
DO WYKONAWCÓW 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Nasz Znak: ZP.01/2019/4       Data: 2019-10-10 
 
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: 
W nawiązaniu do wyjaśnienia nr 9 z dn. 09.10.19 r. proszę o potwierdzenie, że 

Zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie przedmiotu leasingu przez Wykonawcę 

na okres pierwszych 12 miesięcy trwania Umowy leasingu. Płatność za polisę 

w pełnym zakresie zostanie dokonana jednorazowa, przelewem. 

 
Wyjaśnienie nr 1: 

Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na ubezpieczenie przedmiotu leasingu przez 

Wykonawcę na okres pierwszych 12 miesięcy trwania Umowy leasingu. Płatność za polisę w 

pełnym zakresie zostanie dokonana jednorazowa, przelewem. 

 

Zapytanie Nr 2: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu 

stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 

150 zł za Umowy o wartości przedmiotu leasingu powyżej 20.000 zł - dla umów w PLN, 

75 zł za umowy o wartości przedmiotu leasingu do 20.000 zł - dla umów w PLN. Opłata 

ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z 

posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. 

za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp 

do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom 

niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy. 

 

Wyjaśnienie nr 2 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe opłaty, ponieważ zgodnie z pkt 25. 

SIWZ - Opis sposobu obliczania ceny oferty, a w szczególności zgodnie z pkt 25.1, 

25.2. i 25.4. SIWZ: 

ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty - załączniku nr 1 do SIWZ, 

cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia i uwzględniać wszystkie podatki, cła, opłaty manipulacyjne. 
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