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Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa kontenerów 
do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw z 
podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2” prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr 
ogłoszenia 293386 – 2011 z dnia 16.09.2011 r. 

 
W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia 

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

 
Pytanie: 
„Szanowni Państwo, 
W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu na dostawę kontenerów, 
Przedsiębiorstwo (…..) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ dotyczących 
poniższych kwestii technicznych wykonania kontenerów z Zadania nr 2 

 normy wykonania kontenerów (dot. kontenerów na gruz, odpady komunalne oraz 
uwodnione), 

 rozstawu wręg na ścianach bocznych, 
 podanie grubości blach, które miałyby być użyte do konstrukcji kontenerów Lp. od 1 

do 5 z tabeli opublikowanej na stronie 16 SIWZ, 
 prosimy o podanie rozwiązania konstrukcyjnego zapewniającego szczelność drzwi 

kontenera na odpady uwodnione (mile widziany rysunki techniczne/fotografie), 
 czy zamawiający dopuszcza zastosowanie klapy zamontowanej na górnych zawiasach 

w kontenerze na odpady uwodnione? 
Przekazanie powyższych informacji pozwoli nam na przygotowanie adekwatnej ofert do 
Państwa oczekiwań.” 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający, w odniesieniu do punktu dotyczącego norm wykonania kontenerów, 
rozstawu wręg oraz podania grubości blach, informuje, że przedmiotowe informacje zostały 
zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – III części SIWZ (pkt 2.1., str.  
33 – 35). 

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że rozwiązania konstrukcyjne zapewniające 
szczelność drzwi kontenera na odpady uwodnione leżą w gestii Wykonawcy. Zamawiający 
podkreśla, że niniejsze rozwiązania muszą spełniać wymagania określone w SIWZ. 

Z kolei w odniesieniu do zastosowania klapy zamontowanej na górnych zawiasach  
w kontenerze na odpady uwodnione, Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza rozwiązania  
w postaci zastosowania klapy. 
        

       Z poważaniem 
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„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
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