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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o., 18-400 Łomża, 
ul. Kopernika 9a, tel.: 86 216-54-31, e-mail: teir@mpec.lom.pl. 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia swoich ofert w 
rozumieniu art. 66 § 1 Kc na niżej określonych zasadach. Niniejsze postępowanie toczyć 
się będzie w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Do niniejszego postępowania nie 
mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. t.j. z 2019, poz. 2019). 

3. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednokrotnej kontroli metrologicznej elementów 
składowych ciepłomierzy (121 szt. przeliczników wskazujących, 124 szt. przetworników 
przepływu, 124 szt. par czujników temperatury), nadanie im cech legalizacyjnych oraz 
wymiana 121 szt. baterii zasilających, 66 szt. baterii podtrzymujących w integratorach 
typu Multical 66. 

4. Warunki realizacji zamówienia: 

4.1. Wszystkie przetworniki przepływu Wykonawca podda czyszczeniu chemicznemu 
lub ultradźwiękowemu. 

4.2. W przypadku, gdy kontrola metrologiczna przelicznika wskazującego, 
przetwornika przepływu lub par czujników temperatury przyniesie efekt 
negatywny (zmierzona wartość błędu przekroczy wartość dopuszczalną), 
wówczas Zamawiający ponosi opłatę tylko za wykonaną usługę, bez opłaty 
urzędowej. 

4.3. Wszystkie elementy ciepłomierzy, które przejdą pozytywnie kontrolę 
metrologiczną, winny być zwrócone do Zamawiającego z protokołem 
sprawdzenia. 

4.4. W przypadku pozytywnej kontroli metrologicznej nałożenie cech legalizacyjnych 
odpowiednio na częściach składowych układu pomiarowo-rozliczeniowego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

4.5. Przeliczniki lub przetworniki przepływu, które nie przejdą pozytywnie kontroli 
metrologicznej, pozostaną u wykonawcy do momentu wydania opinii i wyceny kosztów 
dokonania ewentualnej naprawy lub regulacji, Jeśli naprawa – według Zamawiającego 
– będzie nieopłacalna lub niemożliwa, winny być zwrócone do Zamawiającego z 
protokołem sprawdzenia. 

4.6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ewentualnej korekty krzywej błędu 
(regulacji) do wartości dopuszczalnych, za pomocą specjalistycznego 
oprogramowania autoryzowanego przez producenta kalibrowanego 
ciepłomierza.  

4.7. Wymiana baterii dotyczy wyłącznie przeliczników, które po kontroli metrologicznej 
kwalifikują się do nadania cechy legalizacyjnej. Wymagane są baterie oryginalne (takie 
jak montowane przez producenta licznika ciepła). Koszt jednostkowy wymiany baterii 
zawarty będzie w cenie prowadzonego postępowania. Wymienione baterie objęte będą 
36 miesięczną gwarancją. 

4.8. Koszt wysyłki (w pięciu partiach) do legalizacji i z legalizacji, Wykonawca 
powinien skalkulować i uwzględnić w składanej ofercie. 
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4.9. Oferent poda w ofercie cenę jednostkową regulacji ultradźwiękowego 
przetwornika przepływu. Koszty regulacji i naprawy licznika nie wchodzą w skład 
oferty cenowej i będą podlegały oddzielnemu fakturowaniu. 

4.10. Wymagany przez zamawiającego termin wykonania usługi legalizacyjnej wynosi 
maksymalnie 7 dni roboczych, licząc od momentu dostarczenia danej partii urządzeń 
do wykonawcy. 

4.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości baterii 
podlegających wymianie. 

5. Przygotowanie oferty powinno być następujące: 

5.1. W ofercie należy podać zsumowaną cenę legalizacji poszczególnych elementów 
ciepłomierzy według załączników nr 1 i 1A. 

5.2. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego 
teir@mpec.lom.pl lub faksem na nr (86) 216-54-36 oraz obowiązkowo listownie na 
adres Zamawiającego. 

6. Termin i miejsce składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia 21.04.2021 r. do godz. 1100 w sposób określony w pkt. 4. 

7. Tryb udzielania wyjaśnień: 

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami 
są: 

- mgr inż. Adam Florczyk – tel. 504-769-957 – Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju,  
- inż. Adam Tadeusz Niewiarowski – tel. 504-769-894 – Inspektor ds. ciepłownictwa, 

inżynier budowy. 

8. Wybór oferty. 

8.1. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena netto w złotych. 
8.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty lub unieważnienia 

postępowania bez podawania przyczyn. 
8.3. Dostawca, którego oferta zostanie wybrana otrzyma od Zamawiającego zamówienie na 

realizację dostawy przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w złożonej 
ofercie oraz SIWZ.  

8.4. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów. 
 

W załączeniu: 
1. Formularz ofertowy  – Załącznik nr 1 
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