
                                                                                                                  Zawiercie, 14.11.2019 r. 

 

W dniu 12.11.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania: 

1. Czy Inwestor dopuszcza dostęp do czujników tensometrycznych z boku wagi, a nie od góry? 
2. Czy przeniesienie praw autorskich, o których mowa w § 8, obejmuje również 

oprogramowanie komputerowe? 
3. Powołując się na nasze 28 letnie doświadczenie w produkcji wag pragniemy poinformować 

Zamawiającego, że ogrzewanie pomostu wagi nie przyniesie oczekiwanego przez niego 
efektu. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnego rozwiązania polegającego 
na wykonaniu ogrzewania fundamentów i najazdów wagi? 

4. Ogrzewanie pomostów albo fundamentów najazdów będzie wymagało dodatkowego poboru 
mocy ok. 20kW. Czy Zamawiający dysponuje taka rezerwą i w jakiej odległości od wagi 
znajduje się najbliższy punkt zasilania? 
 

Odpowiadamy: 

 Ad.1 Dopuszczamy dostęp z boku, pod warunkiem że będzie łatwy oraz  nie będzie stanowił     
potencjalnego zagrożenia zawilgoceniem lub zabrudzeniem czujników. 

Ad.2 Przeniesienie praw autorskich nie obejmuje oprogramowania komputerowego, ale wymagamy 
pełnej licencji w zakresie korzystania z oprogramowania. 

Ad.3 W zakresie ogrzewania obowiązują zapisy SIWZ. 

Ad. 4 Zamawiający dysponuje rezerwa mocy, odległość punktu zasilania ok. 100 m. Niemniej jednak, 
odległość zweryfikuje sobie wykonawca podczas wizji lokalnej – temu m.in. ona służy. 

 

W dniu 13.11.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania: 

 
1. Proszę o rozważenie przesunięcia terminu składania ofert dla zadania: "Opracowanie 

dokumentacji projektowej na wybudowanie wagi samochodowej wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę oraz wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie tej wagi",  
z uwagi na krótki czas pomiędzy publikacją ogłoszenia a terminem składania; podjęcie decyzji 
o przystąpieniu do realizacji w/w projektu w tak krótkim czasie jest dość ryzykowne.  
Ponadto termin realizacji tej inwestycji jest zbyt krótki; wejście na budowę jest możliwe 
dopiero po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę, czyli przy bardzo sprzyjających 
okolicznościach sam ten etap zajmuje około 100 dni. Państwo zakładacie 100 dni na całość 
zadania, które wystarczą jedynie na projektowanie i wejście na budowę; należy jeszcze mieć 
na uwadze czas potrzebny na produkcję prefabrykatów oraz wykonawstwo.  
Pamiętać należy, że będą to miesiące zimowe, więc niesprzyjająca aura uniemożliwi 
prowadzenie prac budowlanych. Mając na uwadze powyższe kwestie, zwracamy się do 
Państwa o zmianę terminu składania ofert na 29 listopada oraz wydłużenie czasu 
potrzebnego na realizację całego zadania. 



2. Witam serdecznie, Rozumiem, że proponowana cena dotyczy całkowitej realizacji 
przedmiotu zamówienia, czyli dostawa, montaż, legalizacja, szkolenie, uzyskanie 
pozwoleń itp.  

 
 
Odpowiadamy: 
 
Ad.1. 
Zamawiający przychyla się do prośby  o przedłużenie postępowania do dnia 29.11.2019 r.  
Zamawiający nie zgadza się na przedłużenie terminu realizacji.  
 
Ad.2. 
Tak proponowana cena dotyczyć ma całości realizacji zadania. Jednocześnie przypominamy, że przy 
składaniu oferty należy posługiwać się ceną netto. 
 
 


