
 
 

 

Nr sprawy: 03/2021 
 

 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
 

 

Przedmiot: Dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych 
samochodów specjalistycznych 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  TREŚCI 
SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa na potrzeby 
Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów 
komunalnych” prowadzonym przez Zamawiającego - PUK Piaseczno Sp. z o.o. w trybie 

przetargu nieograniczonego (nr sprawy: 03/2021) oraz otrzymanymi zapytaniami 

dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia o treści: 
 

1) „Pytanie dotyczące Załącznika Nr 9 do SIWZ („Szczegółowa  specyfikacja  

minimalnych wymogów technicznych Zamawiającego  dotyczących zamawianych  

samochodów”): 
 

Zamawiający wymaga w pkt 3 (Wyposażenie dodatkowe) w ppkt 1 aby samochody 

wyposażone były w terminal z modemem GSM montowanym w kabinie kierowcy. 

Z naszych doświadczeń w tym zakresie wynika, że bardzo często stosowane są terminale 

- montowane w kabinie kierowcy - bez modułu GSM o identycznych parametrach 

pracy jak te z modułami GSM, a zastosowanie modułu GSM w terminalu może 

wpływać na zwiększenie kosztów. 

 

Czy Zamawiający dopuszcza wyposażenie pojazdu w terminal montowany w kabinie 

kierowcy bez modułu GSM?”; 
 



2) „Pytanie dotyczące Załącznika Nr 9 do SIWZ („Szczegółowa  specyfikacja  

minimalnych wymogów technicznych Zamawiającego  dotyczących zamawianych  

samochodów”): 
 

Zamawiający wymaga w pkt 3 (Wyposażenie dodatkowe) w ppkt 1 aby samochody 

wyposażone były w wideorejestrator w systemie Fotobox z kamerą w kabinie pojazdu 

oraz z tyłu pojazdu, przy czym obydwie kamery mają być z kątem widzenia 90st. 
 

Czy można przyjąć, że jest to kąt widzenia minimalny i Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie kamer z szerszym kątem widzenia, co pozwoli na otrzymywanie zdjęć 

w szerszej perspektywie?”; 
 

 

Zamawiający wyjaśnia co następuje: 
 

1) Zamawiający wymaga samochody były wyposażone w system monitoringu GPS ELTE 

zwierający terminal z modemem GSM w kabinie kierowcy do odbioru oraz rejestracji 

wykonywanych zadań”. 

 

a) W zakresie tym Zamawiający wymaga, aby: 

- elementem wyposażenia terminalu do odbioru oraz rejestracji 

wykonywanych zadań był moduł GPS ELTE oraz modemem GSM, 

- terminal był zamontowany w kabinie. 

 

b) Nie oznacza to, że: 

- wskazane w lit. a) powyżej wyposażenie terminalu (moduł GPS ELTE 

oraz modemem GSM) nie może stanowić osobnych elementów 

znajdujących się poza obudową samego terminalu, 

- wskazane w lit. a) powyżej wyposażenie terminalu (moduł GPS ELTE 

oraz modemem GSM) musi być zamontowane w konkretnym miejscu, 

np. w bezpośrednim sąsiedztwie terminala, lub w samej kabinie samochodu. 

 

c) Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Wykonawcy są obowiązani zaoferować 

terminal do odbioru oraz rejestracji wykonywanych zadań, który: 

- będzie wyposażony w moduł GPS ELTE oraz w modemem GSM, 

- będzie zainstalowany w kabinie samochodu. 
 

d) W zakresie tym Wykonawcy mogą zaoferować terminal, którego wyposażenie 

(moduł GPS ELTE oraz modemem GSM) będą stanowić osobne elementy 

znajdujące się poza obudową samego terminalu, pod warunkiem, że miejsce 

ich montażu będzie: 

- zgodne z ewentualnymi wymogami technicznymi producenta dostarczanych 

samochodów; 

- zgodne z ewentualnymi wytycznymi technicznymi producenta terminalu 

lub wyposażenia towarzyszącego; 

- zapewniać prawidłową pracę wszystkich komponentów zainstalowanego 

systemu monitoringu; 

- bezpieczne dla pracowników Zamawiającego, którzy będą obsługiwać 

dostarczone samochody; 

- zapewniać możliwość przeprowadzenia ewentualnych czynności 

serwisowych poszczególnych komponentów zainstalowanego system 

monitoringu. 



2) Zamawiający wymaga samochody były wyposażone w system monitoringu GPS ELTE 

zwierający videorejestrator w systemie FOTOBOX z kamerą w kabinie pojazdu 

z kątem widzenia 90
O
 przez przednią szybę w kierunku jazdy oraz z tyłu pojazdu 

o kącie widzenia 90
O
 monitorującą obszar za pojazdem, przy czym podana 

w Szczegółowej specyfikacji minimalnych wymogów technicznych Zamawiającego 

dotyczących zamawianych samochodów wartość graniczna kąta widzenia obu kamer 

wynosząca 90
O
 jest wartością minimalną. 

 

Wykonawcy mogą zaoferować samochody, które będą wyposażone w kamery 
o kącie widzenia większym niż 90O. W takim przypadku Zamawiający 
oceni te oferty jako spełniające wskazany parametr techniczny minimalnego 
wymaganego wyposażenia samochodów. 

 

 

Piaseczno, 22 kwietnia 2021 r. 
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Grzegorz Tkaczyk 
Prezes Zarządu PUK Piaseczno Sp. z o.o. 
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