Ogłoszenie nr 2021/BZP 00072091/01 z dnia 2021-06-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dostawa i montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody i ciepłomierzy oraz bieżące odczyty
urządzeń zamontowanych w budynkach Bydgoskiego TBS

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 091510523
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka, 64
1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz
1.5.3.) Kod pocztowy: 85-239
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński
1.5.7.) Numer telefonu: 52 3201410
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@btbs.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.btbs.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka komunalna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody i ciepłomierzy oraz bieżące odczyty
urządzeń zamontowanych w budynkach Bydgoskiego TBS
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40c55d5f-c1f0-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00072091/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-02 12:26
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.btbs.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Nie
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.btbs.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie
można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)
3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych
dokumentów: oferty składane są w siedzibie Zamawiającego
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
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4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest demontaż starych urządzeń oraz dostawa i montaż fabrycznie
nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody z modułami radiowymi przystosowanymi do odczytu
elektronicznego. Wykonawca w ramach zadania dokona również odczytów końcowych
demontowanych urządzeń pomiarowych oraz początkowych nowo zamontowanych urządzeń
pomiarowych, w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych Zamawiającego przy ulicy Bartosza
Głowackiego 18, Sowiej 1 i Sowiej 3 w Bydgoszczy
4.2.6.) Główny kod CPV: 38421000-2 - Urządzenia do pomiaru przepływu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 85
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) możliwość dokonania przez urządzenia dwóch lub większej ilości
pomiarów w skali miesiąca - z wagą 5 punktów,
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników
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4.3.5.) Nazwa kryterium: 3) automatyczny odczyt urządzeń (bez konieczności przebywania inkasenta
odczytującego na obiekcie) z zapisem pliku na platformie internetowej z autoryzowanym dostępem
Zamawiającego - z wagą 5 punktów.
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: 4) możliwość zamówienia dodatkowych usług w formie monitorowania
ciągłego urządzeń poprzez automatyczne wykrywanie przecieków, oddziaływania pola
magnetycznego, ponad normatywnego zużycia z przekazywaniem radiowym tych informacji do
systemu – z wagą 5 punktów.
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest demontaż starych urządzeń oraz dostawa i montaż fabrycznie
nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody z modułami radiowymi przystosowanymi do odczytu
elektronicznego. Wykonawca w ramach zadania dokona również odczytów końcowych
demontowanych urządzeń pomiarowych oraz początkowych nowo zamontowanych urządzeń
pomiarowych, w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych Zamawiającego przy ulicy Bartosza
Głowackiego 18, Sowiej 1 i Sowiej 3 w Bydgoszczy
4.2.6.) Główny kod CPV: 38421000-2 - Urządzenia do pomiaru przepływu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników
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4.3.5.) Nazwa kryterium: wartość impulsu nakładki wodomierza - z wagą 10 punktów (100l/imp - 10
punktów, 10l/imp - 5 punktów, inna wartość impulsowania – 0 punktów
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający, w oparciu o art.112 uPzp, wymaga wykazania spełniania następujących
warunków udziału w postępowaniu :
1) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia
warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada zdolność
kredytową lub środki finansowe nie mniejsze niż :
a) w przypadku składania oferty na Zadanie I - 150.000,00 PLN
b) w przypadku składania oferty na Zadanie II - 100.000,00 PLN
c) w przypadku składania oferty na Zadanie I i Zadanie II - 250.000,00 PLN,
2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia
warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych wykonuje należycie:
a) dla „Zadania I” należy wykazać się doświadczeniem w wymianie i prowadzeniu odczytu
elektronicznego (za pomocą systemu radiowego) w co najmniej 3 wielorodzinnych budynkach o
łącznej liczbie nie mniej niż 200 mieszkań potwierdzone referencjami,
b) dla „Zadania II” należy wykazać się doświadczeniem w wymianie co najmniej 400 urządzeń
pomiarowych z nakładkami impulsującymi lub M-BUS w co najmniej dwóch budynkach
wielorodzinnych potwierdzone referencjami.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda oświadczenia o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp w zakresie podstaw
wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, czyli art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 uPzp.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w
postępowaniu dotyczących : 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda wykazania, że
posiada określoną zdolność
kredytową lub środki finansowe,
2) zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda wykazu dostaw i usług wykonanych, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu i
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ilości urządzeń, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są
wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu zostanie
przesłany wraz z wezwaniem do jego złożenia
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Do oferty należy dołączyć fabrycznie opakowane, po jednym wodomierzu wody zimnej i jednym
wodomierzu wody ciepłej oraz jednym ciepłomierzu w ramach każdego z zadań (czyli dwa
wodomierze dla oferty dot. Zadania I i dwa wodomierze dot. zadania II) wraz z kartą katalogową i
zatwierdzeniem MID, a w przypadku „Zadania I” również przykładowy plik odczytu urządzeń z
systemu radiowego do sprawdzenia, czy wymagane warunki techniczne zamawianych urządzeń
są spełnione.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełniani warunków przez podmiot udostępniający
zasoby
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 436 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w
następującym zakresie i na następujących warunkach :
1) w następstwie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2) zmiana terminu realizacji umowy, w przypadkach uzasadnionych brakiem dostępu do miejsca
wykonywania prac lub innego rodzaju utrudnieniami, niezależnymi od Wykonawcy,
3) zmiana wynagrodzenia wynikająca ze zmiany zakresu przedmiotu zamówienia,
4) uzasadniona i akceptowana przez Zamawiającego zmiana w zakresie zastosowanych
urządzeń, materiałów lub technologii, skutkująca zmianą terminu wykonania umowy lub
wynagrodzenia Wykonawcy,
5) zmiany zasad fakturowania w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy,
6) jako następstwo siły wyższej,
7) w razie :
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 zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
 zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych zawsze o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na uzasadniony i potwierdzony dowodami wniosek
Wykonawcy. Zamawiający oceni zasadność
wniosku Wykonawcy w ciągu 14 dni.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-11 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 64
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-11 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak
Część 2 : Tak
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