
Orli Staw, 27 kwietnia 2016 roku 

 

UA.271.1.8.2016 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowej 

maszyny przeładunkowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 

Staw”” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego  w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem  2016/S 077-136348  w dniu 20.04.2016 r. 

W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający – Związek Komunalny 

Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164) udziela następujących wyjaśnieo: 

Pytanie 1  

Wieniec obrotu nadwozia umieszczony centralnie tzn. środek wieoca obrotu w przecięciu osi 

symetrii ramy, czy zamawiający dopuszcza maszynę z wieocem obrotu nie umieszczonym 

centralnie w stosunku do osi symetrii ramy. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza maszynę z wieocem obrotu nie umieszczonym centralnie w stosunku 

do osi symetrii ramy. 

 

Ponadto Zamawiający  informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164) zmienia się treśd  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

1) w Specyfikacji Technicznej oferowanej maszyny przeładunkowej – załączniku nr 1  

do Formularza oferty skreśla się wiersz nr 15 w brzmieniu: „ 

„ 

  15. 
wieniec obrotu nadwozia umieszczony centralnie tzn. 

środek wieoca obrotu w przecięciu osi symetrii ramy 
TAK / NIE 

„ 

2) w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – II części SIWZ skreśla się  wiersz 3.1.15 

w brzmieniu: „3.1.15. wieniec obrotu nadwozia umieszczony centralnie tzn. środek wieoca 

obrotu w przecięciu osi symetrii ramy”; 

3) Punkty 16.1., 16.2.  Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymują brzmienie:  



„16.1. Ofertę należy złożyd w sekretariacie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia  7 czerwca 2016 roku do godz. 10.00 

 

16.2. Ofertę należy złożyd w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę)należy opisad następująco: 

 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Oferta w postępowaniu na „Dostawę fabrycznie nowej maszyny przeładunkowej do 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”” 

Nie otwierad przed dniem: 7 czerwca 2016 roku, godz. 10.05” 

 

4) Punkt 18.1.  Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymuje brzmienie 

„18.1 Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 

Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków 

 

w dniu  7 czerwca 2016 roku o godz. 10.05 

„  

Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian. 

Ponadto Zamawiający zamieszcza pomocniczo Specyfikację techniczną oferowanej 

maszyny przeładunkowej, stanowiącą załącznik nr 1 do Formularza oferty, uwzględniającą 

wprowadzone zmiany. 

Z poważaniem 

Przewodniczący  Zarządu 

Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

(-) 

Daniel Tylak 


