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Środa Wielkopolska, dnia 27 lutego 2020 r.  

Postępowanie nr LUKS/01/2020 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa fabrycznie nowych pojemników wykonanych z 

tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na: Tworzywa 

sztuczne i metale; Papier i tektura; Szkło bezbarwne; Szkło kolorowe oraz na niesegregowane 

zmieszane odpady komunalne” 

 

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający podaje poniżej treść pytań otrzymanych od Wykonawców wraz z 

odpowiedziami: 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamaiający dopuszcza wydłużenie okresy za dostarczenie pojemników od momentu wywołania 

zamówienia do czasu np. 60 dni? 

Prośba ma związek z dużym obłożeniem mocy produkcyjnych u większości producentów pojemników. 

Sytuacja spowodowana jest potrzebą wymiany lub zakupu pojemników w dużej części polskich miast.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie 2: 

Zamawiający wskazał, że wszystkie pojemniki powinny posiadać certyfikat jakości RAL—GZ 951/1 lub 

równoznaczny. Czy za certyfikat równoznaczny Zamawiający uzna certyfikat potwierdzający zgodność 

z wymaganiami technicznymi normy RAL-GZ 951/1 wydany przez uprawnioną do tego jednostkę 

certyfikującą, np. TÜV SÜD. Jednostki certyfikujące takie jak np. TÜV SÜD mogą dokonywać badania 

produktów pod kątem spełniania przez ten produkt wymogów normy RAL GZ 951/1, co z jednej strony 

gwarantuje Zamawiającemu, że pozyskany przez niego produkt będzie spełniał wszystkie wymogi 

techniczne, a z drugiej strony nie ogranicza konkurencji, gdyż każdy z potencjalnych wykonawców 

może wystąpić do odpowiedniej jednostki certyfikującej o przeprowadzenie badania jego produktu pod 

kątem zgodności z normą. 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający potwierdza, że za certyfikat równoważny uzna certyfikat potwierdzający zgodność z 

wymaganiami technicznymi normy RAL-GZ 951/1 wydany przez uprawnioną do tego jednostkę 

certyfikującą, np. TÜV SÜD. 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuszcza inną wielkość termodrudu z opisem frakcji na ścianach pojemników? 

Związane jest to z faktem, że dla większości pojemników stosowane są przetłoczenia na ścianach 

pojemników (służące do ich wzmocnienia) co może mieć wpływ na wielkość termodruku jaki mozna 

umieścić na niej. Wielkości napisów z opisem frakcji zawsze proponowane sa największe jak tylko 

pozwala proces technologiczny, tak aby napis był czytelny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie minimalnego wymiaru wskazanego w SIWZ maksymalnie o 30 

%. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ.  

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dla niebieskich pojemników dopuszcza odcień według palety kolorów zgodny z RAL 

5007? 

Czy Zamawiający dla czarnych pojemników dopuszcza odcień według palety kolorów zgodny z RAL 

7016? 

Czy Zamawiający dla zielonych pojemników dopuszcza odcień według palety kolorów zgodny z RAL 

6025? 

Producenci stosują bardzo zbliżone odcienie wymaganego przez Zamawiającego koloru, jednak w celu 

realizacji dostaw będą zmuszeni do przeprogramowania produkcji pojemników, co wiąże się ze 

znacznymi kosztami, które zmuszeni będą uwzględnić w złożonych Zamawiającemu ofertach. 

Konieczność uwzględniania tych kosztów powoduje, że złożone przez nich oferty będą znacznie mniej 

konkurencyjne pod względem ceny w stosunku do oferty producenta już na wstępie oferującego 

pojemniki w wymaganym przez Zamawiającego kolorze. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dla niebieskich pojemników dopuszcza odcień według palety kolorów zgodny z RAL 

5007. 

Zamawiający dla czarnych pojemników dopuszcza odcień według palety kolorów zgodny z RAL 

7016. 

Zamawiający dla zielonych pojemników dopuszcza odcień według palety kolorów zgodny z RAL 

6025. 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ.  
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2. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.  

 

Zmianie ulegają zapisy SIWZ: 

1) Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia punkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Wymiary i wymogi napisów na pojemnikach : 

• Pojemniki 120 litrów : minimalny wymiar napisu : 20x30cm 

• Pojemniki 240 litrów : minimalny wymiar napisu : 25x35 cm 

• Pojemniki 1100 litrów : minimalny wymiar napisu : 60x80 cm 

• Napis musi być napisany drukowanymi literami, umożliwiający czytelny i łatwy 

odczyt, nadruk musi być odporny na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV 

oraz ścieranie 

• Zamawiający dopuszcza zmniejszenie minimalnego wymiaru maksymalnie o 30 %.” 

 

2) Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia punkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13. Pojemniki muszą być wykonane w następujących kolorach wraz z dopasowaniem do 

napisów wg palety kolorów RAL 

• Niebieski pojemnik z napisem : PAPIER i TEKTURA, całość w kolorze niebieskim 

o odcieniu RAL : 5015 lub 5012 lub 5005 lub 5007 

• Żółty pojemnik z napisem : TWORZYWA SZTUCZNE I METALE, całość w kolorze 

żółtym o odcieniu RAL : 1026 lub 1016 lub 1018 lub 1021 lub 1023 

• Biały pojemnik z napisem : SZKŁO BEZBARWNE, całość w kolorze białym o 

odcieniu RAL : 9003 

• Zielony pojemnik z napisem : SZKŁO KOLOROWE, całość w kolorze zielonym o 

odcieniu RAL : 6038 lub 6029 lub 6032 lub 6018 lub 6024 lub 6025 

• Czarny pojemnik z napisem : ODPADY ZMIESZANE, całość w kolorze czarnym o 

odcieniu RAL : 9004 lub 9005 lub 9011 lub 9017 lub 7016” 

 

3) Rozdział XI Opis sposobu przygotowania ofert punkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Opakowanie oferty 

Ofertę wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami należy złożyć w zamkniętym, 

nieprzezroczystym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości oferty bez 

jego uszkodzenia, w siedzibie Zamawiającego Lider Usług Komunalno - Samorządowych  sp. z 

o.o.; ul. Wiosny Ludów 3, 63 – 000 Środa Wielkopolska. 

Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób: 

Koperta zewnętrzna: 

OFERTA na wykonanie zamówienia pn. 
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„Dostawa fabrycznie nowych pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego do selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na: Tworzywa sztuczne i metale; Papier i tektura; 

Szkło bezbarwne; Szkło kolorowe oraz na niesegregowane zmieszane odpady komunalne” 

Nie otwierać przed 05.03.2020. godz. 10:15  

Koperta wewnętrzna:   

Należy umieścić nazwę i adres oferenta.” 

 

4) Rozdział XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert punkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„ 6. Termin składania ofert: 

a) Ofertę należy składać na adres Zamawiającego: Lider Usług Komunalno – 

Samorządowych sp. z o.o., 63-000 Środa Wielkopolska, w biurze przy ul. Wiosny Ludów 

3, I piętro sekretariat, do dnia 05 marca 2020 r. godz. 10:00 

b) Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie terminu 

składania ofert.” 

 

5) Rozdział XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert punkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„ 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 marca 2020 r. godz. 10:15; w biurze Zamawiającego tj. 

Lider Usług Komunalno - Samorządowych sp. z o.o., ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa 

Wielkopolska, sekretariat I piętro, 

a) Otwarcie ofert jest jawne. 

b) Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.” 

 

Zmianie ulegają zapisy Załącznika nr 4 do SIWZ:  

1) Paragraf 1 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie: 

„ 12. Wymiary i wymogi napisów na pojemnikach : 

1) Pojemniki 120 litrów : minimalny wymiar napisu : 20x30cm 

2) Pojemniki 240 litrów : minimalny wymiar napisu : 25x35 cm 

3) Pojemniki 1100 litrów : minimalny wymiar napisu : 60x80 cm 

4) Napis musi być napisany drukowanymi literami, umożliwiający czytelny i łatwy 

odczyt, nadruk musi być odporny na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV 

oraz ścieranie 

5) Zamawiający dopuszcza zmniejszenie minimalnego wymiaru maksymalnie o 30 %.” 
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2) Paragraf 1 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„13. Pojemniki muszą być wykonane w następujących kolorach wraz z dopasowaniem do 

napisów wg palety kolorów RAL 

1) Niebieski pojemnik z napisem : PAPIER i TEKTURA, całość w kolorze niebieskim 

o odcieniu RAL : 5015 lub 5012 lub 5005 lub 5007 

2) Żółty pojemnik z napisem : TWORZYWA SZTUCZNE I METALE, całość w kolorze 

żółtym o odcieniu RAL : 1026 lub 1016 lub 1018 lub 1021 lub 1023 

3) Biały pojemnik z napisem : SZKŁO BEZBARWNE, całość w kolorze białym o 

odcieniu RAL : 9003 

4) Zielony pojemnik z napisem : SZKŁO KOLOROWE, całość w kolorze zielonym o 

odcieniu RAL : 6038 lub 6029 lub 6032 lub 6018 lub 6024 lub 6025 

5) Czarny pojemnik z napisem : ODPADY ZMIESZANE, całość w kolorze czarnym o 

odcieniu RAL : 9004 lub 9005 lub 9011 lub 9017 lub 7016.” 

 

3) Paragraf 6 otrzymuje następujące brzmienie:  

1. Termin dostawy zamówienia podstawowego: …………… dni roboczych od dnia 

podpisania umowy. 

2. Termin dostawy zamówienia objętego prawem opcji………. dni roboczych od momentu 

zgłoszenia zapotrzebowania Wykonawcy. 

3. Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.  

 

 

3. W zawiązku z podwyższą zmianą, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. 

Nowy termin składania ofert: 5 marca 2020 roku do godz. 10:00. 

Nowy termin otwarcia ofert: 5 marca 2020 roku do godz. 10:15. 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

SIWZ-Dostawa pojemników_po zmianie 27.02.2020  

Załącznik-nr-4-Wzór-umowy_po zmianie 27.02.2020  


