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     Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
     ogłoszonym w Biuletynie UZP w dniu 17.02.2012r 
     nr ogłoszenia 39361 -2012 i na stronie internetowej 
     www.dzp.pg.gda.pl oraz w siedzibie Zamawiającego 
 
 
 
 
   ZAPYTANIE DOTYCZ ĄCE TREŚCI SIWZ  DO  

POSTĘPOWANIA NR ZP/45/008/D/12 
 
 
 DOTYCZY: 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę wielokanałowego systemu do testowania baterii, wysokoobrotowej mikrowirówki wentylowanej, łaźni 

ultradźwiękowej i łaźni wodnej oraz  wag. 
 
 
 Zamawiający informuje, że w dniu 21.02.2012r. oraz 22.02.2012r. wpłynęły zapytania 
Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującym 
brzmieniu: 
 
Pytanie 1: 
Część 4 Waga nr 5 
Czy Zamawiający dopuszcza aby waga zamiast „opuszczanej pokrywy ochronnej” oraz 
„pierścienia przeciwwietrznego” była wyposażona w szklaną szafkę przeciwpodmuchową z 
suwanymi drzwiczkami bocznymi i górnymi? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 2: 
Część 4 waga nr 5 
Czy Zamawiający dopuszcza aby waga posiadała kwadratowa szalkę o wymiarze 
128x128mm? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3: 
Dot.części 4-waga nr 1, nr 2 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby do wagi dostarczyć oprogramowanie 
do współpracy z komputerem , czy wymagany jest również kabel do podłączenia wagi  z 
komputerem? 

Odpowiedź: 



Tak. Zgodnie z zapisami w siwz do wagi należy dostarczyć oprogramowanie do współpracy z 
komputerem, wymagany jest również kabel do podłączenia wagi z komputerem.  

Pytanie nr 4: 

Dot. części 4 waga nr 3 
Czy Zamawiający dopuści wagę analityczną z szalką o średnicy 90 mm?, w SIWZ podano   
wymiar szalki ok. 10 cm, wagi analityczne nie posiadają takich dużych szalek. 

Odpowiedź; 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Dot. stołu wagowego antywibracyjnego  
Czy Zamawiający dopuści stół wagowy o wymiarach ( dł x szer x wys) 770x 650 x 815mm? 
Odpowiedź; 
Tak, Zamawiający dopuści. 
 
Pytanie nr 5: 
Dot. części 4 waga nr 5 
1.Czy Zamawiający dopuści wagę o średnicy szalki 120mm? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuści. 

2.Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „ opuszczona pokrywa 
ochronna „ oraz pierścień przeciwwietrzny”? 

Odpowiedź: 

-Zamawiający pod pojęciem „opuszczana pokrywa ochronna” rozumie możliwość manewru 
pokrywą, pokrywa ma być zamykana. 

-Pierścień w odróżnieniu od szafki umożliwia łatwe dodawanie substancji naważanej od góry 
nie krępując ruchów naważającego, w przeciwieństwie do szafki przeciwpodmuchowej. 

3.Czy Zamawiający dopuści szafkę przeciwpodmuchową? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 6: 

Dot. Części 4 waga nr 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi z max. obciążeniem 2100g? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża  zgody. 



Pytanie nr 7: 

Dot. Części 4 waga nr 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi o nośności 260g? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę. 

Pytanie nr 8: 

Dot. Części 4 waga nr 4 

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi o obciążeniu max.81g i 210g? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi o zakresie tary 210g? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi o powtarzalności 0,02mg/0,1mg? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę. 

4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi o liniowości ±0,03mg/±0,2mg? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę. 

5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi o średnicy szalki 90mm? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę. 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi o czasie stabilizacji 12/5s? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody. 

Pytanie nr 9: 

Dot. Część 4 waga nr 5: 



1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony szklanej przeciwwietrznej, która 
spełnia rolę pierścienia przeciwwietrznego i pokrywy ochronnej? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody. 

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi o zakresie ważenia 410g? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi o średnicy szalki 120mm? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


