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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA  

DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

w przetargu nieograniczonym pn. „Zakup i dostawa pojemników do segregacji 

odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Ustronie Morskie” 
 

 

 W dniu 21 oraz 22 listopada br. wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na wyżej wymienione zadanie. Zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej.  

 

Pytanie 1. Czy pojemniki mogą być wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego 

pokrytego barwnym żelkotem ? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza wykonanie pojemników z laminatu poliestrowo-szkalnego 

pokrytego barwnym żelkotem. 

 

Pytanie 2. Czy kolor niebieski RAL 5024 można zastąpić kolorem RAL 5012 ? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zastąpienie koloru niebieskiego RAL 5024 na kolor RAL 5012. 

 

Pytanie 3. Proszę o podanie ilości otworów wrzutowych na jednym pojemniku ? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż pojemniki o pojemności 1,5 m³ do selektywnej zbiórki 

odpadów wyposażone mają być w co najmniej jeden otwór wrzutowy. 

 

Pytanie 4. Proszę o podanie podstawy prawnej konieczności posiadania dla pojemników 

Opinii Stowarzyszenia Inżynierów i Techników pożarnictwa ? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że w tym zakresie modyfikacji uległ §1 załącznika nr 6 SIWZ 

(Umowa/projekt - Przedmiot umowy) oraz załącznik nr 7 SIWZ (Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia). 

 

Pytanie 5. Czy konieczne jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ?  

Pierwszy raz spotykamy się z tego rodzaju wymaganiem, w związku z czym nie mamy 

wykupionej polisy. Czy możliwe jest uczestnictwo w przetargu bez tego ubezpieczenia? 

Odpowiedź:  

Polisa OC jest wymagana. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest 

jednym z warunków udziału w postępowaniu. 

 

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuszcza następującą charakterystykę pojemników: 

barwnik odporny na działanie promieni UV, według palety kolorów  – RAL 6011 i RAL 

5005 ? 

 



Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza taką charakterystykę pojemników. 

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuszcza następującą charakterystykę pojemników: 

barwnik odporny na działanie promieni UV, według palety kolorów  – RAL 6011 i RAL 

5002 ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza taką charakterystykę pojemników. 

Pytanie 8. Czy zamawiający wymaga, aby pojemniki o pojemności 120 litrów posiadały 

certyfikat jakości RAL GZ 951/1 ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga certyfikatu jakości RAL GZ 951/1. 

 

Pytanie 9. Jeśli Zamawiający wymaga, aby pojemniki o pojemności 120 litrów posiadały 

certyfikat jakości RAL GZ 951/1, czy tenże certyfikat jakości RAL GZ 951/1 należy 

załączyć do oferty składanej w niniejszym postępowaniu ? 

Odpowiedź:  

Nie dotyczy. 

Pytanie 10. Czy zamawiający wymaga, aby pojemniki o pojemności 240 litrów posiadały 

certyfikat jakości RAL GZ 951/1 ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga certyfikatu jakości RAL GZ 951/1. 

 

Pytanie 11. Jeśli Zamawiający wymaga, aby pojemniki o pojemności 240 litrów 

posiadały certyfikat jakości RAL GZ 951/1, czy tenże certyfikat jakości RAL GZ 951/1 

należy załączyć do oferty składanej w niniejszym postępowaniu ? 

Odpowiedź:  

Nie dotyczy. 

Pytanie 12. Czy zamawiający wymaga, aby pojemniki o pojemności 1100 litrów 

posiadały certyfikat jakości RAL GZ 951/1 ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga certyfikatu jakości RAL GZ 951/1. 

 

Pytanie 13. Jeśli Zamawiający wymaga, aby pojemniki o pojemności 1100 litrów 

posiadały certyfikat jakości RAL GZ 951/1, czy tenże certyfikat jakości RAL GZ 951/1 

należy załączyć do oferty składanej w niniejszym postępowaniu ? 

Odpowiedź:  

Nie dotyczy. 

Pytanie 14. Czy Zamawiający dopuszcza pojemniki na podstawie w kształcie prostokąta? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza pojemniki na podstawie w kształcie prostokąta. 

 



Z uwagi na powyższe pytania modyfikacji uległa SIWZ (załącznik nr 7 – 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz §1 załącznika nr 6 - 

(Umowa/projekt - Przedmiot umowy)).  Pozostałe warunki SIWZ nie uległy 

zmianie.  

 

Zmiana załącznika nr 7 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Winno być:  

Załącznik nr 7 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników do selektywnej 

zbiórki odpadów. 

1. Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA NR 1 dotyczy dostawy pojemników na 

odpady komunalne w ilości: 

a) dwukółkowe standardowe: 

- o pojemności 120 litrów kolor zielony – w szacunkowej ilości 817 szt; 

- o pojemności 120 litrów kolor niebieski – w szacunkowej ilości 817 szt; 

- o pojemności 240 litrów kolor zielony – w szacunkowej ilości 16 szt; 

- o pojemności 240 litrów kolor niebieski – w szacunkowej ilości 17 szt; 

b) czterokółkowe standardowe: 

- o pojemności 1100 litrów kolor zielony – w szacunkowej ilości 10 szt. 

- o pojemności 1100 litrów kolor niebieski – w szacunkowej ilości 10 szt. 

 

- pojemniki w kolorze zielonym, opisane trwale „SZKŁO”  

- pojemniki w kolorze niebieskim, opisane trwale „SUROWCE WTÓRNE: PAPIER,  

PLASTIK, METALE DROBNE” 

Charakterystyka pojemników: 

 Wykonane: 

 metodą wtryskową z polietylenu lub  

 laminatu poliestrowo-szkalnego pokrytego barwnym żelkotem,  

materiału zapewniającego dobrą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na 

niekorzystne warunki atmosferyczne; 

 Opróżniane za pomocą standardowych urządzeń wyładowczych; 

 Spełniające wymagania normy PN-EN 840 lub równoważnej; 

 Posiadające przetłoczenia wzmacniające na pokrywie; 

 Posiadające minimum po 2 przetłoczenia wzmacniające pionowe z przodu i z tyłu, na 

korpusie poj. 120, 240 i 1100l. 

 Wyposażone w zestawy jezdne: 



a) dwa cichobieżne koła z ogumieniem montowane na stalowej osi; 

b) cztery cichobieżne kółka z ogumieniem o średnicy 200 mm (w tym dwa z 

hamulcem); 

 Pojemniki czterokółkowe wyposażone w króćce odpływu wody; 

 Pojemniki z płaską pokrywą; 

 Pojemniki fabrycznie nowe; 

 Barwnik odporny na działanie promieni UV, według palety kolorów RAL - RAL 6018 lub 

RAL 6011 i RAL 5015, RAL 5005, RAL 5012 lub RAL 5002 przy czym dla każdej palety 

koloru (zielony, niebieski) przy wszystkich pojemnościach pojemników Wykonawca 

może zastosować wyłącznie jeden typ barwy z palety kolorów RAL; 

 Optymalizacja transportu i magazynowania – możliwość sztaplowania; 
 na korpusie – wytłoczenie lub nadruk nieścieralny z herbem Gminy Ustronie Morskie i 

napisem "Gmina Ustronie Morskie" oraz symbolem recyklingu i opisem „SUROWCE 

WTÓRNE: PAPIER,  PLASTIK, METALE DROBNE” 

 Pojemniki muszą posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny; 

 Pojemniki mają być wyrobami ekologicznymi, które można poddać recyklingowi po 

okresie eksploatacji. 

 

POZOSTAŁE WARUNKI: 

Dostawa pojemników realizowana będzie transportem Wykonawcy, bądź transportem 

wynajętym na koszt i ryzyko Wykonawcy, na adres wskazany przez Zamawiającego, plac 

składowy GOSiR w Ustroniu Morskim, ul. Kołobrzeska 1B, 78-111 Ustronie Morskie.  

Cena obejmuje pojemniki wraz z transportem, dostawą i rozładunkiem do siedziby 

Zamawiającego. 

Dowodem zrealizowania dostawy będą dowody WZ lub dokumenty przewozowe 

wystawione każdorazowo przez Wykonawcę na dostawę zamówienia.  

Zapłata nastąpi po dostawie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, 

zgodnych z dowodem WZ lub dokumentami przewozowymi, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania faktury. 

Odbioru ilościowo – jakościowego będzie dokonywał wyznaczony pracownik Urzędu 

Gminy.  

2. Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA NR 2 dotyczy dostawy pojemników o 

pojemności 1,5 m³ do selektywnej zbiórki odpadów, w ilości: 

- pojemniki w kolorze zielonym, opisane trwale „SZKŁO” – 8 szt; 

- pojemniki w kolorze niebieskim, opisane trwale „PAPIER”,– 12 szt. 

- pojemniki w kolorze żółtym, opisane trwale „PLASTIK”,– 10 szt. 

Charakterystyka pojemników: 

 Płaszcz pojemnika wykonany: 

 z polietylenu średniej gęstości lub  

 z laminatu poliestrowo-szkalnego pokrytego barwnym żelkotem 

trwały i szczelny, jednolity, bez złączeń, odporny na działanie promieni UV oraz 

zmiany temperatury (-40 C do +50 C) i czynniki atmosferyczne; 

 Pojemniki na podstawie w kształcie koła lub prostokątu, podłoga dwudzielna; 

 Spełniające wymagania normy PN-EN 13071 lub równoważnej; 

 Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie;  



 Pojemniki odporne na uszkodzenia mechaniczne, wyciszony poziom hałasu przy 

wyrzucaniu odpadów, odporność chemiczna (kwasy, zasady), trudnopalne; 

 Pojemniki przystosowane do rozładunku przy pomocy dźwigu HDS; 

 Otwory wrzutowe (co najmniej jeden otwór wrzutowy na każdy pojemnik) 

zabezpieczone olejoodporną gumą; 

 Pojemniki fabrycznie nowe;  

 Barwnik odporny na działanie promieni UV, według palety kolorów – RAL 6018 lub 

6011, RAL 5024, RAL 5015, RAL 5005, RAL 5012 lub RAL 5002  i RAL 1021 lub RAL 

1018 przy czym dla każdej palety koloru (zielony, niebieski, żółty) Wykonawca może 

zastosować wyłącznie jeden typ barwy z palety kolorów RAL; 

 na korpusie – wytłoczenie lub nadruk nieścieralny z herbem Gminy Ustronie Morskie i 

napisem "Gmina Ustronie Morskie" oraz symbolem recyklingu i opisem „SZKŁO”, 

„PAPIER”, „PLASTIK”; 

 Pojemniki muszą posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny; 

 Pojemniki mają być wyrobami ekologicznymi, które można poddać recyklingowi po 

okresie eksploatacji. 

 

POZOSTAŁE WARUNKI: 

Dostawa pojemników realizowana będzie transportem Wykonawcy, bądź transportem 

wynajętym na koszt i ryzyko Wykonawcy, na adres wskazany przez Zamawiającego, plac 

składowy GOSiR w Ustroniu Morskim, ul. Kołobrzeska 1B, 78-111 Ustronie Morskie.  

Cena obejmuje pojemniki wraz z transportem, dostawą i rozładunkiem do siedziby 

Zamawiającego. 

Dowodem zrealizowania dostawy będą dowody WZ lub dokumenty przewozowe 

wystawione każdorazowo przez Wykonawcę na dostawę zamówienia.  

Zapłata nastąpi po dostawie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, 

zgodnych z dowodem WZ lub dokumentami przewozowymi, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania faktury. 

Odbioru ilościowo – jakościowego będzie dokonywał wyznaczony pracownik Urzędu 

Gminy.  

Zmiana §1 załącznika nr 6 (Umowa/projekt - Przedmiot umowy). Winno być: 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy pojemników: 

1.1 w zakresie ZADANIA NR 1 dotyczy dostawy pojemników na odpady komunalne 

w ilości: 

a) dwukółkowe standardowe: 

- o pojemności 120 litrów kolor zielony – w szacunkowej ilości 817 szt; 

- o pojemności 120 litrów kolor niebieski – w szacunkowej ilości 817 szt; 

- o pojemności 240 litrów kolor zielony – w szacunkowej ilości 16 szt; 

- o pojemności 240 litrów kolor niebieski – w szacunkowej ilości 17 szt; 

b) czterokółkowe standardowe: 

- o pojemności 1100 litrów kolor zielony – w szacunkowej ilości 10 szt. 



- o pojemności 1100 litrów kolor niebieski – w szacunkowej ilości 10 szt. 

1.2 w zakresie ZADANIA NR 2 dotyczy dostawy pojemników o pojemności 1,5 m³ 

do selektywnej zbiórki odpadów, w ilości: 

- pojemniki w kolorze zielonym, opisane trwale „SZKŁO” – 8 szt; 

- pojemniki w kolorze niebieskim, opisane trwale „PAPIER” – 12 szt. 

- pojemniki w kolorze żółtym, opisane trwale „PLASTIK” – 10 szt. 

 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego w wykonaniu niniejszej umowy 

przedmiot zamówienia spełnia wymagania norm technicznych i jakościowych. 

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego w wykonaniu niniejszej umowy 

pojemniki posiadają atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego w wykonaniu niniejszej umowy 

przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 

 

Dokonane zmiany stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca jest 

zobowiązany uwzględnić wprowadzone zmiany podczas sporządzenia oferty. 

 

 

 

 

Zamawiający 

 

      podpis na oryginale 


