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WYJAŚNIENIA  TREŚCI 
SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

NR  2 
 

 

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) „W przypadku zaoferowania podwozia z niską przechodnią kabiną tzw. „low entry” 

trochę inaczej może wyglądać konstrukcja przedniego zawieszenia. Czy w przypadku 

zaoferowania podwozia z niską przechodnią kabiną tzw. „low entry” Zamawiający 

dopuści oś przednią zawieszoną pneumatycznie oraz zrezygnuje z wymogu 

posiadania stabilizatora opisanego w pkt. 7 specyfikacji podwozia na rzecz 

specjalnych drążków wzdłużnych realizujących funkcję stabilizacji nadwozia?”; 
 

2) „Czy Zamawiający mógłby doprecyzować co rozumie w pkt. 36 specyfikacji 

podwozia pod zapisem: „lusterko przednie po stronie pasażera „dojazdowe & quot”, 

zgodne z przepisami UE”?”; 

 

3) „W załączniku nr 9 w opisie zabudowy dla części 2 jest: „ściany zabudowy gładkie 

bez przetłoczeń wykonane z blachy o grubości od 4 do 6 mm. typu DOMEX 650 

lub równoważnej”. Czy zamawiający dopuści zabudowę ze ścianą gładką wykonaną 

z jednego arkusza blachy HARDOX 450 o grubości 3,2 mm.?”; 



 

4) „W załączniku nr 9 w opisie zabudowy dla części 2 jest: „informacje wyświetlane 

na wyświetlaczu sterowania zabudową w kabinie kierowcy w języku polskim”. 

Czy zamawiający dopuści zabudowę ze sterowaniem w kabinie kierowcy 

ale bez wyświetlacza?”; 
 

5) „W załączniku nr 9 w opisie zabudowy dla części 2 jest: „serwis techniczny zabudowy 

w odległości maksymalnej 100 km. od siedziby Zamawiającego”. Czy zamawiający 

dopuści serwis techniczny zabudowy w odległości 200 km od siedziby zamawiającego, 

dysponujący dwoma pojazdami serwisu mobilnego?”; 
 

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

wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących zamawianych samochodów”): 

Zamawiający w punkcie XIII w kryterium K8 wymaga dla maksymalnego punktowania 

wymaga odległości stacji serwisowej w zakresie do 30 km. Czy jeśli zakres przekracza 

o zaledwie 3 km zakładaną wartość Zamawiający zezwoli na rozszerzenie zakresu 

maksymalnego punktowania? Prośbę motywujemy tym, iż jest to wartość granicy 

błędu, a trasa do serwisu prowadzi głównie drogami dwu / trzypasmowymi z szybkim 

przepływem ruchu, a co za tym idzie szybkim i komfortowym dojazdem dla Kierowcy.”; 
 

7) „Zapytanie dotyczące Załącznika Nr 9 do SIWZ („Szczegółowa 

specyfikacja minimalnych wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących 

zamawianych samochodów”): Zamawiający w specyfikacji pojazdu wymaga 

dla uzyskania w kryterium K4 maksymalnego punktowania gwarancji na 60 miesięcy 

od daty wydania. Prosimy o określenie rocznego przebiegu pojazdu oraz motogodzin 

PTO/zabudowy.”; 
 

 

Zamawiający wyjaśnia co następuje: 
 

 

ad. 1) 

 

Zamawiający wyraża zgodę aby w przypadku zaoferowania przez wykonawcę 

samochodu wyposażonego w kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu oferowany 

samochód posiadał oś przednią zawieszoną pneumatycznie. 

 

ad. 2) 

 

Zamawiający wymaga aby wszystkie zaoferowane samochody były wyposażone 

co najmniej w lusterka wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dodatkowo 

w przednie lusterko dojazdowe (tzw. „lusterko rampowe”) oraz prawe boczne tzw. „lusterko 

krawężnikowe”. 

 

Ponadto zaoferowane samochody mogą być również wyposażone w inne dodatkowe 

lusterka pomocnicze ułatwiające pracę obsługi oraz manewrowanie samochodem. 

 



 

ad. 3) 

 

Zamawiający uzna zabudowę ze ścianami gładkimi wykonanymi z jednego arkusza 

blachy HARDOX 450 o grubości 3,2 mm. za równoważną w stosunku do wymaganej 

przez Zamawiającego zabudowy ze ścianami gładkimi (bez przetłoczeń) wykonanymi 

z blachy typu DOMEX 650 o grubości co najmniej 4 mm., pod warunkiem, iż kluczowe 

elementy konstrukcji zabudowy, tj. co najmniej tylna krawędź wyładowcza, belka siłownika 

płyty wypychającej oraz prowadnice boczne płyty wypychającej, zostaną w zaoferowanych 

samochodach wykonane w takim przypadku ze stali DOMEX 650, a także z zastrzeżeniem, 

iż wykonawca otrzyma wtedy zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia 

w ramach kryterium K6 (Konstrukcja ścian zabudowy) 0 punktów.  

 

ad. 4) 

 

Kierowca zaoferowanego samochodu musi posiadać możliwość sterowania bezpośrednio 

z kabiny samochodu trybami pracy zabudowy oraz posiadać informację o kodach błędów 

powodujących przerwy w pracy zabudowy i komunikaty bezpieczeństwa BHP związane 

z pracą pojazdu. Wszystkie te funkcjonalności mogą być realizowane za pomocą 

wyświetlacza lub w inny sposób, który jednak będzie zapewniać kierowcy samochodu 

pełną informację oraz kontrolę pracy zabudowy w całym wskazanym powyżej zakresie. 

 

ad. 5) 

 

W ocenie Zamawiające niektóre czynności serwisowe mogą wymagać ich przeprowadzenia 

w stacji serwisowej, przez co nie są możliwe do wykonania w siedzibie Zamawiającego 

przez serwis mobilny. 

 

Dlatego Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w przedmiotowym 

postępowaniu w ten sposób, iż za równoważny do dysponowania stacją serwisową 

uznane zostanie posiadanie przez wykonawcę serwisu mobilnego. 

 

W kontekście powyższych uwag Zamawiający zwraca jednak uwagę wykonawców, 

iż Zamawiający wymaga, aby wykonawcy dysponowali co najmniej jedną stacją serwisową 

zlokalizowaną w odległości nie większej niż 100 km. od siedziby Zamawiającego 

w Piasecznie przy ul. Technicznej nr 6 (z uwzględnieniem wyjaśnień treści SWZ 

w punkcie ad. 6 poniżej), jednak nie oznacza to, iż musi to być stacja własna 

wykonawcy. Zamawiający uzna również, że przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu 

został spełniony, jeżeli wykonawca wskaże stację przez siebie autoryzowaną. 

 

ad. 6) 

 

Mając na uwadze stale zmieniającą się sieć istniejących dróg publicznych dopuszczalnych 

dla ruchu zaoferowanych samochodów Zamawiający uzna za mieszczące się w określonych 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia odległościach od siedziby Zamawiającego 

stacje serwisowe zlokalizowane w odległościach do 5 km. większych niż wskazane 

przez Zamawiającego jako graniczne w ramach warunku udziału w postępowaniu 

oraz jako kryterium oceny ofert w ramach kryterium K8 (Lokalizacja stacji serwisowej). 

 



 

ad. 7) 

 

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z treścią SWZ okres gwarancji nie jest uzależniony 

ani od rocznego przebiegu samochodów, ani też od motogodzin pracy zabudów. 

 

Aby jednak umożliwić wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przygotowanie 

rzetelnych ofert Zamawiający informuje, iż według szacunków Zamawiającego na podstawie 

jego dotychczasowych doświadczeń z eksploatacji tego typu samochodów, każdy 

z zaoferowanych samochodów będzie osiągał średni roczny przebieg na poziomie 35 000 km. 

z marginesem błędu na poziomie do 5 000 km. 

 

Jednocześnie czas pracy zabudowy wynosi miesięcznie średnio 300 godzin z odchyleniem 

do 50 godzin, to jest rocznie szacunkowo 3 600 godzin z możliwą różnicą w stosunku 

do tej wartości wynoszącą 600 godzin. 

 

Podane wartości są jednak wyłącznie szacunkami Zamawiającego, a ich ewentualna 

zmiana nie może prowadzić do unieważnienia gwarancji. 

 

 

Piaseczno, 7 maja 2021 r. 
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Grzegorz Tkaczyk 
Prezes Zarządu PUK Piaseczno Sp. z o.o. 
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