
 
 

 

Nr sprawy: 04/2021 
 

 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
 

 

Przedmiot: Dostawa na potrzeby Zamawiającego 2 kompletnych 

samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów 

półpłynnych z tzw. wanną szczelną do zbierania odpadów 

typu BIO kuchenne (podwozie i zabudowa) 
 

 

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  ZAMAWIAJĄCEGO 
NR  3 

 

 

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa na potrzeby 

Zamawiającego 2 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów 

półpłynnych z tzw. wanną szczelną do zbierania odpadów typu BIO kuchenne 
(podwozie i zabudowa)” prowadzonym przez Zamawiającego - PUK Piaseczno Sp. z o.o. 

w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: 04/2021) oraz otrzymanym zapytaniem 

następującej treści: 
 

„W związku z trwającą od przeszło roku czasu pandemią Covid – 19 która 

w perspektywie czasu wpłynęła na ograniczenia dostaw komponentów oraz podzespołów 

do zakładów produkcyjnych u wszystkich producentów pojazdów tym samym ogranicza 

to produkcję podwozi i zabudów zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie 

terminu składania ofert do dnia: 18-06-2021. Prośbę swoją motywujemy koniecznością 

pozyskania wiążących i potwierdzonych terminów produkcji od producenta podwozi 

przed złożeniem oferty przetargowej. Niestety na tego typu potwierdzenia jesteśmy 

zmuszeni czekać gdyż wszelakie informację nadal spływają do nas bardzo powoli.” 
 



Zamawiający wyjaśnia co następuje: 
 

Ogłoszenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania ukazało się w witrynie TED oraz 

na stronie BIP Zamawiającego w dniu 24 kwietnia 2021 r. 

 

Termin składania ofert w tym postępowaniu został wyznaczony na dzień 11 czerwca 2021 r. 

 

Okres pomiędzy opublikowaniem ogłoszenia, a wskazanym terminem składania ofert 

znacznie przekracza wymagany ustawą - Prawo zamówień publicznych czas 

jaki Zamawiający obowiązany jest przewidzieć na przygotowanie przez Wykonawców 

i złożenie ofert. 

 

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu 

składania ofert w postępowaniu pn. „Dostawa na potrzeby Zamawiającego 

2 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów półpłynnych 

z tzw. wanną szczelną do zbierania odpadów typu BIO kuchenne (podwozie 

i  zabudowa)”. 
 

 

Piaseczno, 8 czerwca 2021 r. 
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Grzegorz Tkaczyk 

Prezes Zarządu PUK Piaseczno Sp. z o.o. 
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