
Numer sprawy: BZ/ZP.06/07/05/13       Włocławek 14.05.2013 r. 

 
 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia i zmiana zapisów 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zmiana treści 

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.06/07/05/13. na: „Dostawę fabrycznie 

nowych pojemników na odpady dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”. 
 

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  
ze zm.) przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące 
zapytania: 
 
Zgodnie z treścią SIWZ: 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
2. Dane techniczne pojemników: 
a) Parametry techniczne pojemników 120 l – 1800 szt. 
10. posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, 
Pytanie 1: Jakimi parametrami – tj. długość, szerokość, wysokość – winna charakteryzować 
się listwa zabezpieczająca dno pojemnika przed ścieraniem? 
 
14. na pojemniku wytłoczony: znak zgodności z normą EN-840, znak jakości RAL GZ 951/1  
lub równowaŜny i znak CE. 
Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza, jako równowaŜne, pojemniki spełniające kryteria 
normy EN-840 oraz posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1 – obie okoliczności 
potwierdzone właściwą dokumentacją – jednakŜe bez wytłoczenia na pojemniku znaku 
zgodności z normą EN-840 oraz znaku jakości RAL GZ 951/1? 
 
b) Parametry techniczne pojemników 120 l /bio/ - 6000 szt. 
9. posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, 
Pytanie 3: Jakimi parametrami – tj. długość, szerokość, wysokość – winna charakteryzować 
się listwa zabezpieczająca dno pojemnika przed ścieraniem? 
 
14. na pojemniku wytłoczony: znak zgodności z normą EN-840, znak jakości RAL GZ 951/1  
lub równowaŜny i znak CE. 
Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza, jako równowaŜne, pojemniki spełniające kryteria 
normy EN-840 oraz posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1 – obie okoliczności 
potwierdzone właściwą dokumentacją – jednakŜe bez wytłoczenia na pojemniku znaku 
zgodności z normą EN-840 oraz znaku jakości RAL GZ 951/1? 
 
c) Parametry techniczne pojemników 240 l – 1400 szt. 
10. posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, 
Pytanie 5: Jakimi parametrami – tj. długość, szerokość, wysokość – winna charakteryzować 
się listwa zabezpieczająca dno pojemnika przed ścieraniem? 
 
14. na pojemniku wytłoczony: znak zgodności z normą EN-840, znak jakości RAL GZ 951/1  
lub równowaŜny i znak CE. 
Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuszcza, jako równowaŜne, pojemniki spełniające kryteria 
normy EN-840 oraz posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1 – obie okoliczności 
potwierdzone właściwą dokumentacją – jednakŜe bez wytłoczenia na pojemniku znaku 
zgodności z normą EN-840 oraz znaku jakości RAL GZ 951/1? 



d) Parametry techniczne pojemników 240 / /bio/ - 500 szt. 
9. posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, 
Pytanie 7: Jakimi parametrami – tj. długość, szerokość, wysokość – winna charakteryzować 
się listwa zabezpieczająca dno pojemnika przed ścieraniem? 
 
14. na pojemniku wytłoczony: znak zgodności z normą EN-840, znak jakości RAL GZ 951/1  
lub równowaŜny i znak CE. 
Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuszcza, jako równowaŜne, pojemniki spełniające kryteria 
normy EN-840 oraz posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1 – obie okoliczności 
potwierdzone właściwą dokumentacją – jednakŜe bez wytłoczenia na pojemniku znaku 
zgodności z normą EN-840 oraz znaku jakości RAL GZ 951/1? 
 
b) posiadają wiedzę i doświadczenie 
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku: 
- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaŜe, Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 
okresie, wykonał dostawy pojemników z tworzywa sztucznego PE-HD na odpady, 
wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, w łącznych min. ilościach:  
- 120 l / 240 l – 3000 szt.  
- 120 l bio / 240 l bio – 3000 szt.  
Pytanie 9: Ilu dostaw wymaga Zamawiający do uznania, ze spełniony został warunek udziału  
w postępowaniu – tj. Wykonawca wykaŜe, Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał 
dostawy pojemników z tworzywa sztucznego PE-HD na odpady, wyszczególnione w opisie 
przedmiotu zamówienia, w łącznych min. ilościach:  
- 120 l / 240 l – 3000 szt.  
- 120 l bio / 240 l bio – 3000 szt. 
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU: 
W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane pojemniki objęte przedmiotem zamówienia 
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, naleŜy złoŜyć: 
16. Wzory pojemników objętych przedmiotem zamówienia - dostarczone wzory pojemników 
winny być zgodne z parametrami technicznymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia 
rozdz. III SIWZ i wykonane zgodnie z wytycznymi określonymi w rozdz. XI pkt. 3 SIWZ. 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
(…) Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość przeprowadzenia prób eksploatacyjnych 
(testowych) na dostarczonych pojemnikach pod kątem ich parametrów technicznych oraz 
odporności konstrukcji na uszkodzenie (...) 
 

Pytanie 10: Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „prób eksploatacyjnych 
(testowych) na dostarczonych pojemnikach pod kątem ich parametrów technicznych oraz 
odporności konstrukcji na uszkodzenia? 
 

Pytanie 11: Jakimi kryteriami będzie posługiwał się Zamawiający przez przeprowadzenie 
prób eksploatacyjnych (testowych) na dostarczonych pojemnikach kątem ich parametrów 
technicznych oraz odporności konstrukcji na uszkodzenie? 
 

Pytanie 12: Jakimi kryteriami będzie posługiwał się Zamawiający przy ocenie prób 
eksploatacyjnych (testowych) na dostarczonych pojemnikach pod katem ich parametrów 
technicznych oraz odporności konstrukcji na uszkodzenie? 
 
 
 



 
Odpowiedź na pytania 1, 3, 5, 7: 
Listwa zabezpieczająca dno pojemnika przed ścieraniem winna znajdować się na obwodzie 
dna pojemnika, z trzech stron: przedniej i dwóch bocznych pojemnika. 
Parametry listwy:  
- wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości  
(PE-HD) 
- wysokość min. 10 mm  
- szerokość min. 4 mm. 
 
Odpowiedź na pytania 2, 4, 6, 8: 
Zgodnie z rozdz. VI pkt. VI.I. ppkt. 16 Wykonawcy winni wraz z ofertą dostarczyć wzory 
pojemników objętych przedmiotem zamówienia tj. 120 l, 120 l /bio/, 240 l, 240 l /bio/. 
Dostarczone wzory pojemników winny być zgodne z parametrami technicznymi określonymi 
w opisie przedmiotu zamówienia rozdz. III pkt. 2 SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza braku 
wytłoczenia na pojemnikach: znaku zgodności z normą EN-840, znaku jakości RAL GZ 
951/1 lub równowaŜnego i znaku CE. 
 
Odpowiedź na pytanie 9: 
W celu spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia przez Wykonawców, 
określonego w rozdz. V pkt. 1 ppkt. b) SIWZ, Wykonawcy winni wykazać się wszystkimi 
dostawami pojemników z tworzywa sztucznego PE-HD, będącymi przedmiotem niniejszego 
zamówienia tj. 120 l, 240 l, 120 l bio, 240 l bio, zrealizowanymi w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
w tym okresie. Łączna minimalna ilość dostarczonych pojemników w w/w okresie winna 
wynosić: 
- 120 l / 240 l – 3000 szt.  
- 120 l bio / 240 l bio – 3000 szt. 
 
Odpowiedź na pytania 10, 11, 12:  
Dostarczone przez Wykonawców wzory pojemników winny być zgodne z parametrami 
technicznymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia rozdz. III pkt. 2 SIWZ i pod tym 
kątem Zamawiający będzie dokonywał badania dostarczonych pojemników. Natomiast 
Zamawiający w rozdz. XI pkt. 3 SIWZ zastrzegł sobie moŜliwość przeprowadzenia prób 
eksploatacyjnych „testowych” przez co naleŜy rozumieć ewentualne poddanie 
przedmiotowych pojemników ich normalnej eksploatacji tj. napełnienie pojemnika odpadami 
komunalnymi a następnie ich mechaniczne opróŜnienie śmieciarką bezpylną. śadnych 
dodatkowych prób eksploatacyjnych Zamawiający nie przewiduje. 
 
 

Jednocześnie, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) dokonuje 
zmiany opisu przedmiotu zamówienia rozdz. III SIWZ oraz załącznika nr 1 do Umowy,  
w pkt. 2 dane techniczne pojemników: 
- pkt. 10 tabeli a) parametry techniczne pojemników 120 l – 1800 szt. 
- pkt. 9 tabeli b) parametry techniczne pojemników 120 l /bio/ – 6000 szt. 
- pkt. 10 tabeli c) parametry techniczne pojemników 240 l – 1400 szt. 
- pkt. 9 tabeli d) parametry techniczne pojemników 240 l /bio/ – 500 szt. 
których treść przyjmuje następujące brzmienie: 
„posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na 
obwodzie dna pojemnika, z trzech stron: przedniej i dwóch bocznych pojemnika. 
Parametry listwy:  
- wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości  
(PE-HD) 



- wysokość min. 10 mm  
- szerokość min. 4 mm.” 
W załączeniu poprawiony projekt Umowy. 
 
 
 
 

PREZES ZARZĄDU 

inŜ. Edward Ziemski 
 


