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Wykonawcy: 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wagi analitycznej z 
neutralizatorem ładunków elektrostatycznych – TA/ZP-3/2011 

 

 

WYJAŚNIENIA 

W związku z nadesłaną informacją dotyczącą zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) oraz zadanymi pytaniami do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wagi analitycznej z 
neutralizatorem ładunków elektrostatycznych, Zamawiający wyjaśnia co następuje: 

Po ponownym przeanalizowaniu danych technicznych dostępnych wag analitycznych z 
neutralizatorem ładunków elektrostatycznych oraz po konsultacjach z autoryzowanym 
serwisem producenta wag informujemy, że nie jest możliwe zaoferowanie urządzenia, 
które spełnia wszystkie wskazane w SIWZ wymagania. W załączeniu przesyłamy 
oświadczenie firmy Mettler-Toledo. Prosimy o odstąpienie od wymogu określonego w 
Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt. 6. 

Odp.  W związku z przedstawionym oświadczeniem producenta o braku wbudowanej automatycznej 
kontroli wypoziomowania, Zamawiający wykreśla pkt 6 Załącznika nr 1 do SIWZ.  

Pytania do SIWZ: 

Punkt 1. Zakres ważenia - Załącznik zawiera zapis od 1,0 g do 3,0 g 

Pytanie 1.1 - Czy zakres ważenia wagi wynosi 3 g? 

Odp. Zakres maksymalnego obciążenia wagi wynosi od 1,0 g do 3,0 g. 

Pytanie 1.2 - Czy zakres ważenia wynosi 2 g, mamy wówczas zakres od 1g do 3g z jakimś 
obciążeniem wstępnym wynoszącym około 1g? 

Odp. Zakres maksymalnego obciążenia wagi wynosi od 1,0 g do 3,0 g. 

Punkt nr 2. Działka odczytowa - Załącznik zawiera zapis nie większa niż 0,01 mg 

Pytanie 2.1 - Czy waga z działką odczytową d=0,01mg będzie spełniała to kryterium biorąc pod 
uwagę wymagania dotyczące liniowości? 

Odp. Tak, pod warunkiem spełniania pozostałych warunków określonych w SIWZ. 

Punkt nr 4. Liniowość - Załącznik zawiera zapis maksimum ± 1 µg 

Pytanie 4.1 - Jaka metoda jest weryfikowana liniowość wagi? 

Odp. Liniowość wagi będzie weryfikowana zgodnie z zaleceniami producenta, a informacja o wartości 
liniowości dla dostarczonej wagi powinna być ujęta w świadectwie wzorcowania. 

Warunki środowiskowe - Załącznik nie zawiera żadnych zapisów. Podczas wykonywania analiz 
wagowych z tak dużą dokładnością bardzo istotne są warunki środowiskowe, zmiana temperatury, 
zmiana wilgotności, ruch powietrza itp. Wpływ tych czynników może pogarszać parametry wagi takie jak 
np. powtarzalność. Deklarowane parametry wagi mogą być niedotrzymane. 

Pytanie - Czy Zamawiający może sprecyzować warunki w jakich ma pracować waga 
uwzględniając stabilność temperatury oraz stabilność wilgotności? 

 



Odp. Waga pracować będzie w zamkniętym pomieszczeniu o powierzchni ok. 5 m2, bez bezpośredniego 
nadmuchu klimatyzacji. Warunki temperaturowe i wilgotności będą monitorowane przy użyciu 
zewnętrznych urządzeń. 

Pytanie - Wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego przedstawione zostały następująco: 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie zrealizował co 
najmniej jedną dostawę podobnej aparatury tj. wagi analitycznej z neutralizatorem ładunków 
elektrostatycznych, o wartości co najmniej 100 000 zł brutto wraz z jej uruchomieniem, 
sprawdzeniem poprawności funkcjonowania i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi i 
przedstawić dokument potwierdzający, że zamówienie zostało wykonane należycie. 

Proszę określić precyzyjnie czy powyższa kwota podawana jako 100 000 zł brutto dotyczy 
jednokrotnej sprzedaży, czy też może zawierać dowolną ilość transakcji wykonanej dla podobnej 
aparatury. 

Naszym zdaniem niezasadne jest ustalanie stałej kwoty w wymiarze 100 000 zł dla jednej tylko 
transakcji ze względu na to, że ceny są cenami umownymi. W efekcie jest to odbierane jako 
forma dyskryminacji. 

Odp. Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie wymogu dotyczącego doświadczenia 
zawodowego Wykonawcy na poziomie realizacji co najmniej jednej dostawy podobnej aparatury, o 
wartości co najmniej 100.000 brutto (rozdział VII pkt 1 SIWZ). 

Zdaniem Zamawiającego wymóg ten jest związany z przedmiotem zamówienia i jest proporcjonalny do 
tego przedmiotu.  

Zgodnie z interpretacją UZP 
(http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;647;opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_
udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego_.html): 

„Związany z przedmiotem zamówienia  – opis warunków powinien być dokonywany przez pryzmat celu 
jakiemu ma on służyć a więc zapewnieniu wyboru wykonawcy, który daje rękojmię należytego 
wykonania przedmiotu udzielanego zamówienia.  

Proporcjonalny do przedmiotu zamówienia  – opis powinien być adekwatny do osiągnięcia celu a więc 
wyboru wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia.” 

W związku z powyższym określając warunki udziału w powyższym postępowaniu Zamawiający nie 
naruszył zasady równego traktowania Wykonawców, wymagając określonego doświadczenia 
zawodowego, gdyż wartość wymaganego doświadczenia stanowi jedynie ponad 60% szacunkowej 
wartości przedmiotowego zamówienia.  

 

Jednocześnie Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), przedłuża termin 
składania ofert do dnia 04.02.2011 r. do godz. 10.00 (pismo z dnia 28.01.2011 r.).  

 

 
 


