
Pytania: 

1. Czy będzie dopuszczony do przetargu wodomierz o klasie metrologicznej R80 biorąc pod 

uwagę, że dawne oznaczenie klasy B wg G.U.M. mieści się obecnie w zakresie R50-100 ? 

2. Czy w ramach przedstawionej oferty dla odczytów RADIO dopuszczacie Państwo wycenę 

dla automatycznego systemu obsługiwanego z pozycji komputera z rejestracją danych 

odczytowych co 24 godziny poprzez montaż na budynkach urządzeń przekaźnikowych? 

3. Czy macie Państwo poglądowe informację jaki procent inwestycji stanowią montaże 

pierwotne wodomierzy i czy mają one stanowić wycenę dla pkt 3.3 oferty ? 

4. Czy zakładacie Państwo negocjacje z oferentami czy też ceny z ofert przedstawionych na 

dzień 21.07.2022 będą traktowane jako ostateczne ? 

5. Czy otwarcie ofert będzie realizowane w obecności Oferentów ? Jeżeli tak to czy 

Zamawiający ujawni dane Oferentów oraz wyceny ? 

  

Odpowiedzi: 

1. Zamawiający dopuszcza do przetargu wodomierze o klasie metrologicznej R80. 

2. Zamawiający dopuszcza instalację systemu obsługiwanego z pozycji komputera 

z rejestracją danych odczytowych co 24 godziny poprzez montaż na budynkach urządzeń 

przekaźnikowych, przy czym koszt jego montażu wraz z niezbędnym oprogramowaniem 

oraz stałym dostępem do systemu w okresie gwarancji ma być wkalkulowany w cenę za 

wymianę wodomierzy. 

3. Zamawiający w załączniku nr 1. do umowy oraz w pkt. 3.3. oferty określił, że pierwotny 

montaż dotyczy jedynie jednej szt. co stanowi 0,05% całości zamówienia. 

4. Zgodnie z postanowieniami obowiązującego w spółdzielni Regulaminu przetargów oraz 

wyłaniania wykonawców dla robót, dostaw i usług, negocjacje ustne z oferentami w trybie 

niejawnym przeprowadzane są w przypadku gdy złożone w toku przetargu 

nieograniczonego oferty są identyczne pod względem ceny. Mając na względzie powyższe 

oraz uwzględniając inne przesłanki mogące zaistnieć w trakcie postępowania Zamawiający 

zakłada możliwość negocjacji ceny z Oferentami. 

5. Zgodnie z § 17 obowiązującego w spółdzielni Regulaminu przetargów oraz wyłaniania 

wykonawców dla robót, dostaw i usług, przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 

W części jawnej Komisja: 

• ustala liczbę złożonych ofert, 

• otwiera koperty z ofertami i informuje o nich obecnych przy otwarciu oferentów, 

• sprawdza dokumenty dołączone do ofert oraz sprawdza, czy zostało wpłacone 

wadium (jeśli jest wymagane). 


