
Ogłoszenie nr 510104154-N-2020 z dnia 15-06-2020 r. 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z 
o.o.: Wykonanie wymiany wodomierzy już istniejących (wymiana 

wtórna) oraz pierwotnego montażu wodomierzy z nakładką 
radiową w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń 

Miejska” Sp. z o.o. 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 528088-N-2020 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 
13017973000000, ul. ul. Gordziałkowskiego  9, 05-800  Pruszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 
1603731, e-mail tomasz.zmuda@tbszm.com.pl, faks 758 84 50. 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Sp.z.o.o 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie wymiany wodomierzy już istniejących (wymiana wtórna) oraz pierwotnego montażu wodomierzy z 
nakładką radiową w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
PN.2a.2020 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Zakres prac: - wymiany wodomierzy odpornych na zewnętrzne pole magnetyczne z nakładkami radiowymi na 
zimną i ciepłą wodę w budynkach wymienionych w załączniku A do SIWZ, - wymiany wodomierzy już istniejących 
– wtórny montaż, - montażu pierwotnych wodomierzy odpornych na zewnętrzne pole magnetyczne z nakładkami 
radiowymi na zimną i ciepłą wodę, - wymiany wodomierzy z.w. i c.w. w budynkach – jednocześnie montaż wtórny 
i pierwotny, - montaż nakładek radiowych na wodomierzach nowych, które nie podlegają wymianie(jeśli istnieje 
taka możliwość techniczna), - przeprowadzenia demontażu istniejących wodomierzy i montaż nowych wodomierzy 
z nakładkami radiowymi, montaż nakładek radiowych na wodomierzach nowych już zamontowanych o ile warunki 
techniczne na to pozwolą, - wymiany półśrubunku wodomierza DN15 (w miarę potrzeb), - wymiany zaworów DN 

15 (w miarę potrzeb), - zaplombowania nowo zamontowanego wodomierza (plombą zaciskową - plastikowa) i 
odczytanie jego stanu początkowego, - montażu zaworów odcinającego w lokalach (w miarę potrzeb), - montażu 
zaworów podpionowych w przypadku konieczności ich zastosowania, - wypełnienia protokołu indywidualnego dla 
lokalu, z zawartą datą wymiany wodomierzy , numerami wodomierzy zdementowanych i zamontowanych oraz 
stanami liczników, poświadczonych podpisem przez użytkownika lokalu. Protokoły mogą być w formie 
elektronicznej z ww. danymi z wymiany wodomierzy (PDF). - sprawdzenia szczelności połączeń przyłącza i 
wodomierza. - powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli i najemców lokali o planowanych 
pracach związanych z wymianą wodomierzy. Wykaz ilości wodomierzy określa załącznik A do SIWZ. Wskazane w 
załączniku nr A do SIWZ ilości planowanych do legalizacji/wymiany urządzeń mogą ulec zmianie w zależności od 
stanu faktycznego ustalonego w trakcie realizacji zadania. 



II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie 
II.5) Główny Kod CPV: 38421100-3 
 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/05/2020 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 280000 

Waluta pln 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert:  1 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie 

 

Nazwa wykonawcy: TECHEM Techniki Pomiarowe Sp.z.o.o 

Email wykonawcy: 

Adres pocztowy: ul. Jana Olbrachta 94 

Kod pocztowy: 01-102 

Miejscowość: Warszawa 

Kraj/woj.: mazowieckie 

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 300000 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 422869.50 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 422869.50 

Waluta: pln 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom 



nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 
 
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest 
zgodne z przepisami. 

 


