
Ogłoszenie nr 510099159-N-2019 z dnia 21-05-2019 r.

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: Wymiana lub legalizacja
ciepłomierzy oraz dostawa i montaż podzielników kosztów ogrzewania z systemem odczytu

radiowego w nieruchomościach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a pozostających w
zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

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: 546384-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Krajowy numer identyfikacyjny
07001907700000, ul. Lipnicka  26, 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33
499 06 02, e-mail przetargi@zgm.eu, faks 33 499 06 02; 499 06 11. 
Adres strony internetowej (url): www.zgm.eu 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wymiana lub legalizacja ciepłomierzy oraz dostawa i montaż podzielników kosztów ogrzewania
z systemem odczytu radiowego w nieruchomościach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a
pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZGM/DZ/61/2019/LI

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

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: 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana lub legalizacja ciepłomierzy oraz dostawa i montaż
podzielników kosztów ogrzewania z systemem odczytu zdalnego oraz dostawa i uruchomienie
systemu odczytu zdalnego w nieruchomościach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a
pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. 2. Przedmiot
zamówienia obejmuje: 1) roboty związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania
polegające na wymianie ciepłomierzy istniejących na fabrycznie nowe ciepłomierze z modułami
radiowymi lub legalizacji istniejących ciepłomierzy z modułami radiowymi, w liczbie ok. 125



szt. ciepłomierzy znajdujących się w lokalach mieszkalnych z czego: a) 100 szt. ciepłomierzy
znajduje się w budynku przy ul. Relaksowej 16 w Bielsku-Białej, b) 25 szt. ciepłomierzy
znajduje się w budynku przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 9 w Bielsku-Białej. 2) roboty
związane z modernizacją instalacji wodno kanalizacyjnych polegające na dostawie i montażu
podzielników kosztów ogrzewania z nakładkami do odczytu radiowego, w liczbie ok. 96 szt.
podzielników kosztów ogrzewania znajdujących się w lokalach mieszkalnych z czego: a) 45 szt.
podzielników znajdujących się w 13 lokalach przy ul. Prof. dr. Mieczysława Michałowicza 18, b)
51 szt. podzielników znajdujących się w 8 lokalach przy ul. Złotej 4. 3) przygotowanie baz
danych budynków i lokali w urządzeniach odczytowych w zakresie niezbędnym do późniejszego
wprowadzenia ciepłomierzy i podzielników do systemu informatycznego Zamawiającego oraz
prowadzenia odczytów, w oparciu o dane przekazane przez Zamawiającego. 4) dostawę i
uruchomienie systemu zdalnego odczytu nakładek ze wskazaniami ciepłomierzy i podzielników
kosztów ogrzewania wraz z niezbędnym wyposażeniem, wdrożeniem, uruchomieniem i
przeszkoleniem użytkowników. 3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 15 do SIWZ
oraz postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, 4.
Podana w ust. 2 pkt. 1 liczba ciepłomierzy przewidzianych do wymiany lub legalizacji i w pkt. 2
montażu podzielników kosztów ogrzewania mają charakter szacunkowy. Zamawiający
przewiduje, że liczba faktyczne wymienionych ciepłomierzy i podzielników może się zmienić w
stosunku do liczby wskazanych w pkt. 1 i 2 w granicach ±20%, bez prawa Wykonawcy do
jakichkolwiek roszczeń z tytułu zmniejszenia i bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
5. Zamawiający ma prawo zmienić lokalizację budynków objętych zamówieniem. Dokładne
informacje dot. aktualnej liczby lokali , w tym lokali wynajętych i pustostanów, zostaną podane z
chwilą ustalenia harmonogramu, o którym mowa w ust. 14 pkt. 10. 6. Odczyty i rozliczanie
kosztów ogrzewania przy pomocy podzielników kosztów ciepła: a) Zamawiający przewiduje
możliwość zlecania Wykonawcy w kolejnych latach ,odrębnymi pisemnymi zleceniami,
dokonywania odczytów i rozliczeń kosztów ogrzewania dla zamontowanych przez Wykonawcę
podzielników w terminach na 30 czerwca danego roku oraz dodatkowo doraźnie odpowiednio do
potrzeb, b) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wymienionego wyżej zlecenia
Zamawiającego oraz do przekazania Zamawiającemu rozliczenia kosztów ogrzewania w formie
papierowej i ustalonym formacie elektronicznym w terminie do 14 dni od otrzymania od
Zamawiającego tego zlecenia wraz z informacją o kosztach ogrzewania budynku, c) Wykonawca
zobowiązuje się wykonać rozliczenia wymienione w pkt. a). w cenach jednostkowych
wyszczególnionych w ofercie powiększonych co najwyżej o wskaźnik wzrostu inflacji cen
towarów konsumpcyjnych ogłoszonych przez GUS za rok poprzedni (lata poprzednie) d)
Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielania zleceń odczytu i rozliczenia kosztów
ogrzewania. 7. Oferowane ciepłomierze zespolone muszą być zgodne z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny
odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły, oraz szczegółowy zakres sprawdzeń wykonywanych
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U.2008. Nr 2
poz.2) oraz powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1434, 8. Ciepłomierze muszą
posiadać aktualne zatwierdzenie Typu EWG lub certyfikat badania typu WE według Measuring
Instruments Directive (MID) obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie
krajowe ważne wyłącznie w Polsce, 9. Do oferty należy bezwzględnie dołączyć jeden z
wymienionych wyżej dokumentów wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język
polski (jeśli dokument jest w języku obcym) 10. Ciepłomierze muszą posiadać aktualną cechę
legalizacyjną z roku 2019 (muszą być wyprodukowane po 01.01.2019r.), 11. Przedmiot
zamówienia został szczegółowo opisany i obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności
niezbędnych do prawidłowego zrealizowania niniejszego zamówienia w zakresie opisanym w
Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 15 do Specyfikacji i załącznik nr 2 do
umowy. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części prac objętych
zamówieniem, jeżeli zajdzie taka potrzeba. W przypadku rezygnacji z danego zakresu prac cena
ofertowa zostanie pomniejszona o koszt tego zakresu, bez prawa domagania się przez
Wykonawcę jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.

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



nie
II.5) Główny Kod CPV: 38551000-2

 
Dodatkowe kody CPV: 38410000-2, 51210000-7

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

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
postępowanie unieważnione na podstawie art 93 ust. 1 pkt 1 ustawy - prawo zamówień
publicznych, z powodu braku ofert.
 
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. 

W imieniu Zamawiającego

Ireneusz Kiecak
........................................................
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej


