
PYTANIA i ODPOWIEDZI Kolobrzeg 12.04.2022 r.

Dotyczy,,Zakup wodomierzy i Maduléw radiowych, Postepowanie Nr 5/NS/2022

Pytanie 1.
Postepowanie dotyczy dostawy wodomierzy i moduiéw kompatybilnych z systemami dwéch réinych

producentéw DIEHL i ITRON. Jednoczes’nie Rozdziai 6 wyrainie wskazuje ie:

,,0ferta musi obejmowac’: caioéé zaméwienia, nie dopuszcza sis; skiadania ofert czeéciowych. Oferty zioione

jako czes’ciowe zostanq odrzucone." Jednoczeénie podziai na zadania, rozbija postepowanie na Zadanie 1.

Wodomierze (dwéch réinych producentéw) i moduiy radiowe (dwéch réinych producentéw).

Czy zamawiajqcy dopuéci skiadanie ofert czes’ciowych dla dwéch oddzielnych zadar’i?

Zadanie 1.
ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ i moduiéw radiowych dla istniejacej bazy wodomierzowej na ternie

Miasta i Gminy Koiobrzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.

Czes’é i. ZAKUP WODOMIERZY D0 WODY ZIMNEJ dla istniejqcej bazy wodomierzowej na ternie Miasta i Gminy

Koiobrzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.
Czes’é ll. ZAKUP MODU’LOW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dIa istniejqcej bazy

wodomierzowej na ternie Miasta i Gminy Koiobrzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.

Zadanie 2.
ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ i moduiéw radiowych dla istniejacej bazy wodomierzowej na ternie

Gmin: Dygowo, Goécino, Rymar’i, Siemysil, Siawoborze.

Czes’c’ I. ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ dla istniejqcej bazy wodomierzowej na ternie Gmin: Dygowo,

Goécino, Rymar'i, Siemyél, Siawoborze.
Czeéé ll. ZAKUP MODUtOW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY dla istniejqcej bazy

Zamiana zadar'i I dopuszczenie skiadania oddzielnych ofert w zadaniach, umoiliwi konkurowanie w

postepowaniu co najmniej dwéch niezaleinych dostawcéw. Jednoczeénie nie bedzie miaio wpiywu na

wymagania techniczne dotyczqce zamawianych urzqdzer'i.

Odp: Zamawiajacy wyraia zgode.

Pytanie 2.
Zadanie nr ll: Czes’é I: Pkt. 11.
Wymaga sie bezwarunkowego udostepnienia dokumentacji protokoiu transmisji w zakresie umoiliwiajqcym

odczyt informacji z nakiadek radiowych co najmniej dla informacji o aktualnym wskazaniu wodomierza oraz dla

informacji o zdarzeniach/ alarmach, ktére zarejestrowano.

Protokéi transmisji danych RADIAN wskazany w OPZ zostai opracowany przez stowarzyszenie RADIAN zaioione

w 1998 roku we Francji. Protokéi jest wiasnos’ciq Stowarzyszenia RADIAN i dystrybutor w Polsce nie ma

moiliwoéci udostepnienia dokumentacji protokoiu transmisji Zamawiajacemu. Jednoczeénie deklaruje ciagia

dostepnos’c’ w ofercie narzedzi do odczytu moduiéw radiowych pracujqcych w protokole radian 433Mhz.

Ze wzgledu na brak dostepnoéci dokumentacji protokoiu RADIAN, zwracamy sie z pros’bq o wykreélenie punktu

11 Z OPZ.
Odp: Zamawiajacy wyraia zgode na wykreélenie w/w zapisu

W zwiazku z powyiszym Zamawiajqcy wyznacza nowy termin skiadania ofert:

SWZ ROZDZIAL 15: MIEJSCE I TERMIN SKtADANIA OFERT:

Miejsce: Poczta [Punkt Obsiugi Klienta ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Sp. z o. 0.

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kolobrzeg.

Termin: ofert nalei zloi 6 do dnia 22.04.2022 r. odz. 140°.
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