
DO WYKONAWCÓW 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Nasz Znak: ZP.01/2019/1   Data: 2019-10-09 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: “ Dostawa używanych samochodów 

specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych stałych w ramach leasingu 

operacyjnego z opcją wykupu” - ZP.01/2019 

Działając na podstawie art. 38 ust 1 pkt 3), ust. 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 

zm.), Zamawiający Spółka Komunalna Skawa Jordanów Sp. z o.o. 34-234 Osielec 749,  

w odpowiedzi na złożone zapytanie wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, która nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.  

Zapytanie Nr 1: 

Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest 
zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania 
wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych 
oraz wypełnienie druków formalnych (załącznik), które umożliwią przeprowadzenie takich 
czynności: 

− bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2017 i 2018; 

− bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec II kwartału 2019 zamiennie 
sprawozdanie wg. wzoru F01 za II kwartał 2019. 

Wyjaśnienie nr 1: 

Zamawiający informuje, że w/w dokumenty finansowe na potrzeby przeprowadzenia analizy 

finansowej Zamawiającego, zostaną udostępnione indywidualnie na wniosek Wykonawcy, na 

adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego zostały wysłane zapytania do 

Zamawiającego. 

Zapytanie Nr 2:  
 
Uprzejmie prosimy o wykreślenie pkt. 29.2 – czynsz inicjalny = wpłata  = opłata wstępna. 
 

Wyjaśnienie nr 2: 

Zamawiający po uwzględnieniu uwagi Wykonawcy, zmienia zapis pkt 29.2. SIWZ, który 
otrzymuje brzmienie: 

„Czynsz inicjalny, stanowi opłatę wstępną”. 
 
Zapytanie Nr 3: 

Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj. 
oprocentowania zmiennego  - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w 
przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M 
w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty oprocentowania stałego  - 
stałe i niezmienne raty w trakcie trwania leasingu.   



Wyjaśnienie nr 3: 

Zamawiający informuje, że oczekuje oferty z oprocentowaniem stałym tj. stałe i niezmienne 
raty w trakcie trwania leasingu, zgodnie z zapisem 29.8. SIWZ. 

Zapytanie Nr 4: 

W pkt. 5 oraz pkt. 6 Formularzu oferty Zamawiający wskazał, że Wykonawca udziela 
gwarancji na sprzęt. Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu 
może co najwyżej zapewnić udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić 
nie może. Proszę o modyfikację istotnych postanowień na następujący zapis: „Zapewniam 
udzielenie gwarancji… (…)”. 

 Wyjaśnienie nr 4: 

Zamawiający uwzględnia zapytanie Wykonawcy i dokonuje zmiany zapisów w Formularzu 
ofertowym  w pkt 5 i w pkt 6, który otrzymuje następujące brzmienie: 

5. Zapewniam udzielenie gwarancji na zabudowy i podwozia w okresie ……… od daty 
odbioru przedmiotu zamówienia. 

6. Zapewniam udzielenie gwarancji na urządzenie hakowe w okresie ……… od daty 
odbioru przedmiotu zamówienia. 

Zapytanie Nr 5: 

Z uwagi na fakt, iż Umowa Finansującego jest nieedytowalna proszę o możliwość podpisania 
aneksu/dodatkowych postanowień umownych w terminie podpisania Umowy leasingu 
na wzorze Finansującego, w którym zostaną zawarte ogólne warunki umowy 
Zamawiającego. Jest to standardowe rozwiązanie praktykowane przez podmioty publiczne. 
Ogólne warunki przyszłej umowy będą mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem 
proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o 
dopuszczenie takiego scenariusza działania. 

Wyjaśnienie nr 5: 

Zamawiający wyraża zgodę na podpisania aneksu/dodatkowych postanowień umownych w 
terminie podpisania Umowy leasingu na wzorze Finansującego, w którym zostaną zawarte 
ogólne warunki umowy Zamawiającego. 

Zapytanie Nr 6: 

Proszę o wykreślenie zapisów pkt. 29.9 IPU, z uwagi na fakt, że czas trwania Umowy leasingu 
wynosić 60 miesięcy od daty przekazania sprzętu. 

Wyjaśnienie nr 6: 

Zamawiający zmienia treść zapisu pkt 29.9 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

Usługa leasingu będzie obejmowała wpłatę wstępną i 59 miesięcznych okresów 
rozliczeniowych, oraz  wykup przedmiotu leasingu w terminie 14 dni od zakończenia 60 
miesięcznego okresu umowy leasingu. 
 

 



Zapytanie Nr 7: 

Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ  leży po stronie Zamawiającego, 
proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami 
ubezpieczeniowymi rok rocznie.   

Wyjaśnienie nr 7: 

Zamawiający nie wyraża zgody na pokrycie kosztów administrowania polisami 
ubezpieczeniowymi rok rocznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru polisy 
ubezpieczeniowej, jeżeli uzyska ofertę korzystniejszą niż polisa ubezpieczeniowa 
Wykonawcy, zgodnie z zapisami pkt 3.V.e) SIWZ. 
 
Zapytanie Nr 8: 

Proszę o potwierdzenie, że każdy ze Sprzętów może być objęty odrębną Umową 
leasingową. Ujęcie na jednej umowie nie jest możliwe ze względów systemowych. 

Wyjaśnienie nr 8: 

Zamawiający potwierdza, że każdy ze Sprzętów może być objęty odrębną Umową 
leasingową. 

Zapytanie Nr 9: 
 
Zamawiający wymaga, aby Sprzęt został dostarczony z ważnym OC. Uprzejmie informuję, 

że z uwagi na fakt, że ubezpieczenia Sprzętu zgodnie z SIWZ dokonuje Zamawiający, 

Sprzęt powinien być ubezpieczony od dnia jego rejestracji. Rejestracja następuję 

przed przekazaniem Sprzętu Zamawiającemu. Uprzejmie proszę o zmianę zapisów SIWZ. 

Wyjaśnienie nr 9: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ i wyjaśnia, że zgodnie z zapisami 
pkt 3. IV. f) SIWZ pojazdy mają być zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 
ważnym przeglądem technicznym i OC na dzień przekazania przedmiotu zamówienia. 
Koszty ubezpieczenia poniesione przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy leasingowej 
zostaną pokryte przez Zamawiającego na podstawie refaktury zgodnie z zapisami pkt. 3. V. 
e) SIWZ. 

 

        Tadeusz Tatara 

        Prezes Zarządu 


