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Dotyczy: oostępowania o udzielenie zamówienia publicznego. prowadzonego w trYbie przetargu
nieograniczonęgo na dostawę trzęch (3) zestawów systęmu pomiarowego poziomu zwierciadła wodv -
zamówienię o wartości większei niz kwotv określone w przępisach w}'dan}'ch na podstawię art. l 1. ust. 8 ustawy
z dnia 29 sty cznia 20 0 4 r . P r aw o zamów ięf l publiczttv ch.

W związku ze złoŻenjęmprzez dwie firmy zapytań do SIWZ, zgodnie z zapisami art.38, ust' l, Ustawy Prawo
Zamówjęń Publicznych z dnia29 stycznia2004 r' (Dz.U. z2017 r' poz. 1579),Zamawiający odpowiada:

Pvtanie firmy nr 1:

,,W nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej ) zwracam się z prośbą o mozliwość wizji lokalnej na trzech
miejscach instalacji. Ze względu na swój pobyt na południu polski w przyszłym tygodniu, zwracam się z
uprzejmą prośbą aby wizja mogła się odbyć we wtoręk 11 wrzęśnia w godzinach popołudniowych lub w
czwartek l3 września o dowolnej godzinie.''

odpowiedź Zamawiaiacego na nvtanie firmy nr 1:
W celu naleŻylej wycęny realizacji zamówienia, Zamawiający przekazuje w postaci pliku ,,pdf' pełną
informację na temat lokalizacjitrzechpiezometrów (mapa Google z podaniem współrzędnych Google Earth).
Według wiedzy Zamawiającego, informacj ę za:warte wlw załącznlku pozwalają na pełną ocenę miejsca instalacji
przedmiotu zamówięnia aw związku z tym, Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.

Pvtanie firmy nr 2:

,,Pfanie l: Czy Zamawiający mozę wyspecyfikować parameĘ piezometrów, tj. wewnętrzna Średnica,
wysokość nad poziomem gruntu, sposób zanknięcia? Dodatkowe zdjęcie byłoby przydaIne w celu dokonania
wyceny,"

Odpowiedź Zamawiaiacego na pvtanie firmy nr 2:
W celu należytej wyceny realizacji zamówienia, Zamaułiający przekazlje w postaci pliku ,,pdf' pełną
informację, dot. profilu geologiczno - tęchnicznęgo dla trzech piezometrów (profil geologiczno - techniczny
otworu do badań hydrogeologicznych (P) wraz z fotografią poglądową, ilustrującą wykonane w tęrenię
zabezpieczenie otworów p iezometrycznych).

dniach.

Biorąc pod uwagę powyzsze odpowiedzi Zamavłiającego, udzielonę ta zadane pytania, Zamawiający
podtrzymuje tęrmin składania ofert, tj. termin składnia ofęrt do; l5.10.20l8 r. , do godz' 10:00.

Zpoważaniem
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Załacznik nr 1 do pisma

Pvtania firmv nr ,.

,,Pytanie 3: Zamawiający wskazuje specyfikacje rejestratora danych dla 3 zęstawów) oraz opisuje zastosowanie:
,,w rejonie zbiornika Dziećkowicę" - I lokalizacja oraz,,w piezometrach po obu stronach rzeki Nacyny'' - 2
lokalizacje. Specyfikacja rejestratora implikuje jego zastosowanie przemysłowo-naukowe, tj. łączenia z
zęwnętrzrlymi systemami (np, automatyki) czy tez rejestracji impulsów do 30kHz (sygnały takie nie będą
pochodzić z sond hydrostatycznych). odpowiadać to moŻę pierwszej loka|izacji, za|<ładając lokalizację w
poblizu parku przemysłowego. Zamawiającyjednak wskazuje piezometry, gdzie specyfikacja Ęestratora jest w
ocęnię oferęnta nieadekwatna do tego zastosowania, a\okalizacja (okolice ul. Sportowej i rzęki Niacyny w
Niewiadomie Górnym) nie wskazuje rn zasilanię z 230Y. oferęnt wnosi o weryfikację specyfikacji''.

,,Pytanie 4: Czy dla lokalizacji z piezomettami Zama:wiający dopuści rejestratory spełniające następujące
specyfikacje:
,,- Rejestrator danych ogólnego zastosowania z mozliwością podłączenia róŻnego typu sond, cechujący się
konstrukcją sprzyjającą montaźru w piezometrach (tj. obudowa w kształcie tuby, przystosowanie do mocowania
wewnątrz piezometru - zalęŻnie od cęch konstrukcyjnych danego producenta / modelu, możliwość podłączenia
każdego vrządzenia pomiarowego typowęgo dla pomiarów w piezometrach, tj. sonda hydrostatyazna, czujnik
fizykochemiczny wieloparametrowy' sondy kombinowane poziom * przewodnoŚć (CTD), itp),
- Co najmniej 3 kanały analogowe, co najmniej l kanał do podłączenia urządzeń SDI-12 i l kanał do
p o dłączenia ur ządzeń MODB US,
- Wbudowana pamięć pozwalającazapisać co najmniej 600000 zmierzonych wartości,
- Programowanie rejestracji danych w intęrwałach od l minuty do 24 godzin
- Transmisja zaĄestrowanych danych w interwałach od 1 minuty do 24 godzin
- Transmisja danych za pośrednictwem zintegrowanego modęmu GPRS
- Zas1lanie z wymiennej baterii pozwalającej na pracę Ęestratora przez około 5 lat z pomiarem co 1 godzinę i
transmisją co 12 godzin
- Zasilanię czujników napięciem węwnętrznym rejestratora otaz co najmniej jeden kanał umozliwiający zasilanie
precyzyjnym napięciem referencyjnym 5V lub 12V,
- Klasa szczelności obudowy: nie gorsza niŻ IP6'7 wTaZ z Systemem kompensacji ciŚnienia dla urządzeń ze
zintegrowaną kapilarą kompensacyjną,
- Praca w zakresie temperatur nie mniej niŻ od _20oC do +60oC,
- Średnica obudowy nie większa niż 60mm, długość obudowy nię dhlższaniz 600mm.
- Komunikacja bezprzewodowa (np. WiFi, Bluetooth) w lokalizacji w cęlu konfiguracji i/lub sprawdzenia
działania i/lub odczytu zgromadzonych wartości urządzenia
- oprogramowanie z możliwością prezentacji odczylatych danych w formie graficznej i eksportowania danych
do pliku ASCII. Dodatkowo program ma umozliwić sprawdzenie stanu baterii, stanu zapełnienia pamięci oraz
podgląd bieŻących wartości pomiarowych.
- Dostawa musi obejmować koszt rocntej transmisji danych oraz dostępu do danych poprzez konto intęrnętowę
odpowiednio zabezpieczone. System ma być zasilany zbatęrIi będącej kompletem zprzedmtotem dostawy.''


