
 

 

 

 

W przypadku podania danych osobowych – szczegółowe informacje dotyczące ich przetwarzania dostępne są na stronie administratora danych: 

www.zzm.mswia.gov.pl/rodo  
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Warszawa, dnia 27.10.2020 r. 

 
 
 
 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 
                                                                Nr postępowania 12/WT/2020 
 
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 8A, 00 – 725 Warszawa, 
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 
równowartości kwoty 30 000 euro (do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA nr 
3/2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, które opublikowane jest na stronie www.zzm.mswia.gov.pl  
w zakładce informacje → dokumenty. 
Informacje dotyczące przebiegu postępowania, także publikowane będą na stronie Zamawiającego w zakładce 
Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 
ustawy. 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia
1:
  

1) wymiana wodomierzy lokalowych, suchobieżnych z możliwością zdalnego odczytu drogą radiową, ciepłej i 
zimnej wody w lokalach  usytuowanych w budynkach mieszkalnych przy ul. Dembego 7, 9,  
ul. Zaruby 10, 12, 13, 15, 17, ul. Promenada 1/3, ul. Podchorążych 43/45 i 47A w łącznej ilości 887 
(szczegółowy wykaz nieruchomości i ilości lokali mieszkalnych wraz z ilością wodomierzy przeznaczonych 
do wymiany stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania); 

2) dokonywanie w ustalonych okresach odczytów stanu zużycia wody zimnej i ciepłej  
z indywidualnych wodomierzy lokalowych oraz przekazywanie ZZM MSWiA sporządzonych zestawień tych 
odczytów na nośniku elektronicznym w formacie plików Excel . 

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje: 

a) dostawę wodomierzy wraz z urządzeniami systemu radiowego odczytu wodomierzy lokalowych, 
b) demontaż starych i montaż nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody z radiowym modułem zdalnego 

odczytu, 
c) montaż urządzeń niezbędnych do rejestracji, przekazywania danych drogą radiową ze wszystkich 

wodomierzy lokalowych w każdym z budynków mieszkalnych wraz  
z uruchomieniem, 

d) sporządzenie indywidualnego protokołu odbioru wykonania robót wraz ze stanem zużycia wody 
wykazanym na zdemontowanych wodomierzach dla każdego lokalu potwierdzonego przez jego 
najemcę wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej zdemontowanych wodomierzy  
z uwidocznieniem numeru i stanu wodomierza, 

e) wymianę śrubunków (nakrętek, króćców, uszczelek) w przypadku stwierdzenia niesprawności 
istniejących, 

f) zabezpieczenie pierścieniem plombującym (plastikowym) zamontowanych wodomierzy; 
g) prowadzenie bieżącego monitoringu pracy i wskazań wodomierzy lokalowych ( raportowanie nie 

dłuższe niż w okresie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia), 
h) dokonywanie zdalnych odczytów stanów zużycia zimnej i ciepłej wody z zamontowanych wodomierzy w 

okresach rozliczeniowych w cyklu 6-cio  miesięcznym oraz każdorazowo przy zmianie cen dostarczanej 
wody do nieruchomości i zmianie właściciela budynku, 

                                                      
1
 załączyć specyfikację dotyczącą przedmiotu zamówienia 
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i) przekazanie zamawiającemu drogą elektroniczną odczytanych stanów zużycia wody zimnej  
i ciepłej, odrębnie dla każdego budynku w ustalonym terminie, 

j) wykonanie odczytu kontrolnego odrębnie dla każdego budynku po zakończeniu prac. 

 

Wodomierze suchobieżne z odczytem radiowym powinny spełniać poniższe wymagania techniczne: 
a)    wodomierze wraz ze wszystkimi urządzeniami powinny być fabrycznie nowe ( Zamawiający dopuszcza 

stosowanie istniejących urządzeń po negocjacjach i udzieleniu rabatu, decyzja w tym zakresie pozostaje 
wyłącznie po stronie Zamawiającego), 

b)   posiadać oznaczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października  

2007 r., w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu 
sprawdzeń wykonywanych podczas kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych oraz spełniać 
wymogi Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019r. w sprawie 
prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych i  unijnej dyrektywy 2004/22/WE, nazywanej dalej 
dyrektywą MID z 31 marca 2004 roku, 

c)     korpus wodomierza powinien być wykonany jest ze stopu  mosiądzu lub stali nierdzewnej, 
d)    posiadać możliwość pracy w pozycji poziomej i pionowej, 
e)    próg rozruchu nie większy, niż 8 dm

3
/s, 

f)     klasę PN 10, 
g)    posiadać liczydło mechaniczne z nominalną wartością działki elementarnej 0,001 m

3
, 

h)    zakres wskazań liczydła powinien mieć min. 7  pozycji (9999,999) m
3
, 

i)      posiadać przepływ nominalny wg. MID Q3= 2,5 m
3
/h,  

j)     posiadać klasę metrologiczną dla wodomierzy wody zimnej i ciepłej: min. R80 – H oraz min.  

R40 – V. 
k)     temperatura pracy wodomierza - woda zimna od 0,1

 o
C do 30

o
C, woda ciepła

 
od 30 

o
C do 90

o
C, 

l)      posiadać kompletny moduł zdalnego odczytu umożliwiający jedno- lub dwukierunkową transmisję danych 

(z nakładką radiową itp.) o min IP 65, 
m. posiadać możliwość ciągłej transmisji danych w systemie transmisji jedno lub dwukierunkowej, 
n)    posiadać kompleksowe i skuteczne zabezpieczenie przed nieuprawnionym demontażem i próbami 

manipulacji magnetycznej i mechanicznej, 
o)    moduł radiowy wodomierzy powinien być zasilany z baterii o trwałości minimum 5 lat 
p)    posiadać 5 letnią gwarancję na bezawaryjne działanie systemu, 
q)    posiadać atest higieniczny PZH do wody pitnej zimnej i ciepłej, 
r)    posiadać cechy legalizacji i produkcji z 2020 roku na okres min. 5 lat, przy czym jeżeli przyrządy  

pomiarowe podlegają ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), powinny posiadać oznaczenia oceny zgodności. 

s)     posiadać dopuszczenie do stosowania na terenie RP, 
t)     instalowane wodomierze muszą mieć zapewnione odpowiednie odcinki proste za i przed wodomierzem, 

zgodnie z wymogami producenta – w razie potrzeby należy stosować proste odcinki, jako tzw. łączniki 
systemowe, oferowane przez producenta wodomierza, a w razie braku ich w ofercie producenta – 
ogólnodostępne łączniki, które spełniają wymogi norm i przepisów, dotyczących wodomierzy. 

   
               Nakładka radiowa /moduł kom. na wodomierz: 

- nie może przesłaniać  liczydła wodomierza oraz wskaźnika rozruchu 
- nakładka typu „click-on” musi mieć możliwość zamontowania na wodomierz bez konieczności jego      
  demontażu i  ponownej legalizacji, 
- wymagane alarmy i cechy dla modułu  odczytu radiowego: 
a) alarm zaniku komunikacji pomiędzy modułem a wodomierzem, 
b) alarm zmiany kierunku przepływu wody, 
c) alarm niskiego poziomu baterii, 
d) alarm wycieku wody w lokalu, 
i)  alarm przyłożenia pola magnetycznego. 
j)  nakładka musi mieć możliwość przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza po     
    upływie okresu  legalizacji, 
k) moduł musi w pełni współpracować z urządzeniem odczytująco–programującym i wodomierzami 

                  - posiadają dopuszczenie do stosowania na terenie RP, 
Sporządzone odczyty odrębnie dla każdego budynku, przesłane drogą elektroniczną lub przekazane na 
nośniku elektronicznym w formacie plików Excel powinny zawierać dane: 

a) nr budynku, 
b) nr lokalu, 
c) datę montażu licznika i stan początkowy (w przypadku wymiany wodomierza), 
d) rodzaj wodomierza (zimnej, ciepłej wody), 
e) numer fabryczny wodomierza, 



 

 

f) datę odczytu, 
g) stan zużycia. 

3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę, stosownie do treści art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), osobę 
bezpośrednio realizującą zamówienie. 

4) W stosunku do osoby, prowadzącej działalność gospodarczą – jednoosobowo, która wykona zamówienie 
osobiście, wymogu określonego w pkt 3 nie stosuje się, chyba, że na potrzeby wykonania zamówienia 
zatrudnia inne osoby.  

5) Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę 
niepełnosprawną uczestniczącą bezpośrednio przy realizacji zamówienia otrzyma 5 pkt  
w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. 

 W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie 
osoby        Niepełnosprawnej”.  
Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, 
zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172). 

 

6) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 3 i 5, a także uprawnienia 
Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 4, § 12 ust. 1 pkt 4 oraz  
ust. 3 pkt 1,2 wzoru umowy. 

 

2. Termin realizacji zamówienia:  

1) demontaż starych i montaż nowych wodomierzy-  w ciągu 6 tygodni od dnia podpisania umowy, 

2) odczyty zużycia wody z wodomierzy oraz przekazanie ZZM MSWiA wykazów stanów liczników –  

w terminie 14 dni  po zakończeniu niżej wymienionych okresów rozliczeniowych:  

a) pierwszy okres rozliczeniowy: od momentu montażu do dnia 31.12.2020 r. 

b) drugi okres rozliczeniowy: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.  

c) trzeci okres rozliczeniowy: od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

d) czwarty okres rozliczeniowy: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. 

e) piąty okres rozliczeniowy: od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 

f) szósty okres rozliczeniowy: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. 

g) siódmy okres rozliczeniowy: od dnia 01.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 

3) 3 odczyty uzupełniające, po jednym w kolejności trzech lat kalendarzowych: 2021, 2022, 2023  

w przypadku zmiany ceny wody dostarczanej do nieruchomości.   

 

3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 

kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1) Kryteria oceny ofert, które Zamawiający zastosuje celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty, przedstawiają się 

następująco: 

a) kryterium nr 1 – cena oferty     – 95% 

najniższa cena  
ze wszystkich ocenianych ofert  
------------------------------------------ x 95 = ilość uzyskanych punktów 
cena z oferty ocenianej 

 

b) kryterium nr 2 – zatrudnianie osoby niepełnosprawnej  – 5% 

W powyższym kryterium przyznane zostaną następujące punkty: 

5 pkt – w przypadku zatrudnienia co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej, 

0 pkt – w przypadku niezatrudnienia żadnej osoby niepełnosprawnej. 

 

2) Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie czy osoba, która będzie bezpośrednio realizować 

przedmiot zamówienia jest osobą niepełnosprawną (w przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca 

otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”). 



 

 

3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów za obydwa kryteria. 

4) Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny oferty i kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”, Zamawiający spośród tych ofert 

wybierze ofertę z niższą ceną. 

 

 

4. Dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego: 

Zamawiający – przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze nw. dokumentów:  

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert lub inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi  odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu, 

2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed terminem składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi  odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

3)  dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 

niższą niż 100 tys. zł., 

4)  pełnomocnictwa, jeżeli ofertę i inne dokumenty załączone do oferty podpisuje pełnomocnik, 

5) Inne: w celu potwierdzenia, że oferta odpowiada wymogom określonym przez Zamawiającego - 

Zamawiający żąda załączenia do oferty: 

a) dokumentu potwierdzającego dopuszczenie stosowania na terenie RP wodomierzy  

i modułów radiowych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, 

b) kartę informacyjną (techniczną) wodomierza oraz modułu radiowego, wskazanych przez Wykonawcę  

w ofercie. 

 

5. Termin składania ofert faxem* (nr fax 022 851 67 95), e-mailem* (zzm@zzm.mswia.gov.pl), w siedzibie*   

(ul. Chełmska 8 A, 00-725 Warszawa) Zamawiającego upływa dnia 30.10.2020 roku o godz. 15.00. 

 
6. Osoba/osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania: 

p. Alicja Krzemińska – główny specjalista ds.. eksploatacji i technicznego utrzymania nieruchomości ZZM MSWiA 

(imię i nazwisko – komórka organizacyjna) 

do kontaktu: nr telefonu 022 433 19 28 

 
7. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, 
str.1), zwanym dalej „RODO”, informuje się, że: 

1) administratorem pozyskanych danych osobowych jest: Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji (ZZM MSWiA) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 8A tel. 22 / 433 19 01, 

fax: 22 / 851 67 95, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl; 

2) w ZZM MSWiA wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez: 

- e-mail iod@zzm.mswia.gov.pl  

- pocztą tradycyjną na adres: ul. Chełmska 8A, 00 - 725 Warszawa; 

mailto:zzm@zzm.mswia.gov.pl
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3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz jego archiwizacji na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA Nr 3/2017 z 

dnia 10.03.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, które opublikowane jest stronie www.zzm.mswia.gov.pl  

w zakładce informacje/ dokumenty; 

4) podanie danych osobowych jest wymogiem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia a w przypadku 

złożenia oferty najkorzystniejszej także warunkiem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

Niepodanie danych może skutkować wadliwością złożonej oferty i jej odrzuceniem; 

5) dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 

6) osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz wniesienia 

skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej 

danych osobowych narusza przepisy RODO; 

7) dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia oraz okres 

archiwizacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. w 1 egz. – strona internetowa/tablica ogłoszeń  
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – wykaz nieruchomości ( na 1 ark.) 
Załącznik nr 2 – formularz oferty ( na 1 ark.) 
Załącznik nr 3 – karta montażu ( na 1 ark.) 
Załącznik nr 4 -  wzór umowy ( na 4 ark) 
Załącznik nr 5 -  umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych ( na 3 ark) 
 
Wyk. Alicja Krzemińska  
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