
 
 
 
Nr sprawy: 5/2020 
 
 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
 
 
Przedmiot: Dostawa na potrzeby Zamawiającego 2 kompletnych 

samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów 
półpłynnych z tzw. wanną szczelną do zbierania odpadów 
typu BIO kuchenne (podwozie i zabudowa) wraz z pakietami 
serwisowymi na okres co najmniej 36 miesięcy 

 
 
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 dostawę na potrzeby 
Zamawiającego 2 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów 
półpłynnych z tzw. wanną szczelną do zbierania odpadów typu BIO kuchenne 
(podwozie i zabudowa) wraz z pakietami serwisowymi na okres co najmniej 36 miesięcy 
prowadzonym przez Zamawiającego - PUK Piaseczno Sp. z o.o. w trybie przetargu 
nieograniczonego (nr sprawy: 5/2020) oraz otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi 
Załączniku nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Szczegółowa 
specyfikacja minimalnych wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących 
zamawianych samochodów) następującej treści: 
 
1) „Czy Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu wyposażonego w tylne zawieszenie 

amortyzowane na resorach parabolicznych charakteryzujące się bardziej stabilną 
pracą podczas prac w trybie miejskim na krętych uliczkach?”; 

2) „Czy Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu wyposażonego w zautomatyzowaną 
skrzynie biegów? Producenci pojazdów ciężarowych dzięki zaletom systemu 
zautomatyzowanej skrzyni biegów powszechnie stosują i rozwijają niniejszy 
system zmiany biegów. Układ napędowy z zautomatyzowaną skrzynią biegów 
dla operatora (kierowcy) działa tak samo jak z automatyczną skrzynią biegów, 
dając operatorowi do dyspozycji tylko pedał hamulca oraz przyspieszenia pojazdu.”. 
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Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz wyjaśnia co następuje: 
 
ad. 1) 
 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Wykonawców w przedmiotowym 
postępowaniu samochodów wyposażonych w tylne zawieszenie pneumatyczne 
lub amortyzowane na resorach parabolicznych. 
 
ad. 2) 
 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Wykonawców w przedmiotowym 
postępowaniu samochodów wyposażonych w skrzynię biegów manualną, automatyczną 
lub zautomatyzowaną. 
 
 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje następujących 
zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
1. W Rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („Opis przedmiotu 

zamówienia”) punkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„2. Zamawiający wymaga, aby: 
1) oba zaoferowane samochody były fabrycznie nowe wyprodukowane nie później 

niż na 12 miesięcy przed datą dostawy; 
2) oba zaoferowane samochody spełniały minimalną normę Europejskiego 

Standardu Emisji Spalin Euro 6; 
3) zbiornik do odbioru odpadów półpłynnych (tzw. wanna szczelna do zbierania 

odpadów typu BIO kuchenne) w obu zaoferowanych samochodach był wykonany 
ze stali Fe 360 lub wyższej; 

4) oba zaoferowane samochody były wyposażone w kabinę z klimatyzacją, 
manualną, automatyczną lub zautomatyzowaną skrzynię biegów oraz tachografy 
cyfrowe.”; 

 
2. W Rozdziale XIII w punkcie 1 podpunkt K5 dotyczący sposobu oceny ofert w ramach 

kryterium „Skrzynia biegów” otrzymuje brzmienie: 
 

K5 
Skrzynia biegów 10 

Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowane samochody 
były wyposażone w manualną skrzynię biegów.  
 
Wykonawcy mogą jednak zaoferować samochody, które 
są wyposażone w automatyczną lub zautomatyzowaną skrzynię 
biegów. 
 
Za zaoferowanie samochodów wyposażonych w manualną skrzynię 
biegów Wykonawca otrzyma w ramach kryterium „Skrzynia 
biegów” 0 pkt. 
 
Za zaoferowanie samochodów wyposażonych w automatyczną 
lub zautomatyzowaną skrzynię biegów Wykonawca otrzyma 
w ramach kryterium „Skrzynia biegów” 10 pkt. 
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3. W Załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Formularz 
oferty) punk7 otrzymuje brzmienie: 

 
„7. Dostarczone przez nas 1 lub 2 kompletne samochody specjalistyczne 
do odbioru odpadów półpłynnych z tzw. wanną szczelną do zbierania odpadów 
typu BIO kuchenne będą wyposażone: 

� w manualną skrzynię biegów * 

� w automatyczną skrzynię biegów * 

� w zautomatyzowaną skrzynię biegów * 
 

* postawić znak „X” we właściwym miejscu  
 

UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy w Formularzu ofertowym rodzaju 
skrzyni biegów Zamawiający przyjmie, że dostarczone samochody będą wyposażone 
w skrzynię manualną, a Wykonawca otrzyma 0 punktów w ramach kryterium 
„Skrzynia biegów”. Informacje dotyczące rodzaju skrzyni biegów nie będą 
podlegały uzupełnieniu i nie będzie możliwe uzyskanie przez Wykonawcę dodatkowej 
liczby punktów w ramach tego kryterium w wyniku złożenia przez Wykonawcę 
wyjaśnień w tym zakresie po otwarciu ofert.”; 

 
4. W Załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Arkusz cenowy) 

w punkcie 1 podpunkt 8 dotyczący skrzyni biegów otrzymuje brzmienie: 
 

8) skrzynia biegów: 
 
Zamawiający dopuszcza, 
aby zaoferowane samochody 
były wyposażone w manualną 
skrzynię biegów.  
 
Wykonawcy mogą jednak 
zaoferować samochody, 
które są wyposażone 
w automatyczną 
lub zautomatyzowaną 
skrzynię biegów. 

skrzynia biegów samochodu 
oferowanego przez Wykonawcę 
oraz liczba przełożeń: 
 
____________________ / ________ 
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5. W Załączniku nr 3 do Wzoru umowy (wzór protokółu wykonania dostawy) 
punkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 
„5) przedmiot dostawy: samochód ze zbiornikiem do odbioru odpadów 

półpłynnych (z tzw. wanną szczelną do 

zbierania odpadów typu BIO kuchenne) 

 typ: na podwoziu 4 x 2 (dwuosiowy) 

 marka: _____________________________ 

 rodzaj zabudowy: _____________________________ 

 nr zabudowy _____________________________ 

 nr VIN: _____________________________ 

 norma ESES: EUR _________________________ 

 skrzynia biegów: _____________________________ 

 GPS ELTE: _____________________________”; 

 
6. W Załączniku nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Szczegółowa 

specyfikacja minimalnych wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących 
zamawianych samochodów) tytuł 2 („podwozie”) otrzymuje brzmienie: 

 
„2. podwozie: 
1) dopuszczalna masa całkowita: co najmniej 7,5 tony 
2) samochód dwuosiowy (4 x 2) 
3) jednostka napędowa: silnik spełniający normę emisji spalin co najmniej 

EURO 6 wysokoprężny zasilany olejem napędowym (ON) lub hybrydowy 
(elektryczny i zasilany ON) o mocy minimalnej 110 kW (150 KM) 

4) skrzynia biegów manualna, automatyczna lub zautomatyzowana 
5) tylne zawieszenie pneumatyczne lub amortyzowane na resorach parabolicznych”. 

 
 

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wraz z załącznikami nie ulegają zmianie. 
 

W związku z wprowadzonymi zmianami w treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, Zamawiający ustala tekst jednolity 
Specyfikacji podlegający ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego. 
 
 
Piaseczno, 23 listopada 2020 r. 
 
 
 
 
_____________________________________ 

Grzegorz Tkaczyk 
Prezes Zarządu PUK Piaseczno Sp. z o.o. 
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