
 
 

Projekt pt. Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami 

fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 

 

Poniżej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach przetargu: 

Dostawa czujników do mapowania temperatury i wilgotności w szklarni w ramach 

projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad 

innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”. 

 

Załącznik 1 

1. Czy w przypadku kondensacji pary wodnej na powierzchni czujnika błąd pomiaru 

może przekroczyć błąd podstawowy do momentu wysuszenia struktury czujnika 

Odp. Czujnik powinien być zabezpieczony przed kondensacją wilgoci i działaniem 

promieni UV/nasłonecznienia, które nie mogą wpływać na wyniki pomiarów. 
 

2. W SIWZ cz.II brak jest jakiegokolwiek opisu w punkcie 2.4 Portal do obsługi systemu. 

Aplikacje. Prosimy o przedstawienie specyfikacji portalu do obsługi systemu jeżeli 

jest on przedmiotem zamówienia 

Odp. Portal jest przedmiotem zamówienia. Portal ma obsługiwać wszystkie 

funkcjonalności systemu wraz z mapowaniem czujników. 
 

3. Czy funkcja mapowania czujników wchodzi w zakres zamówienia? 

Odp. Tak. 
 

4.  W przypadku instalacji przewodowej w obrębie szklarni trasy przebiegu 

okablowania będą narzucone przez zamawiającego? Jeżeli tak to prosimy o 

przedstawienie szczegółowych map z rozrysowanymi trasami i odległościami 

Odp. Trasy powinny być zaproponowane przez Oferenta. 
 

5. Czy w przypadku instalacji przewodowej zamówienie obejmuje również dostawę 

przewodów (zasilających wraz z pomiarowymi), ich montaż i podłączenie do 

urządzeń pomiarowych 

Odp. Tak. 
 

6. Czy zapis we wzorze kontraktu (Artykuł 6 pkt. 3) dotyczy niniejszego postępowania? 

„Gwarancja na zabezpieczenia antykorozyjne upływa po sześćdziesięciu (60) 

miesiącach, przy trwałości zabezpieczeń nie mniejszy niż 15 lat.”  

Odp. Tak. Zależnie od zaproponowanych rozwiązań jest to zapis obowiązujący. 
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7. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Beneficjent przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli 

jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. Prosimy ze względu na 

zmiany wprowadzone w zapytaniu ofertowym w dniu 19.10.2017 (które zmieniają 

naszym zdaniem w sposób istotny treść zamówienia) oraz w związku z koniecznością 

uwzględnienia odpowiedzi na nasze pytania (w składanej ofercie) o wydłużenie 

czasu na składanie ofert do dnia 9.11.2017r. 

Odp. W ocenie Zamawiającego zakres wprowadzonych zmian nie powinien wpłynąć 

istotnie na wydłużenie czasu sporządzenia oferty. Uwzględniając prośbę 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 31.10.2017. 
 

8. Ze względu na potencjalną konieczność uwzględnienia w kosztorysie przebiegu tras 

prowadzenia przewodów czy istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej u 

Państwa w firmie przed złożeniem oferty? 

Odp. Tak, wizja lokalna jest możliwa w uzgodnionym terminie. 
 

9. Czy Państwo dysponujecie oprogramowaniem wizualizacyjno – archiwizującym, do 

którego należałoby podłączyć system pomiaru T/RH, jeśli tak, to jakiego standardu 

komunikacji wymaga (Modbus, inne) ?  Jeśli jednak przedmiotem oferty 

przetargowej miałoby być też oprogramowanie, to jakie powinno spełniać kryteria: 

jedno, czy wielostanowiskowe, komputer (-y) na którym miałoby być zainstalowane 

też miałyby być włączone do oferty, czy może Państwo już nim dysponujecie. 

Odp. Oprogramowanie musi być dostępne poprzez przeglądarkę internetową i 

obejmować wszystkie funkcjonalności zgodnie z SIWZ. 
 

10. W kontekście wzajemnej łączności oferowanych urządzeń pomiędzy sobą oraz z 

jednostką centralną ,chciałbym zapytać czy w obiektach w których mają zostać 

zmontowane czujniki pomiarowe funkcjonuje sieć wi-fi ?  

Odp. Tak, funkcjonuje. 
 

11. Proszę o wyjaśnienie pojęcia "Portal" umieszczonego w punkcie 2b artykuły nr 4 

kontraktu. 

Odp. Portal to Aplikacja programowa zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9. 
 

12. Czy w parametrach SIWZ II przetargu na czujniki nie ma przypadkiem niepoprawnej 

jednostki? Dokładność termometru 1% oznaczała by, że w otoczeniu 0 st. C 

termometr musiałby być nieskończenie dokładny. +/-1% z 0 stopni to 0. Zakładamy, 

że chodziło o 1 st. C, a nie 1%. 

Odp. Zamawiający informuje, iż zmianie ulega jednostka parametru wskazanego w 

Zmianie numer 1 z dnia 19.10.2017 r. wymagana minimalna dokładność czujników 

do pomiaru temperatury powietrza wynosi:  +/- 1 ̊C. 
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13. Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert.  

Zostaje on przeniesiony z dnia  26.10.2017 r. na dzień 31.10.2017 r. 

 


