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PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (2) 

 

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 

Czy bylibyście Państwo zainteresowani zdalnym odczytem w systemie LORAWAN, który 

gwarantuje znacznie wyższe zasięgi i stabilność pomiaru niż system WMBUS dodatkowo ze 

względu na zasięg nie ma konieczności czytania go poprzez system objazdowy ? 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania systemu LORAWAN. 

 

Pytanie 2 

Czy bylibyście Państwo zainteresowani zakupem urządzeń wyposażonych w więcej niż jeden 

system odczytu danych ( nie tylko WMBUS)? 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie protokołu komunikacji jakim jest LoRaWAN, który 

wykorzystuje koncentratory w postaci stacji bazowych (koncentrator/gate way) zbierające 

podwójnie zaszyfrowane dane z urządzeń końcowych i za pośrednictwem sieci komórkowej 

przekazuje je na platformę Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania systemu LORAWAN. 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuszcza i przewiduje zastosowanie modułów radiowych obsługujących dwa 

niezależne protokoły LoRaWAN i MBUS?  

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wodomierzy z wbudowanym modułem nadawczym, 

dzięki czemu uniknie podwójnych kosztów robocizny po stronie instalacji? 

Odpowiedź: 

Tak. Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wodomierze muszą posiadać wbu-

dowany moduł radiowy. 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający może udostępnić dane GIS pokazujące precyzyjną lokalizację wodomierzy w 



celu przeprowadzenia planowania radiowego dla systemu stacjonarnego? 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie posiada danych GIS. 

Pytanie 7 

W SIWZ: „W ramach obu zadań należy uwzględnić: - wymianę (montaż) wodomierzy z na-

kładkami (modułami) radiowymi u odbiorców wody” Czy Zamawiający może doprecyzować co 

jest zakresem zamówienia, gdyż:  SIWZ sugeruje, że chodzi o wodomierze przystosowane do mon-

tażu nakładki, natomiast  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wskazuje, że 

chodzi o wodomierz z wbudowanym modułem radiowym. 

Odpowiedź: 

Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wodomierze muszą posiadać wbudowa-

ny moduł radiowy. 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający może doprecyzować okres w „XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMA-

WIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG 

TYCH KRYTERIÓWI SPOSOBU OCENY OFERT” co rozumiem przez „Okres gwarancji na ży-

wotność baterii w wodomierzu” skoro mają być zastosowane nakładki z modułem radiowym? 

Odpowiedź: 

Okres gwarancji na żywotność baterii zasilającej wodomierz i wbudowany moduł radiowy. 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający może precyzyjnie wskazać częstotliwość dokonywanych odczytów przy oczeki-

wanym okresie żywotności baterii? 

Odpowiedź: 

Wodomierz musi wysyłać sygnał radiowy w odstępach czasowych nie dłuższych niż 20 sekund. 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający dopuszcza jedynie zastosowanie głowica optycznej Bluetooth do odczytu reje-

strów wodomierzy? 

Odpowiedź: 

Tak 

Pytanie 11 

Czy zamawiający może doprecyzować jakiej możliwość szyfrowania transmisji oczekuje? 

Odpowiedź: 

Zabezpieczenie szyfrowania kluczami szyfrującymi w standardzie AES 128, indywidualnymi dla 

każdego wodomierza. 

Pytanie 12 

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania oferty do 30.01.2019. 

Odpowiedź: 

Termin składania ofert został przedłużony do 23.12.2019r. Jednocześnie Zamawiający wydłuża 

termin realizacji zamówienia w odniesieniu do zadania 2 do dnia 01.07.2020r. 

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 23.12.2019r. (godziny pozostają bez zmian) Powyższą 

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

 

 


