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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa ogumienia do 

sprzętu transportowego należącego do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta 

Gmina”” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia 163636 - 2011 w dniu 17 czerwca 2011 roku. 

 

W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 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.) Zamawiający – Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta 

Gmina” z siedzibą w Kaliszu udziela następujących wyjaśnień. 

 

Pytanie nr 1. 

„Dot. Opony 20.5 R25 

Z naszych doświadczeń wynika, że zastosowanie opony o parametrach L3 ze względu na 

koszt elastomeru i warunki w jakich będzie pracowała opona jest bezcelowe. Opona powinna 

być odporna na uszkodzenia i zapewniać odpowiednią trakcję oraz dłuższą żywotność dlatego 

proponuję zastosowanie opony o parametrach L5. 

Przesyłam 4 załączniki z charakterystyka opony L3 i L5” 

 

Odpowiedź Zamawiającego na powyższe pytanie: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opony o parametrach L5. 

 

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.) 

powyższa odpowiedź – w części w jakiej modyfikuje dotychczasowe postanowienia SIWZ - 

staje się integralną częścią SIWZ. 

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 6 w związku z art. 38 ust. 4 ww. ustawy Zamawiający 

przedłuża termin składania ofert. W związku z tym: 

1) pkt 14 IDW – I części SIWZ otrzymuje 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: 
 

 
do dnia  

 
 1 lipca  2011 

roku 

 
do godz.  

 
10.00 

 

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 „Dostawę ogumienia do sprzętu transportowego należącego 

do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
Nie otwierać przed dniem: 1 lipca 2011 r. godz. 10.05 
 

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.”, 
 

 

2) pkt 16. 1 IDW – I części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„16. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 
Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków  
 

 
W dniu  

 
1 lipca 2011 roku 

 
o godz.  

 
10.05 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 

 

 
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y 

Zarządu Związku Komunalnego Gmin 
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

/-/ 
Daniel Tylak 


