowiązany będzie naprawić szkodę, jaką poniesie Zamawiający w związku z
rozwiązaniem umowy.
§ 10
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są
korzystne dla zamawiającego. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
1. Umowa zostaje zawarta na okres od ............... do ............... z możliwością dalszej kontynuacji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
§ 12
Spory na tle wykonania umowy rozpatrywał będzie właściwy Sąd w Toruniu.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
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