
Orli Staw, dnia 7 maja 2012 roku 
 
 
UA. 271.1.12.2012 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego 
samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów do Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”” prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 129428-2012  
w dniu 23.04.2012 r.  

 
W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Związek Komunalny Gmin „Czyste 
Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) udziela następujących wyjaśnień: 

 
 
Pytanie 

„Zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza w przedmiocie zamówienia jakim jest przyczepa 
kontenerowa: 

1. Hamulec parkingowy automatyczny działający na dwie osie. 
2. Mechaniczną blokadę rolki kontenera z możliwością blokowania kontenera w trzech pozycjach  

w zależności od dł. Kontenera co umożliwia równomierne obciążenie przyczepy. 
3. Możliwość transportu kontenerów od długości min 5500 mm do długości max 7000 mm.” 

 
Odpowiedź: 

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza automatyczny hamulec parkingowy działający na dwie osie. 
Ad. 2. Nie, Zamawiający wymaga pneumatycznej blokady rolki kontenera. 
Ad. 3. Nie, Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości transportu kontenerów o długości od 4700 mm 

do 6900 mm. 
 
 
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) powyższe odpowiedzi – w części w jakiej 
modyfikują dotychczasowe postanowienia SIWZ – stają się integralną częścią SIWZ. 

 
Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4, ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zmienia się treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 
1) pkt. 16.1. i 16.2. Instrukcji dla Wykonawców – I Części SIWZ otrzymują następujące brzmienie: 
 
„16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
1.Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, 

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

 
do dnia  

 
15 maja 2012 roku 

 
do godz.  

 
10.00 

 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

 



Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
 

Oferta w postępowaniu na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego  
z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw”” 
 

Nie otwierać przed dniem: 15 maja 2012 r. godz. 10.05 ” 
 
2) pkt 18.1. otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, 
Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków  

 

 
W dniu  

 
15 maja 2012 roku 

 
o godz.  

 
10.05 

” 

   
 
Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ nie ulegają zmianie. 
 

 
Z poważaniem 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y 
Zarządu Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
/-/ 

Daniel Tylak 


