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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w przetargu nieograniczonym

Zamawiający:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zaprasza do złożenia oferty na dostawę wodomierzy wody zimnej z systemem zdalnego ich odczytu.

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, POSTANOWIENIA UMOWY:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wodomierzy ultradźwiękowych z
wbudowanym modułem radiowym oraz systemu zdalnego ich odczytu. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarto w załącznikach nr 1A - wodomierze i lB — system.

2. Określone w załączniku nr 1A oraz formularzu cenowym ilości wodomierzy są wielkościami
szacunkowymi. Zamawiający zastrzega, że na etapie realizacji zamówienia ilości te mogą ulec
niewielkim korektom. Ponadto, jeżeli w okresie obowiązywania umowy wystąpi konieczność zakupu
dodatkowych wodomierzy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć takie same wodomierze i za
takie same ceny jak w ofercie. Wartość ewentualnych zamówień dodatkowych nie przekroczy 20%
ceny wodomierzy ogółem określonej w ofercie.

3. Termin wykonania zamówienia:

a) dostawa wodomierzy:

- pierwsza partia ok. 50 szt. w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy,

- pozostała ilość w okresie do J roku od daty zawarcia umowy: partiami po ok. 200 szt.,
sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, zgłaszanych z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem.

b) uruchomienie systemu i instruktaż pracowników Zamawiającego — w dniu dostawy pierwszej

partii wodomierzy.

c) użytkowanie oprogramowania oraz wsparcie techniczne i eksploatacyjne w okresie 3 lat od daty
uruchomienia systemu.

4. Wykonawca udzieli min. 24 miesięcy gwarancji na wodomierze oraz system.

5. Płatności — 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

6. Z wybranym Dostawcą zawarta zostanie umowa na warunkach określonych w załączonym wzorze.
Wzór umowy nie podlega negocjacjom - złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem postanowień
umowy przez Oferenta.

II. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ.

2. Do oferty dołączyć należy dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

3. Sposób obliczenia ceny oferty:

a) cena oferty jest sumą iloczynów cen jednostkowych wyrobów/usług i ich ilości powiększoną

o należny podatek VAT - winna wynikać z kalkulacji z formularzu cenowym,
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b) w cenach jednostkowych zawrzeć należy wszelkie koszty konieczne do należytego i

kompleksowego wykonania zamówienia,

c) Wykonawca zobowiązany jest skalkulować ceny w sposób gwarantujący ich niezmienność

w okresie obowiązywania umowy,

d) Zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych innych płatności ponad ustalone w ofercie

kwoty.

e) Cenę oferty określić należy w PLN (rozliczenia z wybranym Wykonawcą prowadzone będą

równieżw PLN).

UWAGA:

• Jeśli posiadane urządzenia i system użytkowane obecnie przez Zamawiającego a wskazane

w pkt 9 załącznika J B — system będą mogły być wykorzystane przy realizacji niniejszego

zamówienia, to w odpowiednich pozycjach formularza cenowego Oferent może nie uwzględniać

ich kosztu lub wpisać „O zł” ze stosowną adnotacją.

• Jeżeli podczas realizacji zamówienia, okaże się, że dostarczane w ramach niniejszego

zamówienia wodomierze nie współpracują albo zakłócają pracę urządzeń/systemu posiadanych

przez Zamawiającego, Dostawca zobowiązany będzie dostarczyć sprzęt, oprogramowanie itp.

gwarantujące użyteczność dostarczanych wodomierzy (zgodnie z założeniami przetargu), bez

zmiany wynagrodzenia określonego w ofercie. Niewykonanie tego obowiązku przez Dostawcę

skutkować będzie odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy i naliczeniem kar umownych.
4. Ofertę i wszystkie wymagane załączniki podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta

(zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej) lub inne, działające na podstawie stosownego pełnomocnictwa podpisanego przez
takie osoby.

W przypadku spółki cywilnej ofertę podpisują wszyscy wspólnicy lub osoby upoważnione na podst.
pełnomocnictwa lub umowy spółki.

5. Pełnomocnictwa o których mowa w ppkt 4 należy złożyć z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej
przez notariusza (w przypadku pełnomocnictwa ogólnego dopuszcza się poświadczenie zgodności
kopii przez osobę upełnomocnioną).

Jeżeli umocowanie wynika z umowy spółki cywilnej, to kopię tej umowy należy dołączyć do oferty
(potwierdzoną za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione).

6. Załączniki składane w formie kopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem”. Potwierdzenia

dokonują osoby wymienione w ppkt 4.

7. Dokumenty w językach obcych składane są z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez

Oferenta.

8. Jeżeli oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierające takie informacje należy

wydzielić i odpowiednio oznaczyć.

9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do

Zamawiającego z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem

Oferenta i dodatkowo oznakowanym: „dostawa wodomierzy z systemem zdalnego odczytu -

oferta”. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe

otwarcie w przypadku nie dokonania zalecanego oznakowania.

III. WARUNKI STAWIANE OFERENTOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O ZAMÓWIENIE:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,

b) w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

c) nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
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d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności w okresie 3 lat przed
upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu:

- wykonali co najmniej 2 dostawy wodomierzy ultradźwiękowych w ilości co najmniej 400 szt.

każda, oraz

- dostarczyli i wdrożyli co najmniej I system zdalnego odczytu wodomierzy (wersja
objazdowa lub z transmisją przez GSM) obsługujący min. 400 szt. wodomierzy (system,

może dotyczyć jednej z dostaw opisanych w myślniku pierwszym).

2. Oferenci mogą ubiegać się wspólnie o zamówienie, muszą wówczas ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy.
Pełnomocnictwo należy złożyć z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.

Oferenci ubiegający się wspólnie o udzielenia zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za

wykonanie umowy.

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt 1 Oferent składa oświadczenie, wykaz

wykonanych dostaw (w formularzu oferty) oraz dołącza do oferty dowody, że dostawy wymienione
w wykazie wykonane zostały należycie (dowodami są poświadczenia, referencje itp. wystawione

przez odbiorców).

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów o następującej wadze:

1) cena brutto oferty - 85 %

2) długość gwarancji udzielonej na wodomierze - 10 %

3) ocena techniczna wodomierzy i systemu - 5 %

Ocenie poddane zostaną tylko oferty ważne. Oferty ocenione zostaną w następujący sposób:

ilość punktów przyznanych ofercie = X1 * 85 + X2 10 + X3 5

gdzie:

X1= stosunek najniższej oferowanej ceny do ceny badanej oferty

Jeżeli w przetargu złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku

podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

X2= gwarancja udzielona przez Oferenta w badanej ofercie I najdłuższa udzielona gwarancja

X3= ilość punktów przyznanych produktowi w badanej ofercie I liczba punktów przyznana najwyżej

ocenionym wodomierzom i systemowi.

współczynnik X3 ustalony zostanie na podstawie oceny produktu (w skali 1 ÷ 5 pkt). Ocenie

podlegać będą: długość pracy baterii, gabaryty wodomierzy (preferowane mniejsze, lżejsze),

ilość rejestrów dobowych, możliwość zamontowania dodatkowej anteny itp.

V. ZAWARTOŚĆ OFERTY, DOKUMENTY WYMAGANE:

1. wypełnione podpisane formularze oferty i cenowy,

2. ewentualne pełnomocnictwa:

a) do złożenia (podpisania) oferty, stosownie do treści w pkt 11.4. 111.5. SIWZ,

b) opisane w pkt 111.2, jeżeli oferta jest oferta wspólną,

3. referencje potwierdzające, że wykonane przez Oferenta dostawy, o których mowa w pkt lll.7.d)

wykonane zostały należycie,

4. karty katalogowe wszystkich wodomierzy,
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5. certyfikaty, o których mowa w pkt lit. b) załącznika JA,

Brak któregokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepodpisanego

lub niepoświadczonego „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania

Oferenta) spowoduje odrzucenie oferty.

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT, OTWARCIE OFERT:

1. Ofertę należy złożyć w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00w dniu 13.11.2017 r.

2. Odczytanie cen ofert nastąpi o godz. 10:05 w pok. 17.

3. Oferty złożone po terminie zwrócone zostaną Oferentom bez otwierania.

VII. INNE POSTANOWIENIA:

1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

2. W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną

z zastrzeżeniem, że dla oferty i składanych z nią dokumentów wymagana jest forma pisemna.

3. Uprawnieni do kontaktu z Oferentami sprawy formalne — Beata Adamkiewicz (tel. 552307432),

merytoryczne — Tymoteusz Walter (tel. 552307230).

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień dot.

treści oferty, spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez

przedmiot zamówienia oczekiwań Zamawiającego a także do uzupełnienia oferty, pełnomocnictw i

innych dokumentów.

5. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria opisane

w pkt IV.

6. O wyniku postępowania powiadomieni zostaną wszyscy Oferenci ubiegający się o zamówienie.

Wybranemu Wykonawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca,

którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym,

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

7. Jeżeli wybrana oferta będzie ofertą wspólną, Zamawiający może żądać złożenia umowy regulującej
współpracę podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie.

8. Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Nie dopuszcza sie ofert częściowych oraz wariantowych.

10. Oferent składa jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem.

11. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. opis przedmiotu zamówienia:

JA - wodomierze

lB - system

2. wzór umowy

3. formularzoferty ZAMAWIAJĄCY:

4. formularz cenowy

DYREĘOW9RZĄDU

mgr inzejKukiewicz



ZAŁĄCZNIK IA - WODOMIERZE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ASORTMENT, ILOŚCI, WYMAGANIA!

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wodomierzy ultradźwiękowych

z wbudowanym modułem radiowym wg poniższego zestawienia:

Lp. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ILOŚĆ

SZTUK

1. wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej DN 15 mm; Q3 do 2,5 14

długość zabudowy 130 mm, posiadający gwint króćców wodomierza G 3/4”;

klasa metrologiczna wg MlD minimum R160 w każdej pozycji montażu;

liczydło_hermetyczne_-_stopień_ochrony_lP_68;

2. wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej DN 2Omm; 03= do 4,0 567

długość zabudowy 730 mm, posiadający gwint króćców wodomierza G 1

klasa metrologiczna wg MlD minimum R160 w każdej pozycji montażu;

liczydło_hermetyczne_-_stopień_ochrony_lP_68;

3. wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej DN 2Omm; 03=4,0 I

długość zabudowy 130 mm, posiadający gwint króćców wodomierza G 1

klasa metrologiczna wg MlD minimum R160 w każdej pozycji montażu;

liczydło_hermetyczne_-_stopień_ochrony_lp_68;

4. wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej DN 25mm; 03=6,3 16

długość zabudowy 260 mm, posiadający gwint króćców wodomierza G 5/4”;

klasa metrologiczna wg MlD minimum R160 w każdej pozycji montażu;

liczydło_hermetyczne_-_stopień_ochrony_lP_68;

WYMAGANIA DLA WODOMIERZY

a. Każdy dostarczony wodomierz winien być fabrycznie nowy i posiadać aktualną cechę

legalizacyjną, którą nadano nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierzy do
Zamawiającego.

b. Wodomierze muszą posiadać certyfikat badania WE i deklarację zgodności producenta z

dyrektywą 2004/22/WE w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. W
Certyfikacie powinno znajdować się zatwierdzenie zakresu dynamiki (R).

c. Wodomierze muszą spełniać wymagania Rozporządzenia 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. Nr 209 poz. 1513).
d. Wymagany jest statyczny układ pomiarowy wodomierza, nieposiadający części

ruchomych,

e. Wodomierz podczas normalnej pracy nie może generować hałasu,
f. Wymagane jest zasilanie bateryjne wodomierza, baterią o żywotności minimum 11 lat

deklarowane przez producenta.

g. Wymagane jest liczydło w postaci elektronicznego wyświetlacza,
h. Objętość wyświetlana musi być wskazywana z dokładnością co najmniej do 0,001 m3,
i. Wodomierze muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH a materiały, z których

wykonane są elementy wodomierza mające kontakt z przepływającą wodą muszą być



odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną lub zabezpieczone przed korozją poprzez
odpowiednią obróbkę powierzchniową.

J. Wodomierze powinny posiadać hermetycznie zamknięte liczydło klasy lP 68, odporne na
zanieczyszczenia i zaparowanie (zaroszenie).

k. Wodomierz musi być wyposażony w złącze umożliwiające komunikację z przenośnym
terminalem lub komputerem (głowica do odczytu optycznego).

I. Wodomierze muszą posiadać wbudowane rejestry pamięci:
— minimum 100 rejestrów dobowych m.in.: data; objętość całkowita; kod info/alarm

(alarm o przepływie wstecznym, wycieku, osuszeniu/zapowietrzeniu)
— minimum 30 rejestrów miesięcznych (data; objętość całkowita; licznik godzin pracy;

kod info/alarm; wielkość przepływu wstecznego;
— minimum 40 ostatnich alarmów (wyciek, osuszenie/zapowietrzenie wodomierza,

przepływ wsteczny).
m. Wodomierz musi wykrywać przepływ wsteczny i zapisywać go w rejestrze,
n. Wodomierze muszą być odporne na działanie silnego zewnętrznego pola

magnetycznego (m. in. odporność na magnesy neodymowe).
o. Wodomierze muszą być przystosowane do montażu bez wymogu stosowania odcinków

prostych.

p. Transmisja radiowa winna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu z
dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-
odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. 138 poz. 972).

q. Wodomierz powinien posiadać zintegrowany nadajnik radiowy o parametrach:

— komunikacja radiowa jednokierunkowa,
— pasmo częstotliwości nośnej 868-870 MHz,
— możliwość szyfrowania transmisji,

— możliwość eksportu danych odczytowych do plików CSV lub TXT,
r. Oczekiwane parametry odczytowe podawane przez wodomierze:

— numer seryjny wodomierza,
— aktualna objętość wraz z datą i godziną odczytu,
— objętość na koniec miesiąca,
— licznik godzin pracy baterii / pozostała żywotność baterii,
— informacje o kodach informacyjnych / alarmach występujących w ciągu ostatnich 30

dni,

— alarm o wystąpieniu przepływu wstecznego,
— alarm o wystąpieniu wycieku (funkcja programowalna),
— alarm o osuszeniu wodomierza I zapowietrzeniu instalacji

s. Maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa,

t. Wodomierze muszą mieć możliwość wykonania legalizacji na terenie Polski.

ZAMAWIAJĄCY:

DYREKT”DU

mgr inż. A
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ZAŁĄCZNIK lB - SYSTEM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ASORTMENT, ILOŚCI, WYMAGANIA!

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu zdalnego odczytu wodomierzy wraz

z niezbędnym osprzętem oraz opłatami rocznymi za eksploatację systemu wg

poniższego zestawienia:

Lp. URUCHOMIENIE SYSTEMU ILOŚĆ
SZTU K

1 Oprogramowanie centralne systemu zdalnego odczytu wodomierzy w 1
wersji objazdowej, licencja wraz z oprogramowaniem na urządzeniu
odczytowym

2 Konwerter sygnału Wireless M-Bus/Bluetooth 1

3 Antena samochodowa do odczytu objazdowego 1

4 Głowica optyczna Bluetooth do odczytu rejestrów wodomierzy 1

Lp. EKSPLOATACJA SYSTEMU ILOŚĆ
SZTUK

1 Opłata licencyjna zapewniająca korzystanie z systemu zdalnego odczytu 1/rok
wodomierzy w wersji objazdowej oraz uwzględniająca zapewnienie
dostępu do najnowszej wersji systemu w chwili ukazania się aktualizacji

5 Opłata z tytułu użytkowania i umowy wsparcia dla systemu zdalnego 1/rok
odczytu wodomierzy w wersji objazdowej

WYMAGANIA DLA SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY:

1. System zdalnego odczytu wodomierzy musi działać w oparciu o standard Europejski

Wireless M-Bus według normy EN13757:4-2013.

2. Zbieranie danych z wodomierzy powinno odbywać się za pomocą transmisji radiowej przy

użyciu urządzeń odczytowych typu smart fon/tablet oraz konwertera sygnału Wireless M

Bus/Bluetooth.

3. System zdalnego odczytu wodomierzy musi:

• umożliwiać odczyt wodomierzy w dowolnej kolejności,

• sygnalizować graficznie i dźwiękowo odczyt wodomierza,

• umożliwiać odczyt rejestrów pamięci wodomierzy za pomocą głowicy optycznej

Bluetooth,



• umożliwiać przegląd na urządzeniu odczytowym kodów informacyjnych odczytanych z

wodomierzy,

• zapewniać synchronizację informacji pomiędzy urządzeniem odczytowym, a centralną

bazą danych systemu, bezpośrednio z miejsca odczytu wodomierzy.

4. Dane odczytywane z wodomierzy za pomocą systemu zdalnego odczytu muszą być

szyfrowane indywidualnymi kluczami szyfrowania.

5. Centralne oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać:

• obsługę systemu objazdowego oraz umożliwiać rozbudowę do obsługi systemu

stacjonarnego,

• obsługę danych odczytanych z rejestrów pamięci wodomierzy,

• import danych o klientach z zewnętrznego pliku tekstowego,

• eksport danych odczytowych z wodomierzy za pomocą dowolnie konfigurowalnego

pliku tekstowego,

• automatyczny eksport plików tekstowych z odczytami do wskazanej lokalizacji na

komputerze,

• zarządzanie urządzeniami odczytowymi połączonymi z systemem poprzez anulowanie

powiązań z poziomu centralnego oprogramowania,

• dowolny podział wodomierzy na grupy,

• obsługę odczytów z czujników ciśnienia,

• wizualizację lokalizacji wodomierzy na mapie zintegrowanej z tym oprogramowaniem.

6. Dostawca oprogramowania skonfiguruje export danych do użytkowanego systemu

bilingowego użytkowanego przez ERWIK (Kommedia — Asseco Data System).

7. Centralne oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać w

perspektywie obsługę minimum 10 000 urządzeń (wodomierzy).

8. Dostawca systemu zdalnego odczytu wodomierzy zapewni (na odrębne zlecenie)

ewentualne użytkowanie oraz wsparcie techniczne i eksploatacyjne po upływie terminu

obowiązywania umowy.

9. Zamawiający użytkuje aktualnie system i urządzenia do zdalnego odczytu firmy

Kamstrup. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie ww. systemu przy realizacji niniejszego

zamówienia pod warunkiem bezkonfliktowej współpracy wodomierzy z użytkowanym

systemem.
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