
 
 

 

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  I  ZMIANA  TREŚCI 
SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

NR  3 
 

 

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) „Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdów wyposażonych w ogumienie 

przedniej osi w rozmiarze 385 / 65 R 22,5 oraz w ogumienie 2 i 3 osi w rozmiarze 

315 / 80 R 22,5, w przypadku gdy pojazd zostanie wyposażony w przednią oś o nośności 

9 000 kg.? Ogumienie pojedyncze w rozmiarze 315 / 80 R 22,5 nie zapewnia 

dostatecznej nośności do zastosowania osi wzmocnionej 9 000 kg.”; 
 

2) „Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie ogumienia o bieżniku przeznaczenia 

regionalnego, równocześnie nadającym się do ciężkiej eksploatacji w zastosowaniach 

komunalnych?”; 

 

3) „Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdów wyposażonych we wsteczne 

lusterka główne podgrzewane oraz lusterka szerokokątne bez systemu podgrzewania?”; 
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4) „Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdów o kabinie w innym odcieniu 

białego niż RAL 9010? Kolor, który chcielibyśmy Państwu zaproponować to kolor 

z palety [...] (nazwa producenta samochodu usunięta przez Zamawiającego na 

podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych), który nie ma bezpośredniego odpowiednika w palecie RAL. Kolor nazywa 

się [...] (nazwa własna koloru stosowana przez producenta samochodu została usunięta 

przez Zamawiającego na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

- Prawo zamówień publicznych) i jest neutralnym kolorem białym.”; 
 

 

Zamawiający wyjaśnia co następuje: 
 

 

ad. 1) 

 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

objętego niniejszym postępowaniem samochodów wyposażonych w ogumienie przedniej 

osi w rozmiarze 385 / 65 R 22,5 oraz w ogumienie 2 i 3 osi w rozmiarze 

315 / 80 R 22,5 w przypadku gdy pojazd zostanie wyposażony w przednią oś o nośności 

9 000 kg., a ogumienie pojedyncze w rozmiarze 315 / 80 R 22,5 nie będzie zapewniać 

dostatecznej nośności do zastosowania osi wzmocnionej 9 000 kg. 

 

ad. 2) 

 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

objętego niniejszym postępowaniem samochodów wyposażonych w ogumienie z bieżnikiem 

o przeznaczeniu regionalnym równocześnie nadającym się do ciężkiej eksploatacji 

w zastosowaniach komunalnych. 

 

ad. 3) 

 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

objętego niniejszym postępowaniem samochodów wyposażonych w lusterka główne 

podgrzewane oraz lusterka szerokokątne bez systemu podgrzewania. 

 

ad. 4) 

 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

objętego niniejszym postępowaniem samochodów wyposażonych w kabinę 

oraz w zabudowę w kolorze białym w odcieniu w palecie RAL 9010 bądź w innym 
odcieniu koloru białego oferowanym przez producenta samochodu, producenta 

zabudowy lub jej elementów z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym przypadku 

zarówno kabina, jak i zabudowa muszą być polakierowane jednolicie 
w tym samym odcieniu koloru białego, a zaoferowany kolor biały musi 

być neutralnym odcieniem bieli. 
 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania odcieni szarości, koloru piaskowego 

lub innych podobnych odcieni niezależnie od stopnia ich podobieństwa do koloru białego. 
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W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje następujących 
zmian w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia: 
 

1) W Rozdziale XIII SWZ („Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował 

przy wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 

oraz sposobu oceny ofert w ramach tych kryteriów”) w punkcie 1 opis kryterium 

K5 („Kabina”) otrzymuje brzmienie: 

 

 

kryterium 
 

waga kryterium 
stanowiąca 

maksymalną liczbę 
punktów możliwą 

do uzyskania 
przez wykonawcę 
w ramach danej 

części zamówienia 
 

 

sposób oceny 

K5 
Kabina 

20 

 

Zamawiający nie wymaga, 
aby zaoferowane samochody 
były wyposażone w kabinę 
przechodnią z niskim progiem 
dostępu.  
 

Wykonawcy mogą jednak zaoferować 

samochody, które są wyposażone 

w kabinę przechodnią z niskim 

progiem dostępu. 

 

Za zaoferowanie samochodów 

wyposażonych w zwykłą kabinę 

wykonawca otrzyma w ramach 

danej części zamówienia 

w kryterium „Kabina” 0 pkt. 

 

Za zaoferowanie samochodów 

wyposażonych w kabinę 

przechodnią z niskim progiem 

dostępu wykonawca otrzyma 

w ramach danej części zamówienia 

w kryterium „Kabina” 15 pkt., 

a w przypadku zaoferowania takiej 

kabiny posiadającej również 

co najmniej jedne drzwi składane 

- 20 pkt. 
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Kabina przechodnia z niskim 
progiem dostępu, za zaoferowanie 
której wykonawca otrzyma 15 pkt. 
w ramach kryterium „Kabina” 
musi spełniać następujący 
parametr techniczny: 
 

wysokość siedziska kierowcy 
oraz pasażerów liczona 
od podłoża może wynosić 
maksymalnie 1 400 mm. 
dla samochodu niezaładowanego 
wyposażonego w ogumienie 
315 / 80 R 22,5 lub w inne 
ogumienie zapewniające nośność 
dostosowaną do osi zastosowanych 
w dostarczanych samochodach. 
 

Za zaoferowanie samochodów 

wyposażonych w kabinę 

przechodnią z niskim progiem 

dostępu spełniającą opisany powyżej 

parametr techniczny oraz dodatkowo 

posiadającą co najmniej jedne drzwi 

składane wykonawca otrzyma 

w ramach danej części zamówienia 

w kryterium „Kabina” 20 pkt. 

 

 

2) W Załączniku Nr 1 do SWZ („Formularz Oferty”) punkt 9 otrzymuje brzmienie: 

 

„9. Dostarczone przez nas w ramach _____________ 
*)

 części zamówienia kompletne 

samochody specjalistyczne do odbioru odpadów komunalnych będą wyposażone 

w kabiny oraz zabudowy lakierowane w kolorze RAL ________ 
**)

 wraz z naniesionym 

na zabudowie logo zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego, 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowej specyfikacji 

minimalnych wymogów technicznych, która stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ. 

 

*
)
 należy wypełnić zgodnie z wyborem zaznaczonym przez wykonawcę w pkt. 1 

Formularza oferty. 
 

**) Zamawiający dopuszcza dostarczenie w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia objętego niniejszym postępowaniem samochodów wyposażonych 

w kabinę oraz w zabudowę w kolorze białym w odcieniu w palecie RAL 9010 

bądź w innym odcieniu koloru białego oferowanym przez producenta samochodu, 

producenta zabudowy lub producenta jej elementów z zastrzeżeniem jednak, 

iż w każdym przypadku zarówno kabina, jak i zabudowa muszą być polakierowane 

jednolicie w tym samym odcieniu koloru białego, a zaoferowany kolor biały musi 

być neutralnym odcieniem bieli - Zamawiający nie dopuszcza zastosowania 

odcieni szarości, koloru piaskowego lub innych podobnych odcieni niezależnie 
od stopnia ich podobieństwa do koloru białego.”; 
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3) W Załączniku Nr 1 do SWZ („Formularz Oferty”) punkt 10 otrzymuje brzmienie: 

 

„10. Dostarczone przez nas w ramach: 

 

części I *)
 zamówienia kompletne samochody specjalistyczne do odbioru 

odpadów komunalnych będą wyposażone w: 

[   ] zwykłą kabinę 
**)

 

[   ] kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu 
**)

 

[   ] kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu posiadającą co najmniej 

jedne drzwi składane 
**)

 

 

części II *)
 zamówienia kompletne samochody specjalistyczne do odbioru 

odpadów komunalnych będą wyposażone w: 

[   ] zwykłą kabinę 
**)

 

[   ] kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu 
**)

 

[   ] kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu posiadającą co najmniej 

jedne drzwi składane 
**)

 

 

*
)
 należy wypełnić zgodnie z wyborem zaznaczonym przez wykonawcę w pkt. 1 

Formularza oferty. 
 

**
)
 należy postawić znak „X” we właściwym miejscu  

 

UWAGA 1: Kabiną przechodnią z niskim progiem dostępu jest kabina, 

w której wysokość siedziska kierowcy oraz pasażerów liczona od podłoża 

wynosi maksymalnie 1 400 mm. dla samochodu niezaładowanego wyposażonego 

w ogumienie 315 / 80 R 22,5 lub w inne ogumienie zapewniające nośność 

dostosowaną do osi zastosowanych w dostarczanych samochodach. 

 

UWAGA 2: Jeżeli wykonawca nie zaznaczy w Formularzu ofertowym rodzaju 

kabiny Zamawiający przyjmie, że dostarczone samochody będą wyposażone 

w kabinę zwykłą, a wykonawca otrzyma 0 punktów w ramach kryterium „Kabina”. 

Informacje dotyczące rodzaju kabiny nie będą podlegały uzupełnieniu i nie będzie 

możliwe uzyskanie przez wykonawcę dodatkowej liczby punktów w ramach 

tego kryterium w związku ze złożeniem przez wykonawcę wyjaśnień w tym zakresie 

po otwarciu ofert.”; 
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4) W Załączniku Nr 2 do SWZ („Arkusz cenowy”) w punkcie 1 w zakresie dotyczącym 

części I zamówienia podpunkt 6 otrzymuje brzmienie: 

 

 

Lp. 
 

 

Opis wymogu Zamawiającego 
 

Sposób spełnienia wymogu 
Zamawiającego przez wykonawcę 

 
 

6) 

 

 

kolor kabiny oraz zabudowy: 

 

Zamawiający wymaga dostarczony 

samochód był w kolorze RAL 9010 
bądź w innym odcieniu koloru 
białego oferowanym przez 

producenta samochodu, producenta 

zabudowy lub jej elementów 

z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym 

przypadku zarówno kabina, 
jak i zabudowa muszą być 
polakierowane jednolicie w tym 
samym odcieniu koloru białego, 

a zaoferowany kolor biały musi 

być neutralnym odcieniem bieli 
- Zamawiający nie dopuszcza 

zastosowania odcieni szarości, 

koloru piaskowego lub innych 

podobnych odcieni niezależnie 

od stopnia ich podobieństwa 

do koloru białego 

 

 

oferowany przez wykonawcę 

samochód jest w kolorze: 

 

______________________________ 
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5) W Załączniku Nr 2 do SWZ („Arkusz cenowy”) w punkcie 1 w zakresie dotyczącym 

części II zamówienia podpunkt 6 otrzymuje brzmienie: 

 

 

Lp. 
 

 

Opis wymogu Zamawiającego 
 

Sposób spełnienia wymogu 
Zamawiającego przez wykonawcę 

 
 

6) 

 

 

kolor kabiny oraz zabudowy: 

 

Zamawiający wymaga dostarczony 

samochód był w kolorze RAL 9010 
bądź w innym odcieniu koloru 
białego oferowanym przez 

producenta samochodu, producenta 

zabudowy lub jej elementów 

z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym 

przypadku zarówno kabina, 
jak i zabudowa muszą być 
polakierowane jednolicie w tym 
samym odcieniu koloru białego, 

a zaoferowany kolor biały musi 

być neutralnym odcieniem bieli 
- Zamawiający nie dopuszcza 

zastosowania odcieni szarości, 

koloru piaskowego lub innych 

podobnych odcieni niezależnie 

od stopnia ich podobieństwa 

do koloru białego 

 

 

oferowany przez wykonawcę 

samochód jest w kolorze: 

 

______________________________ 

 

 

6) W Załączniku Nr 9 do SWZ („Szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów 

technicznych Zamawiającego dotyczących zamawianych samochodów”) w tytule 

„Wymagania wspólne dla części I oraz części II zamówienia” w punkcie 2 

(„Podwozie”) podpunkt 26 otrzymuje brzmienie: 

 

„26) ogumienie: R 22,5 z oponami 315 / 80, z zastrzeżeniem iż w przypadku gdy 

ogumienie pojedyncze w rozmiarze 315 / 80 R 22,5 nie będzie zapewniać dostatecznej 

nośności do zastosowania osi wzmocnionej 9 000 kg. Zamawiający dopuszcza 

dostarczenie samochodów wyposażonych w ogumienie przedniej osi w rozmiarze 

385 / 65 R 22,5 oraz w ogumienie 2 i 3 osi w rozmiarze 315 / 80 R 22,5”; 

 

7) W Załączniku Nr 9 do SWZ („Szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów 

technicznych Zamawiającego dotyczących zamawianych samochodów”) w tytule 

„Wymagania wspólne dla części I oraz części II zamówienia” w punkcie 2 

(„Podwozie”) podpunkt 27 otrzymuje brzmienie: 

 

„27) bieżnik ogumienia typu budowlanego o zwiększonej wytrzymałości do zastosowań 

komunalnych lub bieżnik z przeznaczeniem regionalnym równocześnie nadający 

się do ciężkiej eksploatacji w zastosowaniach komunalnych”; 
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8) W Załączniku Nr 9 do SWZ („Szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów 

technicznych Zamawiającego dotyczących zamawianych samochodów”) w tytule 

„Wymagania wspólne dla części I oraz części II zamówienia” w punkcie 2 

(„Podwozie”) podpunkt 29 otrzymuje brzmienie: 

 

„29) kolor kabiny RAL 9010 bądź inny odcień koloru białego oferowany 

przez producenta samochodu, producenta zabudowy lub producenta jej elementów 

z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym przypadku zarówno kabina, jak i zabudowa 
muszą być polakierowane jednolicie w tym samym odcieniu koloru białego, 

a zaoferowany kolor biały musi być neutralnym odcieniem bieli - Zamawiający 

nie dopuszcza zastosowania odcieni szarości, koloru piaskowego lub innych 

podobnych odcieni niezależnie od stopnia ich podobieństwa do koloru białego”; 

 

9) W Załączniku Nr 9 do SWZ („Szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów 

technicznych Zamawiającego dotyczących zamawianych samochodów”) w tytule 

„Wymagania wspólne dla części I oraz części II zamówienia” w punkcie 2 

(„Podwozie”) podpunkt 37 otrzymuje brzmienie: 

 

„37) lusterka podgrzewane i elektrycznie sterowane, z zastrzeżeniem, iż lusterka 

szerokokątne mogą nie posiadać systemu podgrzewania”; 

 

10) W Załączniku Nr 9 do SWZ („Szczegółowa specyfikacja minimalnych 

wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących zamawianych samochodów”) 

w tytule „Wymagania dotyczące części I zamówienia” w punkcie „Zabudowa” 

podpunkt 30 otrzymuje brzmienie: 

 

„30) kolor zabudowy RAL 9010 bądź inny odcień koloru białego oferowany 

przez producenta samochodu, producenta zabudowy lub producenta jej elementów 

z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym przypadku zarówno kabina, jak i zabudowa 
muszą być polakierowane jednolicie w tym samym odcieniu koloru białego, 

a zaoferowany kolor biały musi być neutralnym odcieniem bieli - Zamawiający 

nie dopuszcza zastosowania odcieni szarości, koloru piaskowego lub innych 

podobnych odcieni niezależnie od stopnia ich podobieństwa do koloru białego; 

ponadto wykonawca obowiązany będzie umieścić na zabudowie logo wg. wzoru 
dostarczonego przez Zamawiającego”; 

 

11) W Załączniku Nr 9 do SWZ („Szczegółowa specyfikacja minimalnych 

wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących zamawianych samochodów”) 

w tytule „Wymagania dotyczące części II zamówienia” w punkcie „Zabudowa” 

podpunkt 27 otrzymuje brzmienie: 

 

„27) kolor zabudowy RAL 9010 bądź inny odcień koloru białego oferowany 

przez producenta samochodu, producenta zabudowy lub producenta jej elementów 

z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym przypadku zarówno kabina, jak i zabudowa 
muszą być polakierowane jednolicie w tym samym odcieniu koloru białego, 

a zaoferowany kolor biały musi być neutralnym odcieniem bieli - Zamawiający 

nie dopuszcza zastosowania odcieni szarości, koloru piaskowego lub innych 

podobnych odcieni niezależnie od stopnia ich podobieństwa do koloru białego; 

ponadto wykonawca obowiązany będzie umieścić na zabudowie logo wg. wzoru 
dostarczonego przez Zamawiającego”. 
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Pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz 
z załącznikami nie ulegają zmianie. 
 

 

W związku z wprowadzonymi zmianami w treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami, Zamawiający ustala tekst jednolity Specyfikacji 

podlegający ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego. 

 

 

Piaseczno, 10 maja 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

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