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Lesznowola, dnia 03.02.2020 r.

ZAPYTA}IIE OF'ERTOWE

ZAMAWIAJdCY:
Lesanowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibqprzy ulicy Poprzeczrej 50
w Lesznowoli zaprasza do udziafu w postgpowaniu ofertowym pn. trDostawa wodomierry
do wody zimnej i modul6w radiowych do zdalnego odcryfurr
Postgpowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu zam6wieri na dostawy, ustugi
i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedabq
w Lesznowoli.

OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa wodomierzy do wody zimnej, modul6w radiowych
(nakladek) kompatybilnych z istniej4cym na terenie gminy Lesznowola systemem
zdalnego odczytu oraz odkup wodomierz5r wyeksploatowanych wskazanych przez
Zarnawraiqcego. Wykaz wz4dzeri podlegajqcych wycenie wynika z zahqcanika nr I do
niniej szego zapytarua pn.,, form ularz cenowy".
Dostawy nowych wodomierzy (oraz odbi6r wyeksploatowanych) bgd4 reatizowane w
czgSciach, sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamavnaj1cego i kazdorazowo zostanq
okreSlone w zam6wieniach czgsciowych i z czgstotliwoSci4 wynikaj4c4 z potrzeb
Zamawiajqcego.

Og6lne warunki dla wodomierzy Powogaz Smart:
powinny by6 przystosowane do zdalnego odczytu radiowego,
musz4 byl fabrycznie nowe, zcechqlegalizacyjn4 nadanq w roku dostarczenia,
muszq posiadad zatvtierdzerue Gl6wnego Urzgdu Miar lub inny dokument r6wnowa2ny,
hermetyczne licrydlo odpome na zaparowania,
mo2liwoSi obrotu licznika do minimum 355 stopni,
zabezpieczenie przed dzialaniem zewngtrznego pola magnetycznego,
zabezpieczenie przed mechanicznq ingerencj 4,

Og6lne warunki dla modul6w radiowych (nakladek):
kompatybilne z istniejqcym na terenie
moduty radiowo-nadawcze do zamontowania na wodomierzach powinny
charakteryzowa6 sig transmisj4 radiowq w paSmie czgstotliwoSci nie wymagaj4cej
sp ecj alnego ze .nx oleria,
zbieranie danych przesylanych przez moduly radiowe powinno odbywai sig za
po$rednictwem przeno5nego elementu systemowego,
modul radiowy musi mie6 mo2liwoS6 przeprogramowania w prrypadku wymiany
wodomierza,
praoa w systemie dwukierunkowym na odlegtoSd minimum 100 m,



we wskazanych przypadkach w specyfikacji iloSciowej wymagana jest moi:liwoSd pracy
modulu w calkowitymzantxzeriu pod wod4,
modul radiowy powinien dostrr:cza| migdzy innymi informacje: nr wodomierza, ak<fialnq,
datg, zapis objgtoSci miesigcznej i aktualnej, historie objgtoSci, aktualny przeflyw,
nr klienta,
modul powinien dostarcza6 informacji o alarmach: zewngtrzne pole magnetyczne,
odl4czenie modulu, brak przeptywu, przeplyw wsteczny i maksymalny,
modul radiowy musi byi kompatybilny z juz funkcjonujqcymi wodomierzami na terenie
Gminy Lesznowola firmy Apator-Powo gaz JS Smart.
2ywotnoS6 baterii minimum przy ciqglej pracy modulu - dwa okresy legalizacyjne
wodomierza tj. co najmniej 10lat,
moduty radiowo-nadawcze musz4 byd przystosowane do zamontowania bezpoSrednio na
zainstalowanym u klienta wodomieran, bez naruszanra jego cechy legalizacyjnej,
wsrystkie oferowane moduty radiowe muszq pracowad w jednym systemie gromadzenia
danych (dla gminy Lesznowola),
kazdy dostarczony modul radiowo-nadawczy musi by6 fabrycnie nowe i posiadad
certyfikat CE,

OKRES REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 12 miesigcy od daty podpisania
umowy, WTy crw dostawy bgd1 rcalizowane w czgsciach, sukcesywnie, stosownie do
pohzeb Zaryawajqcego i kaZdorazowo zostan4 okreSlone w zam6wieniach czgsciowych
zczgstotliwoSci4wynikaj4c4zpotrzebZamawtaj4cego.

WARUNKI ADZIAI'A W POSTQPOWANIU: O udzielenie zam6wienia mog4 sig ubiegad
wykonawcy,kt6rzy spelniaj4 warunki zapytanra, w tym wymagania techniczre, jakoSciowe,

ilo$ciowe, terminowe oraz akceptrjq zapisy okreslone w umowie zgodnie z zalqcz:rik,rem nr 2
do zapytania.

KRYTERIUM OCEIYY OFERT: Za ofertg najkorrystniejsz4 Zamawiaj4cy uzna ofertg
najtaisz4, przy czym musi ona spelnia6 wszystkie wymagania, okreSlone w niniejsrym
zapylaniu.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKI,ADANIA OFERT: Ofertg nale?y zlozyf w siedzibie
Zanawiaj1cego, w Lesznowolskim Przedsigbiorstwie Komunalnym sp.. z o.o.,ul.Poprzeczta
50, 05-506 Lesznowola z dopiskiem na kopercie " Dostawa wodomierzy do wody zimnej i
modul6w radiowych do zdalnego odczytu" lub przeslatna adres e-mail: lpk@tftk-
lesznowola.pl z dopiskiem w tytule "Dostawa wodomierzy do wody zimnej i modul6w
radiowych do zdalnego odczytu"

Termin skladania ofert - do dnia 12.02.2020r.

ZAWARTOSC OnnRTY: Kompletna ofertawinna zawieral co najmniej:

nazuuQ i adres Oferenta,
datg sporz4dzenia oferty,
wypelniony formularz cenowy przygotowany zgodnie zzal. nr I do zapytanra;
zaakceptowanq (parafowan4) treSd umowy zgodnie zzal. nr 2 do zapfianrq'

PiIEZES
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lori.ski

NIP: 1231200082 REGON: 142133018 KRS: 0000349630 kapital zakladowy: 90 210 000 zl
s4d rejestrowy: S4d Rejonowy dla m. st. Warszawy - XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego



Zalqcznik nr I do zapytania ofertowego

F'ORMULARZ CENOWY

"Dostawa wodomierzy do wody zimnej i modul6w radiowych do zdalnego odczytu*

Wykaz urzqdzefi podlegaj 4cych wycenie

L.p. Typ wodomierza / uslugi DN (mm) IIoSC

cena
jednostkowa z1

netto
wartoSd zlnetto

1 Powogaz Smart l/2" 15 140

2 Powogaz Smart ll2" znakladkqradiow4 AT16-2A l5 50

Powogaz Smart 3/4" 20 1 300

4 Powogaz Smart 3/4" znalcladk4radiowq AT16-2A 20 300

5 !9r9gu, Smart hermetyczny (suchobiehty) 3/4,, znaktadkq 20 130

6 Powogaz Smart l" 25 2

7 Powogaz Smart 1 l/4" 32 2

8 Powogaz Smart I 1/4" znaldadkq radiow4 32

9 Powogaz Smart I 1/2" 40 5

l0 Powogaz Smart 1 ll2" znakladk4 radiow4 40 5

l1 Powogaz Smarl 2" 50 5

12 Powogaz Smart 2" znaldadka radiow4 50 5

l3 Powogaz Smart 3" 80 I
14 Powogaz Smart 3" znaldadkqradiow4 80 1

15 Powogaz Smart 4" 100 I
t6 Powogaz Smart 4" znaldadkqradiow4 100 I
t7 nakladka radiowa AT 16-2A 30

18 nakladka radiowa AT04 t4
t9 Powogaz sprzgzony z nakladkqradiowq 2,, L:30 50130 1

20 P ow ogaz sprzghony z n?kladk4 radiow q 2,5,, L=3 0 6s130 1

2t Powogaz sprzgilony Vnakladk4 radiow4 3" L=30 80/30 1

22 P ow o gaz sprzghony z nakladk4 radiow4 4,, L=3 5 100/35 1

Razem wartoSd zl netto

Minus wartoSd odkupu wodomierzy *y.LrplJIilffi
23 Odkup wodomierza wyeksploatowanego powogaz (Dn1 5+Dn20) 1920

24 Odkup wodomierza wyeksploatowanego powogaz (Dn25+Dn50) 27

25 Odkup wodomierza wyeksploatowanego powogaz (Dn80-Dn 1 00) 3

Razem wartoSd oferty zl
netto

Razem warto$i oferty zl
brutto

Wykonawca:

Adres:

MiejscowoSi, data:



Zalqczniknr 2

do zapy tania ofertowego

Umowa Nr .......................,., 2020

zawarta w dniu ....., pomigdzy;

Lesznowolskim Przedsigbiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibqw Lesznowoli, ptzy ul.
Poprzecmei 50, NIP: 1231200082, wpisanym do rejestru przedsigbiorc6w prowadzonego
pruezi S4d Rejonolvy w dla m.st. W-wa - XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
S4dowego, pod Nr KRS 0000349630 o kapitale zakNadowym w wysokoSci 90 210 000
zloty ch, z\N any m dalej,,Zamawiai 4cym,,, t egfi ezentowanym pr zez:
Prezesa Zarzqdt- Kazimierza Jablorfl skiego

a

opcja I w przypadku spdtekprawa handlowego

.......nazlira sp6lki. ... z siedzib4 w .. ,.....pray ul .... ....., wpisan4 do
rejestru przedsigbiorc6w KRS prowadzonego przez S4d Rejonowy .

wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem
NIP.. ........, REGON. kapital zakladowy w wysoko$ci ....
zloty ch, Nr anq dalej,,D o stawc4", reprezentowan q przezi
1......

opcja 2 w przypadku osdb/izycznych prowadzqcych dzialalnoi| gospodarczq:

Panem/Pani4 ..(imig i nazwisko)... zam. .....(dokladny adres
zarrieszkarria)......., legitymuj4cym sig dowodem osobistym seria i numer
wydanym przez ........,..(nazwa organu)..... posiadaj4cym NIp , PESEL

....., prowadzqcym dzialalnofi(, gospodarczq pod nazwq , z siedzibq w

....przy ul .... zwanymdalej,,Wykonawcq,,

o nastgpujqcej treSci:

$1
Zamawiajqcy powierza, a Dostawca przyjmuje do wykonania zam6wienie pn.: "Dostawa
wodomierry do wody zimnej i modul6w radiowych do zdalnego odczytu',

$2
1. Zamawiajqcy zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji dostawg wodomierzy do wody

zimnej, modul6w radiowych oraz odkup wodomierzy wyeksploatowanych na warunkach
okreSlonych w niniejszej umowie.

2, Dostawy (oraz odbi6r) bgdq realizowane w czEsciach, sukcesywnie, stosownie do potrzeb
Zamawiajqcego okreSlanych w zam6wieniach czgsciowychi z czEstotliwoSci4 wynikaj4c4
z p otr zeb Zamawiaj qce go .

3. Ceny jednostkowe towar6w w okresie rcalizacji umowy, jak r6wnieZparumetry i wymogi
co do jakoSci towar6w okresla zapytanie ofertowe bgd4ce integraln4 czgsciqumowy.

4. Zapotrzebowanie na poszczeg6lne towary okreSlone przy zawieraniu umowy nale1y
traktowa6 jako wielkoSci orientacyjne. Ostateczna iloSi zam6wionych (oraz zgloszonych
do odbioru) towar6w uzalehniona bgdzie od rzeczywistych potrzeb wynikaj4cych
z dzialalnoSci bieZ4cej Zamawiq qcego,



5. Wykonawca zobowi4ntje sig do zaopatrywania (oruz odbi6r) Zamawiajqcego wlasnym
transportem.

6. Strony dokonajq wszelkich rozliczeh stosownie do wartodci zam6wierl czg$ciowych na
dostawy (oraz odbi6r) poszczeg6lnych towar6w.

7. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zlohenia zam6wieri na dostawQ poszczeg6lnych
towar6w (oraz odbi6r) w iloSci mniejszej niZ okreSlona w umowie. W prrypadku
zam6wienia mniejszej iloSci towar6w od zakladanej w umowie Zamawiaj4cy zaplaci
Wykonawcy wyNqcmie zatowary w czgsci faktycznie zam6wionej.

$3
8. Dostawy (oruz odbi6r) Dostawca bgdzie rcalizowaL do magaz,ynn Zamawiajqcego

wlasnym transportem wrazzrozladunkiem w calo$ci na koszt Dostawcy.
9. Dostawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia towaru i utratg jego wla6ciwoSci (bqd|

jakoSci), powstale w czasie transportu. Towary uszkodzone, z.riszczone lub
niepelnowartoSciowe w chwili dostawy nie podlegaj4 zNoheniu do magazyru
Zarnawiajqcego i s4 uznawane w tej czgsci zabrakdostawy towaru.

10. Kazdorazowa wielkoSd poszczeg6lnych dostaw (oraz odbi6r) i terminy ich realizacji bgdq
okreSlane przez uprawnionego pracownika Zamawtaj4cego z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem na piSmie, przeslanym Dostawcy drogq mailow4 na adres

... Dostawca zobovi4ntje sig do dostawy (oraz odbioru) towar6w w
iloSci i czasie wskazanym w powyzszy spos6b.

ll. Zamawiaj4cy upowaZnia ., do kontaktt z Dostawc4,
uzgadniania szczeg6l6w dostawy (i odbioru) i skladania zam6wieri czgsciowych w
ramach niniejszej umowy, w tym wskazywania termin6w poszczeg6lnych dostaw
czgSciowych.

12. Dostawy czgSciowe towar6w bgd4 potwierdzane kaLdorazowo na pi6mie przy odbiorze
towaru, dokonywanym przez Zamawiaj4cego w jego magazynie (zzaz-naczeniem
ewentualnej przyczyny odmowy odbioru caloSci lub czgsci dostarczonego towaru).
Potwierdzenie odbioru w dacie dostawy dotyczy vtylqcznie iloSci towaru. W prrypadku
stwierdzenia brak6w iloSciowych w stosunku do zam6wionej dostawy czgsciowej,
niezgodnoSci dostarczonego towaru z umow4 albo ukrytych wad jakoSciowych,
Zamawiaj1cy zawiadomi niezwlocznie Dostawcg na piSmie o stwierdzonych brakach,
jednoczeSnie odmawiajqc Wryjgcia towaru, albo wrywaj1c do niezwloeznego odbioru,
w zaleimofici od czasu dostrzeZenia wady towaru. Dostawca zobowiqzany jest odebrad
wadliwy towar nie p62niej niz w terminie 7 dni od daty zgNoszenia wady Dostawcy.
W przypadku braku odbioru towaru w powyzszym terminie Dostawca zobowiqzuje sig
zaplacil Zamawial4cemu karE umownq w wysokodci 200 ztotych za kaLde rozpoczgte
24 godziny (dobg) od uptywu terminu odbioru. Kara umowna moae zostal potr4cona z
nale2noSci przysluguj4cych Wykonawcy z tytulu wykonania niniejszej umowy.

13. Wykonawca zobowiqzany jest niezwlocznie (nie p62niej nizw terminie 3 dni roboczych
od daty stwierdzenia wady) dostarczyi zastgpczqpartig towaru, woln4 od wad bezZqdania
dodatkowych oplat ztego tytulu.

$4
Strony ustalaj4 iz calkowita wartoSd umowy nie moze przekroczyi kwoty netto
brutto .... (slownie.... ......),
wynikajqcej z warto6ci oferty przygotowanej zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do zapytania



$s
1. Zamawiajqcy zobowi4zuje sig do zaplaty zaposzczsg6lne dostawy czg$ciowe nalezroSci

na podstawie faktur Vat wystawianych przez Wykonawcg, po potwierdzeniu odbioru
towaru kt6rego dotyczy faktura, dorgczonych do siedziby Zanawiaj4cego. Termin zaplaty
danej faktury nie mote byd kr6tszy nil 2l dni od dnia dorgczenia faktury
Zamatvrajqcemu.

2. Faktury Vat wystawiane dla Zamaviajqcego przez Dostawcg winny zawiera6 dane
okre$laj4ce szczegblowy Wkutowar6w, ich iloS6, ceny jednostkowe i wartoS6 lqcznq.

3. Strony ustalajq, i2 za termin zaplaly vmaje sig datg, w kt6rej Zamawiaj1cy polecil
bankowi, w kt6rym posiada rachunek, dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.

4. W prrypadku odkupu wodomierry wyeksploatowanych Zamawiajqcy wystawi fakturg
Vat dla Dostawcy zgodnie zprzekazan4 iloSci4, cen4 jednostkowq i warto5ci4 tqcznq,

5. Strony dopuszczajq, rczliczenie za odkup wyeksploatowanych wodomierry na zasadzie
komp ens aty nalezno S ci j ako 16 znica wzaj emny ch zob owiqzaf..

$6
W przypadku niewykonaniq nienale:ftego (zawierajqcego wady towaru - jako5ciowe lub
iloSciowe) albo nieterminowego wykonania kt6rejkolwiek dostawy czgsciowej Dostawca
zobowi1zuje sig do zaplaty na vecz Zanawiqqcego kary umownej w wysokolci 0,5 Yo

wartoSci brutto calego towaru objgtego zam6wieniem danej dostawy czgdciowej za kaady
tozpoczgty dnef, (dobg) op6znienia w kompletnej i niewadliwej dostawie. l-qczna
maksymalna wysokoSC kar umownych z tyttiltt op6znienia w przekazaniu danej dostawy
czgSciowej (ub jej braku) nie moZe przet*oczy| 25% sumy wartoSci brutto wszystkich
towar6w objgtych dan4 dostawq. Kary umowne mog4 zostad potr4cone w pierwszej
kolejnoSci z nale2noSci przystuguj4cych Dostawcy ztytt;d:rtrcalizacjininiejszej umowy.

$7
l. Zamawtajqcy mohe odstqpi6 od umowy bez koniecznoSci uprzedzenia o zaniarze

odst4pienia od umowy oruzbezpotrzeby Wziaczania dodatkowego terminu do usunigcia
naruszenia i zqdae kar umownych lub odszkodowania za op62nienie w dostawie lub nie
wykonanie albo nienalezyte wykonanie umowy w przypadku, gdy:
a) Dostawca dopuszcza sig zwloki w dostawie towar6w (kt6rejkolwiek z dostaw

czg6ciowych) przekraczqqcej2l dni w stosunku do dnia wymagalnoSci dostawy.
b) Dostawca, co najmniej dwukrotnie dostarczy w ramach realizowanych dostaw towar

niezgodny z umowQ (wadliwy).
2. W przypadku odstqpienia od umowy przez Zamawiajqcego z przycr.yn okreslonych w

ust. l, Dostawca zobowiqzany jest do zaplaty Zanawiaj4cemu kary umownej
w wysoko6ci lUYo wartoSci brutto calego przedmiotu umowy, okreSlonego zgodnie
z. zalqczrikiem nr I zapytania ofertowego.

$8
umowa zostaje zawartana czas okreslony - 12 miesigcy od daty jej podpisania.
Umowa ulega rozwi4zaniu przed uplywem okresu, na jaki zostaLa zawarta, z chwil4
realizacji zam6wieri czgsciowychnalqcznqkwotg wskazan4 w $ 4 umowy.

1.

2.

\



se
1. Dostawca udziela gwarancji jakoSci na towary dostarczane w ramach wykonania

zam6wienia, niezalehnie od gwarancji producenta, na okres: w przypadku wodomierzy
do korica okresu ich legalizacji, w przypadku nakladek (modul6w radiowych) 10 lat
od daty dostawy danego towaru.

2. W okresie gwarancji Dostawca zobowiqzaly jest niezwlocznie, nieodplatnie, usuwai
wszelkie wady towaru. Dostawca zobowi4zany jest w szczeg6lnoSci usuwad wady towaru
poprzez nieodplatn4 wymiang towaru na nowy, kahdoruzowo w terminie nie dluLszym niZ
7 dni od dmazgloszenia wady.

$10
1. Integraln4 czgici4 niniejszej umowy jest oferta cenowa Dostawcy, okreSlaj4ca

szczeg6lowo ceng, wartoSd i przedmiot zam6wienia. W okresie realizacji umowy ceny
jednostkowe okre6lone w ofercie i niniejszej umowie nie mog4 ulec zmianie.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci.
3. Postanowienia zawartej umowy nie mogq ulec zmianie, chyba 2e koniecznoSi

wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznoSci, kt6rych nie moZna bylo przewidzie(,
w chwili zawarcia umowy lub zmiany te s4 korzystne dla Zamawiqqcego.

$ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowq maj4 zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, a ewentualne spory bgdzie rozstrzygal. s4d powszechny.

$12
Umowg sporz4dzono w trzech jednobrzmi4cych egzemplarzach, dwa dla Zamawiaj4cego i
jeden dla Dostawcy.

zAMAWTAJ4CY DOSTAWCA

\


