
Orli Staw, dnia 21 stycznia 2014 rok 

 

 

UA.271.1.1.2014 

 

 

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 10635 - 2014  z dnia 16.01.2014 r. 

 

 

W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  

z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) udziela następujących 

wyjaśnień:  

 

Pytania: 

 

Prosimy o odpowiedź na dwa pytania dotyczy Specyfikacji Warunków Zamówienia. Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia P. 2.1 Wykaz taśm: Dostawa i sukcesywne wymiany taśm – Tabela nr 1 poz. 

1-12, strona 30-31. 

1. Czy przedstawione długości taśm przenośnikowych posiadają zapas długości taśmy do 

wykonania złącza. 

2. Czy przedstawione taśmy przenośnikowe są wszystkie typu EP 400/3 4:2 z doświadczenia 

50% taśm przenośnikowych na odpadach komunalnych jest typu EP 400/3 2+0 „0” – strona 

bieżna taśmy jest bez okładki gumowej przeznaczona taśma do pracy po stole poślizgowym. 

   

Odpowiedź: 

 

Ad.1   

Zamawiający wyjaśnia, że wymiary taśm przedstawione w Tabeli  nr 1 - „Dostawa  

i sukcesywne wymiany taśm”, poz. 1-12,  strona 28-29 SIWZ  uwzględniają naddatek długości na 

wykonanie połączenia taśm. 

Ad.2  

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem punktu 2.2.1 Szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia wymaga, aby wszystkie taśmy wyspecyfikowane w Wykazie taśm, Tabela nr 1 były typu 

EP 400/3 4:2 tzn.  EP – materiał przekładek: E - poliester po osnowie, P - poliamid po wątku; 400 – 

wytrzymałość na rozrywanie w N/mm; 3 – ilość przekładek w rdzeniu; 4:2- grubość okładek 

gumowych: nośnej i bieżnej w [mm].  



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

2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) zmienia 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:  

1) w pkt 4.1. Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ dodaje się zapis:  

„Zamawiający informuje, że w okresie od dnia 22 stycznia 2014 r. do dnia 24 stycznia 2014 roku 

istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  

z Zamawiającym.”  

 

 

 

 

Z poważaniem 

 Przewodniczący Zarządu  

 Związku Komunalnego Gmin 

 „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

 (-) 

 Daniel Tylak 


