
 

 

    

 

Do Wykonawców  

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę pojemników i kontenerów do odpadów –   Znak: 

PP/ZP – 33/2015 – wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 
Wykonawca w dniu 27.11.2015 r. Wykonawca złożył do Zamawiającego zapytanie dotyczące przedmiotu 

zamówienia. Poniżej Zamawiający zamieścił treść zapytania i udzielił do każdego z nich odpowiedzi. Odpowiedzi należy 

traktować jako wiążące, stanowią one bowiem treść modyfikacji siwz.  

1. Co to znaczy „wieża ceownik 160” i „wieża ceownik 80”? 

Odp.: sformułowanie „wieża ceownik 160”jest to  wzmocnienie poziome natomiast „wieża ceownik 80” jest to 

wzmocnienie skośne . 

2. Czy szkielet ma być wykonany z profilu o cienkiej ściance 2 mm?  

Ściany kontenera mają być wykonane z blachy gr. 2 mm to szkielet należało by wykonać z profilu  

o ściance 3 mm. 

Odp.: Tak. Zamawiający modyfikuje ten parametr. Szkielet ma być wykonany z profilu  ściance 3 mm. 

3. W parametrach technicznych napisano że płozy mają być wykonane z „dwuteownika UPN 180”. Oznaczenie 

UPN odnosi się do ceowników gorącowalcowanych a do dwuteowników używa się oznaczenia IPN. Do 

kontenerów z hakiem na wysokości 1200 mm stosuje się płozy z ceownika UPN 160 o rozstawie zewnętrznym 

1012 mm. Czy płozy wykonać z ceownika UPN 160 o rozstawie 1012 mm? Jeśli nie to proszę sprecyzować z 

jakiego kształtownika i o jakich wymiarach. 

Odp.: Zamawiający zgadza się z twierdzeniem Wykonawcy, że oznaczenie UPN odnosi się do ceowników.  

Zamawiający modyfikuje ten parametr i wymaga, żeby płozy były wykonane z ceownika  UPN 180. 

4. Czy ścianę można wykonać z kształtowników 100x50x4 jak widać na załączonym zdjęciu nr 1? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

5. Czy szkielet można wykonać z kształtownika poziomego 100x50x4 i z kształtowników pionowych 80x40x3 jak 

widać na załączonym zdjęciu nr 2? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość 

6. Czy kontener ma być przystosowany tylko do odbioru hakowego czy do odbioru hakowego i bramowego? 

Odp. Kontener a być przystosowany do odbioru hakowego i bramowego.  


