Orli Staw, dnia 8 czerwca 2012 roku
UA. 271.1.14.2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i sukcesywne
wymiany taśm tkaninowo ‐ gumowych do przenośników taśmowych
w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2,
62‐834 Ceków” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia 123431 ‐ 2012
z dnia 04.06.2012 r.

W ww. postępowaniu Wykonawcy zwrócili się z zapytaniami dotyczącymi 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
„Dot. pkt. 2.2.1
W w/w wymaganiach ujęta została przez Państwa taśma gumowa EP400/3 4+2 – a Państwo
niżej piszecie że: materiał przekładek: poliamidowo – poliestrowe poprzecznie stabilizowane
XE (lub równoważne).
Symbol XE oznacza taśmy sztywne a EP poprzecznie elastyczne. Jest to niezgodność.
W zawiązku z powyższym mamy pytanie czy któraś z taśm pracuje na przenośniku Z.”
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że żadna z taśm będących przedmiotem zamówienia nr postępowania
UA.271.1.14.2012 nie pracuje na przenośniku Z.
Jednocześnie Zamawiający zmienia treść Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – II
część SIWZ w następujący sposób: w pkt. 2.2.1 skreśla się zapis „Materiał przekładek:
poliamidowo‐poliestrowe poprzecznie stabilizowane XE (lub równoważne);”
Pytanie nr 2
„W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu proszę o udzielenie następujących informacji:
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Standardowy okres gwarancji dla taśm przenośnikowych wynosi 12 miesięcy, czy w
przypadku Państwa przetargu istniej możliwość przystąpienia do składania oferty określając
12 miesięczny okres gwarancji na dostarczone taśmy?”
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że okres gwarancji jakości zgodnie z zapisami SIWZ musi wynosić 24
miesiące na dostarczone taśmy i 12 miesięcy na każdą z usług wymiany taśm. Zamawiający
podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dotyczące okresów gwarancji jakości.
Pytanie nr 3
„Czy dopuszcza się łączenie taśm o szerokości B1600 oraz B2000 metodą „na zimno”?”
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 2.3 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – II
części SIWZ wymaga łączenia wszystkich taśm metodą wulkanizacji na gorąco (wyjątek
stanowi taśma P002 (1600 mm x 23,56 m) gdzie z powodów technicznych Zamawiający
dopuszcza klejenie taśmy metodą „na zimno”.
Pytanie nr 4
Czy zamawiający dopuszcza klejenie progów do taśmy bazowej metodą „na zimno”?
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza klejenie progów do taśmy bazowej metodą „na zimno”
lub metodą wulkanizacji „na gorąco”.
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 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.)
powyższe odpowiedzi – w części w jakiej modyﬁkują dotychczasowe postanowienia SIWZ ‐
stają się integralną częścią SIWZ.
Ponadto Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu
(Zamawiający) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4, ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze
zm.) zmienia się treść Specyﬁkacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
1) pkt 14.1. i 14.2. Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymują następujące

brzmienie:
„14. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1.
Ofertę należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw” – sekretariat, Orli Staw 2, 62 ‐ 834 Ceków w nieprzekraczalnym
terminie:
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do dnia

18 czerwca 2012
do godz.
10.00
roku
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 „Dostawa i sukcesywne wymiany taśm tkaninowo‐gumowych
do przenośników taśmowych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli
Staw”, Orli Staw 2, 62‐834 Ceków”
Nie otwierać przed dniem: 18 czerwca 2012 r. godz. 10.05”;
2) pkt 16.1. IDW – I części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

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

18 czerwca 2012 roku

o godz.

10.05

3) w pkt. 2.1. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – II części SIWZ w Tabeli nr 3

kolumna nr 3 otrzymuje brzmienie „szerokość taśmy [mm]”.
Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
/‐/
Daniel Tylak
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