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Sprostowanie do zapytania o cenę  
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 

netto 

Zakup i montaż  wodomierzy dla Gminy Stanisławów 

W związku z podaniem błędnej ilości, koryguje się  następujące zapisy: 

a) w ZAPYTANIU 0 CENĘ  
III.Opis przedmiotu zamówienia 

Jest:  
Tabela 2. Wodomierze nowe, jednostrumieniowe, hermetyczne 

Parametry 
wodomierza 

Ilość  
zamawianych 

wodomierzy (szt.) 

Wymagania szczegółowe 

DN 15 Q32,5 
długości 110mm 

0 
j/w, ponadto: 
• Wymagana klasa szczelności liczydła 

wodomierza 11368; 
• Wyposażone w nadajnik kontaktronowy. 

DN 20 Q3 2,5 
długości 130mm 

90 

Powinno być: 
Tabela 2. Wodomierze nowe, jednostrumieniowe, hermetyczne 

Parametry 
wodomierza 

Ilość  
zamawianych 

wodomierzy (szt.) 

Wymagania szczegółowe 

DN 15 Q3  2,5 
długości 110mm 

0 
j/w, ponadto: 
• Wymagana klasa szczelności liczydła 

wodomierza IP68; 
• Wyposażone w nadajnik kontaktronowy. 

DN 20 Q32,5 
długości 130mm 

0 

Jest:  
Tabela 3. Moduły radiowe 
Rodzaj modułu 

radiowego 
Ilość  

zamawianych 
modułów 

radiowych (szt.) 

Wymagania szczegółowe 

Moduł  radiowy — 
mocowany 

250 • Dwukierunkowa transmisja radiowa pomiędzy 
modulem radiowym a terminalem PSION 
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bezpośrednio na 
wodomierzu DN 15 
— DN 20 

Workabout PRO4; 
• Oczekiwana częstotliwość  pracy w 

wydzielonym dla transmisji radiowej w Unii 
Europejskiej paśmie 868-870 MHz 
o niewielkiej mocy do 500 kW 
(rozporządzenie CEPT/ERC/REC 
70-03) — „możliwość  stosowania urządzeń  bez 
konieczności posiadania przydziału 
częstotliwości"; 

• Oferowany system odczytu radiowego musi 
być  zgodny z wytycznymi Rady Wspólnoty 
Europejskiej 99/5/WE oraz Polską  Normą  PN-
EN  300 220; 

• system musi spełniać  wymagania określone w 
rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 03 
lipca 2007r. w sprawie urządzeń  nadawczych 
lub nadawczo-odbiorczych, które mogą  być  
używane bez pozwolenia radiowego (Dz.U. 
2007 Nr 230 poz. 972); 

• Całkowita odporność  modułów radiowych na 
wszelkie zakłócenia działaniem pola 
magnetycznego; 

• Montaż  modułu na wodomierzu bez 
konieczności ingerencji w plombę  
legalizacyjną; 

• Zasięg sygnału modułu radiowego powinien 
wynosić  co najmniej 300m; 

• Żywotność  baterii modułu radiowego co 
najmniej 10 lat; 

• Moduł  radiowy powinien przekazywać  co 
najmniej informacje o: odłączeniu  moduli',  
przyłożeniu magnesu, przepływie wstecznym, 
zatrzymaniu wodomierza, stanie zużycia; 

• Moduł  radiowy powinien posiadać  możliwość  
programowania minimalnego i maksymalnego 
przepływu; 

• Moduły radiowe powinny posiadać  dodatkową  
naklejkę  z kodem kreskowym; 

Moduł  radiowy — 
mocowany 
bezpośrednio na 
wodomierzu DN 25 

0 

Moduł  radiowy 
mocowany 
bezpośrednio na 
wodomierzu z 
przedłużonym 
torem antenowym  
DN 15 — DN 20 

0 

Moduł  radiowy 
zewnętrzny z 
wejściem 
impulsowym o 
klasie szczelności 
IP68 

10 

Powinno być: 
Tabela 3. Moduły radiowe 
Rodzaj modułu 

radiowego 
Ilość  

zamawianych 
modułów 

radiowych (szt.) 

Wymagania szczegółowe 

Moduł  radiowy — 
mocowany 
bezpośrednio na 

250 • Dwukierunkowa transmisja radiowa pomiędzy 
modulem radiowym a terminalem PSION 
Workabout PRO4; 
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wodomierzu DN 15 
— DN 20 

• Oczekiwana częstotliwość  pracy w 
wydzielonym dla transmisji radiowej w Unii 
Europejskiej paśmie 868-870 MHz 
o niewielkiej mocy do 500 kW 
(rozporządzenie CEPT/ERC/REC 
70-03) — „możliwość  stosowania urządzeń  bez 
konieczności posiadania przydziału 
częstotliwości"; 

• Oferowany system odczytu radiowego musi 
być  zgodny z wytycznymi Rady Wspólnoty 
Europejskiej 99/5/WE oraz Polską  Normą  PN-
EN  300 220; 

• system musi spełniać  wymagania określone w 
rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 03 
lipca 2007r. w sprawie urządzeń  nadawczych 
lub nadawczo-odbiorczych, które mogą  być  
używane bez pozwolenia radiowego (Dz.U. 
2007 Nr 230 poz. 972); 

• Całkowita odporność  modułów radiowych na 
wszelkie zakłócenia działaniem pola 
magnetycznego; 

• Montaż  modułu na wodomierzu bez 
konieczności ingerencji w plombę  
legalizacyjną; 

• Zasięg sygnału modułu radiowego powinien 
wynosić  co najmniej 300m; 

• Żywotność  baterii modułu radiowego co 
najmniej 10 lat; 

• Moduł  radiowy powinien przekazywać  co 
najmniej informacje o: odłączeniu modułu, 
przyłożeniu magnesu, przepływie wstecznym, 
zatrzymaniu wodomierza, stanie zużycia; 

• Moduł  radiowy powinien posiadać  możliwość  
programowania minimalnego i maksymalnego 
przepływu; 

• Moduły radiowe powinny posiadać  dodatkową  
naklejkę  z kodem kreskowym; 

Moduł  radiowy — 
mocowany 
bezpośrednio na 
wodomierzu DN 25 

0 

Moduł  radiowy 
mocowany 
bezpośrednio na 
wodomierzu z 
przedłużonym 
torem antenowym  
DN 15 — DN 20 

0 

Moduł  radiowy 
zewnętrzny z 
wejściem 
impulsowym o 
klasie szczelności 
1P68 

0 

b). OFERTA WYKONAWCY -załącznik nr 1 do zapytania o cenę  

Jest:  
Tabela 2. Wodomierze nowejednostrumieniowe, hermet czne 

Rodzaj 
wodomierza 

Szacowana 
ilość  sztuk 

[szt.] 

Nazwa 
wodomierza 

Producent 
(kraj 

produkcji) 

Cena netto 
jednostkowa 

wodomierza z 
montażem w PLN 

Wartość  
zamówienia 
netto PLN 

Wartość  
zamówienia 
brutto PLN 

DN 15 Q3 2,5 0 



długości 110mm 
DN 20 Q3 2,5 

długości 130mm 90  
RAZEM 
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Powinno być: 
d mier e nowejednostrumieniowe, hermet czne 

Rodzaj 
wodomierza 

Szacowana 
ilość  sztuk 

[szt.] 

. , 

Nazwa 
wodomierza 

Producent 
(kraj 

produkcji) 

Cena netto 
jednostkowa 
wodomierza z 

montażem w PLN 

Wartość  
zamówienia 
netto PLN 

Wartość  
zamówienia 
brutto PLN 

DN 15 Q3 2,5 
długości 110mm 

0 

DN 20 Q3 2,5 
długości 130mm 0 

RAZEM 

Jest:  

Tabela 3. Moduły radiowe 
Rodzaj 

wodomierza 
Szacowana 
ilość  sztuk 

[szt.] 

Nazwa 
wodomierza 

Producent 
(kraj 

produkcji) 

Cena netto 
jednostkowa 

wodomierza z 
montażem w PLN 

Wartość  
zamówienia 
netto PLN 

Wartość  
zamówienia 
brutto PLN 

Moduł  radiowy — 
mocowany 

bezpośrednio na 
wodomierzu DN 

15 — DN 20 

250 

Moduł  radiowy — 
mocowany 

bezpośrednio na 
wodomierzu DN 

25 

0 

Moduł  radiowy 
mocowany 

bezpośrednio na 
wodomierzu z 
przedłużonym 

torem antenowym 
DN 15 — DN 20 

0 

Moduł  radiowy 
zewnętrzny z 

wejściem 
impulsowym o 

klasie szczelności 
1P68 

10 

RAZEM 
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Powinno być: 

Tabela 3. Moduły radiowe 
Rodzaj 

wodomierza 
Szacowana 
ilość  sztuk 

[szt.] 

Nazwa 
wodomierza 

Producent 
(kraj 

produkcji) 

Cena netto 
jednostkowa 

wodomierza z 
montażem w PLN 

Wartość  
zamówienia 
netto PLN 

Wartość  
zamówienia 
brutto PLN 

Moduł  radiowy — 
mocowany 

bezpośrednio na 
wodomierzu DN 

15— DN 20 

250 

Moduł  radiowy — 
mocowany 

bezpośrednio na 
wodomierzu DN 

25 

0 

Moduł  radiowy 
mocowany 

bezpośrednio na 
wodomierzu z 
przedłużonym 

torem antenowym 
DN 15 — DN 20 

0 

Moduł  radiowy 
zewnętrzny z 

wejściem 
impulsowym o 

klasie szczelności 
1P68 

0 

RAZEM 

c). WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do Zapytania o cenę  

W §1 Przedmiot zamówienia, pkt I 

Jest: 
Zakres przedmiotu umowy w szczególności obejmuje dostawę  i montaż  poniższych elementów:  

	

1. 	Wodomierze nowe, jednostrumieniowe, suchobieżne 
a) DN15 Q2,5 długości 110 mm — 100 szt 
b) DN20 Q32,5 G1 długości 130 mm - 150 szt. 

	

2. 	Wodomierze nowe, jednostrumieniowe, hermetyczne 
a) DN20 Q32,5 długości 130 mm - 90 szt. 

	

3. 	Moduły radiowe 
a) moduł  radiowy mocowany bezpośrednio na wodomierzu DN15 — DN20 - 250 szt. 
b) moduł  radiowy zewnętrzny z wejściem impulsowym o klasie szczelności IP68 - 10 szt. 

	

4. 	Uszczelki fibrowe i obejmy 
a) uszczelki fibrowe - 500 szt. 
b) Obejmy zatrzaskowe DN 15 	- 100. szt. 

A 
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c) Obejmy zatrzaskowe DN 20 	- 150. szt. 

	

5. 	Zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz wymagania szczegółowe określa załącznik 

nr 1 do umowy „Opis przedmiotu zamówienia". 

Powinno być: 
Zakres przedmiotu umowy w szczególności obejmuje dostawę  i montaż  poniższych elementów:  

	

1. 	Wodomierze nowe, jednostrumieniowe, suchobieżne 
c) DN15 Q3 2,5 długości 110 mm — 100 szt 
d) DN20 Q32,5 G1 długości 130 mm - 150 szt. 

2. Moduły radiowe 
c) moduł  radiowy mocowany bezpośrednio na wodomierzu DN15 — DN20 - 250 szt. 

3. Uszczelki fibrowe i obejmy 
d) uszczelki fibrowe - 500 szt. 
e) Obejmy zatrzaskowe DN 15 	- 100. szt. 
f) Obejmy zatrzaskowe DN 20 	- 150. szt. 

4. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz wymagania szczegółowe okreś la załącznik 
nr 1 do umowy „Opis przedmiotu zamówienia". 

W  

Kinga 	Sosirisko 
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