
Ogłoszenie nr 510239613-N-2020 z dnia 27-11-2020 r.

Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o.: „Sukcesywne dostawy nowych wodomierzy do
wody zimnej oraz nadajników radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy”

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 601768-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
85274782500000, ul. ul. Jana III Sobieskiego  69C, 33-170  Tuchów, woj. małopolskie, państwo
Polska, tel. +48 14 6210562, e-mail przetargi@dorzeczebialej.pl, faks +48 14 6210564. 
Adres strony internetowej (url): https://www.dorzeczebialej.pl/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Sukcesywne dostawy nowych wodomierzy do wody zimnej oraz nadajników radiowych do
zdalnego odczytu wodomierzy”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-20/20

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa nowych wodomierzy do wody
zimnej (1815 szt.), nadajników radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy (nakładek)
kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem (1815 szt.) oraz zestawów
redukcyjnych (600 szt.) 1. Wszystkie zainstalowane wodomierze z nakładkami do zdalnego
odczytu zostaną skonfigurowane poprzez wpięcie ich w jeden, zbiorczy system posiadany przez
Zamawiającego. System będący w posiadaniu Zamawiającego umożliwia zdalny odczyt
wodomierzy np. z poruszającego się samochodu. Do importu i eksportu danych należy używać
standardowy interfejs wymiany danych xlsx. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został
zamieszczony w Rozdziale 2 SIWZ. 2. Wykonawca, który nie jest producentem wszystkich
oferowanych urządzeń musi przedstawić autoryzację producenta, którego produkty zamieszcza w



swojej ofercie oraz oświadczenie producenta urządzeń, że w przypadku niewywiązywania się z
obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę przejmie na siebie te obowiązki.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 38421100-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/11/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 593688.00 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: DIEHL METERING Sp. z.o.o. 
Email wykonawcy: maciej.krwawnik@diehl.com 
Adres pocztowy: Bażanowice, ul. Cieszyńska 1a 
Kod pocztowy: 43-440 
Miejscowość: Goleszów 
Kraj/woj.: śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 601131.75 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 601131.75 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 601131.75 
Waluta: pln



IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


