
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  badań  jakości  powietrza  za  pomocą
automatycznej stacji pomiarowej na terenie miasta Płocka w 2022 i 2023 roku.
Realizacja  przedmiotu  zamówienia  obejmuje  wykonanie  badań,  w poniższym zakresie,
oraz  dokonanie  na  ich  podstawie  oceny  zanieczyszczenia  powietrza  zgodnie  z
rozporządzeniem Ministra  Klimatu  i  Środowiska  z  dnia  11  grudnia  2020  r.  w  sprawie
dokonywania  oceny  poziomów substancji  w  powietrzu  (Dz.  U.  z  2020 r.  poz.  2279)  i
rozporządzeniem Ministra  Środowiska  z  dnia  24 sierpnia  2012 r.  w sprawie  poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845 tj.), obejmujące:
a) instalacja i uruchomienie stacji automatycznej zgodnie z wymaganym  wyposażeniem,
b) wymagane wyposażenie stacji:

Lp. Element wyposażenia i obsługa

1. Kontener  pomiarowy  (wyposażony  w  klimatyzator,  grzejnik,  instalację
elektryczną, tor poboru próby, maszt meteo)

2. Analizator pyłu PM10

3. Referencyjny analizator SO2

4. Referencyjny analizator NOx

5. Referencyjny analizator CO

6. Referencyjny analizator O3

7. Analizator BTEX z opcją pomiarów etylobenzenu

8. Analizator H2S

9. System kalibracji automatycznej

10. System komunikacji i zbierania danych

11. Czujniki  meteorologiczne  (kierunek  i  prędkość  wiatru,  ciśnienie,  temperatura,
wilgotność, opad)

12. Przedstawianie  wyników  pomiarów  ze  stacji  on-line  na  stronie  Czysty  Płock
https://czysty.plock.eu/

13. Techniczna obsługa stacji pomiarowej wraz z kalibracją urządzeń pomiarowych 
zgodnie z zaleceniami producenta i właściwych norm

14. Bieżąca weryfikacja i analiza wyników pomiarów 

c) pomiar dwutlenku siarki, tlenków (z rozdzieleniem na NO, NO2 i NOx), tlenku węgla,
ozonu, siarkowodoru, pyły PM10 oraz BTEX (benzen, toluen, ksyleny)
d) pomiar parametrów meteorologicznych,
e)  sporządzeniu  3  raportów  okresowych  (kwartalnych)  i  raportu  końcowego
podsumowującego  badania  zanieczyszczeń  powietrza  w  okresie  od  stycznia  2022r.  do
31.12.2022  r.   oraz  pięcioletnich  pomiarów  za  okres  01.01.2019-31.12.2023r.  wraz  z
analizą  i  porównaniem  komplementarnych  pomiarów  referencyjnych  z  przedmiotowej
stacji i dwóch stacji pomiarowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka oraz pomiarów
innych substancji wykonywanych metodą wskaźnikową,
f) prezentacje Power Point wraz z omówieniem raportu podsumowującego  Wykonawca
przedstawi na Sesji Rady Miasta Płocka.

Celem badania powietrza jest wykonanie rocznych, ciągłych pomiarów stężeń substancji,
zgodnych z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w
sprawie  dokonywania  oceny  poziomów substancji  w  powietrzu  (Dz.  U.  z  2020 r.  poz.
2279).



Minimalny zakres pomiarów, oprócz pomiaru pyłu zawieszonego PM10 będzie obejmował
przynajmniej wskaźniki wyselekcjonowane do dokonywania oceny poziomów substancji w
powietrzu, czyli: benzen, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek azotu, ozon, dwutlenek
siarki,  siarkowodór.  W  celu  wykonania  badań  jakości  powietrza  planowane  jest
wykorzystanie  jednej  automatycznej  stacji  pomiarowej  pracującej  
w systemie ciągłym.
Stacja  wyposażona będzie w analizatory, które umożliwią wykonywanie pomiarów zgodnie
z zakresem  i częstotliwością Państwowego Monitoringu Środowiska. Pomiary wykonywane
przez  stację  będą  uzupełniane  o  pomiary  meteorologiczne  niezbędne  do  prawidłowej
interpretacji wyników.
Lokalizacja  punktu  pomiarowego  będzie  uzgodniona  z  Zamawiającym  na  podstawie
wyznaczonych obszarów reprezentatywności.
Metodyka  prowadzenia  pomiarów:  opis  metod  pomiarowych  i  badawczych  wraz  
z uzasadnieniem ich wyboru w zakresie zgodnym z art. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r.  Prawo  Ochrony  Środowiska  (t.j.:  Dz.  U.  z  2021  r.,  poz.  1973)  dla  wskaźników
nieposiadających metod referencyjnych;

Zalecane metody badań:
Zamawiający  wymaga,  aby  aby  pomiary  zanieczyszczeń  gazowych  prowadzone  były
metodami referencyjnymi – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z
dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu
(Dz. U. z 2020 r.  poz.  2279).  Dobór właściwych, szczegółowych i  ostatecznych metod
wykonania przedmiotu umowy stanowi zadanie Wykonawcy. Wybór metod powinien zostać
wykonany w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Raporty z badań i forma dokumentowania danych:
1)  raporty  z  badań  powinny  zostać  wykonane  w  terminie  do 30  dni  po  zakończeniu
kwartału,
2)  przed  wykonaniem  raportu  z  badań  Wykonawca  powinien  wykonać  weryfikację
techniczną i merytoryczną wyników pomiarów,
3)  raporty  z  badań  powinny  zawierać  wyniki  z  badań  wraz  z  analizą  i  porównaniem
pomiarów ze stacji będącej przedmiotem zamówienia, dwóch innych stacji pomiarowych i
pomiarów  innych  substancji  wykonywanych  metodą  wskaźnikową  zlokalizowanych  na
terenie miasta Płocka,
4)  wyniki  badań powinny zostać  przedstawione w formie  bazy  danych opracowanej  w
powszechnie przyjętym formacie danych excel oraz w formie graficznej;
5) forma i sposób prezentacji danych, w tym graficzne metody wizualizacji wyników analiz
zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
6) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do bazy danych wyników pomiarów ze
stacji pomiarowej w Płocku będącej przedmiotem zamówienia.
7)  przedstawianie  wyników  pomiarów  ze  stacji  on-line  na  stronie  Czysty  Płock
https://czysty.plock.eu/.

Szczególne wymagania odnośnie zapewnienia jakości:
1) Lokalizacja i metodyka wszystkich badań wymaga uzgodnienia z Zamawiającym,
2)  Zamawiający  wymaga,  aby  pomiary  zanieczyszczeń  gazowych  tj.  dwutlenek  siarki,
tlenki azotu, tlenek węgla oraz ozonu były prowadzone zgodnie z wymaganiami normy
PN/EN ISO 17025:2018, przez podmiot posiadający akredytację na te pomiary.
3) Zamawiający wymaga, aby pomiar pyłu PM10 został wykonany metodą ekwiwalentną
do  metody  referencyjnej.  Wykonawca  przedstawi  wyniki  z  porównań  
z pobornikiem referencyjnym dla rocznej serii pomiarowej. 
4) gazy wzorcowe do kalibracji wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO
17034,
5) wymagane jest uzyskanie odpowiedniej ilości danych pomiarowych z roku dla każdej z
substancji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.
2279) niezbędnych do wykonania oceny jakości powietrza dla miasta Płocka,



6) produktami zamówienia będą raporty z badań dla miasta Płocka sporządzone wg wzoru
uzgodnionego z Zamawiającym wraz z ich interpretacją.
 
Termin realizacji
1.  Wykonanie  24 miesięcznych  pomiarów  zanieczyszczeń  powietrza  w  Płocku  wraz  z
opracowaniem  trzech  raportów  okresowych  (kwartalnych)  i  raportu  końcowego
podsumowującego.  Termin  rozpoczęcia  pomiarów  od  stycznia  2022  roku  do  dnia  31
grudnia 2023 roku.
2. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia:
Etap I - do 15.01.2022
1/ instalacja i uruchomienie stacji w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego
2/ przegląd wstępny stacji
Etap II - styczeń - marzec 2022
1/ prowadzenie pomiarów i raport okresowy
Etap III – kwiecień - czerwiec 2022
1/ prowadzenie pomiarów i raport okresowy
Etap IV – lipiec - wrzesień 2022
1/ prowadzenie pomiarów i raport okresowy
Etap V – październik – grudzień 2022
1/ - prowadzenie pomiarów i raport końcowy za 2022
Etap VI - styczeń - marzec 2023
1/ prowadzenie pomiarów i raport okresowy
Etap VII – kwiecień - czerwiec 2023
1/ prowadzenie pomiarów i raport okresowy
Etap VIII – lipiec - wrzesień 2023
1/ prowadzenie pomiarów i raport okresowy
Etap IX – październik – grudzień 2023
1/ - prowadzenie pomiarów i raport końcowy za lata 2019-2023
2/ - deinstalacja stacji

W  celu  kontroli  dotrzymywania  przez  Wykonawcę  terminów  określonych  w
harmonogramie, najpóźniej w terminie do 30 dni po zakończonych etapach, w których
prowadzone  będą  badania  Wykonawca  dostarczać  będzie  Zamawiającemu  raport
okresowy/końcowy z realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pisemnego informowania na bieżąco w czasie
realizacji  przedmiotu  zamówienia,  o  występowaniu  nieprzewidzianych  okoliczności,
mogących mieć wpływ na niedotrzymanie umownego terminu końcowego.
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