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                                                                                                        Chęciny, dnia. 24.01.2014 r. 

 

ZGK 7011. 87 .2014 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach uprzejmie zaprasza do złożenia oferty 

cenowej na dostawę wodomierzy wraz z osprzętem wodomierzowym (tj.  półśrubunki, 

oraz  uszczelki). 

 

I. Zamawiający : 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach 

z siedzibą: 26-060 Chęciny ul. Małogoska 13, NIP: 657-038-67-84; Regon 29 00 18 707 

powołany na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach nr 21/2/91 w dniu 18 kwietnia 

1991 roku reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Wojciecha Ziach 

działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Chęciny zarządzeniem nr 0050.174.2012 z dnia 2012-11-15. 

E-mail;  zgk@checiny.pl 

Godziny urzędowania 7: 15 do 15:15 

Tel./ fax (041) 315-10-95; tel. (041) 315-25-02  

II. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem w/w zapytania ofertowego jest zakup i  dostawa do siedziby Zakładu  

fabrycznie nowych wodomierzy  do pomiaru ilości wody  zimnej, oraz ciepłej 

przeznaczonych do zabudowy  w instalacjach mieszkaniowych i domowych  na terenie 

Gminy Chęciny wraz z osprzętem wodomierzowym(tj.  półśrubunki, oraz  uszczelki). 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wodomierzy gat. I,  klasy B 

do wody zimnej i  ciepłej, oraz  kompletów półśrubunków, uszczelek, według poniższych 

wymagań: 

1. Wymagania techniczne do zakupu wodomierzy: 

Dn 15 Qn 1,5m³/h L = 110 mm. – 60 sztuk. (woda zimna) 

Dn 20 Qn 2,5m³/h L = 130 mm. – 700sztuk.(woda zimna) 

Dn 20 Qn 2,5m³/h L = 130 mm. – 40 sztuk.(woda ciepła). 

Dn 15 Qn 1,5m³/h L = 110 mm. – 40 sztuk.(woda ciepła). 

Wyżej wymienione wodomierze powinny spełniać następujące wymagania: 

1) Typ wodomierza:  do wody zimnej  i ciepłej jednostrumieniowy  suchobieżny. 

2) Oferowane wodomierze muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki                   

z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać 

wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej 

kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U.07.209.1513) oraz powinny  

odpowiadać wymaganiom normy PN-ISO 4064 lub PN-EN 14154.  

3) Zabezpieczenia antymagnetyczne, odporne na silne zewnętrzne pole magnetyczne 

wytwarzane przez magnesy neodymowe, 

a) sprzęgło magnetyczne wykonane z magnesów wielopolowych 

b) dodatkowo pierścienie osłaniające z materiałów pochłaniających lub zmieniających 

linie pola magnetycznego, 

mailto:zgk@checiny.pl
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4) Zabezpieczenie przeciw ściskaniu wodomierza, 

5) Blokada pełnego obrotu liczydła(liczydło zabezpieczone przed wielokrotnym obrotem), 

6) Materiał z którego wykonany jest wodomierz odporny na korozję i dopuszczony do 

kontaktu  z wodą pitną, 

7) Sitko na wlocie wodomierza, 

8).Liczydło(ośmiobębenkowe) zabezpieczone przed gromadzeniem się osadów 

uniemożliwiających odczyt, 

9) Liczydło hermetyczne odporne na zaparowania, mechanizm liczydła może być 

zabezpieczony głowicą z pokrywą, 

10).Zabezpieczenia antymrozowe w postaci wzmocnienia konstrukcji korpusu ożebrowaniem, 

oraz specjalnie ukształtowaną płytę uszczelniającą, 

11) Ułożyskowanie wirnika: 

a) podwójne osie wykonane ze stali nierdzewnej, łożyska z kamieni technicznych. 

12) Wodomierze z przeznaczeniem do wody pitnej zimnej (odporność na wzrost temp. do 

30°C)i ciepłej (odporność na wzrost temp. do 90°C); 

13) Minimalne wskazanie liczydła: 0,00005 m3 

14) Kierunek przepływu wody uwidoczniony na korpusie. 

15) Konstrukcja wodomierzy umożliwiająca naprawę, oraz regenerację, 

16) Wodomierze powinny posiadać: 

a) certyfikat typu WE, wykonanie zgodnie z PN-EB 14154, zatwierdzone przez Główny 

Urząd Miar, oraz posiadać atest higieniczny PZH; 

b) aktualną na dany rok tj. 2014 cechę legalizacyjną z okresem ważności 5 lat; 

c) oznaczenie numerem fabrycznym, powinny posiadać plombę ołowianą na obejmie; 

d).gwarancja 24 miesiące; 

d) możliwość montażu nakładek radiowych w trakcie eksploatacji wodomierzy. 

2. Półśrubunki mosiężne do wodomierzy według poniższej specyfikacji: 

LP. TYP Ilość 

1 Półśrubunek DN 15 50 kompletów (po 2 szt.) 

2 Półśrubunek DN 20  100 kompletów (po 2 szt.) 

 

3. Uszczelki fibrowe do wodomierzy według poniższej specyfikacji: 

LP. TYP Ilość 

1 Uszczelki DN 15 120 sztuk 

2 Uszczelki  DN 20 800 sztuk 

  

IV. Zamawiający określa Harmonogram dostaw: 
l. p. materiał zastoso

wanie 

Ilość 

całko

wita 

II 

2014 

III 

2014 

IV 

2014 

V  

2014 

VI 

2014 

VII 

2014 

VIII 

2014 

IX 

2014 

X 

2014 

XI 

2014 

XII 

2014 

1 Dn 15 Qn 1,5 
m³/h   

L = 110 mm 

woda 
zimna 

60 30   30        

2 Dn 20 Qn 

2,5m³/h   

L = 130 mm. 

woda 

zimna 

700 100 80 70 50 80 100 80  60 80  

3 Dn 15 Qn 
1,5m³/h          

  L = 110 mm. 

woda 
ciepła 

40 40           

3 Dn 20 Qn 

2,5m³/h          

  L = 130 mm. 

woda 

ciepła 

40 40           
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4 

 

Półśrubunek  

DN 15 

 50 

kpl 

50           

5 

 

Półśrubunek 

 DN 20 

 100 

kpl 

20  30  50       

6 Uszczelki  

DN 15 

 120 

szt. 

50  70         

7 Uszczelki   
DN 20 

 800 
szt. 

200  200  400       

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości wodomierzy Dn 20 Qn 

2,5m³/h  L = 130 mm (woda zimna) do ilości nie mniejszej niż 500 szt. O ewentualnym 

zmniejszeniu Dostawca będzie poinformowany 14 dni przed dostawą. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości zamawianego asortymentu do 20%. 

V. Termin wykonania zamówienia. 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2014r. 

VI. Istotne postanowienia umowy. 

1.Termin płatności zostanie uzgodniony w umowie jednak nie krótszy niż z 30 dni od daty   

 prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

VII. Sposób przygotowania oferty: 

Oferta musi zawierać: 

1.   Pełną nazwę oferenta. 

2.   Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP 

3.   Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do w siedzibie Zamawiającego  

w Chęcinach ul. Małogoska 13, 26-060 Chęciny, dział techniczny w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 31 stycznia 2014 r do godz. 11.00 z dopiskiem „Oferta na dostawę 

fabrycznie nowych wodomierzy, półśrubunków, uszczelek,  do siedziby Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Chęcinach  w roku  2014r.” 

4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania 

 w obrocie prawnym w mieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny, bądź 

 opisany pieczątkami imiennymi. 

VIII . Informacje dotyczące waluty oferty oraz sposobu obliczania ceny.  

1. Cenę oferty należy podać w PLN. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert ani 

płatności w innej walucie. 

2. W ofercie należy podać cenę netto, brutto oraz wysokość podatku VAT (wszystkie 

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku). 

3. Każdy oferent może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi zostaną 

odrzucone. 

IX. Kryteria oceny. 
Kryterium oceny ofert - najniższa cena, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona 

zgodnie z niniejszym zapytaniem i przedstawiająca najniższą cenę. 

X. Miejsce i sposób złożenia oferty: 

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego 

 z dopiskiem „Oferta na dostawę fabrycznie nowych wodomierzy, półśrubunków, 

uszczelek, do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach  w roku  2014r.” 

w terminie do dnia 31.01.2014r.   do godziny 11:00 w siedzibie Zamawiającego   

(dział techniczny ) - osobiście lub pocztą, lub przesłać e-mail  zgk@checiny.pl 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

XI. Informacje dodatkowe. 

Dodatkowych informacji udzielać będą; J. Nowacka 41//31-51-095, e-mail zgk@checiny.pl 

XII. Załączniki: 

Zał. nr 1- oferta cenowa 

Zał. nr 2- wzór umowy 

mailto:zgk@checiny.pl
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                                                                                                                               Załącznik nr 1  

Oferta cenowa 

 
 
1. ZAMAWIAJĄCY 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach 
ul. Małogoska 13, 26-060 Chęciny 
 
2. WYKONAWCA 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres 

1   

 

3. Osoba uprawniona do kontaktów: 

Imię i Nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e- mail  

 

Oferujemy realizację zamówienia na dostawę wodomierzy, półśrubunków, 
uszczelek : 
I. Wodomierze : 

Lp. Marka Model Q 
m3/h 

Dn 
[mm] 

L 
[mm] 

Cena 
jednost.
netto 

Cena 
jednost.
brutto 

Szt. Wart. 
netto 

Wart. 
brutto 

Woda zimna 

1   1,5 15 110   60   

2   2,5 20 130   700   

Razem   

 

Lp. Marka Model Q 
m3/h 

Dn 
[mm] 

L 
[mm] 

Cena 
jednost
.netto 

Cena 
jednost
. brutto 

Szt. Wart. 
netto 

Wart. 
brutto 

Woda ciepła 

1   1,5 15 110   40   

2   2,5 20 130   40   

Razem   
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II. Śrubunki mosiężne do wodomierzy. 
 

Lp. Typ Ilość Cena jednost. 
netto 

Cena jednost. 
brutto 

Wart. 
netto 

Wart. 
brutto 

1 Półśrubunek 
DN 15 

50 
kompletów 

    

2 Półśrubunek 
DN 20 

 100 
kompletów 

    

Razem   

 
III. Uszczelki fibrowe do wodomierzy. 
  

Lp. Typ Ilość Cena jednost. 
netto 

Cena jednost. 
brutto 

Wart. 
netto 

Wart. 
brutto 

1 Uszczelki 
DN 15 

120 szt.     

2 Uszczelki  
DN 20 

 800 sztuk     

Razem   

 

Łączna wartość zamówienia netto  ………………………...........................zł. 
Podatek VAT ……………………………………zł. 
Łączna wartość zamówienia brutto ………………………………zł. 
(słownie złotych:………………………..…………………………………………...………) 
 
 

1. Deklarujemy termin realizacji do dnia: 2014-12-31. 
2. Udzielamy 24 miesięcznej gwarancji w odniesieniu do dostarczanych 

wodomierzy.  
3. Oświadczamy, że wszystkie dane zawarte w naszej ofercie są zgodne                     

z prawdą. 
 

 
 
 
 
 
 

............................................ 
Podpis osoby uprawnionej 
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                                                                                                                               Załącznik nr 2 

U M O W A  nr PN/.../ZGK/2014 
z dnia ......................2014r. 

 
zawarta pomiędzy : 
Gminą Chęciny  – Zakładem Gospodarki Komunalnej w Chęcinach 

z siedzibą: 26-060 Chęciny ul. Małogoska 13, NIP: 657-038-67-84; Regon 29 00 

18 707 powołany na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach nr 21/2/91 w dniu 18 

kwietnia 1991 roku zwanym przez dalej   „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Wojciecha Ziach 

działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta                   

i Gminy Chęciny zarządzeniem nr 0050.174.2012 z dnia: 15 listopada 2012r. 

 
zwanym dalej ,, Zamawiającym” 
 
a 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
reprezentowanym przez 
 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

§ 1 

1. W oparciu o wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w trybie zapytania ofertowego 
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i sukcesywnej dostawy wodomierzy, śrubunków, 
oraz uszczelek, do siedziby Zamawiającego zgodnie z warunkami dotyczącymi przedmiotu 
zamówienia określonymi w/w zapytaniu oraz w Ofercie cenowej Wykonawcy, stanowiącymi 
załączniki do niniejszej umowy. 
2.Zamawiający będzie zamawiał wodomierze w poszczególnych transzach określonych                 
w „Harmonogramie dostaw” stanowiący załącznik do umowy. Przedmiotowe wodomierze 
Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do magazynu Zamawiającego                                 
w  Chęcinach przy ul. Małogoskiej 13. Odbioru towaru dokona upoważniony pracownik 
Zamawiającego. 
3. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, na podstawie 
„Harmonogramu dostaw” na poszczególne partię wodomierzy, śrubunków  i uszczelek. 
4. Na dostarczone wodomierze Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady 24 
miesięcznej gwarancji. Termin gwarancji biegnie od daty dostawy. Każdy wodomierz będzie 
posiadał kartę gwarancyjną. 
5. Wykonawca oświadcza, że cały dostarczony przedmiot umowy będzie zgodny z w/w 
zapytaniem ofertowym. 

§ 2 
1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczone wodomierze, śrubunki       
i uszczelki po cenie ustalonej w ofercie cenowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury 
za dostarczoną ilość wodomierzy wraz z śrubunkami i uszczelkami. 
2.Wartość umowna całego zamówienia wynosi netto ...............  
Podatek VAT wynosi ......................... 
Brutto: .............................. 
Słownie złotych: ..................................................................................................................... 
3.Określone w Ofercie cenowej ceny są stałe i w czasie trwania umowy nie mogą ulec 
zmianie. 
4.Zapłata należności za każdą odebraną partię towaru nastąpi przelewem w terminie 30 dni 
licząc od dnia otrzymania każdej kolejnej prawidłowo sporządzonej faktury VAT na konto 
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Wykonawcy wskazana na fakturze VAT.  
5.Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP 
6.Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP 
7.W razie zwłoki w zapłacie za odebrany towar Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty 
odsetek ustawowych. 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na swój koszt wadliwego towaru na towar wolny 
od wad   w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

§ 4 
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy: 
a). w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto za nie dostarczenie w terminie towaru za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie towaru, 
b). w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto za zwłokę w realizacji wymiany towaru 
wadliwego na wolny od wad, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
c). w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 
10 % wartości umownej brutto. 
2.Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość kar umownych. 

§ 5 
1.Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania, jeżeli 
Sprzedający nie dostarczy towaru w terminie określonym w §1 ust.3. 
2.Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od 
umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym. W przypadku odstąpienia od umowy z powyższych 
powodów Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do 
dnia odstąpienia od umowy. 

§ 6 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 
pisemnej w postaci aneksu. 

§ 7 
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 8 
Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 9 
Umowa niniejsza obowiązuje od dnia ..................   do dnia 31.12.2014r.  

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
    ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 WYKONAWCA: 
 
..........................................                                                               .......................................... 
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Załącznik do umowy PN/....../ZGK/2014 
z dnia ...................... 

 
Harmonogram 

 
l. p. materiał zastoso

wanie 

Ilość 

całko

wita 

II 

2014 

III 

2014 

IV 

2014 

V  

2014 

VI 

2014 

VII 

2014 

VIII 

2014 

IX 

2014 

X 

2014 

XI 

2014 

XII 

2014 

1 Dn 15 Qn 1,5 

m³/h   

L = 110 mm 

woda 

zimna 

60 30   30        

2 Dn 20 Qn 

2,5m³/h   
L = 130 mm. 

woda 

zimna 

700 100 80 70 50 80 100 80  60 80  

3 Dn 15 Qn 

1,5m³/h          

  L = 110 mm. 

woda 

ciepła 

40 40           

3 Dn 20 Qn 

2,5m³/h          
  L = 130 mm. 

woda 

ciepła 

40 40           

4 

 

Półśrubunek  

DN 15 

 50 

kpl 

50           

5 
 

Półśrubunek 
 DN 20 

 100 
kpl 

20  30  50       

6 Uszczelki  

DN 15 

 120 

szt. 

50  70         

7 Uszczelki   

DN 20 

 800 

szt. 

200  200  400       
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