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Zainteresowani Wykonawcy

dot. dostawa fabrycznie nowych wodomierzy ultradźwiękowych z wbudowanym modułem radiowym oraz

systemu zdalnego ich odczytu.

przetarg nieograniczony - SIWZ 360/4504/2077 z dnia 31.10.2017 r.

Przedstawiamy poniżej odpowiedzi na pytania zadane w przetargu jw.

Pytanie nr i:

Pytanie do zapisów SIWZ pkt II ppkt 3.

„UWAGA:

Jeśli posiadane urządzenia i system użytkowane obecnie przez Zamawiającego a wskazane

w pkt 9 załącznika „1 B — SYSTEM” będą mogły być wykorzystane przy realizacji niniejszego

zamówienia, to w odpowiednich pozycjach formularza cenowego Oferent może nie uwzględniać

ich kosztu lub wpisać „O zł” ze stosowną adnotacją.”

Czy Dostawca zobowiązany jest w niniejszym postępowaniu ponownie wycenić koszty rozbudowy systemu

do większego progu licencyjnego, w przypadku, gdy zaoferowane wodomierze są kompatybilne z

oprogramowaniem do odczytu eksploatowanym przez Zamawiającego, a koszty rozbudowy systemu w

związku z przekroczeniem obecnie eksploatowanego progu licencyjnego są już określone w umowie

obowiązującej Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada oprogramowanie i licencję na odczyt do 1 500 wodomierzy. Dla takiej liczby

wodomierzy będzie ponosił koszty użytkowania systemu oraz wsparcia technicznego i eksploatacyjnego do

września 2079 r. (zgodnie z obowiązującą umową). Aktualnie do systemu włączonych jest ok. 1 050

wodomierzy.

W przypadku zaoferowania wodomierzy kompatybilnych z oprogramowaniem do odczytu wodomierzy

eksploatowanym przez Zamawiającego, ewentualny koszt rozbudowy systemu dla wodomierzy objętych

niniejszym zamówieniem uwzględnić należy w wierszach 8÷10 Formularza cenowego.

Pytanie nr 2:

Pytanie do zapisów Załącznika JA, pkt 4

wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej DN 25mm; Q3=6,3, długość zabudowy 260 mm, posiadający

gwint króćców wodomierza G 5/4”; klasa metrologiczna wg MlD minimum R160 w każdej pozycji

montażu.”

Czy Zamawiający zaakceptuje wodomierz o średnicy DN25mm i Q3=6,3 z oznaczeniem na etykiecie

zakresu dynamiki R=100, w przypadku, gdy oferowany wodomierz posiada w Certyfikacie badania typu WE

(Certyfikat zgodności z MlD) jednoczesne zatwierdzenie zakresu dynamiki R=1 00 i R=250?
Przepływ minimalny oferowanego wodomierza jest wyższy niż w przypadku R160.

Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę wodomierza R100 o następujących parametrach:

Wodomierz DN 25 o przepływie minimalnym Q1=63 l/h i progu rozruchu 5,1 l/h.
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Oznaczenie na wodomierzu zakresu dynamiki R=100 umożliwia łatwiejsze wykonanie legalizacji wtórnej

wodomierzy.

Odpowiedź:

Zgodnie z lit. b. Załącznika JA Zamawiający akceptuje wodomierze jak w pytaniu, jeżeli z dokumentów

dołączonych do oferty, wystawionych przez niezależne jednostki certyfikujące będzie wynikało, że spełniają

one warunki określone w SIWZ.

Pytanie nr 3:

Pytanie do zapisów Załącznika JA, pkt q.

Wodomierz powinien posiadać zintegrowany nadajnik radiowy o parametrach:

- komunikacja radiowa jednokierunkowa,

- pasma częstotliwości nośnej 868-870 MHz,

- możliwość szyfrowania transmisji,

- możliwość eksportu danych odczytowych do plików CSV i TXT.”

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby transmisja danych z wodomierza była zaszyfrowana?

Wymóg szyfrowania transmisji radiowej indywidualnymi kluczami szyfrującymi umożliwi Zamawiającemu

zakup wodomierzy spełniających wymagania określone we wchodzącym w życie w maju 2018 r.

Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i zapewni maksymalny możliwy sposób

zabezpieczenia odczytów z wodomierzy przed dostępem osób do tego nieuprawnionych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby transmisja danych z wodomierza była zaszyfrowana.

Pytanie nr 4:

Pytanie do zapisów Załącznika 2 — UMOWA NR (WZÓR), paragraf 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z zapisów umowy paragrafu 10, który dotyczy przekazania

praw autorskich do oprogramowania?

Zgodnie z zapisami zał. lB do SIWZ przedmiotem postępowania jest zakup licencji użytkownika

oprogramowania systemu do odczytu wodomierzy.

Na podstawie licencji użytkownik ma prawo do korzystania z oprogramowania, a właścicielem praw

autorskich pozostaje Dostawca.

Odpowiedź:

W 10 wzoru umowy wykreśla się dotychczasową treść i wpisuje:

J. Dostawca oświadcza, że jest upoważniony do sprzedaży oprogramowania systemu do odczytu

wodomierzy i przekaże Zamawiającemu licencje zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta.

2. Dostawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z praw do licencji oprogramowania systemu

do odczytu wodomierzy nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich,

w szczególności praw autorskich i nie będą z tego tytułu podnoszone jakiekolwiek roszczenia wobec

Zamawiającego, ani w stosunku do działających na jego rzecz i w jego imieniu osób trzecich”.
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