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Ogłoszenie nr 540273227-N-2019 z dnia 13-12-2019 r.

Jastków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 629464-N-2019 

Data: 28/11/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Jastków, Krajowy numer identyfikacyjny 53523800000000, ul. Panieńszczyzna ul.

Chmielowa  3, 21-002  Jastków, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 020 143, e-mail

przetargi@jastkow.pl, faks 815 020 144. 

Adres strony internetowej (url): www.jastkow.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ultradźwiękowych wodomierzy do

odczytu radiowego wraz z zainstalowaniem, skonfigurowaniem, wdrożeniem i szkoleniem

pracowników wskazanych przez Zamawiającego z systemu zdalnego ich odczytu. Wymiana

wodomierzy obejmuje dostawę wodomierzy ultradźwiękowych z wmontowanymi modułami

radiowo - nadawczymi wraz z niezbędnymi elementami: Zadanie 1 w ramach projektu pt.

"Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jastków, kompleksowe działania dotyczące

przebudowy ujęć wody w m. Jastków i Ożarów" • wodomierz statyczny do wody zimnej DN
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20mm – 1000 szt. DN 25mm - 2szt. DN 40mm - 5szt. DN 80mm - 1szt. Zadanie 2 w ramach

projektu pt "Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Snopków, Gmina Jastków" • wodomierz

statyczny do wody zimnej DN 20mm – 300 szt. W ramach obu zadań należy uwzględnić: -

wymianę (montaż) wodomierzy z nakładkami (modułami) radiowymi u odbiorców wody, -

naprawę uszkodzeń instalacji wodociągowej w obrębie wodomierza we współpracy z

zamawiającym, - bieżące raportowanie procesu wymiany wodomierzy, - uruchomienie systemu i

przeprowadzenie próbnego zdalnego odczytu wodomierzy. Szczegółowy zakres przedmiotu

zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Zamawiający w ramach niniejszego postępowania przestrzega zasady uczciwej konkurencji i

równego traktowania wykonawców – w związku z powyższym, jeżeli w jakimkolwiek miejscu

dokumentacji przetargowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe, producenci bądź

dostawcy materiałów, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod

warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami oraz

z materiałów posiadających wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne (ITB,PZH). W

ramach zamówienia należy uwzględnić także: • koszty programów i udzielonych licencji na

korzystanie z systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz uwzględniające dostęp do najnowszej

wersji systemu w chwili ukazania się aktualizacji • opłatę z tytułu wsparcia dla systemu zdalnego

odczytu wodomierzy • szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego z obsługi

systemu zdalnego odczytu wodomierzy 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ultradźwiękowych

wodomierzy do odczytu radiowego wraz z zainstalowaniem, skonfigurowaniem, wdrożeniem i

szkoleniem pracowników wskazanych przez Zamawiającego z systemu zdalnego ich odczytu.

Wymiana wodomierzy obejmuje dostawę wodomierzy ultradźwiękowych z wmontowanymi

modułami radiowo - nadawczymi wraz z niezbędnymi elementami: Zadanie 1 w ramach projektu

pt. "Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jastków, kompleksowe działania

dotyczące przebudowy ujęć wody w m. Jastków i Ożarów" • wodomierz statyczny do wody

zimnej DN 20mm – 1000 szt. DN20 – L=130mm (lub DN15, L=110mm z zestawem

redukcyjnym do L=130mm) Zadanie 2 w ramach projektu pt "Oczyszczalnia ścieków w

miejscowości Snopków, Gmina Jastków" • wodomierz statyczny do wody zimnej DN 20mm –

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

W ramach obu zadań należy uwzględnić: - wymianę (montaż) wodomierzy z nakładkami
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(modułami) radiowymi u odbiorców wody, - naprawę uszkodzeń instalacji wodociągowej w

obrębie wodomierza we współpracy z zamawiającym, - bieżące raportowanie procesu wymiany

wodomierzy, - uruchomienie systemu i przeprowadzenie próbnego zdalnego odczytu

wodomierzy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych

warunków zamówienia wraz z załącznikami. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania

przestrzega zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – w związku z

powyższym, jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji przetargowej zostały wskazane nazwy,

znaki towarowe, producenci bądź dostawcy materiałów, Zamawiający dopuszcza stosowanie

materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie

z obowiązującymi normami oraz z materiałów posiadających wymagane atesty, certyfikaty i

aprobaty techniczne (ITB,PZH). W ramach zamówienia należy uwzględnić także: • koszty

programów i udzielonych licencji na korzystanie z systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz

uwzględniające dostęp do najnowszej wersji systemu w chwili ukazania się aktualizacji • opłatę z

tytułu wsparcia dla systemu zdalnego odczytu wodomierzy • szkolenie pracowników

wskazanych przez Zamawiającego z obsługi systemu zdalnego odczytu wodomierzy 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 8 

W ogłoszeniu jest: zakończenia: 2020-04-20 

W ogłoszeniu powinno być: zakończenia: zadanie 1 - 2020-04-20, zadanie 2 - 2020-07-01 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-12-13, godzina: 09:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-12-23, godzina: 09:00 


