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CZĘŚĆ 1 - dostawa urządzeń do pomiarów hydrologicznych wraz z osprzętem i montażem w terenie 
 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
I. Przedmiot zamówienia:  

Dostawa i instalacja automatycznych urządzeń:  

1. Piezometr do rejestracji zmian poziomu i temperatury wody – 50 szt., 

2. Limnigraf – 30 szt. 

II. Termin realizacji zamówienia: do dnia  15.11 2017 r. 

III. Miejsce instalacji: obszar Natura 2000 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie, województwo 

małopolskie, powiat nowotarski; dokładne lokalizacje wskaże Zamawiający do dnia 15.10.2017 

(w oparciu o wytyczne uzyskane od hydrologa).  

IV. Specyfikacja techniczna 

Przedmiot sztuk 

Limnigrafy  

Kompletna rura limnigraficzna ze stali nierdzewnej, średnica 60 mm o długości od ok. 2 do 
ok. 5 m. Dokładna długość rur zostanie ustalona po wyborze lokalizacji poszczególnych 
limnigrafów, w zależności od grubości złoża torfowego. 

30 

Wkładka z PCV (Ø 50 mm x 3 m) z podwójną gazą 30 

Klucz do głowic limnigrafów 2 

Montaż limnigrafów w terenie 30 

Piezometry  

Piezometr o długości od ok. 2 do ok. 5 m. Dokładna długość piezometrów zostanie ustalona 
po wyborze lokalizacji, w zależności od grubości złoża torfowego. 

50 

Montaż piezometrów w terenie  50 

Sprzęt pomiarowy („wsad pomiarowy” do zainstalowanych w terenie limnigrafów i 
piezometrów) 

 

Automatyczna stacja rejestracji zmian poziomu i temperatury wody 80 

Osprzęt  

Rejestrator ciśnienia atmosferycznego do kompensacji barometrycznej wyników pomiarów 
poziomów wody  

2 

Osprzęt do zbierania danych  

Czytnik fotoelektryczny do łączności z automatyczną stacją rejestracji zmian (stacja 
dokująca) 

2 

Kieszonkowy czytnik do prostego sczytywania danych z automatycznych stacji rejestracji 
zmian, zainstalowany na kablu DDC bez konieczności użycia laptopa 

2 

Kabel bezpośredniego odczytu (DDC) 2 

Wędka do instalowania automatycznych stacji rejestracji zmian w piezometrze/limnigrafie 2 

Rura do osadzenia automatycznej stacji rejestracji zmian w piezometrze/limnigrafie 2 

Wykrywacz metalu (do wyszukiwania piezometrów w terenie) 2 

 



 
 

Załącznik 1 
 

2 
 

Parametry minimalne rejestratora (typu diver) zmian poziomu i temperatury wody  

 Samorejestrujący, automatyczny rejestrator zmian poziomu i temperatury wody. 

 Zakres rejestrowanych stanów od 0 do 10 m różnicy słupa wody. 

 Dokładność pomiaru stanów wody nie mniej niż 0,5 cm. 

 Zakres rejestrowanych temperatur: minimum -20o do +60o.  

 Dokładność pomiaru temperatury: nie mniej niż 0,2oC. 

 Możliwość ustawienia interwału pomiaru stanów wody i temperatury od 1 minuty do 99 

godzin.  

 Kompensacja temperatury 0/+40oC.  

 Czujnik ciśnienia ceramiczny. 

 Pojemność pamięci danych co najmniej 2x25 000 pomiarów. 

 Wymiary sprzętu: średnica nie więcej niż 22 mm, długość nie więcej niż 110 mm, waga do 

110 g. 

 Rejestratory mają umożliwiać kompensację danych w oparciu o zapis ciśnienia 

atmosferycznego, pochodzący z posiadanego przez Zamawiającego rejestratora ciśnienia 

atmosferycznego typu Baro-diver. 

Parametry minimalne limnigrafu: 

 Limnigraf ze stali nierdzewnej z zamknięciem zabezpieczającym. 

 Wkładka siatkowa. 

 Długość całkowita: średnio od ok. 2 do ok. 5 m. Dokładna długość rur zostanie ustalona po 
wyborze lokalizacji poszczególnych limnigrafów, w zależności od grubości złoża 
torfowego. 

Wymagania obligatoryjne w ramach ceny:  

 Dostawa i instalacja piezometrów w miejscu przeznaczenia – obszar Natura 2000 

Torfowiska Orawsko-Nowotarskie (woj. małopolskie, pow. nowotarski) w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego, a limnigrafów we wskazanych przez Zamawiającego 

ciekach. 

 Możliwość odczytania danych z urządzeń poprzez komputer bez konieczności zakupu 

dodatkowych urządzeń albo oprogramowania lub przy pomocy czytnika fotoelektrycznego 

do łączności z urządzeniem. 

 Przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu. 

 Gwarancja minimum 18 miesięcy bez konieczności wykonywania przeglądów w tym czasie.  

 Zaniwelowanie wykonanej sieci pomiarowej. 

 W ramach zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport poinstalacyjny (opis 

zainstalowanych piezometrów/limnigrafów) oraz wskaże lokalizację wszystkich 

zainstalowanych urządzeń podczas wizyty terenowej, na podstawie której zostanie 

sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury VAT. 

 

 


