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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA OFERTOWEGO 

 
1. Odnośnie świadectwa kalibracji bądź zgodności typu: 
Czy którekolwiek z oferowanych urządzeń powinny posiadać świadectwo wzorcowania, wykonane w 
niezależnym laboratorium? Jeśli tak, to czy powinno być to świadectwo standardowe czy z akredytacją 
PCA? Z zapisów w Państwa dokumentacji nie wynika wprost potrzeba wzorcowania, jednak wzmianka o 
ewentualnej kalibracji nasuwa takie pytanie. 
Odpowiedź OTOP: Prosimy o sprzęt posiadający świadectwa standardowe. 
 
2. Dotyczy ewaporometru: 
2a) Czy ewaporometr powinien być podłączony i umożliwiać transfer danych do głównej stacji 
meteorologicznej czy może być urządzeniem autonomicznym z funkcją eksportu danych drogą transmisji 
szeregowej prowadzonej kablem połączeniowym? 
Odpowiedź OTOP: Ewaporometr ma być podłączony do stacji głównej kablem sygnałowym. Jego 
lokalizacja powinna być zgoda z lokalizacją stacji meteorologicznej. 
 
2b) Czy powinniśmy zaoferować do ewaporometru specjalną dedykowaną drewnianą klatkę (tutaj 
podgląd)? Z dokumentacji nie wynika wprost taka potrzeba, jednak takie klatki wpływają pozytywnie na 
jakość danych, izolując sam ewaporometr od opadów i części osadów atmosferycznych.  
Odpowiedź: Tak, proszę dołączyć klatkę. Ewaporometr powinien znajdować się w klatce dostosowanej 
do urządzenia w ten sposób aby do misy pomiarowej nie dostawała się woda opadowa  natomiast boki 
klatki powinny być wykonane z materiału ażurowego lub siatki metalowej z oczkami o średnicy maks. 1,5 
cm. Całość powinna być pomalowana na biało farbą odporną na promieniowanie UV i porost glonów. 
Klatka powinna mieć możliwość otwierania celem uzupełniania wody i konserwacji. 
 
3. Dotyczy montażu i przeszkolenia: 
Czy montaż i przeszkolenie wyznaczonych osób w obsłudze urządzeń może odbyć się podczas jednej 
"kampanii" terenowej, czy należy kalkulować możliwość większej liczby wyjazdów w tym celu? Oczywiście 
abstrahuję w tym momencie od późniejszych kwestii serwisowych i  gwarancyjnych, mam na myśli samo 
uruchomienie systemu wg przyjętych wytycznych.  
Odpowiedź OTOP: Szkolenie powinno być przeprowadzone zaraz po montażu i uruchomieniu systemu 
(podczas tego samego wyjazdu terenowego) oraz powtórnie w okresie zimowym (przy panujących 
ujemnych temperaturach). 


