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GMINA CHOTCZA 

Chotcza-Józefów 60, 27-312 Chotcza 

 
Nr postępowania: ZP.271.1.3.2023                                                       Załącznik nr 1 do SWZ 
 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Postępowanie ZP.271.1.3.2023 prowadzone pn.:  

 

„Ograniczenie strat wody poprzez wdrożenie systemu monitoringu sieci wodociągowej  

i radiowego odczytu wodomierzy” 

 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, tj. do Urzędu 

Gminy w Chotczy, Chotcza-Józefów 60, 27-312 Chotcza, fabrycznie nowych, 

nieużywanych, wolnych od wad wodomierzy w łącznej ilości 740 sztuk wraz z modułem 

radiowym (nakładką) i systemem umożliwiającym  zdalny odczyt wodomierzy  

 

Zakres przedmiotu zamówienia:  

a) wodomierz z modułem radiowym (nakładką) - 520 kompletów – dostawa wraz  

z montażem, konfiguracją wodomierzy z modułem radiowym oraz plombowaniem;  

b) wodomierz wraz z modułem radiowym z anteną pasywną, standardowa długość 

przewodu: 2m – 170 szt. - dostawa wraz z montażem, konfiguracją wodomierzy  

z modułem radiowym oraz plombowaniem 

c) wodomierz z modułem radiowym z dostawą oraz skonfigurowanym modułem do 

zdalnego odczytu – 50szt. – dostawa wraz ze skonfigurowanym modułem do zdalnego 

odczytu. 

d) system radiowego odczytu – 1 szt. 

e) Zestaw do radiowego odczytu – 2 komplety; 

f) Przepływomierz DN80 – 1 szt. oraz DN100- 1 szt. 

g) czujnik ciśnienia – 2szt.; 

h) moduł telemetryczny – 2 szt.; 

i) szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego 

 

 

Wymagania nie gorsze niż: 

 

a) Dotyczące wodomierzy i modułów radiowych: 

   

Jednostrumieniowe sucho bieżne DN20 R≥160-H R≥100-V 

 

 Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy, 

 korpus wodomierza wykonany z mosiądzu, pokrywany galwanicznie, 

 zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154, 

 aktualny atest higieniczny PZH, 

 oznakowanie typu mosiądzu naniesione trwale na korpusie wodomierza, 
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 maksymalna temperatura pracy T=50oC, 

 maksymalne ciśnienie robocze P=16 bar, 

 liczydło wodomierza hermetyczne klasy IP68, obrotowe, ośmio bębenkowe  

z dokładnością odczytu 1 litr, 

 odporność wodomierza na zewnętrzne pole magnetyczne (czteropolowe sprzęgło 

magnetyczne, pierścień antymagnetyczny), 

 dwustronne łożyskowanie wirnika na kamieniach technicznych, 

 brak opaski wykonanej z tworzywa sztucznego łączącej korpus wodomierza  

z liczydłem, 

 możliwość montażu bezpośrednio na liczydle wodomierza modułu radiowego, w 

trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza się 

rozwiązania oparte na nadajnikach kontaktronowych i optycznych, 

 możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku 

uszkodzenia lub awarii nakładki radiowej, 

 możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich 

warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie),  

 
 

b) Dotyczące modułów radiowych: 

 
 Konstrukcja modułowa (oddzielna od wodomierza), 

 montaż modułu na liczydle wodomierza, 

 częstotliwość nośna w wolnym od opłat paśmie, 

 transmisja danych: jednokierunkowa  

 interwał czasowy pomiędzy wysyłkami danych co 15 sekund w górę 

 nie dopuszcza się rozwiązań opartych na nadajnikach kontaktronowych  

i optycznych, 

 wymagana klasa szczelności modułu: IP68, 

 zasilanie modułu: bateria litowa o żywotności powyżej 10 lat, 

 Funkcje modułu radiowego: 

 podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu, 

 podanie informacji o alarmach, w tym: 

o użyciu magnesu neodymowego, 

o demontażu modułu radiowego, 

o przecieku z podaniem ilości dni w miesiącu, 

o stanie baterii, 

o przepływie wstecznym, 

 aktualna data i godzina odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego 

i zimowego oraz lat przestępnych), 

 podanie informacji o przepływach wstecznych, 

 rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, 

przepływ wsteczny) 

 historia alarmów z 12 miesięcy. 

 Funkcje programowalne modułu: 

 aktualna data i godzina, 
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 aktualne wskazanie wodomierza, 

 interwał czasowy pomiędzy kolejnymi transmisjami radiowymi, 

programowalne miesiące, dni, godziny w których moduł radiowy 

dokonuje transmisji danych, 

 próg alarmu przepływu wstecznego, 

 próg alarmu wycieku. 

 

 

Dodatkowo zestaw do odczytu powinien składać się ze smartphone o zwiększonej odporności 

na upadki z wysokości min. 1 metra z dostępem do internetu LTE oraz powinien posiadać 

zapasowy komplet akumulatorów do urządzenia odczytującego wraz z ładowarką. Wymagana 

licencja na 10 lat bez ukrytych opłat dodatkowych z możliwością pobierania aktualizacji w 

czasie jej trwania. 

 

Wszystkie wodomierze i moduły radiowe powinny posiadać indywidualny numer urządzenia 

przedstawiony jako kod kreskowy w postaci naklejki umieszczonej na urządzeniach. 

Zamawiający wymaga dostarczania kompletów wodomierz i moduł radiowy z konfiguracją 

dobraną indywidualnie pod potrzeby Zamawiającego ustaloną po zawarciu umowy, a przed 

pierwszą dostawą towaru. 
 

Poprzez zakres prac montażowych rozumie się:  
1. demontaż starego wodomierza, 

2. zamontowanie nowego wodomierza, 

3. wymianę uszczelek, 

4. zaplombowanie wodomierza na łączniku przed wodomierzem zatrzaskową opaską 

plastikową z numerem (dostarcza Wykonawca), 

5. sporządzenie protokołu wymiany, 

6. odebranie zdemontowanego wodomierza od lokatora.  

 

ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

 

c) system do odczytu i konfiguracji modułów radiowych z oprogramowaniem: 

 

 

 oprogramowanie w języku polskim, z licencją nieodpłatną na co najmniej 10 lat 

 dostęp do oprogramowania za pomocą portalu WEB, 

 możliwość importu i eksportu plików w formacie .csv; .xml; .txt, 

 możliwość integracji z systemem rozliczeniowo – księgowym 

ZAMAWIAJĄCEGO w układzie wymiany plików (posiadane oprogramowanie - 

MIKROBIT), 

 informacja o odczytanych i nieodczytanych licznikach, 

 możliwość kreowania wzoru eksportu plików, 

 archiwizacja pomiarów z okresu co najmniej 10 lat, 

 urządzenie do zdalnego odczytu, kompatybilne z oferowanym systemem  

 szkolenie dla zamawiającego z obsługi systemu 

 

Monitoring sieci wodociągowej  

 

Wymagania: 
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d) Dotyczące przepływomierzy  

 

Przepływomierz do pomiarów przepływów i detekcji wycieków na sieciach wodociągowych. 

Przepływomierze z przyłączem kołnierzowym, czujnik w wersji rozdzielnej w ochronie IP68. 

Wersja rozłączna z przewodem o długości 10 metrów z detekcją pustej rury. 

Możliwość weryfikacji przepływomierza na istalacji (bez demontażu) z wygenerowaniem 

raportu potwierdzającego poprawne działanie z dokładnością do 1%. 

Przepływomierz dopuszczony do rozliczeń (certyfikat MID). 

 

Informacje dotyczące czujnika pomiarowego:  

 przyłącze kołnierzowe w zależności od średnicy PN10 lub PN16 wg EN-1092-1 (ISO 

7005) 

 przewężenie średnicy wewnętrznej czujnika dla pomiaru niskich przepływów nocnych  

 4 elektrody w standardzie (2 elektrody pomiarowe, uziemiająca i detekcji pustej rury ze 

stali nierdzewnej 316L 

 atest PZH do kontaktu z wodą pitną 

 dokładność pomiaru 0,4% lub 0,2% potwierdzona (w standardzie) protokołem kalibracji na 

mokro w 3 punktach) 

 temperatura medium: -6 ...+ 70 °C  

 przechowywanie wartości liczników w przód / tył i netto, danych kalibracyjnych i 

konfiguracyjnych w pamięci czujnika i przetwornika 

 możliwość zabudowy czujnika na dowolnym rurociągu (pionowym, poziomym, ukośnym) 

 certyfikat MID umożliwiający zastosowanie przepływomierza w aplikacjach 

rozliczeniowych  

 

Informacje dotyczące przetwornika pomiarowego: 

 przetwornik o stopniu ochrony IP67  

 obudowa z odlewu aluminium 

 wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt stanu liczników w przód, w tył oraz netto, 

prędkości przepływu, przepływu chwilowego, wyjścia prądowego i komunikatów awarii; 

 możliwość wyświetlania do 3 parametrów jednocześnie (do wyboru: stanu liczników w 

przód, w tył oraz netto, prędkości przepływu, przepływu chwilowego, wartość wyjścia 

prądowego) 

 przyciski dotykowe (przez szkło) – programowanie i parametryzacja możliwa bez 

otwierania obudowy 

 4 wyjścia sygnałowe: 1 wyjście prądowe aktywne i 2 wyjścia impulsowe pasywne dla 

przepływu w przód i w tył (swobodnie programowalne) oraz 1 wyjście cyfrowe dla 

alarmów lub informacji o zmianie kierunku przepływu 

 zabezpieczenie dostępu hasłem do menu programowania 

 menu programowania dostępne w języku polski (w standardzie) 

 temperatura otoczenia: -20 do +70°C 

 zasilanie sieciowe  

 przechowywanie wartości liczników w przód / tył oraz netto, danych kalibracyjnych i 

konfiguracyjnych w pamięci czujnika i przetwornika 

 

e) Dotyczące czujnika ciśnienia 

 

 wymagany zakres pomiarowy od 0 do 10MP 

 wykonany ze stali nierdzewnej 

 stopień ochrony obudowy IP68 
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 długość przewodu 10m 

  

f) Dotyczące modułu telemetrycznego 

 

 wymagana klasa szczelności IP68 

 wymagany odczyt danych z przepływomierzy i czujników ciśnienia 

 wymagane zasilanie bateryjne o żywotności minimum 5 lat 

 moduł musi umożliwiać wymianę baterii w miejscu instalacji urządzenia bez utraty klasy 

szczelności  

 moduł musi umożliwiać rejestrację danych od 1 minuty i programowanie tego parametru 

przez użytkownika 

 moduł musi umożliwiać konfigurację i lokalny odczyt w standardzie NFC 

 urządzenie musi generować i przekazywać alarmy o następujących zdarzeniach: 

a) zmianie czasu wewnętrznego urządzenia, 

b) zmianie licznika objętości, 

c) ingerencji magnetycznej, 

d) niskim poziomie baterii (poniżej 10%), 

e) zmianie wagi impulsu, 

f) przekroczeniu zaprogramowanego minimalnego przepływu i ciśnienia, 

g) przekroczeniu zaprogramowanego maksymalnego przepływu i ciśnienia, 

h) wycieku, 

i) braku zasięgu sieci GSM. 

 moduł musi umożliwiać natychmiastowe dosłanie danych pomiarowych po wykryciu 

alarmu    

 

 

 

 

g) Dotyczące oprogramowania do zarządzania odczytami i wizualizacji danych  

 

 oprogramowanie w języku polskim 

 do działania od strony użytkownika wymagana jedynie przeglądarka internetowa zgodna z 

obowiązującymi standardami 

 system musi umożliwić zdalną konfiguracje parametrów urządzenia 

 system powinien umożliwiać prezentowanie danych z poszczególnych punktów 

pomiarowych w formie wykresów trendu strumienia godzinowego oraz zużycia dobowego 

 system powinien umożliwiać generowanie raportów dobowych. Godzina końca doby 

raportów powinna być konfigurowalna. Raporty dobowe powinny zawierać trend 

przyrostów godzinowych w danej dobie wraz tabelą: data rekordu wraz godziną, stan 

licznika, przyrost objętości w ciągu godziny, przyrost objętości w kierunku wstecznym, 

minimalny strumień, maksymalny strumień w danej godzinie 

 system powinien umożliwiać generowanie raportów miesięcznych. Raporty miesięczne 

powinny zawierać trent przyrostów dobowych w danym miesiącu wraz tabelą: data 

rekordu, stan licznika, przyrost objętości w ciągu doby, przyrost objętości w kierunku 

wstecznym, minimalny strumień, maksymalny strumień w danej dobie 

 system powinien umożliwiać export raportów dobowych, miesięcznych do postaci plików 

pdf, csv oraz excel 

 system powinien umożliwić definiowanie alarmów przez panel przeglądarki internetowej, 

definiowanie alarmów z automatycznym wysyłaniem powiadomień do zdefiniowanych 

użytkowników 
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h) Wymagania dotyczące montażu  

 

 wykonawca dokona montażu przepływomierzy w wyznaczonych przez zamawiającego 

miejscach 

 wykonawca dokona montażu czujników ciśnienia w wyznaczonych przez zamawiającego 

miejscach 

 wykonawca dokona montażu i konfiguracji dostarczonych modułów telemetrycznych 

 

 

 

2. Wspólny Słownik Zamówień  

Główny kod:  

Kod CPV 38410000-2 Przyrządy pomiarowe 

Dodatkowe kody:  

38421000-2 Urządzenia do pomiaru przepływu, 

 

 

 

Gwarancja: co najmniej 24 miesięcy (uwaga: okres gwarancji stanowi dodatkowe 

kryterium oceny ofert) 

Gwarancja liczona będzie od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przez 

Zamawiającego   

 

 

 

 

 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub 

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisano przedmiot zamówienia poprzez 

odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych  

i systemów referencji technicznych - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, 

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, 

normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji 

technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia  

o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych asortymentu 

wymaganego przez Zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu itp.). 

 

 

          Wójt Gminy Chotcza  

 

            Janusz Witczak 


