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                  Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w         

                  trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup uniwersalnej maszyny            

                  wytrzymałościowej 400 kN” 

 

 

                          W związku z kolejnymi pytaniami do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  

                 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U.  

                 z 2013 r. Nr poz. 907 ze zm.)  wyjaśniam co następuje: 

 

                  Pytanie 1 :  

Zamawiający wymaga, aby oferowana maszyna dysponowała maksymalnym przesuwem 

max. 1600 mm. Czy przesuw ma być równy przestrzeni roboczej urządzenie? Proszę o 

przedstawienie szczegółów dotyczących przestrzeni roboczej urządzenia.  

Jeżeli jest to możliwe to proszę o podanie minimalnej odległości pomiędzy uchwytami w 

których będą mocowane próbki.  

 

                  Odpowiedź : 

                   Maksymalny przesuw 1600 mm był podyktowany ograniczeniem całkowitej wysokości 

maszyny wytrzymałościowej. Istotnym dla Zamawiającego jest odległość między 

uchwytami do mocowania łańcuchów która wynosi minimum 1100 mm. 

                   W maszynie będzie badana wytrzymałość łańcuchów na zrywanie w temperaturze 

otoczenia  20 + ºC i żadne inne urządzenia w przestrzeni roboczej nie są wymagane.  

 

                      Pytanie 2 : 

   Zamawiający podaje, iż wymaga łatwego mocowania próbek w szczękach, czy chodzi 

tutaj o uchwyty do badania próbek? Czy poza tym maszyna powinna być jeszcze 

    wyposażona w szczęki do zrywania prób płaskich oraz okrągłych?  

 

                  Odpowiedź : 

                  Wymagane są uchwyty do mocowania łańcuchów wraz z elementami do ich skracania. 

                  Uchwyty do innych próbek nie sa wymagane. 

 

                 Pytanie 3 : 

                 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny o większej szerokości pomiędzy 

kolumnami niż 550 mm?  

Większa przestrzeń umożliwi w przyszłości zastosowanie szerszej komory termicznej 

lub solnej, co będzie miało bardzo duże znaczenie jeżeli chodzi o funkcjonalność i 

ergonomię użytkowania ww. urządzeń. 

 

Odpowiedź : 

Ze względu na ograniczoną powierzchnię laboratorium Zamawiający nie dopuszcza 

większej szerokości pomiędzy kolumnami niż 550 mm. 

 



Pytanie 4 :  

                 Zamawiający wymaga max wagi 2500kg. Czy dopuszcza się zaoferowania urządzenia o 

większej masie, a co za tym idzie solidniejszej i sztywniejszej konstrukcji?  

 

                 Odpowiedź : 

                 Ze względu na istniejące warunki lokalowe masa kompletnego urządzenia z wymaganym 

wyposażeniem nie może przekroczyć 2500 kg. 

 

                 Pytanie 5 : 

                 Zamawiający wymaga wzorcowania urządzenia po jego dostarczeniu. Proszę o 

zdefiniowanie zakresu w jakim urządzenie powinno być wzorcowane (np. siła oraz droga 

przemieszczenia trawersy) oraz czy wzorcowanie powinno być realizowane przez 

laboratorium akredytowane w oparciu o normę ISO 17025.  

 

                 Odpowiedź : 

                 Zgodnie z warunkami SIWZ wzorcowanie musi być wykonane po montażu stanowiska w 

miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego tylko w zakresie siły zrywającej. 

Wzorcowanie musi być wykonane przez laboratorium wzorcujące akredytowane w oparciu 

o normę EN ISO/IEC 17025. Świadectwo wzorcowania powinno być opatrzone logiem 

akredytacji PCA lub sygnatariusza porozumień ILAC MRA (lub równoważne). 

 

                  

                 Pytanie 6 : 

Czy wymaga się złożenia wraz z ofertą certyfikatu oraz zakresu akredytacji laboratorium, 

które będzie wykonywało wzorcowanie dla maszyny?  

 

Odpowiedź : 

Warunkiem odebrania urządzenia przez Zamawiającego jest przeprowadzone wzorcowanie 

na zasadach opisanych w odpowiedzi na pytanie 5. Z tego względu nie są wymagane 

dodatkowe dokumenty jak w pytaniu. 

 

Pytanie 7 : 
Zamawiający wymaga, aby urządzenie było oznaczone znakiem CE, czy chodzi o 

europejski znak CE?  

 

Odpowiedź : 

Urządzenie powinno być oznakowane europejskim znakiem CE potwierdzającym spełnienie 

zasadniczych wymagań ujętych w dyrektywach UE i normach zharmonizowanych. 

 

 

Termin składania ofert został przesunięty w wyjaśnieniach z dnia 17.06.2015 r. na  

Dzień 25.06.2015 r., godz. 10:00, i termin ten oraz  miejsce składania pozostają bez zmian. 

 

 

 


