
 

 

Stargard 20.05.2022 r. 

 
Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne:  Dostawa fabrycznie nowych 
pojemników na odpady komunalne zmieszane i selektywne  -  znak sprawy: ZP 04/2022 
 

W dniu 19 maja 2022 roku do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:  
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dla poszczególnych pojemników dopuszcza inny odcień kolorów:  

- dla pojemników z CZĘŚCI I i II: niebieskich na odpady z PAPIERU i TEKTURY według palety kolorów 
zgodny z RAL 5007?  

- dla pojemników z CZĘŚCI I i II: żółtych na odpady PET według palety kolorów zgodny z RAL 1021?  

- dla pojemników z CZĘŚCI II: zielonych na odpady SZKŁO według palety kolorów zgodny z RAL 6025?  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza pojemniki w kolorach: 

- dla pojemników z CZĘŚCI I i II: niebieskich na odpady z PAPIERU i TEKTURY według palety kolorów 
zgodny z RAL 5007 
- dla pojemników z CZĘŚCI I i II: żółtych na odpady PET według palety kolorów zgodny z RAL 1021 

- dla pojemników z CZĘŚCI II: zielonych na odpady SZKŁO według palety kolorów zgodny z RAL 6025 
 
Pytanie 2 
Dla niebieskich pojemników 1100l na papier z CZĘŚCI I i II, Zamawiający wymaga na środku klapy 
umieszczonego prostokątnego otworu z daszkiem z takiego samego tworzywa.  
Czy Zamawiający dopuszcza daszek wykonany z takiego samego tworzywa, wykonany w kolorze 
czarnym?  
Klapa wykonana w kolorze identycznym co korpus pojemnika. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza daszek wykonany z takiego samego tworzywa, wykonany w kolorze czarnym 
 
Pytanie 3 
Dla pojemników dwukołowych z CZĘŚCI I i II, Zamawiający wymaga aby posiadały korek spustowy w 
dnie. Według naszej wiedzy w pojemnikach nie stosuje się tego rozwiązania. Czy możemy potraktować 
ten zapis jako oczywistą pomyłkę?  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje że zapisy dotyczące korków spustowych przy pojemnikach dwukołowych (od 

60 l do 240 l) w I i II części zamówienia są oczywistą pomyłką. Korki spustowe mają znajdować się w 

pojemnikach o objętości 1100 l w I i II części.  

Pytanie 4 
Dla pojemników dwukołowych z CZĘŚCI I i II, Zamawiający wymaga aby posiadały 2 koła z hamulcem. 
Według naszej wiedzy w pojemnikach dwukołowych nie stosuje się tego rozwiązania. Czy możemy 
potraktować ten zapis jako oczywistą pomyłkę?  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje że zapisy dotyczące hamulca przy pojemnikach dwukołowych (od 60 l do 240 

l) w I i II części zamówienia są oczywistą pomyłką. Koła z hamulcami mają znajdować się w 

pojemnikach o objętości 1100 l w I i II części.  

 



 

 

 
 
Pytanie 5 
Dla pojemników z CZĘSCI I i II, Zamawiający wymaga wytłoczenia z napisem według schematu: “BIO 
Star Sp. z o.o., tel. 91 577 01 69, (opis frakcji) , (pojemność)”  
Czy Zamawiający dopuszcza przygotowanie matrycy pod termodruk w której zmieniona zostanie 
kolejność według poniższego schematu:  
“BIO Star Sp. z o.o., tel. 91 577 01 69, (pojemność) , (opis frakcji)”?  
Oczywiście projekt takiej matrycy zostanie przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji.  
Rozwiązanie to, wpłynie na obniżenie wartości przygotowanej oferty przy jednoczesnym zachowaniu 
czytelności umieszczonego na pojemnikach opisu. 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający dopuszcza przygotowanie matrycy pod termodruk w której zmieniona zostanie kolejność 
według poniższego schematu:  

“BIO Star Sp. z o.o., tel. 91 577 01 69, (pojemność) , (opis frakcji). 
Projekt takiej matrycy ma zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający dopuszcza pojemniki dwukołowe z uchwytem w klapie wykonanym wzdłuż całej jej 
szerokości?  
 
Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza pojemniki dwukołowe z uchwytem w klapie wykonanym wzdłuż całej 
jej szerokości 
 
Pytanie 7 
Czy dla pojemników z CZĘŚCI I Zamawiający dopuszcza również pojemniki o pojemności 80 litrów, jako 
alternatywne dla wymaganych 60 litrowych? Oczywiście takie pojemniki muszą spełniać wszystkie 
pozostałe wymagania i parametry techniczne. Pojemniki o pojemności 60l są oferowane przez 
ograniczoną liczbę dostawców. Dopuszczenie do przetargu również pojemników o zbliżonej 
pojemności 80l umożliwia udział w przetargu szerszej grupie dostawców, co stwarza szansę na 
uzyskanie o wiele bardziej konkurencyjnej oferty.  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza zamiany pojemników 60l na 80l. Zapotrzebowanie na pojemniki 60l wynika 
z zobowiązań umownych Zamawiającego.  
 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający dla pojemników z CZĘŚCI I i II dopuszcza żółte pojemniki z termodrukiem z opisem 
frakcji: “METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” zamiast opisu: “PET”. Proponowana zmiana wynika z faktu, 
że opis “METALE i TWORZYWA SZTUCZNE“ jest prawidłowym dla frakcji gromadzonej aktualnie w 
żółtych pojemnikach.  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dla pojemników z CZĘŚCI I i II dopuszcza żółte pojemniki z termodrukiem z opisem frakcji: 
“METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” 
 
 
 
 



 

 

Pytanie 9 
Zamawiający wymaga rozładunku pojemników przez wykonawcę. Czy przez rozładunek Zamawiający 
rozumie ściągnięcie pojemników z samochodu przez dostawcę i bezpośrednie przekazanie ich 
pracownikom Zamawiającego bezpośrednio przy samochodzie? Czy też pracownik dostawcy będzie 
musiał przetoczyć spiętrowane słupki w wyznaczone miejsce, oddalone od miejsca wyznaczonego na 
rozładunek? Jeżeli tak, to jaka to będzie przybliżona odległość?  
 
Odpowiedź:  
Przez rozładunek Zamawiający rozumie ściągnięcie pojemników z samochodu przez dostawcę przy 
użyciu  na przykład windy samochodowej i bezpośrednie przekazanie ich pracownikom Zamawiającego 
bezpośrednio przy samochodzie 
 
Pytanie 10 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podzielenia dostaw pojemników na kilka dostaw. Czy 
Zamawiajacy może określić mininalną wielkość zamówienia cząstkowego, poprzez wskazanie 
minimalnej ilości pojemników lub ich wartości w zamówieniu cząstkowym? Informacja ta pozwoli 
skalkulować potencjalnemu wykonawcy koszty transportu.  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza możliwość podziału każdej z części maksymalnie na dwie transze. 

Szczegółowy, ewentualny, podział będzie możliwy po otwarciu ofert od poszczególnych 

potencjalnych Wykonawców. 

 
 
 
Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część postępowania. 
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