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Zainteresowani Wykonawcy

dat. dostawa fabrycznie nowych wodomierzy ultradźwiękowych z wbudowanym modułem radiowym oraz
systemu zdalnego ich odczytu.
przetarg nieograniczony - SIWZ 360/4504/2017 z dnia 31.10.2017 r.

Przedstawiamy poniżej odpowiedzi na kolejne pytania zadane w przetargu jw.

Pytanie nr 5:
dot. poz.1 tabeli ORZ (załącznik nr JA-wodomierze)
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wodomierza DN 15 L=110 z zastosowaniem przedłużek w celu
uzyskania wymaganej długości zabudowy 130 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wodomierza DNJ5 L=1 10 mm.
Pytanie nr 6:
dot. ORZ (załącznik nr 1A-wodomierze)
Czy Zamawiający dopuszcza żywotność baterii wodomierza na 10 lat (dwa okresy legalizacyjne
wodomierzy)? Oznaczenie na wodomierzu zakresu dynamiki R=100 umożliwia łatwiejsze wykonanie
legalizacji wtórnej wodomierzy.
Odpowiedź:
Wymagane jest zasilanie bateryjne wodomierza baterią o żywotności minimum 11 lat deklarowane przez
producenta.

Pytanie nr 7:
dat. zapisów wzoru umowy
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu zawartego w 7 wzoru umowy na następujący:
- w wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanego zamówienia cząstkowego za każdy rozpoczęty dzień

opóźnienia,
- w wysokości 0,1 % wartości systemu zdalnego odczytu wodomierzy za każdy rozpoczęty dzień

opóźnienia w usuwaniu wad / usterek systemu w okresie gwarancji,
Odpowiedź:
Wysokość kar umownych określona we wzorze umowy pozostaje niezmieniona.

Pytanie nr 8:
dot. ORZ (załącznik nr lB-system) pkt. 5
Rrosimy o doprecyzowanie i podanie rodzaju, typu czujników ciśnienia oraz sposobu przesyłania danych.
Odpowiedź:
Z załącznika „1 B System” wykreśla się wymaganie dotyczące obsługi odczytów z czujników ciśnienia
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