
 

 
 

 

Kraków 30.08.2017 
 

OGŁOSZENIE OFERTOWE nr C/2017/6 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA OFERTOWEGO 
 

1. Dot. części 2.  postępowania : 

 Czy Zamawiający zaakceptuje automatyczną stację meteorologiczną mierzącą wybrane 
parametry według poniższej specyfikacji: 
- Temperatura powietrza: zakres pomiaru od -40 st. C do +60 st. C , dokładność 0,6 st. C, 

rozdzielczość 0,1 st. C; 
- Wilgotność powietrza: zakres pomiaru 0 – 100%, dokładność 3%, rozdzielczość 1%;  
- Opad: dokładność 5 %, rozdzielczość 0,017 mm, zakres pomiaru 0 - 125 mm/h; 
- Prędkość wiatru: zakres pomiaru 1-60 m/s (=216 km/h), dokładność 5%, 

rozdzielczość  0,1  m/s; 
- Kierunek wiatru: zakres 0 - 359 st., dokładność 5 st., rozdzielczość 1 st.; 
- Ciśnienie powietrza: zakres 500 –1100 hPa, dokładność 1 hPa, rozdzielczość 0,015 hPa; 
- Promieniowanie słoneczne: zakres 0–1750 W/m2, dokładność 5%, rozdzielczość 1W/m2; 
- Parowanie: zakres 0 - 1990 mm, dokładność 5 %, rozdzielczość 0,2 mm.  

 
Odpowiedź OTOP:  parametry proponowanej w ofercie stacji meteorologicznej powinny być 

zgodne z określonymi w  ogłoszeniu ofertowym (ale patrz odpowiedź 
poniżej dot. pomiaru parowania).  

 

 Czy Zamawiający miał na myśli zakres pomiaru 0 - 1990 mm czy raczej 199,0 mm? 
 
Odpowiedź OTOP: W specyfikacji wystąpiła pomyłka. Stacja nie musi posiadać funkcjonalności 

bezpośredniego pomiaru parowania (patrz niżej) – oferentów nie 
obowiązują więc kryteria dot. pomiarów parowania. 

 

 Czy Zamawiający zamierza uzyskać wyniki pomiaru parowania w klatce meteorologicznej czy z 
otwartej przestrzeni. Dla uzyskania wiarygodnych wyników parowania z otwartej przestrzeni 
zwykle stosuje się misy ewaporometryczne klasy A.(w załączniku stacja meteorologiczna z 
wanną ewaporometryczną na torfowisku koło Turbacza i w Sarnetkach. Koszt wanny wraz z 
instalacją jest dość znaczny - ok. 20 tyś. zł). 

 
Odpowiedź OTOP:  Zamawiający zakłada, że stacja powinna posiadać możliwość pomiaru 
parowania metodami pośrednimi (poprzez wyliczenie go na podstawie innych pomiarów), co 
powinno być możliwe za pomocą oprogramowania będącego częścią zamówienia. Stacja 
meteorologiczna nie musi więc posiadać urządzeń do bezpośrednich pomiarów parowania. 
 

 Czy stacje meteorologiczne będą instalowane na otwartej przestrzeni torfowiska czy w obrębie 
jakiejś posesji ? Jeśli planowana jest instalacja stacji na otwartych przestrzeniach Zamawiający 
powinien również przewidzieć stosowne ogrodzenie dla ochrony przed dużymi zwierzętami 
(sarny, jelenie, dziki) gdyż ich bezpośredni kontakt ze stacją zwykle kończy się poważną jej 
destrukcją. 

 



 

 
 

Odpowiedź OTOP: W ramach niniejszego ogłoszenia ofertowego Zamawiający nie zamierza 
zakupić  ogrodzenia stacji meteorologicznych. 

 
2. Dot. części 1. postępowania: 

 Czy z uwagi na brak możliwości wykonywania jakichkolwiek prac warsztatowych w polu 
Zamawiający zaakceptuje, skręcane na gwint,  rury limnigraficzne  ze stali nierdzewnej w 
odcinkach o długości 1 m dające możliwość konfigurowania limnigrafu o długości z krokiem co 
1 m (2, 3, 4 lub 5 m) ? 

 
Odpowiedź OTOP: Zamawiający w ogłoszeniu o postępowanie nie określił, iż rury limmigraficzne 

muszą być bez łączeń, wobec tego Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Dodatkowo 
zwracamy uwagę na fakt, że w ogłoszeniu nie precyzujemy z jakiego materiału wykonane 
mogą być rury limnigraficzne – mogą być one wykonane np. z odpowiedniego rodzaju 
tworzywa sztucznego, które potencjalnie można przycinać na miejscu montażu. 

 
3. Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę dla Części 1 zamówienia jeśli Wykonawca przedstawi 

dokumenty potwierdzające wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat dostawy i montażu dwóch zestawów 
urządzeń do pomiarów hydrogeologicznych wraz z osprzętem na kwotę  odpowiednio 325.494,37 zł 
brutto i 172.308,97 zł brutto? 
 
Odpowiedź OTOP: Zamawiający określił warunki jakie musi spełniać Wykonawca :  
dla Części 1 - co najmniej dwa zadania o wartości brutto równej co najmniej 175 000 PLN każda, w 
zakresie dostawy urządzeń do pomiarów hydrologicznych wraz z osprzętem i montażem w 
terenie. Wobec takiego zapisu w sytuacji z powyższego zapytania Wykonawca nie spełni 
warunków Zamawiającego. 

 
4. W ogłoszonych warunkach udziału w postępowaniu Zamawiający zastrzega sobie prawo 

odstąpienia od umowy, przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji dostawy w przypadku 
nie podpisania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Krakowie 
z Zamawiającym umowy dotacji na realizację zadania pt. „Ochrona cietrzewia jako gatunku 
parasolowego cennych siedlisk przyrodniczych Torfowisk Orawsko - Nowotarskich –  część 
I ochrona czynna ”. Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu odszkodowanie ani kara 
umowna.  
Co Zamawiający rozumie przez określenie: -"... zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, przed 
przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji dostawy..."  
Dla Wykonawcy momentem przystąpienia do realizacji dostawy jest podpisanie umowy . W 
konsekwencji tego natychmiast przystępuje do jej realizowania zamawiając przedmiotowe 
urządzenia  pomiarowe i kupując konieczne materiały potrzebne do wykonania elementów 
instalacyjnych. Dodatkowo, bardzo krótki czas na wykonanie zadań, wymusza maksymalne 
zaangażowanie sił Wykonawcy dla jak najszybszego osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia prac 
terenowych.  Zatem odstąpienie  od umowy przez  Zamawiającego już po podpisaniu umowy jest  
narażeniem Wykonawcy na znaczne straty finansowe gdyż przedmiotem postępowania są 
urządzenia dedykowane do konkretnego projektu i w określonych ilościach. Wydaje się słusznym 
aby Zamawiający, po rozstrzygnięciu postępowania ale przed podpisaniem umowy, uzyskał od 
WFOŚ i GW w Krakowie pisemne zapewnienie o przyznaniu dotacji na realizację przedmiotowego 
projektu. 
 



 

 
 

Odpowiedź OTOP: Uchwała o przyznaniu dotacji na zadanie pt. „Ochrona cietrzewia jako gatunku 
parasolowego cennych siedlisk przyrodniczych Torfowisk Orawsko - Nowotarskich –  
część I ochrona czynna” została już podjęta przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Krakowie.                    
Jednak aby podpisać umowę o dotacji z WFOŚiGW w Krakowie, Zamawiający wraz z innymi 
dokumentami potrzebnymi do podpisania umowy musi dostarczyć podpisane umowy 
z Wykonawcami na wszystkie zadania jakie zamierza wykonać w bieżącym roku tj. 2017. 
Powyższa sytuacja powoduje, iż Zamawiający musi podpisać umowy z Wykonawcami zadań 
zanim sam podpisze umowę na dotację, stąd zapis o możliwości odstąpienia od umowy 
z Wykonawcą. O podpisaniu umowy o dofinasowanie pomiędzy z WFOŚiGW  w Krakowie 
a Zamawiającym, Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie przez Zamawiającego 
(Zamawiający ma  dostarczyć  dokumenty do WFOŚiGW w Krakowie do 15.09.2017). Do 
momentu otrzymania informacji od Zamawiającego o podpisaniu umowy z WFOŚiGW w 
Krakowie Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem, że 
Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu odszkodowanie ani kara umowna.   


