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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE  

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.:  
„Dostawa urządzeń pomiarowych do mierzenia jakości powietrza i parametrów termodynamicznych dla 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie: 

Część 1: Zestaw do oceny jakości powietrza w pomieszczeniu oraz  w instalacjach wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych  

Część 2: Zestaw pomiaru parametrów przepływu powietrza w kanale  
Część 3: Zestaw urządzeń układu wentylacji mechanicznej 

Część 4: Zestaw do pomiaru  zapylenia i natężenia hałasu” 

 
 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od 

wykonawców w dniach: 16.11.2016 r. i 17.11.2016 r., w stosunku do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. 
 
 

ZESTAW I 
 
Pytanie 1: Czy w części 2 (Zestaw pomiaru parametrów przepływu powietrza w kanale) można pominąć 

wymóg montażu urządzenia? 
Odpowiedź: TAK, jeśli specyfika dostawy nie wymaga montażu urządzeń. 

 

 

ZESTAW II 
  
Pytanie 1. pkt 2: 1.2.Sonda wiatraczkowa 

W opisie parametrów granicznych ww. pozycji jest wskazana sonda wiatraczkowa o średnicy 100mm 

z zakresem 0,6..25m/s; -10…+70ºC. 
Z uwagi na fakt, że nie występują sondy wiatraczkowe o średnicy 100mm do pomiaru prędkości przepływu 

powyżej 15..20m/s (co bezpośrednio wynika z ograniczeń w wytrzymałości mechanicznej w związku 
z prędkością obwodową wiatraczka), natomiast opisane parametry odpowiadają sondzie kanałowej 

o średnicy wiatraczka 16mm, czy Zamawiający mógłby wskazać czy nastąpiła pomyłka w opisie parametrów 
granicznych i ma być zaoferowana sonda wiatraczkowa o średnicy 16mm, czy jednak sonda o średnicy 

100mm z zastrzeżeniem, że jej zakres pomiarowy wynosi 0,1..15m/s; 0…+60ºC, a dokładność ±(0,1 m/s 

+1,5% odczytu); ±0,5°C? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dla: sondy wiatraczkowej o średnicy 100 mm następujące parametry i zakresy 

pomiarowe: 

- prędkość przepływu  0,1..15m/s; 0…+60ºC,  dokładność ±(0,1 m/s +1,5% odczytu); ±0,5°C? 

 
 
Pytanie 2. pkt 3: 1.3. Sonda pomiaru wilgotności i temperatury 

W opisie parametrów granicznych ww. pozycji jest: „dokładność 1%”. 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sondy cyfrowej o zakresie pomiarowym 0..100% wilg. wzg. oraz 
dokładności: 

±(1,0 % wilg.wzgl. + 0,7% odczytu) 0 do 90 % wilg.wzgl.; 
±(1,4 % wilg.wzgl. + 0,7% mierz. wart.) 90 do 100 % wilg.wzgl.)? 

Powyższa dokładność, z uwagi na technologię cyfrową sondy, odnosi się do całego toru pomiarowego łącznie 
z miernikiem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza dla: Sondy pomiaru wilgotności i temperatury  poniższe zakresy pomiarowe 
i dokładność: 

- wilgotność:  0..100% wilg. wzg. oraz dokładności: 
±(1,0 % wilg.wzgl. + 0,7% odczytu) 0 do 90 % wilg.wzgl.; 

±(1,4 % wilg.wzgl. + 0,7% mierz. wart.) 90 do 100 % wilg.wzgl. 

 
 

Pytanie 3. pkt 4: 1.4. Termiczna sonda pomiaru przepływu (prędkość, temperatura) 
W opisie parametrów granicznych ww. pozycji jest zakres pomiarowy „- prędkość przepływu: od ,15…20m/s, 
dokładność ±(0,3 + 5% odczytu)” Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sondy cyfrowej o zakresie 

pomiarowym 0..20m/s oraz dokładności ±(0,03 m/s +5% mierz. wart.)? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza dla: Termiczna sonda pomiaru przepływu (prędkość, temperatura)  poniższe zakresy 
pomiarowe i dokładność: 

- prędkość przepływu 0..20m/s oraz dokładności ±(0,03 m/s +5% mierz. wart.) 
 

 

Pytanie 4. pkt 5: Sonda cyfrowa, kompaktowa do  pomiaru jakości powietrza w kanale 
wentylacyjnym: 

W opisie parametrów granicznych ww. pozycji jest: 
„Pomiar zintegrowany: dwutlenek węgla CO2 , temperatura, wilgotność, ciśnienie absolutne” 

Jednocześnie w opisie zakresów pomiarowych pojawia się dodatkowy parametr jakim jest „różnica ciśnień -
100 …+100hPa”. 
Czy Zamawiający nie popełnił błędu podając w opisie różnicy ciśnień odnoszący się do ww. sondy? 

Informujemy, że pomiar różnicy ciśnień (-100…+100 hPa) jest zintegrowany w mierniku poz.1 załącznika nr 
1a 

 
W opisie parametrów granicznych ww. pozycji jest: 

„stężenie  dwutlenku węgla CO2 : od  0 ….. +5 000 ppm  CO2, dokładność ± (50ppm  CO2  ± 3%m.w. 
odczytu) dla  od  0 do  + 5 000ppm  CO2” 
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Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sondy cyfrowej o zakresie pomiarowym 0…10000 ppm CO2 oraz 
dokładności ±(75 ppm CO2 +3 % mierz. wart.)  0 do +5000 ppm CO2; ±(150 ppm CO2 +5 % mierz. wart.)  

5001 do +10000 ppm CO2)? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dla pozycji: Sonda cyfrowa, kompaktowa do pomiaru jakości powietrza w kanale 

wentylacyjnym poniższy zakres pomiarowy i dokładność oraz brak pomiaru różnicy ciśnień: 
- stężenie CO2:  0…10000 ppm CO2 oraz dokładności ±(75 ppm CO2 +3 % mierz. wart.)  0 do +5000 ppm 

CO2; ±(150 ppm CO2 +5 % mierz. wart.)  5001 do +10000 ppm CO2 
oraz 

- bez pomiaru różnicy ciśnień  (-100…+100 hPa)   
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