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spra\\,ai dotyczy postępowania ,,zakup i dostałva pojemników na odpady
korrrunalne do Gniny Choroszcz"

Zamawiający zawiadamia, że od oferentóW wplynęły pytaDia o następującej
treści;

pytanie nr l;
Wg infomacji zarvartej w specylrkacji na tęnat dosta\\T pojemrrików (cz. I)

Wykonawca powinięn towal dostalczać w parliach, min, 100 szt,, w leminię do 5 dni
robocz,vch od daty zgłoszenia zapotrzebowania, Czy istnieje moźliwośó, aby
kaźdolazowo dostalczaó pojemniki rv partiach pełnosamochodorvych (cała
cięźarówka), co znacznie zmniejszyłoby koszty transporlu, a tym samym koszt
pojedynczego poj enrnika?

Odporviedź nr 1:

Tak, Zamawiający, wylża Zgodę na dostawę w pełnych parliach

,,pelnosnochodowych" .

PYtanie nr 2:

Znak zgodności z noImą EN-840 olaz znŃ cęńyfikatu jakości RAI GZ 951/1 muszą
być łl.tłoczone na pojellniku, na ięgo bocznej ścianię,

Nię jęst to t}?owę tłoczenie w produkcji pojemrrików, nie rvięlu ploducentów posiada
narzędzia umożliv,iające tego typu tłoczenia, a co za tym idzie mamy fu do czl nienia z
próbą u,ykluczenia konkurencj i.

Czy zęz\\,alaią Państu,o, aby u,/rv tłoczenię zostało umięszczone na klapie lub dnie
pojemnika?

odpowiedź nr 2:

Zapis o wytłoczeniu w7w znaków na pojemniku najego bocznej ścianie rvynika z
potrzeby łafivego dostępu do odczytu tych znaków, a nie z próby rł,ykluczenia
konkurencji, Zanrarviający dopuszcza rvltłoczęnię w znaków w innym miejscu, ale
łat$,o dostępn),m, bez konieczności odwracania pojemnika, a takźę w przypadku
pojemnika zapełnionego odpadani komunalnymi.



Pytanie nr 3:

Pojenrniki 660L oraz pojemniki i 100L w kolorze brązołym zaurawiane są w barrlzo
nałych ilościach (|edna Szt. + 3 szt.). Tłoczenie pojenrników odbywa się podczas
produkcji pojemnika. Nie sądzę, aby któryś z oferentów przestawiał całą produkcję (co
1viąże się ze znacznymi kosztami) rł,celu wyprodukowania 1 szt. po.jemnika 660i, cry
tęż 3 szt, blązowyah po|errrników 1100L.

Czy zezwalają Państwo, aby w przypadku tych 4 szt, pojęnrnikó\ł zamiast tłoczenia
zostały zastosowanę odporviednie naklejki z napisern .,GMINA CHOROSZCZ'.
Naklejki będą ocz5,rviście odporne na działanię atmosfęryczne oraz promieni UV,

Odpowiedź nr 3:

TŃ, w przypadku pojemników 660L oraz pojemników 1 100L w kolorze brązowym.
ze rvzględu na ich nałą ilość, Zamawiający dopuszcza inne,,trwałe'' oznakorvanie
oprócz zastosowania odporł.iednich naklejek z napisem ,,GMINA CHOROSZCZ.,

Porłyższe łajaśnienia nie modyfikują przedmiotu zamówięnia. Zamawiający nie
plzedłuźa tęminu Składania ofęfi.
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