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Świebodzin, 20 kwietnia 2017 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. System monitoringu poziomu wody w
torfowiskach w Słowińskim Parku Narodowym w ramach realizacji projektu
LIFE15 CCM/DE/138
W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego dn. 20/04/2017 r., o następującej
treści :
Pytanie 1: Zamawiający wymaga dostarczenia automatycznego rejestratora parametrów
meteorologicznych mierzącego temperaturę z dokładnością do 0,1 st. C. Czy Zamawiający
dopuszcza dostawę systemu mierzącego temperaturę z dokładnością lepszą niż +/-0,5 st. C dla
zakresu pomiarowego od -5 st. C do +70 st. C i lepszą niż +/-1 st. C dla zakresu od -40 st. C do 5 st. C i od +70 st. C do +80 st. C (pełny zakres pomiarowy czujnika od -40 st. C do + 80 st. C).
Pomiar z rozdzielczością 0,1 st. C.
Zamawiający informuje: Zgodnie treścią pkt III.5 tiret trzeci automatyczny rejestrator
parametrów meteorologicznych powinien wykonywać „pomiar temperatury co najmniej z
dokładnością do 0,1 stopnia C w zakresie -40 do +50 stopni C.” Jednakże poprzez „dokładność
do 0,1 stopnia C” Zamawiający rozumie rozdzielczość pomiaru. Zamawiający zatem dopuści
dostawę systemu pomiarowego o ww. parametrach.

Pytanie 2: Ze względu na to, iż instalacja przyrządów odbywać się będzie na terenie w
Słowińskiego Parku Narodowego niezbędna będzie najprawdopodobniej zgoda na poruszanie się
samochodem po terenie Parku. Proszę o informację, czy za uzyskanie zgody na poruszanie się po
Parku ekipy instalującej sprzęt odpowiadał będzie Zamawiający czy będzie to leżało po stronie
Wykonawcy?
Zamawiający informuje: Uzyskanie zgody na poruszanie się oraz dokonanie instalacji leży w
gestii Zamawiającego.

Pytanie 3: Załączone do SIWZ mapy pokazujące lokalizację instalacji urządzeń są dość ogólne w
związku z tym proszę o informację, czy Zamawiający poda Wykonawcy dokładne lokalizacje
(współrzędne geograficzne) punktów pomiarowych lub też czy przedstawiciel Zamawiającego
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będzie uczestniczył w instalacji i wskazywał na bieżąco wyznaczone wcześniej miejsca instalacji
urządzeń, tak aby uniknąć wyznaczania dokładnych lokalizacji w trakcie instalacji?
Zamawiający informuje: iż będzie uczestniczył w instalacji i na bieżąco wskazywał dokładne
miejsca instalacji. Przybliżone lokalizacje mogą zostać Wykonawcy udostępnione w postaci
plików SHP, z zastrzeżeniem, iż wskazane w nich punkty są jedynie orientacyjnymi lokalizacjami i
mogą ulec zmianie w trakcie instalacji.

