
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Wymiana wodomierzy zimnej wody oraz ciepłomierzy w budynkach przy ul. Stolarskiej 31,
Stolarskiej 31A, Stolarskiej 31B, Stolarskiej 33A, Bursztynowej 94-110 w Tomaszowie Maz.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590708822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Majowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ttbs.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ http://bip.ttbs.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) 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:
Wymiana wodomierzy zimnej wody oraz ciepłomierzy w budynkach przy ul. Stolarskiej 31,
Stolarskiej 31A, Stolarskiej 31B, Stolarskiej 33A, Bursztynowej 94-110 w Tomaszowie Maz.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c711730c-259f-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00337079/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-30 07:57

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00203900/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 9/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) wymianę wodomierzy zimnej wody bez modułu radiowego (z możliwością domontowania
modułu radiowego w przyszłości) wraz z oplombowaniem wodomierza, spisaniem protokołu z
wymiany i dostarczeniem zdemontowanego urządzenia do siedziby Zamawiającego, w ilości:
a) ul. Stolarska 31B – zimna woda 36 szt.,
b) ul. Stolarska 33A – zimna woda 36 szt.
2) wymianę ciepłomierza centralnego ogrzewania z modułem radiowym wraz z protokołem z
wymiany i dostarczeniem zdemontowanych urządzeń do siedziby Zamawiającego, w ilości:
a) ul. Stolarska 31 – 16 szt..
b) ul. Stolarska 31A – 28 szt.,
c) ul. Bursztynowa 94/110 – 60 szt.,
d) ul. Stolarska 31B – 36 szt.,
e) ul. Stolarska 33A – 36 szt.
3) dostarczenie oprogramowania oraz urządzenia do odczytu drogą radiową danych z
wodomierzy i ciepłomierzy przy użyciu lub z dostępem do danych na komputerze przenośnym z
systemem operacyjnym Windows 10 (notebook) lub telefonem komórkowym z systemem
operacyjnym Android (smartfon).
4) Roboty dodatkowe (np. wymiana niesprawnego zaworu głównego odcinającego zimną wodę
użytkową na lokal, konieczność zastosowania redukcji wodomierzy lub wymiana śrubunków
wodomierzowych).

4.5.3.) Główny kod CPV: 51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 83449,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 83449,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 83449,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ista Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5251001318

7.3.3) Ulica: Nieszawska 6/8

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-119

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

wymiana wodomierzy i ciepłomierzy

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 83449,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
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