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Uwaga nr 3
Zgodnie z art. 38 PZP Zamawiający udostępnia zapytania Wykonawców wraz
z wyjaśnieniami

W związku z kolejnymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ Zamawiający zamierza
dokonać zmiany ogłoszenia oraz terminu składania ofert.

Pytania Nr 4:
W związku z przedłużeniem przetargu na dostawę kontenerów przesyłam pytania:
1). proszę o uszczegółowienie danych dotyczących pojemników. Pojemniki o podanych
wymiarach nie istnieją na rynku i nie posiadają kółek. Startując w postepowaniu z góry
każdy producent dostarczy Wam produkt nie spełniający wymagań SIWZ
2). konstrukcja nośna górna w typowych kontenerach magazynowych jest wykonywana z rur
o profilu kwadratowym lub prostokątnym. Zastosowanie dwuteownika powoduje problem z
łączeniem blach i brzydkim efektem wizualnym. Szczególnie chodzi o słupy narożne
(stosując rury kwadratowe mamy wizualny efekt w postaci widocznych dwóch ścian rury
kwadratowej, stosując dwuteownik z jednej strony będzie widoczne wgłębienie). Czy jest
możliwość zastosowania rur kwadratowych?
3). żadna powłoka lakiernicza nie jest odporna na kwasy. Wewnątrz będą składowane zużyte
akumulatory, to bardzo agresywne środowisko. Kontener wykonany z blachy malowanej nie
wytrzyma 5 lat gwarancji na powłoki. Z zewnątrz nie jest to problem, ale wnętrze kontenera
może wytwarzać bardzo agresywne środowisko w postaci oparów kwasów z akumulatorów.
Odpowiedzi:
Ad. 1). Zamawiający zmienia zapis pkt) Opisu Przedmiotu Zamówienia
Pojemniki wewnętrzne kontenera PSZOK – 13 szt.
Rodzaje pojemników:
• Pojemnik na świetlówki o wymiarach wewnątrz dł. min 1200 mm, szer. min 600 mm,
wys. min 800 mm – sztuk 1
• Pojemnik na akumulatory, farby, lakiery, rozpuszczalniki o wymiarach wewnątrz dł.
min 600 mm, szer. min 600 mm, wys. min 800 mm – sztuk 12
Konstrukcja:
• pojemniki wykonane z polietylenu, odporne na urazy mechaniczne, na zmianę
temperatury, zmiany wilgotności, substancje niebezpieczne tj. detergenty, kwasy, sole
itd.

• Umożliwiające łatwe utrzymywanie czystości
• Dno pojemnika wyposażone w kratkę pomostową
• przystosowany do wózków widłowych,
• wyposażony w wrzeciądz do zakładania kłódki.
Ad. 2). Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany
Ad. 3). Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany
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