
Piaseczno, 14 października 2019 r. 
 
 

W związku wniesionym do Zamawiającego pytaniem dotyczącym treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na Wynajem samochodów do odbioru odpadów komunalnych (nr postępowania 
1/2019) o następującej treści: 
 
„W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego na najem samochodów 
do odbioru odpadów komunalnych zwracam się z pytaniem w jakim terminie planujecie Państwo 
przekazanie przedmiotu najmu. W pkt IV TERMIN i MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
został tylko określony czas najmu oraz adres przekazania.” 
 
Zamawiający - Przedsiębiorstwo Usług komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. wyjaśnia co następuje: 
 
1) Zgodnie z postanowieniami Rozdziału III pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia „[...] Wybrany wykonawca obowiązany będzie przekazać zaoferowane 
samochody na koszt wykonawcy (bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu) najpóźniej 

do godz. 12:00 w dniu poprzedzającym pierwszy dzień najmu.” 
 
2) Zgodnie z postanowieniami Rozdziału III pkt. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia „[...] W przypadku gdy Zamawiający będzie zobligowany dokonać 
samodzielnego montażu w najmowanych samochodach urządzeń GPS ELTE, każdy z takich 

samochodów zostanie przekazany Zamawiającemu najpóźniej na trzy dni robocze przed 
pierwszym dniem najmu do godz. 12:00.” 

 
3) Zgodnie z postanowieniami Rozdziału III pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia „[...] najmowane samochody zostaną zwrócone wybranemu wykonawcy [...] 
w pierwszym dniu roboczym po ostatnim dniu najmu.” 

 
4) Zgodnie z postanowieniami Rozdziału III pkt. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia „[...] W przypadku gdy Zamawiający będzie zobligowany dokonać 
samodzielnego montażu w najmowanych samochodach urządzeń GPS ELTE, [...] w celu 
umożliwienia Zamawiającemu dokonania demontażu zainstalowanych w najmowanych 
samochodach urządzeń GPS ELTE każdy z takich samochodów zostanie zwrócony 

wykonawcy po godz. 12:00 trzeciego dnia roboczego po ostatnim dniu najmu.” 
 
5) Umowa najmu zostanie zawarta przez Zamawiającego z wybranym wykonawcą bez zbędnej 

zwłoki po wyborze najkorzystniejszej oferty oraz po upływie terminów na wniesienie 
środków ochrony prawnej, a w razie skorzystania przez wykonawców z przysługujących 
im środków ochrony prawnej, po wyczerpaniu postępowania z tym związanego. 
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