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Zamawiający: 

Okręgowy Urząd Miar 

w Białymstoku 

ul. Mikołaja Kopernika 89 

15-396 Białystok 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 

(trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o 

jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019) na Zakup mobilnego stanowiska do sprawdzania wag preselekcyjnych. 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do Zadanie nr 1 - Zakup i dostawa zestawu wag kontrolnych o 

dużych obciążeniach z małymi pomostami do wyznaczania nacisku koła/osi i masy całkowitej 

pojazdów, Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień: 

 

1) Czy waga ma posiadać ocenę zgodności wystawioną przez producenta czy tylko możliwość 

legalizacji czyli posiadać Certyfikat umożliwiający legalizację ? 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia „ Certyfikat Badania Typu UE lub Certyfikat 

Zatwierdzenia Typu WE lub Decyzję ZT, umożliwiający legalizację wag w zakresie nacisku koła/osi i 

masy całkowitej pojazdu”. Waga musi posiadać ważną legalizacje bądź ocenę zgodności (certyfikat 

oceny zgodności musi umożliwiać dalszą legalizację, musi być wydany przez jednostkę notyfikowaną 

UE – stan na rok 2021). 

2) Maty: mowa jest tylko o ilości 8 sztuk i szerokości dopasowanej do szerokości platform, czy 

mogą to być maty jak w załączonym pliku ? Długość 990 mm. Czy maty mają mają być także 

wyposażone w najazdy (jeśli tak to jaka ilość)? Proszę o informację jak mają być używane owe 

maty. Idealny byłby nawet odręczny rysunek schematyczny. 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną (Załącznik nr 4A do SWZ) oferent ma zapewnić wyposażenie, w 
którego skład mają wchodzić  kliny najazdowe i zjazdowe w ilości 20 sztuk dostosowana do szerokości 
wag oraz moduły (maty, pasy) poziomujące w ilości 8 sztuk dostosowane do szerokości wag. 
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