
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na: 

Dostawę wagi automatycznej 

 

Przedmiot zamówienia:   

1. Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem fabrycznie nowej wagi automatycznej odważającej do 

ważenia materiałów sypkich, w tym ziarna zbóż i nasion roślin oleistych.  

2. Opis techniczny wymaganego zamówienia i zakres prac: 

2.1 Opis techniczny przedmiotu zamówienia wraz z pozostałymi wymaganiami: 

1) Zgodność z aktualnie obowiązującymi dla tego typu urządzeń normami i przepisami w tym 

wymaganiami dyrektywy ATEX dla urządzeń przeznaczonych do pracy ciągłej w strefie 

zagrożenia wybuchem 22. 

2) Klasa dokładności 0,2 

3) Konstrukcja i dokładność części ważącej zgodna z wymaganiami legalizacyjnymi GUM 

4) Przystosowana do ważenia materiału podawanego grawitacyjnie 

5) Wyposażona w układ odpylający 

6) Wydajność ważenia 100000 kg/h dla materiału o gęstości 80kg/hl 

7) Praca w zakresie temperatur od -20oC do +40oC 

8) Możliwość dozowania z wyborem wartości dozowanej masy 

9) Panel kontrolno-sterujący z możliwością wydruku wyniku ważenia zlokalizowany w 

pomieszczeniu sterowni elewatora, komunikacja w języku polskim. 

 

2.2 Zakres prac i czynności montażowych: 

1) dostarczenie do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia fabrycznie nowej wagi oraz 

materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, 

2) demontaż, znajdującej się na IV piętrze wieży operacyjnej elewatora, starej wagi 

odważającej (Danvaegt, rok produkcji 1992) wyłączonej z eksploatacji i jej przeniesienie 

we wskazane przez Zmawiającego miejsce, 

3) montaż nowej wagi we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, 

4) wykonanie wszelkich instalacji niezbędnych do prawidłowego działania zamontowanej 

wagi, 

5) uruchomienie zamontowanej wagi, 

6) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi zamontowanej wagi. 

 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z dostawą wagi przedłożył Zamawiającemu 

deklarację oceny zgodności oraz dokumentację techniczną, w tym deklarację ATEX i dokumentację 

techniczno-ruchową, dla dostarczonej wagi. 

4. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne i standardy 

jakościowe:    

a) były fabrycznie nowe,    

b) wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,    

c) bez wcześniejszej eksploatacji.   

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości na 

okres co najmniej 3 lat od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru przedmiotu 

zamówienia. W trakcie trwania gwarancji jakości Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia 

wad i usterek stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia.  



6. Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia uwzględniając wymogi BHP, 

wymogi bezpieczeństwa pracy na wysokości oraz wymogi Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 

obowiązujące w Elewatorze Nowe Proboszczewice.   

7. Wymaganym jest posiadanie przez Wykonawcę, w tym przez pracowników Wykonawcy, którzy 

będą wykonywali prace objęte przedmiotem zamówienia – odpowiednich uprawnień, jeśli są 

wymagane aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie. 

8. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

9. Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren, na którym realizowane były czynności i prace 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dokona utylizacji materiałów powstałych w 

toku tych prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

 


