
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ 

 
 
 Zamawiający, tj. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą 
przy ul. Młyńskiej 37 w Świebodzinie, niniejszym udziela odpowiedzi na pytania: 
 

1. Czy Zamawiający dopuszcza aby dostarczone wodomierze spełniały wymogi stawiane przez 

istniejący system odczytowy „READY Manager" firmy Kamstrup i były w pełni kompatybilne z tym 

systemem?  

Ad. 1 Urządzenia muszą być w pełni kompatybilne z systemem odczytowym „Temetra” 

2. Czy Zamawiający dopuszcza aby dostarczone wodomierze były zintegrowane z modułem radiowym 

co eliminuje konieczność prac konfiguracyjnych opisanych w „Zadanie nr 2". Wodomierze 

współpracują z systemem zdalnego odczytu „READY Manager" eksploatowanym przez 

Zamawiającego?  

Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza aby dostarczone wodomierze były zintegrowane z modułem 

radiowym. 

3. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia (wodomierze) w pełni kompatybilne z systemem 

odczytowym „READY Manager" eksploatowanym przez Zamawiającego. Odczyt dokonywany za 

pomocą przenośnego terminala z zewnętrznym układem odbiorczym komunikującym się 

jednokierunkowo z modułami radiowymi zamontowanymi bezpośrednio w wodomierzach 

pracującymi w darmowym paśmie o częstotliwości 868 MHz?  

Ad. 3 Urządzenia muszą być w pełni kompatybilne z systemem odczytowym „Temetra”. 

4. Czy Zamawiający zaakceptuje bark konieczności dostawy 680 szt. modułów radiowych co wynika 

z wewnętrznej integracji modułu radiowego z wodomierzem?  

Ad. 4 Zamawiający wymaga dostawę niezintegrowanych wodomierzy i modułów radiowych. 

5. Czy Zamawiający dopuści wodomierze o ultradźwiękowej technologii pomiaru przepływu wody bez 

części mechanicznych ? Zamawiający posiada takie wodomierze w ilości ponad 1100 szt. od roku 2016 

i nie zgłaszane byty , żadne uwagi ani zastrzeżenia co do jakości pracy tych wodomierzy. Wodomierze 

w tej technologii nie podlegają regeneracji przy zachowaniu fabrycznej trwałości 16 lat. 

Ad. 5 Zamawiający nie dopuszcza wodomierzy o ultradźwiękowej technologii pomiaru przepływu 

wody. Jednocześnie Zamawiający stwierdza, że wielokrotnie zgłaszane były przedstawicielowi 

przywołanej przez pytającego firmy ustnie lub telefonicznie uwagi i zastrzeżenia co do jakości pracy 

dostarczonych przez nich wodomierzy.  

6. Czy Zamawiający dopuści wodomierze z elektronicznym, kwarcowym i niegasnącym wyświetlaczem 

będącym liczydłem o 8 cyfrach, bez klapki ? Zamawiający posiada takie wodomierze w ilości ponad 

1100 szt.  

Ad. 6 Zamawiający nie dopuszcza wodomierzy z elektronicznym wyświetlaczem. 

7. Czy Zamawiający dopuści wodomierze bez obrotowego liczydła? Zamawiający stosuje takie 

wodomierze od 2016 roku.  

Ad. 7 Zamawiający nie dopuszcza wodomierzy bez obrotowego liczydła. 



8. Czy Zamawiający dopuści wodomierze z korpusem wykonanym z polisiarczku fenylenu PPS 

wzmocnionego włóknem szklanym dzięki czemu wodomierze nie zawierają ołowiu ani innych metali 

ciężkich? Zamawiający posiada takie wodomierze w ilości ponad 1100 szt. Materiał korpusu jest 

dopuszczony do kontaktu z wodą pitną i posiada atest PZH.  

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza wszystkie wodomierze, które są dopuszczone do kontaktu z wodą 

pitną i posiadają atest PZH oprócz wodomierzy wykonanych z tworzyw sztucznych. 

9. Czy Zamawiający dopuści wodomierz DN 80 o parametrach: Q3 = 63 m3/h, kołnierzowy, długość 300 

mm, Rk160 ? Próg rozpoczęcia pomiaru dla tego wodomierza to 50 litrów/h.  

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza taki wodomierz pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów 

wynikających z OPZ. 

10. Czy Zamawiający dopuści wodomierze gdzie gwarancja producenta na wodomierz oraz 

wbudowany moduł radiowy wynosi 24 miesiące?. 

Ad. 10 Zamawiający nie dopuszcza aby dostarczone wodomierze były z wbudowanym modułem 

radiowym. 

11. Czy Zamawiający dopuści wodomierze z funkcją wykrywania braku wody w wodomierzu o czym 

Zamawiający będzie informowany w komunikacie radiowym?. 

 Ad. 11 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie wodomierze. 

12. W odniesieniu do opisu w SIWZ na str. 9 dotyczący „Dostawa modułów radiowych" punkt 2. Czy 

zamawiający dopuści specyfikację:  

A. - Aktualna objętość wraz z datą i godziną odczytu,  

B.  - Objętość na koniec minionego miesiąca, 

C.  - Alarmy (w tym nielegalny demontaż wodomierza wykrywany w momencie barku wody 

w wodomierzu, alarm „suchy" ),  

D. - Min. 36 miesięczny rejestr objętości na koniec miesiąca,  

E.  - Min. 460 dni rejestru liczby dni z wyciekiem,  

F.  - Min. 36 miesięczny rejestr detekcji wstecznego przepływu + skumulowana objętość,  

G.  - Możliwość programowania treści przekazu radiowego gdzie do wyboru są: maksymalny 

przepływ w m3/h w minionym miesiącu, minimalny przepływ w m3/h w minionym miesiącu, 

minimalny przepływ w m3/h w minionym dniu, temperatura wody, temperatura otoczenia,  

H.  - Co najmniej 36 miesięczny rejestr alarmów przekroczenia progu szczytowej wartości 

przepływu,  

I.  - Co najmniej 36 miesięczny rejestr przewymiarowania i co najmniej 36 miesięczny rejestr 

niedowymiarowania wodomierza, ustalane na podstawie zarejestrowanych dobowych 

przepływów maksymalnego i minimalnego,  

J. - Krytyczne alarmy (wyciek, gwałtowny wyciek, przepływ wsteczny, wodomierz suchy, 

ingerencja w elektronikę wodomierza),  

K. Rejestry odczytywane są przez głowicę optyczną, którą posiada Zamawiający.  

Ad. 12 Parametry w punkcie 2 SIWZ na stronie 9 dotyczące dostawy modułów radiowych określone 

zostały jako minimalne. Dostawca może dostarczyć moduły o większej/lepszej funkcjonalności niż 

opisane w OPZ. 

13. Czy Zamawiający dopuści wodomierze z wbudowanym modułem radiowym o 16 letniej trwałości 

baterii litowej co stanowi 3 okresy legalizacyjne?. 



Ad. 13 Zamawiający nie dopuszcza aby dostarczone wodomierze były z wbudowanym modułem 

radiowym. 

 

14. Czy Zamawiający dopuszcza aby wodomierze będące w stanie „magazynowania" i mające 

wyłączony moduł radiowy, po zamontowaniu i przepłynięciu pierwszych 2 litrów wody, samoczynnie 

i bez konieczności programowania , aktywowały swój moduł radiowy?. 

Ad. 14 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie wodomierze. 

15. Czy Zamawiający dopuszcza system radiowy pracujący w pasmie 868 MHz fali radiowej 

niewymagającym specjalnego pozwolenia?. 

Ad. 15 Zamawiający nie dopuszcza systemu radiowego pracującego w paśmie 868 MHz fali radiowej. 

16. Czy Zamawiający dopuszcza aby wodomierz ze zintegrowanym modułem radiowym umożliwiał 

rozpoznanie kierunku przepływu wody i osobną rejestrację przepływu wstecznego, dzięki czemu 

zdalnie odczytana wartość odpowiada wskazaniu licznika? Zamawiający posiada takie wodomierze 

w ilości ponad 1100 szt.  

Ad. 16 Zamawiający nie dopuszcza, aby dostarczone wodomierze były zintegrowane z modułem 

radiowym. 

17. Czy Zamawiający dopuszcza wodomierze ze zintegrowanym modułem radiowym , w których nie 

ma konieczności ustawiania godzin aktywności modułu radiowego (radio nadaje co 16 sekund) gdyż 

aktywność ta w żaden sposób nie zmniejsza 16-letniego okresu trwałości baterii litowej?. 

Ad. 17 Zamawiający nie dopuszcza, aby dostarczone wodomierze były zintegrowane z modułem 

radiowym. 

 

 


