
     
 

Lesznowola 2015-02-20 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (dalej: LPK) poszukuje wykonawców i 

dostawców z branży wodociągowo – kanalizacyjnej w niżej określonym zakresie. 

CZĘŚĆ 1. 

Poszukujemy wykonawcy usługi polegającej na wymianie wodomierzy wraz z montażem nadajnika 

radiowego w obiektach odbiorców wody na terenie Gminy Lesznowola. 

Planowana liczba wodomierzy do wymiany 2000 +/- 500 szt. 

Termin wykonania usługi: kwiecień – październik 2015 r. 

Wodomierze, zawory i konieczny osprzęt oraz plomby dostarczy LPK. 

Obowiązki wykonawcy będą obejmowały w szczególności: 

 prowadzenie scentralizowanych działań w zakresie uzgadniania terminów wymiany z 

właścicielami nieruchomości oraz kierowania i nadzoru nad terminową realizacją wymiany, 

 wymianę wodomierzy: 

- głównych, 

- dodatkowych z okresem legalizacji dłuższym niż do końca 2015 r., pod warunkiem 

uprzedniego uzyskania zgody właściciela nieruchomości, 

 montaż nadajnika radiowego na wodomierzu wymienionym lub nie wymienionym, ale 

dostosowanym do montażu nadajnika radiowego, 

 zaplombowanie wodomierzy wymienionych oraz nie wymienionych (ze względu na zakres 

zawartej umowy) a nie posiadających plomby LPK, 

 sprawdzenie możliwości dokonania odczytu radiowego z drogi publicznej lub wewnętrznej 

osiedlowej, 

 spisanie protokółu (na druku dostarczonym przez LPK) wymiany wodomierza lub protokółu 

opisującego wodomierz nie wymieniony (ze względu na zakres zawartej umowy), 

 wykonanie fotografii wodomierza demontowanego, montowanego i protokółu oraz 

wodomierza nie wymienionego (ze względu na zakres zawartej umowy). 

Oferta powinna zawierać: 

 dane wykonawcy (KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej), 

 informację o potencjale wykonawcy - szacunkowej liczbie wodomierzy możliwych do 

wymiany przez Oferenta w ciągu jednego miesiąca, 

 referencje, 
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 ceny: 

- wymiany jednego wodomierza oraz jednego zaworu odcinającego, z uwzględnieniem 

zróżnicowania określonego poniższą tabelą, 

wyszczególnienie 

CENA WYMIANY 

bez prac dodatkowych z pracami dodatkowymi*) 

w budynkach w studniach w budynkach w studniach 

wodomierz 
do DN 20     

powyżej DN 20     

zawór 
do DN 20     

powyżej DN 20     

*) – prace dodatkowe w miejscach wymian obejmują dostosowanie miejsca wymiany przy różnych materiałach instalacji, jej 

uzupełnienie, dostosowanie do zmiany średnicy; prace dodatkowe nie obejmują zmiany lokalizacji wodomierza, 

uzupełnienia o konsole wodomierzowe; 

- montażu nadajnika radiowego bez wymiany wodomierza, 

- sporządzenia protokółu z opisem wodomierza, który nie mógł być wymieniony ze względu 

na zakres umowy zawartej z wykonawcą, 

 warunki gwarancji na wykonaną usługę (min.  12 m-cy). 

 

CZĘŚĆ 2. 

Poszukujemy dostawcy: 

 wodomierzy DN 15 – DN 40, w tym wodomierzy mokrobieżnych, o współczynniku R (wg MID) 

nie mniejszym niż 100, współpracujących z nadajnikami radiowymi zdalnego odczytu Apator-

Powogaz typu AT08 / AT16 lub innymi, których odczyt może być dokonany przy pomocy tego 

samego urządzenia odczytowego, 

 nadajników radiowych zdalnego odczytu Apator-Powogaz typu AT08 / AT16 lub innych, 

których odczyt może być dokonany przy pomocy tego samego urządzenia odczytowego, 

 kompletu urządzeń odczytowych do w/w nadajników radiowych. 

Planowana łączna liczba wodomierzy i nadajników radiowych 2000 +/- 500 szt. 

Liczba poszczególnych typów wodomierzy będzie określona podczas sukcesywnej realizacji 

zamówienia. 

Termin dostawy: kwiecień – październik 2015 r. zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. 

Dostawa do siedziby LPK. 

Oferta powinna zawierać: 

 dane dostawcy (KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej), 



 

 

 

 dane techniczne oferowanych urządzeń, 

 referencje, 

 ceny za 1 szt. każdego oferowanego urządzenia, 

 warunki gwarancji. 

 

LPK dopuszcza złożenie przez Oferenta: 

 oferty na całość zamówienia, 

 oferty na  jedną z części zamówienia, 

 oferty częściowej dotyczącej wymiany co najmniej 500 wodomierzy. 

Oferty należy złożyć do dnia 10-03-2015 w siedzibie LPK. 
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