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Orli Staw, dnia 16 stycznia 2018r. 

 

UA.271.1.1.2018 

 

 

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

samochodu ciężarowego z nową beczką asenizacyjną” prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego ogłoszonego  w Biuletynie Zamówień Publicznych - nr 

ogłoszenia 503790-N-2018 z dnia 11.01.2018r. 

 
 

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 2017 r., 

poz. 1579 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie  

Proszę o odpowiedź czy Zamawiający, w zastępstwie cynkowania ogniowego beczki, 

dopuszcza zabezpieczenie antykorozyjne w postaci wysokiej jakości podkładu epoksydowego 

jako dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego oraz bazowego podkładu akrylowego a 

jako finisz właściwego lakieru akrylowego. Całość powierzchni poddana uprzedniemu 

piaskowaniu. Ze względu na duże gabaryty przedmiotu zamówienia, ocynkowanie ogniowe 

beczki nie jest możliwe. 

 

 

Odpowiedź 

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie informuje iż, dopuszcza także 

zabezpieczenie antykorozyjne beczki polegające na obróbce strumieniowo ciernej 

powierzchni do stopnia czystości minimum SA 2 1/2 wg (PN-EN ISO 8501-1, 2008) i minimum 

trzywarstwowym malowaniu: podkładem antykorozyjnym epoksydowym lub 

poliuretanowym, podkładem farby nawierzchniowej i farbą nawierzchniową odporną na 

uszkodzenia mechaniczne. Minimalna grubość powłoki lakierniczej 160 µm. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust.4 i ust. 6 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze 

zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

http://chodor-projekt.net/encyclopedia/zabezpieczenie-korozyjne/#zp-4341-BVRAGIN4
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1) W Specyfikacji technicznej oferowanego używanego samochodu ciężarowego z nową 
beczką asenizacyjną - Załączniku nr 1 do Formularza oferty, w punkcie 2. ,,Dla zabudowy 
(beczki asenizacyjnej)’’, wiersz nr 3 otrzymuje brzmienie: 

 
3. Grubość blachy beczki min. 5,0 mm, 

zabezpieczona antykorozyjnie poprzez 

cynkowanie ogniowe i malowanie lub 

obróbkę strumieniowo cierną powierzchni do 

stopnia czystości minimum SA 2 1/2 wg (PN-

EN ISO 8501-1,2008) i minimum 

trzywarstwowe malowanie: podkładem 

antykorozyjnym epoksydowym lub 

poliuretanowym, podkładem farby 

nawierzchniowej i farbą nawierzchniową 

odporną na uszkodzenia mechaniczne; 

minimalna grubość powłoki lakierniczej 160 

µm. 

 

Grubość: ………….[mm] 

TAK / NIE 

 

 

 

2) W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - II części SIWZ, punkt 9.1.3. otrzymuje 
następujące brzmienie: 

 
,,9.1.3. Grubość blachy beczki min. 5,0 mm, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez 

cynkowanie ogniowe i malowanie lub obróbkę strumieniowo cierną powierzchni do 

stopnia czystości minimum SA 2 1/2 wg (PN-EN ISO 8501-1,2008) i minimum 

trzywarstwowe malowanie: podkładem antykorozyjnym epoksydowym lub 

poliuretanowym, podkładem farby nawierzchniowej i farbą nawierzchniową odporną na 

uszkodzenia mechaniczne; minimalna grubość powłoki lakierniczej 160 µm.’’ 

 

3) Punkty 15.1., 15.2. Instrukcji dla Wykonawców - I części SIWZ otrzymują brzmienie: 
 

15.1.Ofertę należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” - 
sekretariat, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia 23 stycznia 2018 r. do godz. 12.00 

 
15.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
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Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Oferta w postępowaniu pn. „Dostawa używanego samochodu ciężarowego z nową beczką 

asenizacyjną”   

Nie otwierać przed dniem: 23 stycznia 2018 r. godz. 12.05 

 

4) Punkt  17.1. Instrukcji dla Wykonawców - I części SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 

17.1.Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, 
Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków 

 

w dniu 23 stycznia 2018 r. o godz. 12.05 

 

Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian. 

Ponadto Zamawiający zamieszcza pomocniczo Specyfikację techniczną oferowanego używanego 

samochodu ciężarowego z nową beczką asenizacyjną, stanowiącą Załącznik nr 1 do Formularza 

oferty, uwzględniającą wprowadzone zmiany. 

  

 

Z upoważnienia 

Przewodniczącego Zarządu 

Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Pełnomocnik Zarządu  

Związku Komunalnego Gmin 

,,Czyste Miasto, Czysta Gmina’’ 

(-) 

Justyna Grzelak 


