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Oznaczenie sprawy: FZ - ll48l7lAJ/17 Katowice, dn. 25.09.2018 r

Dotvczy: postępowania o udzielenię zamówięnia oubliczneeo. prowadzonego w trybie przętargu
nieograniczonego na dostawę trzech (3) zestawów svstemu pomiarowęgo poziomu zwierciadła wodv -
Zamówienię o wartości większei niz kwotv okręŚlonę w przępisach wvdanych na podstawię art. 11. ust. 8 ustawv
z dnia 29 sty cznia 20 0 4 r . P r aw o zamów ieh public zny ch.

W związlu ze złoŻenięm w dniu 20.09.2018 t. przęz jedną z firm zap5Ąań do tręści SIWZ, zgodnie z zapisami
art. 38, ust' 1, Ustawy Pra:wo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U' z 2017 r. poz. 1579),
Zamaw iaj ący o dp o wiada :

1. Pvtanie nr I firmv:
,,Pytanie l: Dla lokalizacji w Rybniku Zamaułiający wskazuje dwa zgrupowania po 3 piezometry ' Czy naleŻy
dla każdego z rejestratorów naleŻącychdo zgrupowania dostarczyó po 3 sondy hydrostatyczne *y'p""yńkowane
SIWZ i jednoczeŚnie opomiarować wszystkie 3 wyszczególnione piezometry (tj. łącznie do dostawy 7 sond
hydrostatycznych i 3 rejestratory danych)?"

1.1. odpowiedź Zamawiaiacego na pvtanie nr 1:
Dla lokalizacji w Rybniku Zamawiający wskazał orientacyjne położenie piezometrów. Każde ze stanowisk
monitoringowych w Rybniku tj. na terenie Stadionu Miejskiego - stanowisko I i na terenie SRK - stanowisko 2
wyposazonę jest w trzy otwory (S' G, P). Jedęn z otworów to piezometr (P)' pozostałę otwory przęzfiaazone są
do innych celów badawczych (S, G)' oferent powinien zatem przedstawić ofertę na insialację systemu
pomiarowego w 3 piezometrach tj' jeden na terenię Stadionu (P-1), jeden na tęręnie SRK (P-2) oraz jeden w
Chęłmie Śląskim (P-3).

Szczegółow ą lokalizację piezometrów ilustrują ponizsze fotografi e:

P-1
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2. Pvtanie nr 2 firmv:

',Pytanie 
2: Zamawiający wskazał sposób zaml<nięcia piezometru w formie pokrywy. Prosimy o wytycznę o

sposobie wprowadzenia przewodu sondy hydrostycznej do piezometru . Czy Zimawiający dopuśói przewiercenie
otworu w pokrywie włazupiezometru na dławik kablowy, czy teŻprzewód naleŻy wprowadzie oa boęlrl Jeśli od
boku, to czy pod żeliwnym kołnięrzem korpusu właru znajduie się rura staiowa czy też rura z tworzrya
sztlcznego? oferent zal<łada, Żę właz to Bohamęt L315. Prosimy również o potwierdźenie, czy nad korkiem
betonowym a pod pokrywą włazu jest wolna przestrzęń około l5 cm'''

2.1. odpowiedź Zamawiaiacego na pvtanie nr 2:
Złmawiający dopuszcza wprowadzenie przewodów do otworu tylko od boku (bez naruszania pokrywy
zabezpieczającej) pod poziomem powierzchni tęrenu. Wymaga tó przewiercenia stalowej rury osłonowej
piezometru. Pomiędzy kryzą otworu awłazęmzabezpieczającymlęst zo-zs cmwolnej przestrieni,

Ż
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3. Pvtanie nr 3 firmv:
,,Pyanie 3: Czy ZamawiajEcy dopuści rejestrator danych charakteryzujący Się następującymi parametrami (na
bazie specyfi kacji Zamawiającego) :

,,- Ręjestrator danych ogólnego zastosowania z mozliwościąpodłączeniaróŻtego typu sond,
- 2 interfejsy do podłączenia 6 sygnałów analogowych 4-2OmA lub napięńwych o wspólnej masię lub 4
sygnałów analogowych napięciowych o oddzielnych masach lub 2 sygnałów'z czujniiów wymagających
podłączenia 3 lub 4-żyłowego
- 4 interfejsy do podłączenia sygnałów cyfrowych, tj' do 4 kanałów rejestracji impulsów w tym impulsów o
częstotliwości do 100kHz' moŻliwość zmiany konfiguracji kanału cyrrówego wejściowego na kanał
wyjściowy lub wejściowy MODBUS RTU
_ | Rro8ramowany przełącznik (przekażnik) umożliwiający sterowanie vrządzeniamr zewnętrznymi (do
30V/1A) - ręalizowany poprzęz l zw/w interfejsów cyfrowych
- Wbudowana pamięć pozwa|ająca zapisać co najmniej l0000000 (dziesięć milionów) zmierzonychwartości
z możliwości ą r ozszerzenia,
- Programowanie rejestracji danych w intęrwałach od ll25 sekundy (tj.25Hz) w nieskończonośc (raz ta
miesiąc/rok/itp.), mozliwość ustalęnia 1l róznych harmonogramów i-powiązań pomiędzy wyzwalanięm
tychże harmonogramów
- Zasi|anię z wymiennej baterii ogólnodostępnej pozwalającej na pracę rejestratora przez okolo 7 rok z
mozliwością podłączenia zasilania zęwtętrzne go l 2 V (DC)'
- Zasilanie czujników napięciem wewnętrznym rejestratora precyzyjne wyjście zasllania 12V (150mA) i 5V
(25mA)
- Klasa szczęlności obudowy: nie gorsza niŻIP67 przy zastosowaniu dedykowanej obudowy producenta
- Praca w zakręsię temperatur -45oC to 7ooc
- Wymiary obudowy rejestratora 180 x 137 x 65mm,
- W zestawie kabel Ethęrnęt do połączenia z komputeręm oraz oprogramowanie pozwalające w pełni
skonfigurować rejestrator i sczylać, dane w formie zaembedowanego oprogramowania dórięprr"gó po
połączeniu Ethernet z rejestratoręm (tj. oprogramowanie nie ma osobnej-aplikacji instalŃa1Ę na
komputerze). oprogramowanie ma możliwość ptezentacji sczlanych danycń w ibrmie graficziej i
eksportowania danych do pliku ASCII' Program umożliwia sprawdzenie stanu baterii, stanu zapełnienia
pamięci oraz podgląd bteŻący ch wartości pomiarowych.

System wyposazony w modęm GPRS, umozliwiający transmisję zarejestrowanych danych na sęrwer co
najmniej raz na dobę przy intęrwałach pomiarowych rejestratoia co 1 sekundę. Dostawa obejmuje koszt
rocznej transmisji danych oraz dostępu do danych poprzęz konto intęrnetowe odpowiednio zabezpięazone,
System zasilany z sięci 23O Y,

Instalacja Systemu w miejscu wskazanym przez lJŻytkownika (1 czujnik umieszczony w piezometrze w
rejonie zbiornika Dzięćkowice oraz 2 czujniki umieszczone w piezometiach po obu stronach rzeki Nacyny w
|-ejon]e ulicy Sportowej miejscowości Niewiadom Górny, pówiat Rybnik) oraz instruktaŻ dIa trzeót"ę1
Użytkowników.

Źl n""',,'** I RzecPosPollta 
,,",,,:!:-;

oferent doprowadzi zasilanie odprzyłącza do piezometru, uwzględniając konieczność założęniapodlicznika
energii elektrycznej (dla lokalizacji w Chełmie Sląskim) i zibezpteczenia na poziomie 6A. Maksymalna
odległość przyłącza od piezometru wynosi 5m.

Ze względu na charakter zamknięcia piezometrów - studzienka podziemna, we wszystkichtrzechlokalizacjach,
wymagane zastosowany będzie system kompensacji ciśnięnia atmosferycznego dla urządzeil ze zintegrowaną
kapilarą kompensacyjną, wyprowadzoną na wysokość g-a.untu;-ą"ą iieraburzćny dostęp ciśnięnia
atmosferycznego w formie puszki przyłączeniowej z filtrem goietex orai pochłaniaczęmńlgoci.''

Zamawl'ający dopuszczarejestrator charakteryzujący się powyŻszymiparametrami.
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4. Pvtanie nr 4 firmv:

"Pytanie 4: Jak Zamawiający ronlmlę paramętr ,,Zasilanie z wymiennej-baterii ogólnodostęp nej pozwalającejna pracę rejestratora przez około 7 rok z mozliwością p"ałą"i""i'"'r^silania zęwnętrznęgo 12 Y (DC),,,, czynaleŻy dostarczyć ZęStaw akumulatorów umozliwiając; 
";i;;;}-,.mowi pracę przez l rok bez zadnegozasilania z zęwnątrz, czy też naleŻy dostarczy zęstaw akumulatorów umożliwiający całemu systemowi pracęprzez l rok wraz z podłączottym zasilaniem Lewnętrztym? Czy Zamawiający przezpojęcie ,,baterii,, miał namyśli akumulatory (ładowalte), czy faktyczniemowa jest o bateriach (nieładowa1nych)?,,

Wymagania Zamawiającęgo 
"".p""yfiflffif,i-znej - opis przedmiotu zamówienia:Zasiląnie z wymiennej.baterii-ogólrodóuępnr1 p91i1ti49rźi ,o--prrrę rejestratorą przez około l rok zmożliwościq podłqczenia.zasilanń ,rrrętirrrg., ]2.'V (nci, ńi*ło z faktu, iż na etapie projektowanialokalizacji piezometrów dopuszczano koni"""note 

"asilania 
,y.t"-t." pomiarowych z panelifotowoltaicznych.Z uwagi na zapewnienie dostępu do przyłącza 230Y dla t uzaĘ , |ouulizacji piezometru przyjęte w specyfikacjiwymaganie przyj muj e nowe' następującó bizmienie :

,łł';::;ćrffi:tr:ł:ix:ir;:::ó akumulłorapozwalającego na pełną pracę rejestratora przez conajmniej

5. Pvtanie nr 5 firmv:

"Pfanie 5: Zamawiający.wskazuje w parametrze z pytania 4 okres 1 roku pracy: czy ZamawiającydopuściZestaw akumulatorów (ładowalne) u*ozli.'iuią"y stacji pomiarowej [ru"ę prr"r 1 miesiąc, biorąc pod uwagę'iŻutrata zasilania będzie przekazywana do Zima,wiaJąc"go w formió iiu.n'u przez rejestrator?,,

Zmianawprowadzonuoo@opisuprzedmiotuzamówienia,wzwiązhlzzadanymwyżej
pytaniem nr 4 wyczerpuje takŻe odpówiedź na pytanie nr 5'

6. Pvtanie nr 6 firmv:

"Pytanie ó: Warunęk c?'asu'pracy 1 roku (lub l miesią ca w razię pozytywnej odpowiedzi na pytanie 5) czasupracy należy obliczyć dla jakiego intęrw;fu pom-iaru'i t unrrnĘiJu.'yct'z Zamawiający okręŚlił w SIWZ lsekundę dla pomiaru i 24 godziiy dla transmĘi. Interwał ńń 
"Ju;" "ię 

bardzoczęsty i rzadkospotykany

:n#'x,5#.Towych' 
Sugerujemy zmianę ok 

".,' 
pomiaro^wego na L godzinę au 

""l,, 
oóti""enia pojemnoŚci

Zmianawprowadzonuao@.-opisuprzedmiotuzamówienia,wzwiązkuzzad,anym
pytaniemrrr 4 wyczerpuje także odpowi edź na pytanie nr 6.Ponadto Zamawiający informuje; da.'e uzyski.va*ę przęz zainstalowany w otworze piezometrycznym systęmpomlarowy przęznaczonę będą do realizacji cęlów badawczych p.o.;"r.t' EPoS-Pi. żiiu"niują"v wymagaintęrwafu pomiarowego od 1 sekundy przy transmisji pakiefu aun|.n'.nini-u m taz na 24 godziny,

7. Pvtanie nr 7 firmv:

"Pytanie 7: Biorąc pod uwagę okręs 1 roku doŚć istotnym ęlementęm wpływającym na czaspracy jestsamorozładowanię akumulatora jak równiez jego starzeni. śię 1ró*r'l.z w przypadku ok 
".,, 

1 miesięcznego)'Efektywnie nawęt obliczając z należytą staranno.ścią i marginer"- poi"'nr'ość akumulatora oferęnt nie mawpływu na samorozładowanię akumulatora w tak długim ;ń;; 
";ń.] 

Ż na.jegostarzenie się w wyniku pracy wciągłym stanię naładowania (podładowywania). Jeśli-w 
1."k"i" ;ńńoata"ii wyniknie, iŻ stacjanie jest w stanię

:[::':h'ń';.#5 
bęz zasi\ania' to jakie konsekwencje będą 

'-!ilbt."'towi - aj ; ;#;" gwarancji b) w
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Zmianawprowadzonuao@.-opisuprzedmiotuzamówieria,wzwiązkuzzadanym
planiem w 4 wyczerpuje także odpowiedź na pytanie nr 7.

8. Pvtanie nr 8 firmv:

''Pytanie 8: Zamawiaj.ący wskazał wymiary Ęestratora, jednak ze wzg|ędu na koniecznoŚć zastosowaniaduzego (okres l mie'ią"a. po'at zymiirą_i.ril giguntv""ńń ("kd 
1 -ku podtrzymania pracy) orazpuszkipołączeniowej dla sondy hydrostatyczną na ńoźu-i" -y"'"ilńlo"io.i" ofęręnt prosi o potwierdzenie, zeponiższa-.forma stacji pomiarowej Zamaijaiącemu odpowlada:

';l"':*r.Tie 

do przyłącza elektryczn"go - aop'o.uJ""iie trasy elektroenerge tyczlej do szafki stacji
- obok otworu piezometru posadowienie szafki stacji pomiarowej, akumulatory na dolę szafki

;"#*Łri:*::tatyczna 
przeprowadzona ziemią jo'ot'o- pi"ro*"rry"r1lęgo - zgodnie z wytycznymi

Wymiar szafki na tym etapie nie jest możliwy..do jednoznacznego określenia. Będzie to na pewno szafkaelektryczna wysoka - w celu umieszczęnia tapitary"w 
"u'J"*" i."yłączeniowej z kompensacją ciśnienia iusuwaniem wilgoci' W przypadku 1 rocznego 

".*Jl poat rviu"i.'u^f,racy będzieio więlę'szafę k, ze względuna konieczność zapewnienia miejsca dla ańmulat"'o.. cr'.l"iis ń"r*rurr9,na to uwagę' gdyŻ Zamavłiającyokręślił w oryginalnej specyfikacji dość mały wymiar rejestratora, Ltory 3eanat nie będzie grał istotnej roli wcałym przedsięwzięciu, ze wzglęłu na wytyózne związaie z zasllanię,mstacji i koniecznością wyprowadzeniakapilary kompensacyjnej na wysokość gwarantuj ącąprzebywi'i. p"""a pokrywą Śnieżną..,,

- podłączenie do przyłąc:a-t"[t y""""g" - doprowadzenie trasy elektroenerge tycznej do szafki stacjipomiarowej ; odpowiedź : Zamawiający doiuszcza riri" ń).ii""i" ;"'

- obok otworu piezometru posadowienie szafki stacji pomiarowej, akumulatory na dole szafki;odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiąianię. Dla1okalincji na tęrenię stuJiónu Miejskiego wRybniku szafka stacji p'oń-o*"; -u uyJ 
"ui.,.ta1owana 

przy mvrzeoporowym. Dla lokalizacji na terenie SRKw Rybniku szafka stac.ii p::l.a:owej ry uye zainstalowan""* 
"["ri.lii"il;;j#d' )ł"i, 

"^teręnie 
klubujachtowego w Chełmie Śląskim 

'"ufku 
,tu"ii p'omiarowej ;;';;t zainstalowan a przy istniejącej szafceelektrycznej' W każdym przypadku wszystkie pódłączenia ło ot."oru mająbyć'wykonane pod powierzchniątęręnu. odległość szafki stacji pomiarowej od otworu pie zometrycznego wynosl od 2 do 5 m;

- sonda hydrostatyczna przeprowadzona ziemią do otworu piezometrycznego - zgodnie z wytycznymiZamawiającego; odpowie dź: żamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

9' Zamawiający zgodnie z zapisami art. 38, ust. 4, Ustawy Pravło Zamówień Publicz nych z dnia 29 stycznia2004 r' (Dz' U' z 2O|-7- r-, voz' 1579), zmienia_tręŚć ,póffi";iltotny.h warunków zamówienia, (oPISPRZEDMIoTU ZAMoWIEMA - załącznlk * :) - "*-i.'i""y ;;is przedmiotu zamówięniaznajduje się wzałączniku nr 1 do niniejszego pisma oraz w aktualnym SIWZ, ,i^i[u"rorytn na stronie internetowej GIG.

Zmiany do SIWZ zostały wprowadzone na następujących stronach: str. 28 i 29 _ załączrtik nr 5 do SIWZ'

5
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Dodatkowo, Zamawiający zamięszcza w załączniku nr 2 do niniejszego pisma profil otworu po wykonanych
wierceniach - faktyczny profil w terenie, na przyk<ładzie piezometru P - l '

Biorąc pod uwagę powyŻsze, Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert, tj. termin składnia ofęrt do:
15.10.20l8 r. , do godz. l0;00, zgodnię z art. 12a, ust. 2, pkt. 1) Ustawy Prawo Zamówień Publicz nych z dnia 29
stycznia 2004 t. (Dz. U' z 2017 r. poz. 1579) i nie dokonuje zmian w ogłoszeniu Urzędu Publikacji unii
Europejskiej.

ZpowaŻaniem

Przewodticząca Komisji Przetargowej

Ł"b
mgr Monika
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Załączniknr I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

SDecvfikacia techniczna svstemu pomiarowego poziomu zwierciadła wodv _ 3 zesta*",

Przędmiotem zamówienia są 3 zestawy systęmu pomiarowego do automaty cntego monitorowania poziomuzwierciadła wody. Każdy zęstaw ma zawięrać czujnik poziomu-wody oraz rejestratoidanych:

l. Czujnik poziomu wody:
- Czujnik mierzący ciśnięnie hydrostatyczne sfupa wody,- Zal<ręs pomiarowy 0 - 20 m,
- Specjalny kabel z wbudowaną kapilarą do kompensacji ciśnienia atmosferycznego, dfugoŚć 20 m,- Srędnica sondy nie większa niż22 mm,
- Czujnik ciśnienia ceramiczny, obudowa sondy ze stali nierdzewnej,
- Dokładność pomiaru nie gorsza niż+o,lo/opełnej skali,- Sygnał wyjściowy analogowy,_ Zasilanię sondy napięcięm w zakręsie co najmniej 7 do 30 VDC,- Praca w tęmperaturach co najmniej od -5o do +60oc.

2. Rejestłator danych z konwektorem analogowo-cyfrowym:
- Rejestrator danych ogólnego zastosowania z możliwości ąpodłączenia róŻnego typu sond,- Co najmniej 4 kanały analogowe,
- Co najmniej dwa kanały do rejestracji impulsów, w tym jędęn kanał pozwalający rejestrować impu1sy z

duzą częstotliwością (co najmniej 30 kHz),
- Co najmniej jeden programowalny przełączdk umozliwiający sterowanie urządzeniami zewnętrznymi

na podstawie zmierzonych parametrów z jednego z kanałów' pomiarowych'- Wbudowana pamięć pozwalająca zapisać co najmniej 60000ó zmierzonyciwartości,- Programowanię rejestracji danych w interwałach od i sekundy do 24 gódzinlub wi|cej,- Zasilanie z wymienne€o, ładowanego akumulatora pozwalając"go ni pełną pracę i";órtrutoru przez conajmniej 24h przy braku zasilan ia z przyłącza 2J,)v :- Zasilanie czujników napięciem wewnętrznym Ęestratora oraz co najmniej jeden kanał umozliwiający
zasilanie precyzyj nym napięciem referencyjnym 5 V,- Klasa szczęlności obudowy: nie gorsza niŻ|P67,

- Praca w zakresię tęmperatur nie mniej niŻ od -2O,C do +60oC,- Wymiaryobudowyniewiększe niŻ15O x 110x50mm,
- W zestawię kabęl RS232 lub USB do połączenia z komputer em oraz oprogramowanie pozwalające wpełni skonfigurować rejestrator i scz5nie dane. oprogruńowanie powinno irieć mozliwoŚć prezentacji

sczytanych danych w'formie graficznej.i eksportówńia danych jo pliku ASCII' Dojatkowo program
ma umozliwić sprawdzenię stanu baterii, stanu zapełnienia pamięci oraz podglądbieŻących wartościpomiarowych,

- Dodatkowa zamykana obudowa rejestratora z mozliwością instalacji węwnątrz modemu / bramkiGPRS.

System musi być wyposazony w modem GPRS, umożliwiający transmisję zaĘestrowanych danych na serwęrco najmniej raz na dobę- przy intęrwałach pomiarowych rejestratora co 1 sekundę' Dostawa musi obejmowaćkoszt rocznęj transmisji danych oraz dostępu do danyń popir"rkonto intęrnetowe odpowi ednio zabezpięczone.
System ma byó zasilany z sięci 23O Y.

Wymagana jest instalacja systemu w miejscu wskazanym przez lJżytkownika (1 czujnik umieszczony wpiezometrze w rejonie zbiornika Dziećkowicę oraz 2 czujniń umieszczonę w piezometrach po obu stronachrzeki Nacyny w rejonie ulicy Sportowej miejscowości Niówiadom Górny, powiat Rybnikj oraz instruktaz dlatrzech (3) Użytkowników.

Wszystkie 3 lokalizacje mają zapewniony dostęp do przyłącza 230V. oferent ma dopro wadzić zasilanię odprzyłącza do piezometru, uwzględniając konieczn-ośe ziłoźęniapodlicznika energii elektrycznej (dla lokalizacji
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{;nł'",'"r'.'*' I F;fscfło'pollta -",.':ffit:*,*, 'Jj,:1Ęb,il'"i:# r
w.Chełmie ŚĘskim) i zabezpieczenia na poziomie 6A. Maksymalna odległoś ć przyłączaod piezometru wynosi

Ze względu na charakter zamknięciapiezometrów - sfudzienka podziemna, we wszystkic h trzęch lokalizacjach,wymagane jest zastosowanie systómu kompensacji ciśnieńia dla urządzen ze zintegrowaną kapilarąkompensacyjną' wyprow.adzoną na 
'v.otosJ'g*urarrtu1ącą niezaburzony dóstęp 

"isni"niu 
uimosferycznego awięc powyżej ewęntualnie występującej pot yo"y śnieżnej w Ęonie instalacji.

Zamawiający dopuszcza obok otworu piezometru posadowienie szafki. stĘi pomiarowej. Dla lokalizacji naterenię Stadionu Miejskiego w Rybniku s rurki 
"tu"iip"-iil;"';;Tyc zainstalo wana przymurze oporowym.Dla lokalizacji na terenie ŚRr' * Rybnir.o 

'""rr.". 
rt""ji po*iu.o'"1 *u uve zainstalowana wokolicy latami. Dlalokalizacji na terenie klubu jachtońg" .' ór'"ńi:'srąrti._.""*""''*ii pomiarowej mabyć zainsta1owanaprzyistniejącej szafce elektryrczi3J,.w 9Zay^p.ń"am;."yJń;;;i|ąć""niudo otworu mająbyćwykonane podpowierzchnią tęrenu' odległość 

'"urr.i 
.tu"1pliria.oweJ 

"o "r'""l' 
pl"ometrycznego wynosi od 2 do 5 m.
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