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"Dostawa wodomierzy z nakładką radiową" 
 

Ogłoszenie o przetargu 
prowadzonym na podstawie  

Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez spółkę  
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM sp. z o.o.  

 
Znak sprawy: 1/RUZS/2021 
 
Przedmiot przetargu: "Dostawa wodomierzy z nakładką radiową" 
 
Nazwa i adres zamawiającego:  
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. 
NIP: 7770004121, REGON: 639910084, KRS 000007559 
Adres: ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne 
Numer telefonu: (61) 8146-430 
Adres poczty elektronicznej: biuro@tp-kom.pl 
 
Termin realizacji zamówienia:  
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od dnia 02.01.2022 r. do dnia 
31.12.2022 r. Zamawiający planuje składanie zamówień raz na kwartał, na określoną 
ilość wodomierzy dostarczaną w danym kwartale. Wykonawca dostarczy wodomierze 
w terminie 2 tygodni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 
Zamówienia będą składane drogą mailową na wskazany przez Wykonawcę adres 
mailowy. 
 
Adres, pod którym można uzyskać regulamin i Specyfikację Warunków Zamówienia 
(SIWZ) i Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ):  
www.tp-kom.pl 
 
Adres strony internetowej:  
www.tp-kom.pl 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:  
 
Pani Marlena Dzik, tel. 61-89-59-424 – sprawy formalne 
Pan Robert Rackowiak, tel. 61-89-59-430 – sprawy merytoryczne 
 
Miejsce i termin składania ofert:  
 
E-Mail: biuro@tp-kom.pl 
do 27.12.2021 r. do godz. 10:00 
Miejsce i termin otwarcia ofert:  
ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne 
27.12.2021r. o godz. 10:30 
 
 
 
 
 



 
 
Przedmiot zamówienia: 
 
Wodomierze - CPV 38421100-3 
Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa wodomierzy z nakładką radiową. 
SOPZ zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. 
 
Wykonawca musi zagwarantować, że dostarczane wodomierze będą: 

a) fabrycznie nowe, 
b) od jednego producenta, 
c) przeznaczone do wody zimnej, 
d) o maksymalnym ciśnieniu roboczym 1,6 MPa, 
e) posiadać zaprogramowane i zamontowane nakładki do zdalnych odczytów  

i wykaz numerów wodomierzy i nakładek, 
f) posiadać legalizację z roku dostawy, 
g) objęte gwarancją producenta na okres 24 miesięcy od dnia dostawy do 

Zamawiającego, 
h) typu zatwierdzonego przez Główny Urzędu Miar lub posiadającego 

równoważne zatwierdzenie europejskie,  
i) zgodne z Polską Normą przenoszącą normę europejską (PN-EN 14154) lub 

równoważną, 
j) posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny, umożliwiający montaż na 

rurociągach wody pitnej lub równoważny, 
k) zgodne z dyrektywą 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 

marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, 
l) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2007 r. w 

sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz 
szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej 
kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r., Nr 
209, poz. 1513), 

m) spełniać wszystkie pozostałe wymagania wskazane w SOPZ i umowie, której 
wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
 prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 
 zaoferują przedmiot zamówienia o parametrach tożsamych, równoważnych lub 

wyższych niż wymagane przez Zamawiającego; 
 nie podlegają wykluczeniu (podstawy wykluczenia opisane w SIWZ). 
 
Potwierdzenie spełniania tych warunków przez wykonawcę nastąpi przez złożenie 
stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w dokumentacji przetargowej.  
Przy dokonywaniu oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający będzie się 
kierował regułą „spełnia albo nie spełnia”.  
 
Termin związania ofertą – 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  
 
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa - 100% (Najniższa cena) 
 
W prowadzonym postępowaniu jest wymagane wniesienie wadium w wysokości 
7.000,00 zł. 
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