
 
 

 

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  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 

Załącznika nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Szczegółowa 

specyfikacja minimalnych wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących 

zamawianych samochodów) następującej treści: 
 

1) „Czy Zamawiający dopuści skrzynię zautomatyzowaną?”; 
 

2) „Czy Zamawiający dopuści tylne zawieszenie resorowe?”; 
 

3) „Czy Zamawiający dopuści wysokość wyładunku zbiornika od podłoża: 155 +/- 10 cm. 

Parametr ten pozwoli na przeładunek odpadów do wyższych kontenerów?”; 
 



Zamawiający wyjaśnia co następuje: 
 

ad. 1) 

 

Pytanie na temat zautomatyzowanej skrzyni biegów było objęte zakresem punktu 2 

wyjaśnień Zamawiającego i zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia z dnia 23 listopada 2020 r.  

 

W związku z obecnie wniesionym zapytaniem Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie 

wyjaśnienia z dnia 23 listopada 2020 r. i nie dokonuje zmiany treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

ad. 2) 

 

Pytanie na temat tylnego zawieszenia było objęte zakresem punktu 1 wyjaśnień 

Zamawiającego i zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 

23 listopada 2020 r.  

 

W związku z obecnie wniesionym zapytaniem Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie 

wyjaśnienia z dnia 23 listopada 2020 r. i nie dokonuje zmiany treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

ad. 3) 

 

Pytanie na temat wysokości wyładunku zbiornika było objęte zakresem punktu 2 

wyjaśnień Zamawiającego dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia z dnia 24 listopada 2020 r.  

 

W związku z obecnie wniesionym zapytaniem Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie 

wyjaśnienia z dnia 24 listopada 2020 r. i nie dokonuje zmiany treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Zarówno wyjaśnienia z dnia 23 listopada 2020 r. jak i wyjaśnienia z dnia 

24 listopada 2020 r. były niezwłocznie opublikowane przez Zamawiającego w Biuletynie 

Informacji Publicznej pod adresem „https://www.e-bip.org.pl/pukpiaseczno/25283”. 

 

 

Dlatego Zamawiający uprzejmie prosi Wykonawców o zapoznawanie się z udzielanymi 

przez Zamawiającego wyjaśnieniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

Piaseczno, 2 grudnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

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