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Orli Staw, dnia 23 grudnia 2022 roku 

JRP.271.1.5.2022 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowego 
samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów 
oraz dostawa zestawu 2 szt. kontenerów asenizacyjnych do ZUOK „Orli Staw” z podziałem 
na części”, prowadzonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp, ogłoszonego w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14 grudnia 2022 roku pod nr 2022/S 241-694993 

 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający), 
na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień i udostępnia treść zapytań do 
SWZ: 
Pytanie nr 1: 
„W Załącznik nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 1.1.10 piszą Państwo „Zawór 
nadmiarowy ażurowy samoczyszczący z dwoma kulami” 
Standardowym rozwiązaniem jest „zawór nadmiarowy ażurowy z dwoma kulami” jako pierwsze 
zabezpieczenie przed przelaniem kompresora. 
W związku z powyższym bardzo proszę o wyjaśnienie w jaki sposób według Państwa zawór ma się 
sam czyścić?? 
W którym momencie ma odbywać się samoczyszczenie i co ma powodować to czyszczenie??” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że formułując wymóg dotyczący samoczyszcenia zaworu miał na myśli  
samooczyszczenie zaworu z ewentualnych zanieczyszczeń poprzez ażurową konstrukcję komory kul, 
podczas i po opróżnieniu zbiornika. 

 
Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zmienia treść SWZ w 
następujący sposób i dokonane zmiany udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania: 

1. pkt 1. Opisu przedmiotu zamówienia dla części I (Załącznik nr 1A do SWZ) otrzymuje 
następujące brzmienie:  

„1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, fabrycznie nowego (rok produkcji 2022 lub 2023) 
samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów DIN 
30722, do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, będącego własnością 
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.” 

 
2. pkt 3.1.2.1.14 Opisu przedmiotu zamówienia dla części I (Załącznik nr 1A do SWZ) 

otrzymuje następujące brzmienie: 
„1.2.1.14. Maksymalne ciśnienie robocze w układzie min. 290 bar,” 
 

3. pkt 3.1.2.1.16. Opisu przedmiotu zamówienia dla części I (Załącznik nr 1A do SWZ) 
otrzymuje następujące brzmienie: 
„1.2.1.16. Rolki tylne urządzenia hakowego wykonane z odlewu, zabezpieczone przed 
samoczynnym odkręceniem;” 
 

4. w Opisie przedmiotu zamówienia dla części I (Załącznik nr 1A do SWZ) dodaje się pkt 
3.1.1.70: 
„1.1.70. Wyprowadzenie wiązek elektrycznych pod zabudowę.”  
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5.  w Opisie przedmiotu zamówienia dla części I (Załącznik nr 1A do SWZ) dodaje się pkt 
3.1.3.6.16: 
„1.3.6.16. Skrzynka narzędziowa.” 

 
6. Pkt 3.1.1.5 Opisu przedmiotu zamówienia dla części II (Załącznik nr 1B do SWZ) otrzymuje 

następujące brzmienie: 
„1.1.5. Kompresor o wydajności min. 10 000 l/min, z napędem hydraulicznym;” 
 

7. w SWZ dodaje się pkt II.9.1)13., który otrzymuje następujące brzmienie: 
„Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a 
następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu.” 
  

8. pkt II.1.1)a) SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
„a) Część I: dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2022 lub 2023) samochodu 
ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów DIN 30722;” 
 

9. pkt III.2.1) SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami lub oświadczeniami należy złożyć za 
pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto w terminie do dnia 23 stycznia 2023 roku do 
godz. 12:00.” 
 

10. pkt III.2.5) SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 23 
stycznia 2023 roku o godz. 12:15.” 
 

11. pkt III.3. SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 22 kwietnia 2023 roku.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”  
 
Powyższe odpowiedzi w części w jakiej modyfikują Specyfikację Warunków Zamówienia stają się 

jej integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SWZ pozostają bez zmian.  
 

                                    Z poważaniem 
Przewodniczący Zarządu  

Związku Komunalnego Gmin 
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

(-) 
Jan Adam Kłysz 

 
Załączniki do pisma z dnia 23 grudnia 2022 roku: 

1) Załącznik nr 3 do SWZ, Załącznik nr 3.1 do Formularza Oferty dla części I, Załącznik nr 3.2. do 
Formularza Oferty dla części I otrzymują nowe brzmienie nadane Załącznikiem nr 1 do niniejszego 
pisma 

2) Załącznik nr 4 do SWZ, Załącznik nr 4.1 do Formularza Oferty dla części II, Załącznik nr 4.2. do 
Formularza Oferty dla części II otrzymują nowe brzmienie nadane Załącznikiem nr 2 do niniejszego 
pisma 


