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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa elementów 

wchodzących w skład ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej na terenie 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: 296816 – 2012 z  10.08.2012 

 

 

 

 

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 zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 

759 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień. 

 

 

Pytanie nr 1 

Czy drzwi gabloty mogą być wykonane nie jak w opisie z pleksi 4mm a z poliwęglanu, który jest 
tworzywem trwalszym niż pleksi? Polecamy poliwęglan ze względu na gabaryty gabloty.  

 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza również wykonanie drzwi gabloty z poliwęglanu. 

 

Pytanie nr 2  

Czy profil użyty do wykonania gabloty może mieć  kształt półwałka jak to sugeruje rysunek a nie 
ćwierćwałka jak podano w opisie?  

Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza wykonanie gablot z profilu aluminiowego zaokrąglonego tzw. 
ćwierćwałka, jak i również półwałka.  

 

 



Pytanie nr 3 

Czy głębokość  130mm podana w opisie to głębokość mierzona wewnątrz czy zewnątrz gabloty? 
 
Odpowiedź 

Jest to głębokość mierzona wewnątrz gabloty. 

 

Pytanie nr 4 

Czy konieczne jest laminowanie PCV? Naszym zdaniem nie daje to żadnych korzyści, zwiększa 
jedynie koszt, może negatywnie wpłynąć na widoczność materiałów zamieszczonych w gablocie.  
 
Odpowiedź 

Zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zastosowania 
ochronnej folii UV. 
 

 

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

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) powyższe 

odpowiedzi – w części w jakiej modyfikują dotychczasowe postanowienia SIWZ – staja się 

integralna częścią SIWZ. 
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