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BodzenĘn,30.07.2019

otľzymują uczestnĺcy postępowanĺa o udzielenie zamówienia publicznego
Doýczy zapytania ofertowego no realizacje zadania pn.: ,,Cyfryzacja odczytu stanu líczników
w Gminíe Bodzentyn poprzez zakup Í montażwodomierzy wyposażonych w moduły raďíowe"

Zamawiającyudzielaodpowiedzinazadanepytania:
Pytanie nľ l

Czy Zamawiający dopuszcza system jednokierunkowy pľacujący na odległośćl00 m
kompatybilny z funkcjonującymi wodomieľzami na teľenie Gminy Bodzentyn firmy PHU
Metering?

odpowiedź:
Zamawiającydopuszczarozwiązaniewskazanepowyżej
Pytanie nľ 2
Czy w części1 opisu Przedmiotu Zamőwienia moŻna prosić o doprecyzowanie nazw i typów
posiadanych przez Zamawiającego wodomierzy, na których maja być montowane nakładki
ľadiowe celem weľyfikacjiczy moŻliwe będzie zamontowanie nakładki radiowej bezpośrednio
na wodomierzu u klienta wodomierza?

Odpowiedź:
Wodomierze będące w posiadanil Zamawiającego, na których będą montowane nakładki
radiowe to wodomieľze jednostrumieniowe suchobieżne Wasseľ_Geľate typ ETW-MFS-ECO
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Pytanie nľ 3

Czy

Zamawiający dopuszcza, celem ujednolicenia wprowadzonych do obiegu nakładek

ľadiowych zaoferowanie, zamiast wodomierza jednostrumieniowego suchobieżnego

fi

1''

wodomierza objętościowego lub ultradźwiękowego o paľametrach technicznych lepszych niż
w otľzymany m zapytaniu?

Odpowiedź:
Zamawiaj ący dopuszc za

Ętanĺe nr

Czy

ro

związani e wskaz ane powyżej

4

Zamawiający dopuszcza

,

zarĺliast wodomierza objętościowego fi

3''

wodomierz

ultradźwiękowy o paľametrach technicznych lepszych niz w otrzymanym zapytaniu? Pragnę
nadmienić, że wodomieľz objętościowyfi 3'' nie jest już produkowany ptzez żadnego znanego
nam pľoducenta wodomieľzy.

odpowiedź:
Zamawiaj ący dopuszc za

ro

zw iązani e wskazane powyżej .

Pytanĺe nr 5

Pľosimy o doprecyzowanie kiedy mają być, wykonane badania wody

_

przed,

czy

po

przystąpieniu do czynności polegających na wymianie wodomieľzy.

odpowĺedź
Badania wody mają być, wykonane po zakończeniu czynności polegających na wymianie
wodomierzy.
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Pytanie nľ 6

Czy w wyjątkowych, pojedynczych przypađkachZanawiający dopuścimontaŻ nakładki
ľadiowej zapomocą dodatkowych elementőw złączĺych,jeślinie będzie innego możliwego
sposobu montaŻu na wodomierzu?

Odpowiedź:
Zamawiaj ący dopuszc za rozwiązanie wskazane powyżej
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