
        Chorzów, dnia 04.02.2016 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy: ZUR/63/2016. 

 

W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Zakup wyrobów lakierniczych do modernizowanych  

i remontowanych wagonów tramwajowych w 2016 roku – lakierowanie poszycia 

zewnętrznego” – nr sprawy: ZUR/63/2016, wyjaśniam: 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy rozdział 4 pkt. 1 ppkt. 4 – Czy wersja elektroniczna kart technicznych i kart 

charakterystyki powinna być nagrana zarówno na płycie CD jak i DVD czy tylko na jednym 

wybranym nośniku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie dokumentów o których mowa w zapytaniu na jednym 

z w/w nośników (CD lub DVD). 

 

Pytanie 2: 

Dotyczy rozdział 4 pkt.1 ppkt.4 – Czy karty techniczne i karty charakterystyki powinny być 

podpisane i opieczętowane? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zaleca podpisanie i opieczętowanie, ale ich nie wymaga. 

 

Pytanie 3: 

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia tabela 1. – Czy ilości podane w tabeli oraz 

formularzu ofertowym mogą zostać zmienione do pełnych opakowań tj.: 

 Tabela pkt.1 Zmywacz antysilikonowy CPC029 z ilości 71 L do 70 L lub 75 L 

 Tabela pkt. 2 Podkład epoksydowy biały PC294 z ilości 112 KG na 110 KG lub 115 KG 

 Tabela pkt.3 Utwardzacz do podkładu epoksydowego HPC150 z ilości 22 KG na 23 KG 

(w przypadku zmiany podkładu na 115 KG) 

 Tabela pkt.4 Rozcieńczalnik do podkładu epoksydowego THPC86 z ilości 22 L na 25 L 

(w przypadku zmiany podkładu na 115 KG) 

 Tabela pkt.5 Podkład wypełniający biały PCFX82 z ilości 208 L na 207.5 L 

 Tabela pkt. 6 Utwardzacz do podkładu wypełniającego HPC009 z ilości 42 L na 45 L 

 Tabela pkt.11 Lakier bezbarwny antygraffiti PC03 z ilości 153 L na 150 L lub 155 L 

 Tabela pkt. 12 Utwardzacz do lakieru HPC070 z ilości 102 L na 102.5 L 

 Tabela pkt. 13 Rozcieńczalnik THPC16 z ilości 208 L na 210 L 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmian ilości podanych w tabeli nr 1 Opisu Przedmiotu 

Zamówienia. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 3 ust. 5 wzoru umowy zastrzega sobie 

możliwość niedokonania zamówień na maksymalną kwotę. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, że Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wg faktycznie dostarczonych 

zamówień z których będzie wynikała faktyczna wielkość opakowania, uzgodniona 

z Wykonawcą. 

 

Pytanie 4: 

Zwracam się również z uprzejmą prośbą o prawidłowe oznaczenie lakieru wypełniającego  

w kolorze białym tj. Tabela pkt. 5 zmiana z „PCF13” na „PCFX82”. 



Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji zapisów w załączniku nr 1 do SIWZ 

(Opis Przedmiotu Zamówienia), załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy), załączniku 

nr 1 do wzoru umowy oraz załączniku nr 3 do wzoru umowy dotyczących oznaczenia 

podkładu wypełniającego w kolorze białym: 

jest: 

PCF13 

winno być: 

PCFX82 

 

Pytanie 5: 

Prosimy o dopuszczenie składania oferty na alternatywne równoważne systemy malarskie  

i materiały pomocnicze. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza równoważnych systemów malarskich i materiałów 

pomocniczych. 

 


