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Spytkowo, 2023-03-06 

Propozycje odpowiedzi do postępowania nr 2730/2023 

 

Propozycja odpowiedzi na pytanie złożone w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne 

 

Pytania i odpowiedzi 

 

2730/2023/Pytanie 1 

w związku z treścią SWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej 

okresu gwarancji nalepek na pojemnikach. Nalepka na pojemniku jest produktem poligraficznym, 

dodatkowo naklejanym na pojemnik. Taki materiał jest łatwo oderwać a także materiał ten 

(nalepka) jest podatny na warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie słoneczne (UV) oraz 

niskie/wysokie temperatury, które zasadniczo wpływają na zacieranie się kolorów czy też 

krystalizację klejów, na co producenci poligraficzni nalepek nie udzielają gwarancji na okres 36 

miesięcy. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę treści SWZ poprzez wyłączenie 

gwarancji na nalepki lub zamianę nalepek na napisy wtłoczone w masę pojemnika. Takie 

rozwiązanie (wtłoczone napisy) nie ogranicza konkurencji, nie wpłynie na końcową cenę produktu 

a jednocześnie zasadniczo zabezpieczy wymagania Zamawiającego co do żywotności napisów na 

pojemnikach. 

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 1 

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.  

 

2730/2023/Pytanie 2 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie spo-

sobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, nie ono definiuje konkretnych kolorów 

RAL na poszczególne frakcje.  

W zamówieniu Zamawiający oczekuje, iż pojemniki zostaną dostarczone w wybranych kolorach 

RAL, co może ograniczać konkurencję. 

Każdy z producentów pojemników stosuje w procesie produkcji swój indywidualny kolor RAL. 

Czy Zamawiający w związku z tym dopuszcza zbliżone odcienie kolorów pojemników zgodnie z 

paletą RAL jak:  

kolor grafitowy wg. wzornika RAL 7021 

Kolor brązowy wg. wzornika RAL 8025 

Kolor żółty wg. wzornika RAL 1021 

Kolor zielony wg. wzornika RAL 6011 

Kolor niebieski wg. wzornika RAL 5015 

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 2 

Zamawiający dopuszcza odcienie kolorów wskazane w pytaniu nr 2. 

 

2730/2023/Pytanie 3 

Proszę o odpowiedzi na pytania:  

a)  czy tag RFID ma być zmontowany do pojemników?   

b) czy tag RFID ma działać w częstotliwości 125kHz?  

c) czy znak przekreślonej zapałki umieszczony na klapie (przykład w załączniku) jest równoważny 

z wymaganiem napisu "nie wrzucać gorącego popiołu''?  
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Załączniki: 

 

 
 

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 3 

ad. Pytanie 3 a): Tag (chip) RFID powinien być zamontowany w dedykowanym gnieździe w listwie 

grzebieniowej po lewej stronie pojemnika ( widok stojąc naprzeciwko pojemnika) 

Ad. Pytanie 3 b) Chip powinien działać w częstotliwości 134,2 kHz.  

Ad. Pytanie 3 c) Zamawiający nie uznaje przedstawionego znaku graficznego jako równoważny, 

ponieważ może wprowadzić w błąd sugerując, że pojemnik jest wykonany z materiału niepalnego, 

co może wywołać odwrotny skutek.  

 

 2730/2023/Pytanie 4 
Czy Zamawiający dla poszczególnych pojemników z części I, II, III i IV dopuszcza inny odcień ko-

lorów:  

• dla pojemników niebieskich- według palety kolorów zgodny z RAL 5007,  

• dla pojemników żółtych- według palety kolorów zgodny z RAL 1021,  

• dla pojemników zielonych- według palety kolorów zgodny z RAL 6025?  

Paleta RAL grupuje kolory według odcieni. Ograniczenie przez Zamawiającego koloru pojemnika 

do jednego ściśle określonego odcienia z danej grupy, bez jednoczesnego dopuszczenia możliwości 

dostarczenia pojemników o zbliżonym odcieniu, nie znajduje uzasadnienia technicznego ani funk-

cjonalnego.  

Poszczególni producenci stosują bardzo zbliżone odcienie wymaganego przez Zamawiającego ko-

loru i w celu realizacji dostaw będą zmuszeni do przeprogramowania produkcji pojemników, co 

wiąże się ze znacznymi kosztami, które zmuszeni będą uwzględnić w złożonych Zamawiającemu 

ofertach. Konieczność uwzględniania tych kosztów powoduje, że złożone przez nich oferty będą 

znacznie mniej konkurencyjne pod względem ceny w stosunku do oferty producenta, dla którego 

wymagane odcienie stanowią standard produkcyjny.  
Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 4 

Zamawiający dopuszcza odcienie kolorów wskazane w pytaniu nr 4. 
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2730/2023/Pytanie 5 

Zamawiający wymaga aby pojemniki z części I, II, III i IV wyposażone były w urządzenia do iden-

tyfikacji w systemie RFID: chip/tag umieszczony po lewej stronie.  

Czy Zamawiający może uściślić informację, jaką częstotliwością (wyrażoną w kHz) ma się charak-

teryzować taki chip RFID?  

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 5 

Chip powinien działać w częstotliwości 134,2 kHz. 

 

2730/2023/Pytanie 6 
Czy jego umieszczenie po lewej stronie oznacza, że należy umieścić go w gnieździe zlokalizowa-

nym pod grzebieniem pojemnika po lewej stronie w momencie, gdy patrzymy na pojemnik stojąc 

naprzeciwko jego frontowej ściany?  

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 6 

Chip RFID powinien być zamontowany w dedykowanym gnieździe w listwie grzebieniowej po le-

wej stronie pojemnika (stojąc naprzeciwko pojemnika). 

 

 

2730/2023/Pytanie 7 
Zamawiający wymaga “dostawy kompletnych fabrycznie nowych pojemników...”.  

Czy wymóg ten spełniają pojemniki dwukołowe z kołami przewidzianymi do samodzielnego mon-

tażu przez Zamawiającego (standard pozwalający na optymalizację kosztów dostawy)?  

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 7 

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę pojemników dwukołowych  z kołami do samodzielnego 

montażu i będzie traktował je jako kompletne.  

 

2730/2023/Pytanie 8 
Czy w przypadku pojemników dwukołowych zapis “Przystosowane do rozładunku mechanicznego 

za pomocą standardowych urządzeń wyładowczych z tylnym wysięgnikiem podnoszącym lub li-

stwą grzebieniową” należy traktować jako omyłkę, a brzmieć on powinien “Przystosowane do roz-

ładunku mechanicznego za pomocą standardowych urządzeń wyładowczych z listwą grzebie-

niową”, jako że pojemniki dwukołowe nie posiadają uchwytów bocznych dla wysięgnika?  

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 8 

Pojemniki dwukołowe powinny być przystosowane do rozładunku mechanicznego przy użyciu li-

stwy grzebieniowej. 

Pojemniki czterokołowe powinny być przystosowane do rozładunku mechanicznego przy użyciu 

listwy grzebieniowej oraz tylnego wysięgnika podnoszącego. 

 

2730/2023/Pytanie 9 
Zamawiający pisze: “Wykonane zgodnie z normą EN-840 (znak zgodności wytłoczony na pojem-

niku)” oraz “Posiadają certyfikat RAL GZ 951/1 lub inny certyfikat wydany przez uprawnioną do 

tego jednostkę certyfikującą potwierdzający zgodność produktu z wymaganiami technicznymi i 

procedurami normy RAL GZ 951/1 (znak zgodności wytłoczony na pojemniku)”.  

Czy poprzez powyższe Zamawiający rozumie wytłoczenie numeru normy EN-840 na pojemniku 

oraz wytłoczenie znaków graficznych jednostki certyfikującej zarówno na pojemniku jak i na certy-

fikacie potwierdzającym zgodność z normą RAL GZ 951/1?  

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 9 

Pojemniki o pojemnościach: 120 l, 240l, 360l i 1100l powinny mieć wytłoczony znak zgodności 
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normy EN-840, oraz znak graficzny jednostki certyfikującej potwierdzającej zgodność produktu z 

wymaganiami technicznymi i procedurami normy RAL 951/1.   

 

2730/2023/Pytanie 10 
Określenie “zgodność produktu z wymaganiami technicznymi i procedurami normy RAL GZ 

951/1” może stwarzać przestrzeń do nadinterpretacji tego zapisu i próby wskazania certyfikatu je-

dynie jednej instytucji certyfikującej jako spełniającego ten wymóg. Czy w celu rozwiania wątpli-

wości i wyeliminowania ryzyka ograniczenia konkurencji Zamawiający może potwierdzić, że re-

spektowany będzie każdy certyfikat wydany przez uznaną i niezależną jednostkę certyfikującą, na 

którym wskazana będzie przedmiotowa norma?  

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 10 
Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.  

 

2730/2023/Pytanie 11 
Czy poprzez “możliwość sztaplowania pojemników” w przypadku pojemników dwukołowych Za-

mawiający rozumie możliwość ich piętrowania bez zamontowanych kół?  

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 11 

Zamawiający przez możliwość sztaplowania rozumie możliwość piętrowania pojemników dwuko-

łowych bez zamontowanych kół.  

 

2730/2023/Pytanie 12 
Czy dla pojemników 1100 l na papier Zamawiający dopuszcza prostokątny otwór z daszkiem za-

miast rozwiązania “klapa w pokrywie”?  

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 12 

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ 

 

2730/2023/Pytanie 13 
Czy dla pojemników 1100 l na metale i tworzywa sztuczne Zamawiający dopuszcza rozety gumowe 

(większej średnicy niż w pojemnikach zielonych) zamiast rozwiązania “klapa w pokrywie”?  

Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 13 

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ 

 

2730/2023/Pytanie 14 

Czy dla Części I Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu „Zamawiający uzna powyższy wa-

runek za spełniony względem Wykonawcy który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę pojem-

ników na odpady w ilości min. 15.000 sztuk” na „Zamawiający uzna powyższy warunek za speł-

niony względem Wykonawcy który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę pojemników na od-

pady w ilości min. 6.000 sztuk” lub „Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony względem 

Wykonawcy który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonał dostawy pojemników na odpady w ilości min. 15.000 sztuk w ra-

mach jednej umowy (w tym umowy ramowej z grupą przedsiębiorstw)”? Postawiony przez Zama-

wiającego wymóg jest trudny do spełnienia nawet dla wykonawców dostarczających znacznie 

większe ilości pojemników rocznie, ponieważ większość postępowań, zarówno prowadzonych w 

ramach prawa zamówień publicznych jak i przez podmioty prywatne, wymaga dużo mniejszych ilo-

ści pojemników jednego typu w ramach jednego zamówienia. 
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Odpowiedź 2730/2023/Pytanie 14 

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.  

Zapis: „Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony względem Wykonawcy który wykaże, że 

w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał co najmniej jedną dostawę pojemników na odpady w ilości min. 15.000 sztuk” dotyczy co 

najmniej jednej dostawy pojemników w ilości min. 15 000 sztuk, bez względu na ich pojemność i 

typ.  


