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WYJAŚNIENIA 
SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

NR  8 
 

 

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 otrzymanym zapytaniem 

dotyczącym Specyfikacji Warunków Zamówienia o treści: 

 

„Punkt V. 3. 4. Zdolność techniczna lub zawodowa: Proszę o uściślenie czy referencje 

mają dotyczyć samochodów typu śmieciarka, czy Zamawiający dopuści również inny 

typ zabudowy, który również służy do odbioru odpadów komunalnych? Przykładowo: 

hakowiec, wywrotka, bramowiec, zamiatarka, itp.?”; 

 

Zamawiający informuje wykonawców, iż nie dopuszcza się zmiany treści SWZ 
w przedmiotowym zakresie. 
 

Wymienione przez wykonawcę rodzaje samochodów specjalistycznych charakteryzują 

się istotnie niższym stopniem skomplikowania lub odmiennym rodzajem zabudowy, 

przeznaczeniem albo torami pracy. 
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Zamawiający sformułował warunki udziału w prowadzonym postępowaniu mając 

na uwadze zarówno stopień skomplikowania wykonania przedmiotu zamówienia 

jak i określony - wysoce specjalistyczny jego charakter wynikający z konkretnego 

przeznaczenia zamawianych samochodów i rodzaju wykonywanej przez nie pracy. 

 

Nie każde wykonanie samochodu - nawet wysoce specjalistycznego - pozwala przyjąć, 

iż wykonawca będzie się legitymować doświadczeniem w zakresie związanym z realizacją 

przedmiotu zamówienia objętego prowadzonym postępowaniem. 

 

Na rynku istnieje cała gama samochodów nawet dużo bardziej specjalistycznych 

niż samochody objęte przedmiotem prowadzonego postępowania, np. samochody 

specjalistyczne dla służb ratowniczych, itp. Jednak ich specyfikacja i konkretne rozwiązania 

techniczne stosowane przy konstrukcji ich zabudowy są całkowicie odmienne, 

niż występujące w samochodach objętych zakresem prowadzonego postępowania. 

 

Dlatego Zamawiający sformułował warunki udziału w prowadzonym postępowaniu 

w sposób dający rękojmię należytego wykonania jego przedmiotu w oparciu 

o doświadczenie wykonawcy odpowiadające jego zakresowi zarówno co do stopnia 

skomplikowania, jak i rozwiązań technicznych charakterystycznych dla jego przedmiotu. 

 

W kontekście powyższych uwag Zamawiający wskazuje jednak, iż zgodnie z treścią ust. 4 

w Rozdziale V SWZ („Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia”) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których 

mowa w tym Rozdziale, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. 

 

 

Piaseczno, 25 maja 2021 r. 
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