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Opis przedmiotu zamówienia 

ZWIK.4502.2.2022 

 

,,Sukcesywna dostawa wodomierzy mechanicznych wraz  

z armaturą przyłączeniową i modułów radiowych do zdalnego odczytu 

wodomierzy dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą 

w Siemiatyczach w 2022 roku.” 
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1. Dane Zamawiającego 

Przedsiębiorstwo Komunalne 

ul. Armii Krajowej 26 

17-300 Siemiatycze 

tel. 85 655 25 77 

fax.85 655 27 54 

e-mail: sekretariat@pksiemiatycze.pl 

www.pksiemiatycze.pl 

 

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nowych wodomierzy do pomiaru wody 

zimnej wraz z armaturą przyłączeniową oraz modułów radiowych do zdalnego odczytu 

wodomierzy dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach 

w 2022r. 

W ramach zamówienia przewiduje się 3 zadania: 

Zadanie 1 – dostawa wodomierzy, 

Zadanie 2 – dostawa modułów radiowych, 

Zadanie 3 – dostawa armatury przyłączeniowej wodomierzy. 

 

3. Zadanie 1 – dostawa wodomierzy  

3.1. Wymagania ogólne 

Wodomierze muszą spełniać poniższe wymagania: 

-  wykonanie wodomierzy zgodnie z zapisami dyrektywy MID, 

-  wodomierz musi posiadać nowy numer oraz znak oceny zgodności CE trwale 

umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie, 

- wodomierze muszą być zgodne z PN-EN 14154, 

-  wodomierz musi posiadać cechę legalizacji nadaną nie wcześniej niż w roku, w którym 

będzie dostarczony, 

-  wszystkie oferowane wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta, być 

fabrycznie nowe i posiadać stosowne dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną np. Atest 

PZH,  

-  liczydła wodomierzy muszą być hermetycznie zamknięte lub klasy IP68, 8-bębenkowe 

odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,  

- liczydło wodomierza musi posiadać blokadę pełnego obrotu, 

 

- odporność na oddziaływanie silnego pola magnetycznego (w tym magnesów 

neodymowych), 

-  korpusy wodomierzy mechanicznych nie mogą być wykonane z tworzywa sztucznego, 

-  konstrukcja liczydła musi posiadać możliwość bezpośredniego zamontowania w trakcie 

eksploatacji wodomierza zamiennie nadajnika impulsów (nie dopuszcza się nadajników 

kontaktronowych oraz optycznych), modułu M-bus lub modułu radiowego 

przystosowanego do systemu zdalnego odczytu funkcjonującego w Przedsiębiorstwie 

Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach, 

- napisy na obudowie liczydła winny być naniesione trwale laserem, 

mailto:sekretariat@pksiemiatycze.pl
http://www.pksiemiatycze.pl/
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3.2.Zestawienie ilości i parametrów wodomierzy 

Zestawione w tabeli 1 ilości wodomierzy są to ilości orientacyjne służące do sporządzenia 

oferty i oszacowania wartości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do zamówienia mniejszej ilości materiału jednak nie mniej niż 50%.  

 

Tabela 1. Zestawienie ilości i parametrów wodomierzy 

Lp Typ wodomierza Wydajność 

Q3 

DN 

[mm] 

Klasa 

Q3/Q1 

Długość 

[mm] 

Ilość 

[szt.] 

1 O 2,5 15 R≥160 110 100 

2 O 2,5 20 R≥160 130 25 

3 JS 2,5 15 R≥160 110 300 

4 JS 4,0 20 R≥160 130 20 

5 JS 4,0 20 R≥160 190 15 

6 JS/WS 6,3 25 R≥160 260 10 

7 JS/WS 10 32 R≥160 260 7 

8 JS/WS 16 40 R≥315 300 4 

9 JS/S 25 50 R≥315 270 3 

10 JS 2,5 15 R≥80 110 10 

11 JS 2,5 20 R≥80 130 10 

 

Objaśnienia do tabeli 1:  

O – wodomierz objętościowy, 

JS – wodomierz jednostrumieniowy, 

WS – wodomierz wielostrumieniowy, 

S – wodomierz śrubowy z poziomą osią wirnika 

W przypadku wodomierzy Dn25, Dn32 i Dn40 dopuszcza się zarówno wodomierze 

jednostrumieniowe JS lub wielostrumieniowe WS, w przypadku wodomierza Dn50 

Zamawiający dopuszcza zarówno wodomierz jednostrumieniowy JS jak również śrubowy S 

z poziomą osią wirnika. 

Wodomierze objętościowe O muszą spełniać klasę metrologiczną R≥160 w każdej 

pozycji zabudowy, natomiast wodomierze jednostrumieniowe JS, wielostrumieniowe WS 

oraz śrubowe S muszą spełniać klasę metrologiczną przynajmniej w poziomej pozycji 

zabudowy. 
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4. Zadanie 2 – dostawa modułów radiowych 

Zestawione w tabeli 2 ilości modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy są 

to ilości orientacyjne służące do sporządzenia oferty i oszacowania wartości zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości materiału. 

 

Tabela 2. Zestawienie ilości i parametrów modułów radiowych 

Lp. Moduł radiowy  Pasmo radiowe Transmisja Ilość 

1 A 433-434 MHz dwukierunkowa 20 

2 B 868-870 MHz jednokierunkowa 20 

 

3.1. Wymagania techniczne dla modułów radiowych typ A 

Moduły radiowe typ A do zdalnego odczytu wodomierzy muszą spełniać poniższe 

parametry: 

- moduł dedykowany do wodomierza (tego samego producenta) i kompatybilny  

z systemem zdalnego odczytu w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o., 

- częstotliwość nośna w paśmie 433,00 – 434,00 MHz, 

- transmisja 2-kierunkowa, 

- bateria litowa – żywotność do 15 lat, 

- stopień ochrony modułów radiowych IP68, 

- całkowita odporność modułów radiowych na zewnętrzne pole magnetyczne, 

- rozpoznanie oraz kompensacja przepływów wstecznych, 

- montaż modułu radiowego bezpośrednio na liczydle wodomierzy, 

Oczekiwane parametry odczytywane i podawane przez moduł radiowy: 

- numer użytkownika, 

- aktualna objętość wraz z datą  i godziną odczytu, 

- objętość przepływu wstecznego, 

- 13 miesięczny rejestr objętości na koniec miesiąca, 

- 13 miesięczny rejestr ilości dni z wyciekiem, 

- 13 miesięczny rejestr detekcji wstecznego przepływu, 

- alarm o wystąpieniu przepływu wstecznego, 

- alarm o wystąpieniu wycieku (funkcja programowalna), 

- alarm o próbie nielegalnego demontażu, 

- alarm o słabym poziomie baterii oraz pozostałym czasie jej użytkowania, 

- alarm o błędnym numerze fabrycznym wodomierza, 

3.2. Wymagania techniczne dla modułów radiowych typ B  

Moduły radiowe typ B do zdalnego odczytu wodomierzy muszą spełniać poniższe 

parametry: 

-  moduł dedykowany do wodomierza (tego samego producenta) i kompatybilny  

z systemem zdalnego odczytu w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o., 

-  oczekiwana częstotliwość pracy w wydzielonym dla transmisji radiowej w Unii 

Europejskiej paśmie 868-870 MHz o niewielkiej mocy do 500mW zgodnie z 

rozporządzeniem CEPT/ERC/REC 70-03 – „ możliwość stosowania urządzeń bez 

konieczności przydziału częstotliwości” 
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-  moduł radiowy przystosowany do systemu zdalnego odczytu o komunikacji 1 ½ , który 

łączy dwa systemy – system jednokierunkowy i system dwukierunkowy. System 

jednokierunkowy do zbierania danych bilingowych, a w system dwukierunkowy do 

zdalnego ( bez konieczności dojścia  do wodomierza ) programowania modułu i 

zbierania danych z rejestratora przy pomocy terminala inkasenckiego, 

-  zasilanie – bateria litowa, żywotność baterii typowo 15 lat, w zależności od profilu 

eksploatacji, 

-  stopień ochrony: IP 68, moduł odporny na trudne warunki atmosferyczne, zalania w 

studniach wodomierzowych, niskie temperatury itp., 

-  aktywny stan alarmu – wyciek, pęknięcie rurociągu, przepływ wsteczny, niski poziom 

baterii, 

-  zdalne konfigurowanie modułu za pomocą komunikacji radiowej, 

-  moduł z wbudowanym rejestratorem danych, 

-  rejestrator danych w krokach od 1 min do 24 h, 

-  aktywacja modułu za pomocą komunikacji radiowej lub automatycznie po pierwszych 

10 – 15 impulsach, 

-  możliwość odczytu numeru wodomierza, numeru modułu radiowego, aktualnej 

wartości z liczydła wodomierza, zużycia wody na koniec miesiąca, detekcji ingerencji 

zewnętrznej, sygnalizacji stanów alarmowych, wartości przepływu wstecznego, 

-  moduł zdalnego odczytu danych powinien gwarantować niezawodny, zdalny odczyt z 

miejsc trudno dostępnych takich jak studnie wodomierzowe, piwnice, garaże itp. Z 

odległości min. 30 metrów, 

-  oczekiwany zasięg transmisji radiowej do 1 km, 

-  możliwość podłączenia do różnych typów wodomierzy wyposażonych w nadajniki 

kontraktonowe lub inny typ modułu przekazywania danych (MiniBus, M-Bus). 

 

5. Zadanie 3 – dostawa armatury przyłączeniowej wodomierzy 

Podane niżej ilości armatury są to ilości orientacyjne służące do sporządzenia oferty  

i oszacowania wartości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia 

mniejszej ilości materiału (nie mniej niż 50%).  

 

Tabela 3. Zestawienie armatury 

Lp. Nazwa materiału Materiał Średnica 

[mm/”] 

Długość 

montaż. 

[mm] 

Ilość 

[szt] 

1 Łącznik wodomierza dn15 CW617N 1/2” gz x 3/4” gw 47 300 

2 Łącznik wodomierza dn15 CW617N 1/2” gz x 3/4” gw 27,5 50 

3 Łącznik wodomierza dn20 CW617N 3/4” gz x 1” gw 58,5 40 

4 Łącznik wodomierza dn20 CW617N 3/4” gz x 1” gw 40 20 

5 Łącznik wodomierza dn25 CW617N 1” gz x 5/4” gw 68,5 14 

6 Łącznik wodomierza dn32 CW617N 5/4” gz x 6/4” gw 68 8 

7 Łącznik wodomierza dn40 CW617N 6/4” gz x 2” gw 81 8 

8 Przedłużka-redukcja CW617N 1” gz x 3/4” gw 9,5 20 

9 Przedłużacz  CW617N 1” 72 10 

10 Uszczelka do wodomierza dn15 fibra Dn15 - 800 
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9 Uszczelka do wodomierza dn20 fibra Dn20 - 80 

10 Uszczelka do wodomierza dn25 fibra Dn25 - 40 

11 Uszczelka do wodomierza dn32 fibra Dn32 - 20 

12 Uszczelka do wodomierza dn40 fibra Dn40 - 10 

13 Uszczelka wodomierza dn50  guma Dn50 1 10 

 

- armatura przyłączeniowa do wodomierzy musi posiadać atest higieniczny do montażu w 

instalacjach do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Producent n/w 

armatury musi posiadać Certyfikat Zarządzania Jakością zgodny z normą DIN ISO 9001, 

  

6. Postanowienia ogólne 

 

-  ilość i termin dostaw będą uzgadniane na bieżąco biorąc pod uwagę potrzeby 

Zamawiającego, 

-   koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca, 

-  nie dopuszcza się składania ofert częściowych, 

-  Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na wodomierze, armaturę i moduły 

do zdalnego odczytu wodomierzy,  

-  Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień wyłącznie drogą 

elektroniczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


