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Wszyscy oferenci

Dotyczy: „Zakup i dostawa wodomierzy i osprzętu dla Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Żórawinie”

Zgodnie z artykułem 38 ustęp 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych ( tj. Dz. U. z 2004, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Gminny Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Żórawinie udziela wyjaśnień na zadane pytania w piśmie z dnia 

5 stycznia 2011 roku.

Zapytanie 1.
Proszę doprecyzować, co Zamawiający określa jako zawór zwrotny do wodomierza – 
poz. 14-17 w załączniku nr 1 – czy należy to rozumieć jako zawór antyskażeniowy czy 
inny rodzaj zaworu – jeżeli tak, to jaki i z jakiego wykonany materiału ? 

Przez  zawór  zwrotny  do  wodomierza  należy  rozumieć  zwór  uniemożliwiający  przepływ 
powrotny wody, który montuje w łączniku wylotowym wodomierza. Zawór należy wykonać z 
tworzywa sztucznego lub mosiądzu. Zawór musi być kompatybilny z wodomierzem.

Zapytanie 2.
Proszę  o  doprecyzowanie,  czy  przedłużka  w  poz.  20-23  w  Załączniku  nr  1  –  to 
przedłużka do wodomierza, czy inny dowolny rodzaj przedłużek?

Pozycje 20-23 w Załączniku nr 1 to przedłużki wodomierza.

Zapytanie 3.
Proszę o doprecyzowanie, co Zamawiający określa jako „konsola do wodomierza 
redukowana – poz. 24, 25 w Załączniku nr 1” - czy należy przez to rozumieć redukcję – 
regulacje długości przez kompensator śrubunków, czy również regulacje obejmy? 

Sposób regulowania długości w konsoli wodomierzowej powinien odbywać się przez 
kompensatory śrubunków.
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Sporządził:
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pod względem proceduralnym – Dariusz Czyżewski

ZATWIERDZAM
Dyrektor Zakładu

Bartłomiej Dytwiński
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