
 
 

 

Nr sprawy: 01/2021 
 

 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
 

 

Przedmiot: Najem pojazdów do odśnieżania z zestawami rozsypującymi, 
wraz z kierowcami 

 

 

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  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Najem pojazdów 
do odśnieżania z zestawami rozsypującymi, wraz z kierowcami” prowadzonym 

przez Zamawiającego - PUK Piaseczno Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego 

(nr sprawy: 01/2021) oraz otrzymanym zapytaniem dotyczącym Specyfikacji Warunków 

Zamówienia o treści: „Czy samochody z części drugiej zamówienia będą używane 

do posypywania mieszanką piaskowo-solną czy także posypywania samą tylko solą?”, 
 

Zamawiający wyjaśnia co następuje: 
 

1) Zarówno w ramach części I, jak i II, zamówienie dotyczy najmu na kilometry pojazdów 

do odśnieżania z zestawami rozsypującymi do prowadzenia prac związanych 
z zabezpieczeniem dróg przed śliskością zimową, wraz z kierowcami. 

 

2) Zgodnie z treścią pkt 13 Rozdziału III SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 

do posypywania środkiem odladzającym lub zabezpieczającym przed zimową śliskością 

Zamawiający przewiduje w ramach obu części zamówienia zastosowanie: 

- mieszanki piaskowo-solnej o 10% zawartości NaCl, oraz 

- innych chemicznych środków odladzających przewidzianych przepisami prawa 

o zimowym utrzymaniu nawierzchni drogowych. 

 



W związku z powyższym w ramach obu części zamówienia pojazdy będą najmowane 

zarówno do prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem przed śliskością 

zimową przy wykorzystywaniu mieszanki piaskowo-solnej, jak i z zastosowaniem 

innych chemicznych środków odladzających przewidzianych przepisami prawa 

o zimowym utrzymaniu nawierzchni drogowych bez dodatku piasku. 

 

3) Zgodnie z treścią pkt 14 Rozdziału III SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 

do posypywania środkiem odladzającym lub zabezpieczającym przed zimową 

śliskością Zamawiający w ramach obu części zamówienia zapewni wykonawcy 

środki odladzające (lub zabezpieczające przed zimową śliskością) 

oraz przygotowanie prawidłowej mieszanki (dozowania) tych środków 

przed załadunkiem. 

 

 

Piaseczno, 15 kwietnia 2021 r. 
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Grzegorz Tkaczyk 
Prezes Zarządu PUK Piaseczno Sp. z o.o. 
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