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PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1) 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż  wodomierzy wraz z osprzętem do zdal-

nego 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  
Mając na uwadze powszechnie przyjęte i standardowo wykorzystywane długości wodomierzy w 

przedsiębiorstwach wodociągowych w Polsce, tj.:  

 dla DN20 – L=130mm (lub DN15, L=110mm z zestawem redukcyjnym do L=130mm)  

 dla DN25 – L=260mm  

 dla DN40 – L=300mm  

 dla DN80 – L=300mm lub L=350mm  

 

prosimy o weryfikację i doprecyzowanie zapisów w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (załącznik nr. 4 - Lp. 1, 2, 3 i 4 w tabeli). Czy Zamawiający dopuszcza w/w długości 

dla poszczególnych średnic wodomierzy?  

Odpowiedź: 

Dopuszcza się dla DN20 – L=130mm (lub DN15, L=110mm z zestawem redukcyjnym do 

L=130mm)  

 

Pytanie 2  
Mając na uwadze wymaganie Zamawiającego odnośnie dostawy tylko jednego wodomierza 

ultradźwiękowego DN80 (załącznik nr. 4 - Lp.4 w tabeli), czy Zamawiający dopuści alternatywnie 

wodomierz przemysłowy jednostrumieniowy DN80, L=300mm (lub L=350mm), chrakteryzujący 

się dużą dynamiką i dokładnością pomiaru R=315, z odpornością na zewnętrzne zakłócenia?  

Odpowiedź: 

Korekta opisu przedmiotu zamówienia. Tylko  DN20 – L=130mm (lub DN15, L=110mm z 

zestawem redukcyjnym do L=130mm) są przedmiotem zamówienia 

 

Pytanie 3  
Mając na uwadze wymaganie odnośnie kompatybilności oferowanego systemu odczytowego z 

programem bilingowym Zamawiającego (załącznik nr.4, załącznik B) prosimy o podanie nazwy i 

producenta programu bilingowego posiadanym przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

Mikrobit  

 

Pytanie 4  

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wodomierzy z możliwością eksportu danych 

odczytowych do pliku XLSX (załącznik nr.4, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - 

Wymagania dla wodomierzy ppkt. „r”)?  



Odpowiedź: 

Tak 

 

Pytanie 5  
Czy w ramach wymagania odnośnie alarmu o próbie włamania do wodomierza (Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia – Wymagania dla wodomierzy ppkt. „s”) Zamawiający dopuszcza rejestra-

cję ingerencji w wodomierz, jako błąd/uszkodzenie elektroniki zapisywany w rejestrze wodomierza 

ewentualnie informację o próbie włamania do wodomierza poprzez fizyczne zerwanie naklejki za-

bezpieczającej obudowę wodomierza (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Wymagania dla 

wodomierzy ppkt. „s”)? 

Odpowiedź: 

Pozostają obowiązujące zapisy SIWZ 

 

Pytanie 6  

(dotyczy tabeli nr1, lp. 2, w załączniku nr 4 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA)  

Czy zamawiający dopuszcza zmianę długości wodomierza w pozycji lp.2. „Wodomierze ultradź-

więkowe Dn 25 mm, L=130 mm przystosowane do odczytu radiowego – dostawa” na wodomierz 

ultradźwiękowy Dn25 mm, L=260 mm x G5/4’’ (R1’’) , Q3=6,3 m³/h.  

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź pytanie 2 

 

 

Pytanie 7  

(dotyczy tabeli nr1, lp. 3, w załączniku nr 4 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA)  

Czy zamawiający dopuszcza zmianę długości wodomierza w pozycji lp.3. „Wodomierze ultradź-

więkowe Dn 40 mm, L=130 mm przystosowane do odczytu radiowego dostawa ” na wodomierze 

ultradźwiękowe Dn40 mm, L=300 mm x G2’’ (R11/2’’), Q3=10 m³/h.  

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź pytanie 2 

 

Pytanie 8  

(dotyczy tabeli nr1, lp. 4, w załączniku nr 4 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA)  

Czy zamawiający dopuszcza zmianę długości wodomierza w pozycji lp.4. „Wodomierze ultradź-

więkowe Dn 80 mm, L=130 mm przystosowane do odczytu radiowego -dostawa” na wodomierze 

ultradźwiękowe Dn80 mm, L=300 mm, Q3=63 m³/h.  

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź pytanie 2 

 

Pytanie 9  

(dotyczy punkt m. w załączniku nr 4 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA)  
Jakich informacji z wbudowanych rejestrów wymaga Zamawiający? Czy zamawiający wymaga 

minimalne ilości zapisywanych rejestrów (dobowych, miesięcznych, rocznych)?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane wodomierze ultradźwiękowe posiadały wbudo-

wane rejestry pamięci:  



minimum 365 rejestrów dobowych (data, objętość, licznik godzin pracy, kod inforacyjny, przepływ 

maksymalny, przepływ minimalny, temperatura minimalna pracy wodomierza, temperatura mak-

symalna pracy wodomierza),  

minimum 30 rejestrów miesięcznych (data, objętość, licznik godzin pracy, kod info, wielkość prze-

pływu 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 wodomie-

rza, przepływ wsteczny). 

 

Pytanie 10  

(do zał. nr 4 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA)  
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane wodomierze ultradźwiękowe mierzyły temperaturę oto-

czenia pracy oraz wysyłały informację o minimalnej temperaturze zarejestrowanej w ostatnim mie-

siącu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga aby wodomierze ultradzwiękowe mierzyły temteraturę otoczenia pracy. 

 

Pytanie 11  

(do zał. nr 4 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA, punkt s.)  
Czy Zamawiający wymaga, aby w komunikacie radiowym były transmitowane alarmy historyczne 

wraz z przybliżonym czasem ich trwania w ostatnich 30 dniach?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby wodomierz w komunikacie radiowym transmitował alarm historyczny z 

przybliżonym czasem trwania alarmu w ostatnich 30 dniach.  

 

Pytanie 12  

(do zał. nr 4 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA)  
Czy Zamawiający wymaga aby dla każdego wodomierza ultradźwiękowego był dostarczony indy-

widualny klucz szyfrujący 128 bit aby chronić wodomierze przed próbami włamania hakerów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby każdy wodomierz miał indywidualny klucz szyfrujący 128 bit 

 

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 20.12.2019r. (godziny pozostają bez zmian) Powyższą 

zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (dział X SIWZ).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


