
 
 

 

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 
SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

NR  9 
 

 

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: 

 

„Czy Zamawiający zaakceptuje równoważne wykonanie elementów poszycia skrzyni 

ładunkowej śmieciarki (blachy ścian, blachy sufitu, wielowarstwowa podłoga) 

ze stali S355 zamiast ze stali DOMEX 650?”; 

 

Zamawiający informuje wykonawców, iż zgodnie z wyjaśnieniami treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia nr 4 z dnia 12 maja 2021 r. dokonanymi w pkt ad. 11) 
tych wyjaśnień na podstawie zawartego w SWZ opisu sposobu oceny ofert 

w ramach kryterium K6 (Konstrukcja ścian zabudowy) Zamawiający uzna zabudowę 

ze ścianami gładkimi wykonanymi z jednego arkusza blachy S355 o grubości 4 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, 
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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. 

 

Zamawiający niniejszym podtrzymuje w całości wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia nr 4 z dnia 12 maja 2021 r. dokonane w pkt ad. 11) tych wyjaśnień. 

 

 

Piaseczno, 1 czerwca 2021 r. 
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Grzegorz Tkaczyk 
Prezes Zarządu PUK Piaseczno Sp. z o.o. 
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