
 
 

 

Nr postępowania: 3/2020 

 

 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony  

 

 

Przedmiot: Wynajem samochodów do odbioru odpadów komunalnych 
 

 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. 
z siedzibą: 05-500 Piaseczno, ul. Techniczna 6, wpisana 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS: 0000122596, NIP: 1230878675, 
REGON: 016161080 

 

 

WYJAŚNIENIA  I  ZMIANA  TREŚCI 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia na wynajem 
samochodów do odbioru odpadów komunalnych prowadzonym przez Zamawiającego 

- PUK Piaseczno Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: 3/2020) 

oraz otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia następującej treści: 

 

1) „Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 

Ustawy. Czy Zamawiający dopuszcza, dopuści składanie ofert częściowych 

na minimum 2 pojazdy?”; 

2) „Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu Zamówienia w wysokości 

15 000,00 (słownie piętnaście tysięcy złotych). Czy Zamawiający dopuszcza 

zmianę zapisu na: Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu Zamówienia 

w wysokości 3 000,00 (słownie: trzy tysiące złotych)?”; 

3) „Podwozie: ostatnia oś kierowana. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę na: ostatnia 

oś kierowana lub druga oś kierowana?”; 

4) „Wymogi dodatkowe: dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami - automatyczna 

informacja w kabinie kierowcy o tym który stopień jest zajęty. Czy Zamawiający 

dopuszcza zmianę zapisu na: dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami?”. 

 



Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz wyjaśnia co następuje: 
 

ad. 1) i 2) 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych w przedmiotowym 

postępowaniu. 

 

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości 

wadium wymaganego w przedmiotowym postępowaniu. 

 

ad. 3) 

 

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę w treści Załącznika nr 2 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

W związku z powyższym w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia tytuł 1 („podwozie”) otrzymuje brzmienie: 

 

„podwozie: 

1) dopuszczalna masa całkowita: 26 ton 

2) silnik: wysokoprężny spełniający normę emisji spalin Euro 5 lub Euro 6 

3) skrzynia biegów manualna lub automatyczna 

4) druga lub ostatnia oś kierowana”. 

 

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

nie ulegają zmianie. 

 

ad. 4) 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w treści Załącznika nr 2 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Piaseczno, 20 listopada 2020 r. 
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Grzegorz Tkaczyk 
Prezes Zarządu PUK Piaseczno Sp. z o.o. 
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