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WYJAŚNIENIA  I  ZMIANA  TREŚCI 
SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

NR  7 
 

 

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 zgodzi się na zmianę zapisu punktu 6 w Formularzu oferty 

na proponowaną: Dostarczone przez nas w ramach przetargu pn. „Dostawa 

na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych 

do odbioru odpadów komunalnych” skompletowane samochody specjalistyczne 

do odbioru odpadów komunalnych będą nowe fabrycznie, wyprodukowane 

nie wcześniej niż w 2020 roku?”; 

 

2) „Z uwagi na fakt, że okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny oferty 

oraz że gwarancja na elementy systemu opisane w Załączniku Nr 9 do SIWZ 

pkt 3, ppkt 1, jest krótsza niż gwarancja jaką dostawca może objąć pojazd 

będący przedmiotem niniejszego postępowania, prosimy aby Zamawiający 

wyłączył gwarancję na w/w elementy z kryteriów oceny oferty oraz dopuścił, 

aby te urządzenia były objęte 24 miesięczną gwarancją producenta 

tych urządzeń.”; 
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Zamawiający wyjaśnia co następuje: 
 

ad. 1) 

 

Zgodnie z pkt 1 w ust. 3 w Rozdziale III SWZ („Opis przedmiotu Zamówienia”) 

„Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane samochody były nowe fabrycznie, 

wyprodukowane na 12 miesięcy przed datą dostawy lub później”. 

 

Zamawiający wyraża zgodę, aby zaoferowane samochody były nowe fabrycznie, 

wyprodukowane na 12 miesięcy przed datą dostawy lub później, z zastrzeżeniem, 

iż Zamawiający dopuści samochody nowe fabrycznie, wyprodukowane wcześniej 
niż na 12 miesięcy przed datą dostawy, pod warunkiem, iż będę one wyprodukowane 
nie wcześniej niż 2020 r.  
 

ad. 2) 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany 
brzmienia Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 
 

Zamawiający przyjmuje, iż w przypadku gdy wykonawca jest jednocześnie producentem 

podwozia samochodu, wykonanie specjalistycznej zabudowy oraz zamontowanie 

w samochodzie wyposażenia dodatkowego nie ma wpływu na treść i zakres gwarancji 

na podwozie, która zostanie w takim przypadku wyłącznie rozszerzona o dodatkowe 

elementy. W pozostałych jednak przypadkach wykonawca - choć powinien 

on wykonać zabudowę oraz montaż dodatkowych elementów wyposażenia samochodu 

w sposób uzgodniony lub dozwolony przez producenta samochodu - może 

w rzeczywistości dokonać samodzielnych ingerencji w podwozie (w tym w instalację 

elektryczną samochodu) w zakresie lub w sposób wykraczający poza wskazania 

i wytyczne producenta samochodu. W takim przypadku może to skutkować 

ograniczeniem lub cofnięciem gwarancji przez producenta samochodu.  

 

W kontekście tym wskazać również należy, że oferowane samochody zawierać 

będą szereg różnych elementów wyposażenia i podzespołów, które nie są produkowane 

bezpośrednio ani przez producentów samochodów, ani przez producentów zabudów. 

Dla przykładu jedynie wskazać można w tym zakresie choćby szyby, akumulatory, 

czy belki sygnalizacyjne LED. W ten sposób warunki gwarancji na samochody 

obejmowałyby de facto nie samą gwarancję, ile raczej katalog wyłączeń dotyczących 

zakresu jej obowiązywania. Pomimo zaś takiego stanu faktycznego producenci 

samochodów udzielają gwarancji na samochody traktowane nie jako zbiór 

wybranych - enumaratywnie określonych części i podzespołów produkowanych 

przez różne podmioty, tylko na samochody traktowane jako jedna funkcjonalna całość. 

 

Ponadto, Zamawiający podpisuje umowę z wykonawcą, a nie z producentem podwozia 

oraz z producentami dodatkowych elementów wyposażenia oferowanych samochodów 

(choć jak zostało to już wskazane powyżej wykonawca może być jednocześnie 

producentem samochodu). Dlatego Zamawiający oczekuje gwarancji na cały przedmiot 

zamówienia od wykonawcy i dlatego m.in. Zamawiający wskazał, że gwarancja 

wykonawcy nie może być uzależniona od ewentualnej gwarancji producenta podwozia. 
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Finalnie podnieść również należy, iż Zamawiający wymaga od wykonawców 

udzielenia gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru 

przedmiotu dostawy bez uwag Zamawiającego. Udzielenie przez wykonawcę dłuższego 

okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, nie jest jednak warunkiem 

udziału w postępowaniu (obowiązkiem wykonawcy). Udzielenie dłuższej gwarancji 

może w konsekwencji prowadzić do powstania wyższych kosztów po stronie wykonawcy, 

ale właśnie z tego powodu Zamawiający nadał określone znaczenie (wagi procentowe) 

poszczególnym kryteriom oceny ofert, w tym kryterium K4 („Gwarancja”), 

aby wykonawcy mogli dokonać świadomego i rzetelnego oszacowania oraz wyceny 

poszczególnych ryzyk towarzyszących wykonaniu przedmiotu zamówienia i podjęli 

decyzję co do przyjęcia przez nich lub odstąpienia od zaciągania dodatkowych 

zobowiązań kontraktowych w ramach składanych ofert. 

 

W ten sposób Zamawiający opisał jakie są jego wymagania minimalne odnoszące 

się do sposobu wykonania zamówienia - są to minimalne warunki kontraktowe, jakie muszą 

zostać spełnione przez wykonawców, oraz jakie są jego preferencje - zamówienie otrzyma 

ten wykonawca spośród wszystkich uczestniczących w postępowaniu wykonawców 

spełniających wymagania Zamawiającego, który w największym stopniu spełni 

oczekiwania Zamawiającego. Celem więc wykonawców spełniających minimalne 

wymagania Zamawiającego powinno też być spełnienie w jak największym stopniu 

tych wymagań, które są oceniane za pomocą skali punktowej w ramach określonych 

przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert. Do decyzji zaś tych wykonawców należy 

rozważenie, czy ryzyko związane np. z zaoferowaniem wydłużonego okresu 

gwarancji - a co za tym idzie również ewentualny wzrost ceny oferty - równoważone 

jest przez możliwość uzyskania dodatkowych punktów w ramach poszczególnych 

kryteriów oceny ofert, w tym kryterium K4 („Gwarancja”), czy też bardziej korzystna 

dla wykonawcy jest minimalizacja tego ryzyka przy jednoczesnej minimalizacji ceny 

oferty, co skutkować będzie uzyskaniem przez takiego wykonawcę większej liczby 

punktów w ramach kryterium K1 („Cena brutto”).  

 

 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje następującej 
zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia: 
 

1) Punkt 1 w ust. 3 („Opis przedmiotu zamówienia - postanowienia wspólne dla obu 

części zamówienia”) w Rozdziale III SWZ („Opis przedmiotu Zamówienia”) 

otrzymuje brzmienie: 

 

„1) były nowe fabrycznie, wyprodukowane w 2020 r. lub później;”; 

 

2) Punkt 6 w Załączniku Nr 1 do SWZ (wzór „Formularza oferty”) otrzymuje brzmienie: 

 

 

„6. Dostarczone przez nas w ramach _____________ 
*)

 części zamówienia 

kompletne samochody specjalistyczne do odbioru odpadów komunalnych 

będą nowe fabrycznie, wyprodukowane w 2020 r. lub później. 
 

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

Formularza oferty.”; 
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3) W Załączniku Nr 2 do SWZ („Arkusz cenowy”) w punkcie 1 w zakresie dotyczącym 

części I zamówienia podpunkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 

 

Lp. 
 

 

Opis wymogu Zamawiającego 
 

Sposób spełnienia wymogu 
Zamawiającego przez wykonawcę 

 
 

3) 

 

 

rok produkcji: 

 

Zamawiający wymaga 

aby dostarczony samochód 

był nowy fabrycznie, 

wyprodukowany 

w 2020 r. lub później 

 

 

rok / miesiąc produkcji samochodu 

oferowanego przez wykonawcę: 

 

_________ / _________ 

 

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

części II zamówienia podpunkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 

 

Lp. 
 

 

Opis wymogu Zamawiającego 
 

Sposób spełnienia wymogu 
Zamawiającego przez wykonawcę 

 
 

3) 

 

 

rok produkcji: 

 

Zamawiający wymaga 

aby dostarczony samochód 

był nowy fabrycznie, 

wyprodukowany 

w 2020 r. lub później 

 

 

rok / miesiąc produkcji samochodu 

oferowanego przez wykonawcę: 

 

_________ / _________ 

 

 

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz 
z załącznikami nie ulegają zmianie. 
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W związku z wprowadzonymi zmianami w treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami, Zamawiający ustala Tekst jednolity Specyfikacji 

Warunków Zamówienia Nr 3 podlegający ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej Zamawiającego. 

 

 

Piaseczno, 21 maja 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

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