
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 

 

 Okręgowy Urzędu Miar w Gdańsku ul. Polanki 124C, 80-308 Gdańsk, zaprasza 

podmioty gospodarcze posiadające wymaganą infrastrukturę techniczną do podjęcia 

współpracy w zakresie wzorcowania w ramach akredytacji AP 086 dużych wzorców 

masy. Zakres wzorcowania obejmować będzie wzorce powyżej 50 kg do 1000 kg.  

 

Do podjęcia współpracy wymaga się nieodpłatnego :  

1.  udostępnienia wzorców masy 500 kg w klasie dokładności co najmniej F2 – 2 szt.; 

2. udostępnienia komparatora masy o udźwigu 550 kg/1100 kg, posiadającego Świadectwo 

Ekspertyzy GUM, którego właściwości metrologiczne pozwalają na wzorcowanie wzorców 

masy klasy dokładności M (wartość działki elementarnej d, odchylenia standardowego); 

3. udostępnienia ramy umożliwiającej zawieszenie komparatora wraz z wzorcowanymi 

wzorcami o łącznej masie 1100 kg; 

4. zapewnienia personelu technicznego do obsługi procesu wzorcowania w siedzibie 

Laboratorium i u Klienta; 

5. zapewnienia transportu samochodowego do bezpiecznego przewiezienia przyrządów 

pomiarowych i obsługi technicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem umożliwiającym 

rozładunek i załadunek wzorców. 

 

Zainteresowany podmiot gospodarczy podczas wykonywania wzorcowania dużych 

wzorców masy zobowiązany jest zapewnić: 

- demontaż wyposażenia w siedzibie laboratorium Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku; 

- przewożenie wyposażenia samochodem zapewniającym bezpieczny transport wzorców  

   masy oraz wyposażenia umożliwiającego wzorcowanie dużych wzorców masy; 

- bezpieczny montaż i demontaż stanowiska w siedzibie klienta; 

- ponowny montaż w siedzibie laboratorium OUM wraz z wykonaniem bieżącej konserwacji   

   i serwisem wyposażenia; 

- ponoszenie kosztów wyjazdu pracownika OUM w przypadku wzorcowania poza siedzibą  

  Laboratorium; 

- ponoszenie kosztów transportu i obsługi przy realizacji porównań międzylaboratoryjnych  

oraz wzorcowań okresowych udostępnionych wzorców masy;  

-bieżącą konserwację wyposażenia i niezbędne naprawy ww. środków technicznych 

gwarantujące utrzymanie  odpowiednich dokładności pomiarów. 



 

Podmiot gospodarczy przejmuje na siebie: 

- pełną odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach związanych  

z wykonywaniem wzorcowań dużych wzorców masy; 

- obowiązek posiadania przez cały okres umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; 

- obowiązek utrzymania w stanie zdatnym do  użytkowania wyposażenia i pojazdu, 

koniecznych napraw oraz ponoszenia wszelkiego ryzyka za uszkodzenie, zniszczenie, utratę 

zarówno w miejscu jego przechowania, w trakcie wykorzystania na dojazd do klienta jak i u 

klienta.  

 

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku zapewnia akredytowany personel oraz pomieszczenie 

Laboratorium. 

 

Zainteresowane współpracą podmioty proszone są o składanie deklaracji jej podjęcia  

do dnia 26 maja 2017 r. na adres email w1.naczelnik@oum.gda.pl lub do sekretariatu 

Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku w godzinach 8.00 – 14.30. 

Złożona deklaracja  nie będzie stanowiła oferty w rozumieniu prawa, a będzie 

podstawą do podjęcia negocjacji z zainteresowanym podmiotom w zakresie ustalenia 

szczegółowych warunków umowy  współpracę.    

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku zastrzega sobie  prawo do odwołania postępowania 

wszczętego niniejszym zaproszeniem bez podania przyczyn. 

 

Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji – Naczelnik Wydziału Masy, Siły, Długości i 

Kąta Pani Elżbieta Korzeniewska, tel. 58 52 45 120. 

 

 

 


