Jastków, dnia 06-09-2019
UG.271.50.2019.CT.2
PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1)
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wodomierzy wraz z osprzętem do
zdalnego odczytu liczników na potrzeby Gminy Jastków
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące
treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.
Pytanie 1


punkt m. „ wodomierze musza posiadać wbudowane rejestry pamięci
konfigurowalne :”

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane wodomierze ultradźwiękowe posiadały
wbudowane rejestry pamięci o minimalnych parametrach:
minimum 365 rejestrów dobowych (data, objętość, licznik godzin pracy, kod informacyjny z
czasem trwania , przepływ maksymalny, przepływ minimalny, temperatura minimalna pracy
wodomierza, temperatura maksymalna pracy wodomierza),
minimum 30 rejestrów miesięcznych (data, objętość, licznik godzin pracy, kod info, wielkość
przepływu wstecznego, przepływ maksymalny, data wystąpienia przepływu maksymalnego,
przepływ minimalny, data wystąpienia przepływu minimalnego, temperatura minimalna pracy
wodomierza, temperatura maksymalna pracy wodomierza),
minimum 30 ostatnich alarmów (przeciek, awaria instalacji, próba ingerencji, osuszenie
wodomierza, przepływ wsteczny).
Odpowiedź:
TAK
Pytanie 2
punkt r. Wodomierz powinien posiadać zintegrowany nadajnik radiowy o
parametrach:
- możliwość szyfrowania transmisji
Czy Zamawiający wymaga aby dla każdego wodomierza ultradźwiękowego był dostarczony
indywidualny klucz szyfrujący 128 bit?


Odpowiedź:
TAK

Pytanie 3
Czy Zamawiający wymaga, aby w komunikacie radiowym były transmitowane alarmy
historyczne wraz z przybliżonym czasem ich trwania w ostatnich 30 dniach?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie 4
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane wodomierze ultradźwiękowe mierzyły
temperaturę otoczenia pracy oraz wysyłały informację o minimalnej temperaturze
zarejestrowanej w ostatnim miesiącu, co jest ważne przy kwestiach związanych z
rozmarznięciami urządzeń lub przegrzewaniem wody w instalacji?
Odpowiedź:
NIE
Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wodomierzy DN20 o przepływie Q3=4,0m3/h i
progu rozruchu 4,3 l/h (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – L.p. 1 w tabeli)?
Odpowiedź:
NIE
Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wodomierzy z możliwością eksportu danych
odczytowych do pliku XLSX (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - ppkt. „r”)?
Odpowiedź:
NIE
Pytanie 7
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wodomierzy bez alarmu o próbie włamania do
wodomierza i zastąpieniu go fizycznym zerwaniem naklejki zabezpieczającej obudowę, która
mówi o ingerencji w wodomierz (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - ppkt. „s”)?
Odpowiedź:
NIE
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis działu XI.
SIWZ termin składania i otwarcia ofert na dzień 12.09.2019r. (godziny pozostają bez
zmian) Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (dział X
SIWZ).

