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Zdzieszowice, 29.03.2021 r. 

 

 

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego 

 

 

Nr postępowania: 12/D/2021 

 

Nazwa postępowania: Dostawa wodomierzy  

 

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 wraz z późn. zm.) – na podstawie art. 2 ust. 1 

pkt 1) Ustawy. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł. 

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Spółce 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach w trybie zapytania ofertowego oraz Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

Pytanie 1: 

Wg opisu przedmiotu zamówienia poz. 10 wodomierz sprzężony DN 50 / DN 20 – wymagania: klasa 

ochronności IP 68 czy opis dotyczy wodomierza głównego i bocznego? 

 

Odpowiedź: 

Wymaganie dotyczące klasy ochronności IP 68 dotyczy zarówno wodomierza głównego jak i wodo-

mierza bocznego. 

 

 

Pytanie 2: 

Wg pkt 3.7.9 wymagania dotyczące minimalnego okresu gwarancji to 24 miesiące licząc od daty do-

stawy wodomierzy. Wyroby ujęte w zestawieniu (poz. 10 i poz. 11), posiadają gwarancję producenta 

12 miesięczną.  

Prosimy o modyfikację wymagań dodatkowych warunków dotyczących realizacji przedmiotu zamó-

wienia oraz zmiany kryteriów oceny oferty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikował zapisy Zapytania ofertowego w następujących punktach: 

Pkt 3.7.9 otrzymuje następującą treść: 

„3.7.9 Okres gwarancji 

 3.7.9.1 Wymagany minimalny okres gwarancji to 24 miesiące licząc od daty dostawy wodomie-

rzy i modułów radiowych dla pozycji oznaczonych nr od 1 do 9 w pkt 3.1.  

  3.7.9.2 Wymagany minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy licząc od daty dostawy wodomie-

rzy dla pozycji oznaczonych nr od 10 do 11 w pkt 3.1.” 

Kryteria oceny oferty nie ulegają zmianie – ocenie podlegać będzie oferowany okres gwarancji dla 

poz. od 1 do 9. 

Pkt 11.1.2 otrzymuje następującą treść: 

„OKRES GWARANCJI dla pozycji oznaczonych nr od 1 do 9 w pkt 3.1 (wyrażony w miesiącach) – 

20 pkt 

(zgodnie z zapisami pkt 3.6.9.1 okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące) 
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Oferowany okres gwarancji 24 miesiące – 5 pkt, 

Oferowany okres gwarancji 36 miesięcy – 10 pkt, 

Oferowany okres gwarancji 48 miesięcy – 15 pkt, 

Oferowany okres gwarancji 60 miesięcy lub więcej – 20 pkt.” 

Załączono skorygowaną treść Zapytania ofertowego. 

Załączono skorygowaną treść załącznika nr 3 – wzór umowy. 

 


