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Poniżej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach przetargu:  

 

Dostawa ciepłomierzy dla zadania: „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację 

sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych 

skutkująca likwidację węzłów grupowych w mieście Puławy.”  

Pytania do Załącznika nr 1 i 2 do SWZ:  

1.  W Wymaganiach technicznych punkt B.4 podane są granice zakresu pomiarowego 

przelicznika 0-130oC. Czy Zamawiający dopuści ciepłomierze z przelicznikami o zakresie 

pomiarowym 2-130oC? 

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza 

2.  Czy Zamawiający zaakceptuje ciepłomierze z przewodem sygnałowym o długości 1,5m? 

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie akceptuje 

3.  Czy Zamawiający zaakceptuje ciepłomierze o konstrukcji hybrydowej – z kablem 

sygnałowym, który nie może być przedłużany i nie jest odłączany od przelicznika? 

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający akceptuje 

4.  W punkcie B.9 Wymagań technicznych podane jest, że przelicznik ma mieć wbudowany 

interfejs M-Bus, natomiast w Formularzu ofertowym w opisie podane jest, że ciepłomierz ma 

być wyposażony w „moduł komunikacji radiowej i moduł M-Bus”. Czy zamawiający 

zaakceptuje ciepłomierze wyposażone w moduł M-Bus z dwoma wejściami impulsowymi, 

który może być wymieniony na moduł komunikacji radiowej z dwoma wejściami 

impulsowymi (moduł radiowy nie jest wymieniony w wymaganiach technicznych). Moduł 

radiowy zostanie dostarczony jako moduł dodatkowy. 

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający akceptuje 

5. Czy Zamawiający dopuszcza ciepłomierz z zatwierdzeniem typu MID w wersji 
kompaktowej/hybrydowej, w którym przelicznik i przetwornik przepływu jest połączony 

nierozłącznym przewodem o długości 1,7m? 
Odpowiedź:   Tak, Zamawiający dopuszcza wersje hybrydową  

                         Nie, Zamawiający nie dopuszcza przewodu 1,7m 

6. Czy Zamawiający dopuszcza ciepłomierz z możliwością programowania daty i godziny za 
pomocą głowicy optycznej oraz programu konfiguracyjnego?  

Odpowiedź:        Tak, Zamawiający dopuszcza 

7. Mając na uwadze zapis zawarty w punkcie 18, C8 Wymagań technicznych (zał. nr 2 do SWZ), 

czy  Zamawiający dopuści ciepłomierze z dopuszczeniem MID obowiązującym na terenie Unii 
Europejskiej? 



 
Odpowiedź:        Tak, Zamawiający dopuszcza 

 

8. Czy Zamawiający dopuści ciepłomierze z granicznymi temperaturami pracy  
a. 5-130C dla średnic Dn15 –Dn20,  

b. 5-150C dla średnic DN25 –DN100? 

Odpowiedź:        Tak, Zamawiający dopuszcza 

9. Czy Zamawiający dopuści czujniki temperatury o długości 2m lub 5m?     

Odpowiedź:        Nie, Zamawiający nie dopuszcza przewodu 2,0m 

10. Czy Zamawiający dopuszcza ciepłomierze DN20 o przepływie qp=2,5m3/h? 

Odpowiedź:      Zamawiający dopuszcza ciepłomierze DN20 o przepływie qp=2,5m3/h 

                            pod warunkiem, że współczynnik przepływu Kv zamiennego 

                            ciepłomierza nie będzie większy niż 5,5 m3/h. Oferent musi wykazać to 

                            w ofercie. 

 


