
  

Znak GB/ZP-AB/D1-3.            Osowiec-Twierdza 8 dnia 20.03.2013r. 

 

Dostawa aparatury naukowo – badawczej do monitoringu stanów wód 

podziemnych i powierzchniowych oraz ich jakości. 

 

Kierownik w ramach Projektu LIFE11 NAT/PL/422 pn. „Ochrona Siedlisk mokradłowych 

doliny Górnej Biebrzy”, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty 

Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

Biebrzański Park Narodowy, 

 
 

Wprowadza zmiany w treści SIWZ 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 

2010r. Nr 113 poz, 759, z późn. zm.) Kierownik Projektu informuje, że w dniu 20 marca 

2013r. w wyniku uwzględnienia zapytania dotyczącego zmiany zapisów SIWZ w przetargu 

nieograniczonym pn. „Dostawa aparatury naukowo – badawczej do monitoringu stanów 

wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich jakości.” znak GB/ZP-AB/D1-3 zmienia 

treść SIWZ: 

1. W Części II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 

wprowadza się następujące zmiany w punkcie 2. 1): 

było: 

Część I przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę automatycznych rejestratorów zmian 
poziomu zwierciadła wody, na którą składają się:  
- urządzenia do automatycznej rejestracji zmian poziomu i temperatury wód podziemnych i 
powierzchniowych - 39  szt.  
- urządzenie do automatycznej rejestracji zmian ciśnienia atmosferycznego w piezometrach 
typu Barodiver – 1 szt.  
- urządzenie wraz z oprogramowaniem do sczytywania i analizy danych z w/w czujników - 
1 kpl.  
 
jest po zmianach: 

Część I przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę automatycznych rejestratorów zmian 
poziomu zwierciadła wody, na którą składają się:  
- urządzenia do automatycznej rejestracji zmian poziomu i temperatury wód podziemnych i 
powierzchniowych - 39  szt.  
- urządzenie do automatycznej rejestracji zmian ciśnienia atmosferycznego, służące do 
kompensacji danych otrzymanych z rejestratorów zanurzeniowych – 1 szt.  
- urządzenie (stacja dokująca) wraz z oprogramowaniem w języku polskim do sczytywania i 
analizy danych z w/w czujników - 1 kpl.  



  

 

2. W Załączniku nr 5 do SIWZ: Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia 

wprowadza się następujące zmiany w podpunkcie a) w kolumnie tabeli „Wymagania 

minimalne”: 

było: 

Urządzenie do pomiaru i rejestracji ciśnienia atmosferycznego typu Barodiver – 1szt. 

jest po zmianach: 

Urządzenie do pomiaru i rejestracji ciśnienia atmosferycznego, służące do kompensacji 

danych otrzymanych z rejestratorów zanurzeniowych – 1szt. 

było: 

Czujnik ciśnienia: ceramiczny 

jest po zmianach: 

Czujnik ciśnienia: ceramiczny bądź wykonany z innych równie trwałych bądź 

trwalszych i odpornych na korozję materiałów. 

było: 

Wymiary: średnica nie większa niż 22 mm, długość nie większa niż 100 mm 

jest po zmianach: 

Wymiary: średnica nie większa niż 22 mm,  

było: 

Waga: nie przekraczająca 80g 

jest po zmianach: 

Waga: nie przekraczająca 200g 

było: 

Oprogramowanie umożliwiające podgląd danych i kopiowanie ich do arkusza 

kalkulacyjnego Excel. 

jest po zmianach: 

Oprogramowanie umożliwiające ustawienie trybu rejestracji, eksport danych do 

komputera klasy PC (notebook), kasowanie pamięci rejestratora, podgląd danych w 

formie tabelarycznej i graficznej, eksport do formatu .xls oraz tekstowego. 

Oprogramowanie dostarczone na nośniku pozwalającym na instalację na komputerze 

klasy PC (notebook) z systemem Windows 7 i pochodnymi. 



  

W związku z powyższymi zmianami zmianie ulega treść Załącznika nr 5 do SIWZ. 

 

 

Zatwierdził: 

Dyrektor 

Biebrzańskiego Parku Narodowego 

 Roman Skąpski 


