
 

 

Znak sprawy: 85/TP/2022               Warszawa, dnia 14.10.2022 r. 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu nr 85/TP/2022 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

(wariant 2), pn.: Dostawa z rozładunkiem 252 szt., wkładów do donic III. 

KOMUNIKAT NR 2 

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą 

Pzp, niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 

W opisie przedmiotu zamówienia jest zapis: „ Elementy łączone powinny być wykonane 

spawem ciągłym”. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia spawów ciągłych 

łączących blachę gr. 1mm i 2mm na zgrzewanie (spawanie) punktowe gwarantujące 

wymaganą wytrzymałość łączeń elementów, ponieważ spawanie ciągłe przy tych grubościach 

daje duże ryzyko pofałdowania powierzchni i przegrzania blachy. Ewentualnie czy część 

spawów nie widocznych z góry - (pod spodem pierścienia górnego oraz pod spodem dna 

donicy) może być punktowa. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza się możliwość zastąpienia spawów ciągłych łączących blachę gr. 

1mm i 2mm na zgrzewanie (spawanie) punktowe gwarantujące wymaganą 

wytrzymałość łączeń elementów.  Część spawów nie widocznych z góry - (pod spodem 

pierścienia górnego oraz pod spodem dna donicy) może być punktowa. 

Pytanie 2  

Z uwagi na walcowanie i spawanie blachy mają tendencje odkształcania – czy 

zamawiający wyraża zgodę na minimalne odstępstwa wymiarów wkładów w zakresie do 

+/-3% . 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza odstępstwa wymiarów wkładów w zakresie do +/-2%. 

Pytanie 3 

W opisie przedmiotu zamówienia jest zapis „Donica w całości ocynkowana”. Jakiego typu 

cynkowania oczekuje Zamawiający: 



- ocynku galwanicznego 

- ocynku ogniowego 

Sugerujemy zastosowanie zabezpieczenia ocynkiem ogniowym z dodatkową pasywacją 

(ulepszeniem powierzchni) – jest to metoda najbardziej trwała dająca gwarancję 

długoletniego zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający doprecyzowuje rodzaj ocynku: donica w całości ocynkowana – ocynk 

ogniowy. 

 

Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani są 

do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 
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Załącznik 

Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia  

 

 

 


