
INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH 

Pulawy, 31.03.2016 r. 

WSZYSCY WYKONAWCY 

Dotyczy: post^powania o udzielenie zamowienia publicznego realizowanego w trybie przetargu 

nieograniczonego Dostawa, montaz i uruchomienie fabrycznie nowej wagi 

samochodowej o nosnosci 60 Mg, Nr sprawy INS/NO-17/2016. 

Na podstawie art. 38 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych 

(t. j . Dz. U. 2 2015 r. poz. 2164), Zamawiaj^cy - Instytut Nowych Syntez Chemicznych udziela 

odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcow dnia 30 marca br. 

Pytanie 1 

Czy zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc wykonania pomostow zelbetowych z dodatkiem bazaitu zamiast 

granitu? 

Ad. 1 

Pomosty wagowe maj^ bye wykonane z dodatkiem kruszywa granitowego, zgodnie ze SIWZ. 

Pytanie 2 

Czy zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc zastosowania prefabrykatow o wys. 51 cm zamiast co najmniej 

60? 

Ad. 2 

Prefabrykowane sciany boczne maj^ miec wysokosc minimum 60cm, zgodnie ze SIWZ. 

Czy zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc zastosowania miernika ze stall nierdzewnej niemieckiej produkcji 

Rhewa zamiast plastikowej firmy Rinstrum? 

Ad. 3 

Zamawiaj^cy dopuszcza zastosowanie miernika innego producenta rownowaznego do miernika Rinstrum 

posiadaj^cego legalizowan^ pami^c wazen DSD 

Pytanie 4 

Czy zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc zastosowania standardowej uszczeiki gumowej o szerokosci 

10 cm zamiast 12 cm? 

Ad. 4 

Zamawiaj^cy wymaga zastosowania uszczeiki gumowej wokoi pomostu o szerokosci 12cm, zgodnie ze 

Pytanie 5 

Czy dopuszczacie Panstwo pomost wagowy w postaci stalowo-betonowej, tj. konstrukcja stalowa i 

wnqtrze "zaiane" zbrojonym betonem autostradowym klasy C45? 

Ad. 5 

Pomosty wagi maj^ bye wykonane zgodnie z wymogami SIWZ. 

Pytanie 6 

Czy nie wystarczaj^cym b^dzie zastosowanie na kazdym z 3 modulow wagi, na srodku, standardowych 

wlazow zeliwnych, umozliwiaj^cych czyszczenie powierzchni pod pomostem? Jest to standardowe 

rozwi^zanie stosowane w wagach samochodowych. 

Ad 6 

Zamawiaj^cy chce miec mozliwosc czyszczenia wagi przy najazdach, zgodnie ze SIWZ. 

Pytanie 3 

SIWZ. 
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pytanie 7 

Czy fundament wagi ma miec postac zagt^bion^ i sl<tadac siq z iawy "lanej na mokro" oraz stop 

prefabrykowanycli stawianycli na tej lawie? Czy nie lepszym i tahszym rozwi^zaniem bybby wykonanie 

calosci fundamentu w postaci "lanej na mokro"? 

Ad 7 

Fundament wagi winien bye wykonany zgodnie ze SIWZ. 

Pytanie 8 

Czujniki tensometryczne posiadac musz^ klasQ C6, czy tez standardowe klas^ C3 zgodn^ z OII^L, klasa 

szczelnosci IP68? 

Ad. 8 

Czujniki tensometryczne maj^ posiadac klas^ C6 zgodnie ze SIWZ. 

Pytanie 9 

Czy oferta cenowa zawierac ma jakiekolwiek koszty zwi^zane z wykonaniem projektow budowlanych, 

uzyskaniem pozwolen, zapewnieniem Kierownika budowy, obstugi geodezyjnej, odblorow itp.? 

Ad. 9 

Zgodnie z punktem nr 6 obowi^zki wykonawcy, wykonawca przygotuje oraz ziozy w imieniu 

zamawiajacego dokumentacjQ projektowq celem uzyskania pozwolenia na budowy oraz pokryje 

wszystkie koszty zwi^zane z prowadzeniem budowy. Zamawiaj^cy przekaze wykonawcy upowaznienie 

do wyst^pienia o pozwolenie na budowy wraz z map^ do celow projektowych. 

Nowa waga ma bye zbudowana na terenie wolnym od wszelkich mediow, budowli, instalaeji 

elektrycznych, wod. kan., e.co, gaz, podtoze utwardzone, drzewa itp. 

Oferta cenowa powinna zawierac wszystkie koszty zwiqzane z wykonaniem zamowienia. 

Pytanie 10 

Co ma bye zabezpieczeniem przeciwprzepiqciowym wagi, czy wystarczy Panstwu standardowy UPS? 

Ad. 10 

Waga ma posiadac zabezpieczenie przeciwprzepi^ciowe od strony elektrycznej oraz ma bye 

odpowiednio uziemiona (10 OHM) zabezpieczeniem przeciw skutkom wyladowan atmosferycznych 

poprzez zastosowanie odpowiedniej instalaeji uziemiaj^cej. 

Pytanie 11 

W jakiej odieg+osci od wagi znajdowac siq bqdzie miejsee przeznaezone na usytuowanie termlnala 

wagowego (z 230V) oraz jakie podtoze znajduje SIQ na trasie przebiegu przepustu na przewod 

l^czeniowy? 

Ad. 11 

Terminal wagowy b^dzie umieszczony w odiegiosci ok 50m od wagi, na eatej odieg+osci jest ziemia 

wolna od wszeikiego rodzaju instalaeji elektrycznych, wod. kan. , c.co, gaz, podtoze utwardzone, 

drzewa itp. 

Pytanie 12 

Dok+adnosc wazenie wagi o nosnosci 60t i Min = 400kg, to d=e=20kg. U Panstwa wpisane jest w 

specyfikacji 10kg, rozumiem, ze to bt^d? 

Ad. 12 

Czujniki tensometryczne maj^ posiadac klas^ C6, w zwI^zku z tym d=e=10kg przy nosnosci 60Mg 

Pytanie 13 

Zwazywszy na to, ze interesuje Panstwa waga zast^pcza, czy waga nowa wraz z fundamentem, 

wykonana ma bye w miejscu po wadze w tej ehwili uzywanej? Jezeli tak, prosz^ o kilka zdj^c 

przedstawiaj^cych miejsee, przewidziane pod wag^ now^. 

Ad. 13 

Nowa waga ma bye zbudowana na nowym terenie wolnym od wszelkich mediow, budowli, instalaq'i 

elektrycznych, wod. kan., c.co, gaz, pod+oze utwardzone, drzewa itp. 

Pytanie 14 

Na jakim podbzu zainstalowana ma bye waga zast^pcza? czy ma miec ona najazdy przenosne? jakiej 

ma bye dtugosci? 



Ad. 14 

Waga zast^pcza ma bye zainstalowana na istniej^cym podtozu z p+yt betonowych. Waga ma umozliwiac 

wazenie pojazdow ci^zarowych poruszaj^cych si^ na terenie gospodarstwa zgodnie ze SIWZ. 

Pytanie 15 

Waga jal<o nowa legalizowana jest bez Urz^du Miar. Zycz^ sobie Panstwo rowniez legalizaqq wraz z 

Urz^dem, co podnlesie finalnie cen^ legalizacji wiiczong w cen^ wagi z oferty? 

Ad. 15 

Zamawiaj^cy oczekuje od Wykonawcy oddania do uzytkowania wagi posiadaj^cej legalizacji w III klasie 

handlowej. 

Pytanie 16 

Na czym polegac ma utwardzenie podtoza dooko+a wagi oraz jaka to b^dzie powierzchnia i jak w tej 

ehwili ona wyglqda? (ewentualnie prosz^ o zdj^cia). 

Ad. 16 

Przygotowanie powierzchni wokol wagi ma spetniac parametry drogi jezdnej. 

Pytanie 17 

W jakiej odiegtosci od fundamentu wagi znajduje si^ istniej^ca kanalizacja, w ktorg wpi^c b^dzie mozna 

rur^ odwadniaj^c^ prowadz^c^ od fundamentu zagl^bionego? 

Ad. 17 

Odwodnienie nalezy wyprowadzic do 5mb za d6\. 

Pytanie 18 

Czy w planowanym obszarze wbudowania wagi znajduje si^ jakakolwiek istniej^ca infrastruktura 
podziemna i naziemna (instalacje elektryczne, wod. kan , c.co, gaz, pod+oze utwardzone, drzewa itp?) 
Ad. 18 
Nowa waga ma bye zbudowana na nowym terenie wolnym od wszelkich mediow, budowli, instalaeji 
elektrycznych, wod. kan., c.co, gaz, podtoze utwardzone, drzewa itp. 
Pytanie 19 
Czy obszar w ktorym planowane jest wbudowanie wagi znajduje si^ w zasi^gu szkod gorniczych? 
Ad. 19 

Obszar w ktorym planowana jest budowa wagi jest wolny od szkod gorniczych. 

Pytanie 20 

Czy miejsee gdzie ma zostac wbudowana waga znajduje siQ w obszarze objetym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego Qesli tak to prosz^ o podanie oznaczenia)? 
Ad. 20 
Tak, obszar ten obj^ty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nr dziaiki 122/24 
Goczalkow Corny. Nr oznaczenia 104/04 Uchwata Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004 r. 
Pytanie 21 
Panstwa termin zakonczenia prac to 30.06., czy w przypadku wydtuzaj^cego si^ terminu przewidzianego 
na uzyskania pozwolenia, termin ten ulegnie przedluzeniu? Moze lepszym rozwi^zaniem b^dzie termin 
montazu, uruehomienia i legalizaqi do 30 dni od uprawomocnienia si^ decyzji o pozwoleniu na budowy? 
Ad. 21 
Zamawiajqey przed+uza termin wykonania zamowienia do 31 lipea 2016 r. 

Dzia+ajgc na podstawie art. 38 ust. 6 w zwiazku z 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych, 
Zamawiajqcy - Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia 
dokonuje nast^puj^cych zmian: 

1) przedluza termin sktadania i otwarcia ofert do dnia 7 kwietnia 2016 r. 

2) zmienia termin wykonania zamowienia na 31 iipca 2016 r. 

Godzina I miejsee skladania ofert oraz godzina i miejsee otwarcia ofert pozostaj^ bez zmian. 

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz za+^czona zmiana SIWZ stanowi jej integralna cz^sc i jest 

wi^z^ca dia stron post^powania. Zmiana SIWZ zostanie niezwtocznie zamieszczona na stronle 



internetowej Zamawiajacego oraz ogtoszenie o zmianie ogbszenia zostanie opublikowane w Biuletynie 

Zamowien Publicznych. 

Odpowiedzi Zamawiajacego wiqz^ wszystkich Wykonawcow bior^cych udziai w post^powaniu 

0 udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego, Nr sprawy INS/NO-17/2016, i stanowi^ 

integralna cz^sc Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. 


