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Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ”,  ul. Jana Pawła II  5, 46-203  KLUCZBORK,  

tel./fax.  077 418 25 80  

 

 
 
 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia  prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie kodeksu cywilnego. 
 

 

 

 
 Przedmiotem zamówienia jest  „Wymiana elektronicznych podzielników ciepła  

z odczytem radiowym w ilości około 10300 szt. w 3200 lokalach Spółdzielni 

Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku” 

 

  
1. Ogólny zakres zamówienia 

1.1. Demontaż i utylizacja istniejących podzielników kosztów centralnego ogrzewania                     

w ilości około 10300 szt. (słownie: dziesięć tysięcy trzysta sztuk) w 3200 lokalach 

stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” . 

1.2. Dostawa i montaż dwuczujnikowych elektronicznych podzielników kosztów 

ogrzewania z opcją komfortu cieplnego tj. pomiarem średniej temperatury 

pomieszczenia i odczytem radiowym w ilości około 10300 szt., spełniających 

wymagania stawiane urządzeniom w punkcie 4. 

1.3. Opracowanie w oparciu o aktualny audyt współczynników wyrównawczych dla 

zasobów zamawiającego. 

1.4. opracowanie przy współpracy z zamawiającym nowego regulaminu rozliczeń kosztów 

centralnego ogrzewania w oparciu o: 

•  istniejący regulamin rozliczeń; 

•  proponowany system rozliczania. 

1.5. Świadczenie usług serwisowych w okresie trwania umowy. 

1.6. Pomoc prawna w sądzie przy spornych sprawach rozliczeń kosztów centralnego 

ogrzewania. 

1.7. Dostawa oprogramowania do samodzielnego rozliczenia przez zamawiającego 

kosztów centralnego ogrzewania. 

II.  Tryb udzielania zamówienia 

 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
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2. Wymagania dotyczące demontażu i montażu podzielników. 

2.1. Prace należy wykonać zgodnie z założonym harmonogramem zał. nr 1, starannie, 

bez uszkodzenia powierzchni grzejników, zwłaszcza płytowych, w sposób jak 

najmniej uciążliwy dla użytkowników. 

2.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na osobach 

i mieniu w związku z realizacją przedmiotu umowy i jest zobowiązany do pokrycia 

wszelkich kosztów związanych z wyrządzoną szkodą. 

2.3. Montaż podzielników musi odbywać się zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 834. 

2.4. Montaż podzielnika na każdym typie grzejnika i także we wszystkich 

pomieszczeniach wyposażonych w grzejniki z wyłączeniem łazienek. 

2.5. Przy montażu należy przekazać lokatorom ulotki informacyjne na temat nowo 

zamontowanych urządzeń. 

2.6. W czasie montażu podzielników należy wykonać inwentaryzację wszystkich 

grzejników w danym lokalu. 

2.7. Demontaż podzielników powinien być potwierdzony protokołem demontażu 

zawierającym: 

• Numer fabryczny, 

• Ostatnie wskazanie, 

• Potwierdzenie wykonania 

2.8. Należy sporządzić protokół z montażu podzielników zawierający: 

• Nr fabryczny podzielnika; 

• Fakt jego zaplombowania; 

• Stan początkowy; 

• Typ, wielkość i sposób podłączenia grzejnika; 

• Potwierdzenie wykonania prac w danym lokalu przez złożenie podpisu przez 

użytkownika; 

2.9. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami dot. tego rodzaju urządzeń.  

 

3. Wymagania dotyczące dostawy i montażu podzielników. 

3.1. Minimalne wymagania dla podzielników: 

• Podzielnik musi spełniać normę PN-EN 834; 

• Podzielnik musi posiadać ważne świadectwa dopuszczające do stosowania i obrotu  

w budownictwie, które należy przekazać Spółdzielni; 

• Programowanie daty startu; 

• Programowanie daty zakończenia okresu rozliczeniowego; 
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• Rejestracja jednostek zużycia w zakończonym okresie rozliczeniowym; 

• Rejestracja średniej temperatury pomieszczenia w zakończonym okresie 

rozliczeniowym; 

• Podzielnik powinien posiadać zabezpieczenie przed próbami manipulacji w tym tzw. 

plombę elektroniczną oraz przekazywać odpowiednią informację dla zamawiającego 

wraz z zapisem w pamięci; 

• Podzielnik powinien posiadać możliwość wykrycia faktu przemieszczenia (relokacji) 

podzielnika (w tym łącznie z grzejnikiem); 

• Podzielnik powinien posiadać pamięć zużycia w każdym z minimum 12 ostatnich 

miesięcy; 

• Podzielnik powinien rejestrować maksymalną temperaturę grzejnika w sezonie 

grzewczym z datą wystąpienia; 

• Podzielnik powinien rejestrować minimalną temperaturę grzejnika w sezonie 

grzewczym z datą wystąpienia; 

• Podzielnik powinien posiadać możliwość odczytu zarejestrowanych wartości 

• Żywotność baterii oraz podzielnika nie mniej niż 10 lat; 

• Okres gwarancji nie mniejszy niż 10 lat; 

• Wyświetlacz ciekłokrystaliczny umożliwiający wyświetlanie i samodzielne odczytanie 

przez użytkownika co najmniej poniższych informacji: 

o Test wyświetlacza podzielnika (sygnalizacja uszkodzenia podzielnika); 

o Aktualną datę, 

o Data początku okresu rozliczeniowego, 

o Ilość jednostek zużycia w zakończonym okresie rozliczeniowym; 

o Aktualna ilość jednostek zużycia, 

o Średnia temperatura pomieszczenia w zakończonym okresie rozliczeniowym; 

• Brak naliczania jednostek w okresie letnim; 

• Naliczanie jednostek od wartości 0 w każdym następującym po sobie okresie  

rozliczeniowym; 

• Możliwość montażu podzielnika na każdym typie grzejnika. 

 

4. Wymagania w stosunku do systemu rozliczeniowego: 

4.1 System powinien uwzględnić w szczególności: 

• Emisję ciepła przez grzejniki; 

• Przenikanie ciepła między sąsiednimi lokalami; 

• Temperaturę w lokalu 
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• Stosowany system rozliczeń musi być zgodny z obowiązującym prawem  

w szczególności z przepisami ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo 

energetyczne ze zmianami wprowadzonymi z dniem 1 października 2016r. oraz 

przepisami wykonawczymi do tych ustaw, 

• Sposób rozliczania kosztów centralnego ogrzewania powinno być opracowane tak 

aby był: 

• odrębny dla każdego lokalu i każdej nieruchomości (budynku lub grupy 

budynków zasilanych ze wspólnego węzła); 

• obliczany na podstawie wskazań dwuczujnikowych elektronicznych 

podzielników kosztów ogrzewania; 

• z zastosowaniem współczynników wyrównawczych uwzględniających 

niekorzystne usytuowanie lokalu w bryle budynku; 

• kompatybilny i dawał możliwość bezpośredniego wczytywanie rozliczenia do 

programu czynszowego zgodnie z formatem pliku dekretu podanego przez 

Spółdzielnię. 

 

5. Minimalne wymagania dotyczące radiowego odczytu stanów podzielników oraz ich 

serwisowania: 

• dostarczenie sprzętu do odczytu radiowego stanu podzielników 3 szt.; 

• przeszkolenie pracowników spółdzielni do odczytu i obsługi oprogramowania do 

rozliczeń zużycia energii cieplnej. 

• przeszkolenie pracowników Spółdzielni w zakresie serwisowania podzielników; 

 

6. Wymagania dotyczące szkolenia pracowników obsługujących system rozliczania: 

• szkolenie w trakcie wdrożenia systemu; 

• szkolenie uzupełniające po okresie 1 roku; 

• zdalna pomoc techniczna w obsłudze przez okres trwania umowy; 

• darmowa aktualizacja oprogramowania do rozliczenia kosztów zużycia CO; 

 

7.  Wykonawca zobowiązany będzie do: 

• poinformowania mieszkańców danego budynku (poprzez wywieszenie ogłoszeń  

w klatkach schodowych) o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac, z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem, 

• prowadzenia prac w dni powszednie, w godzinach 1500-2000, 

• powiadomienia użytkowników nieobecnych w czasie prowadzenia prac o nowym 

terminie demontażu i montażu podzielników. 
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8. Wszystkie druki (protokoły montażu, ogłoszenia, powiadomienia itp.) należy 

sporządzić we własnym zakresie, uzgadniając ich formę i treść ze Spółdzielnią. 

 
 

 

 

Wymagane terminy wykonania zamówienia:  

1. Demontaż i montaż podzielników ciepła w terminie do 31.08.2021 r. 

2. Dostawa systemu 30.11.2021 r. 

3. Pomoc techniczno-prawna – 31.08.2031 (31.08.2021 r. + 10 lat ) 

 

 

 
 

I W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe 
warunki udziału w postępowaniu: 

 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.. 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna za spełnienie 

warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie należycie  wykonał  montaż co najmniej 10000 szt. 
podzielników ciepła w jednym roku, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca potwierdza spełnianie 
warunku poprzez złożenie oświadczenia. 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca potwierdza spełnianie 
warunku poprzez złożenie oświadczenia. 
 

II Wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi  
III Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie na podstawie 

złożonej oferty i załączników do niej w postaci wymaganych oświadczeń i 
dokumentów. 

IV Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu 
zostanie  wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. 

V Ofertę wykonawcy wykluczonego  uznaje się za odrzuconą. 
 

 

 

 

 

 

Oferta  musi zawierać: 

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wyłącznie według wzoru 

Zamawiającego), 

IV. Termin wykonania zamówienia 

 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia  

tych warunków 

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnia  warunków udziału w postępowaniu 
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b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

c) aktualne zaświadczenie z ZUS nie starsze niż 6 miesięcy 

d) aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – nie starsze niż 6 miesięcy. 

 

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych                        

do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy  

przekazują pisemnie, faksem lub e-mailem na adres biuro@smkluczbork.pl. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą  telefaksu 

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem  terminu        

i została niezwłocznie potwierdzona  pisemnie. 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na                 

2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku,  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania 

ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  o którym mowa wyżej. 

 

Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 

doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści na stronie internetowej 

Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania. 

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami jest Pan Tomasz Ogrodowiak                          

– w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia i  w sprawach proceduralnych (tel. 

077 418 25 80). 

 

 

 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

 

 

 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu 

składania ofert. 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

 

IX. Termin związania ofertą 
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Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Oferta oraz wszystkie 

wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, 

zgodnie z wymaganiami ustawowymi.  

W przypadku załączenia do oferty kopii dokumentów dotyczących Wykonawcy, 

każda jej strona musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez te podmioty.  

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu 

za zgodność z oryginałem).  

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę.  

Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 

Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Kilku 

Wykonawców może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Oferty składa 

się w jednym egzemplarzu.  

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie 

zawierające ofertę powinno być opatrzone adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres 

Zamawiającego oraz oznakowane następująco:  
 

„Wymiana elektronicznych podzielników ciepła z odczytem radiowym w ilości około 

10300 szt. w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku” 

-  nie otwierać przed 28.05.2020r. godz. 13:10  
 
 

 

 
 

 

• Oferty należy składać do dnia 28.05.2020r. do godz. 13:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej 

„PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku ul. Jana Pawła II 5  (sekretariat). Oferty złożone po 

terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.  

• Otwarcie złożonych w terminie ofert nastąpi w dniu 28.05.2020r. o godz. 13:10                         

w Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku ul. Jana Pawła II 5. 

• Otwarcie ofert jest jawne.  

 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności  zawartych w ofertach. 

 
 

 

 
 
 

Wykonawca powinien dokonać wyceny wszystkich elementów związanych z przedmiotem 

zamówienia opisanych w punkcie 3 niniejszej specyfikacji. 

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 

XI. Miejsce oraz  termin  składania i otwarcia  ofert 

XII. Opis sposobu obliczania ceny 
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Obliczając cenę oferty i jej poszczególne składowe należy uwzględnić wszystkie koszty  

niezbędne do wykonania całego przedmiotu zamówienia, związane z odbiorami robót,  

ubezpieczeń od roszczeń cywilno-prawnych, prac porządkowych, odszkodowań za szkody 

powstałe w wyniku prowadzenia robót, podatku VAT, w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i 

doprowadzenie do stanu pierwotnego, zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymania terenu realizacji robót w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnym oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów 

i śmieci, pilnowania mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewnienia im 

warunków bezpieczeństwa, uporządkowania terenu po zakończeniu robót, utrzymania 

bezpieczeństwa wszelkich działań na terenie, znajomości i stosowania w czasie prowadzenia 

robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa 

pracy (opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca),  

a także koszty wynikające z ryzyka związanego ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i 

uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania niniejszej 

umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego jako ryzyka Zamawiającego (w związku z tym 

Wykonawca ma obowiązek zawrzeć polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia 

do daty zakończenia robót) i inne. 

 

 

 

 
 

Kryteria oceny ofert:  

1) Cena brutto oferty – 97 % 

2) Żywotność baterii / podzielnika – 3 % 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 

Zasady oceny ofert: 

) Kryterium nr 1 będzie obliczane wg poniższego wzoru: 

 

 Liczba punktów: PC =    NAJNIŻSZA OFEROWANA CENA    x 100 x 97 %  

                                             CENA BADANEJ OFERTY            

) Kryterium nr 2 będzie obliczane w następujący sposób:  

 

Wymagany przez Zamawiającego min. okres żywotności baterii / podzielnika – 10 lat, 

maksymalny okres żywotności baterii / podzielnika, za który zostaną przyznane punkty 12 lat.  

Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres żywotności krótszy niż 10 lat, zostanie 

odrzucona jako niezgodna ze SIWZ.   

 

Wymagane przez Zamawiającego warunki gwarancji opisane zostały we wzorze              

umowy.  

Za zaoferowanie okresu żywotności baterii / podzielnika zostaną przyznane punkty w 

określonej poniżej wysokości:  

 

10 lata – 0 pkt.  

11 lata – 2 pkt 

12 lat – 3 pkt  

 

XIII. Opis  kryteriów, którymi zamawiający  będzie  się kierował  przy  wyborze  oferty, 

wraz z  podaniem  znaczenia tych kryteriów oraz  sposobu  oceny ofert 



 

 10 

 

 

 
 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę                 

i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy 

(firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny                

i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację.  

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia  w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

terminu złożenia ofert 

 
 

 

 

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej przed terminem podpisania 

umowy wyznaczonym przez Zamawiającego,  w wysokości  10 % ceny ofertowej brutto,               

w jednej z następujących form: 

3) pieniądzu, (tylko przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej przez 

Zamawiającego), 

4) poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

5) gwarancjach bankowych, 

6) gwarancjach ubezpieczeniowych 

7) poręczeniach  udzielanych  przez podmioty, o których  mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 

ustawy  z dnia  9 listopada  2000r. o utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju 

Przedsiębiorczości       

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, kwota 

zabezpieczenia musi być wniesiona przelewem na konto w banku:  

. ……………………………………………………………………………………….. 

 

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach 

określonych w pkt. 2-5 właściwy dokument tj. poręczenie lub gwarancja musi być przekazany 

do kasy Spółdzielni Mieszkaniowej ‘PRZYSZŁOŚĆ”  w Kluczborku przy ul. Jana Pawła II 5,   

najpóźniej do upływu wyżej określonego terminu wnoszenia zabezpieczenia.  

 

 

 

 

 

 

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do 

niniejszej specyfikacji. 
 

Załączniki:  
Oferta – zał. nr 1 

Wykaz wykonanych robót – zał. nr 2. 

Oświadczenie Wykonawcy – zał. nr 3 

Wzór umowy – zał. nr 4 

    

                                                                                               ...................................................... 

XIV. Informacje  o formalnościach, jakie  powinny  zostać  dopełnione  po wyborze  

oferty w celu zawarcia  umowy w  sprawie  zamówienia  publicznego 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 


