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                                                                          DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 

 

WYJAŚNIENIE  I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego euro na:  „Dostawa samochodu ciężarowego do wywozu 

odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego”.  Nr ogłoszenia 268252 - 2013.  

 

W związku z treścią pytań Wykonawcy odnoszących się do SIWZ, które wpłynęły do 

Zamawiającego w dniu 17.07.2013 r., działając w trybie art. 38 ust 1 pkt 3 ustawy  z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759                    

z późn. zm.), Zamawiający niniejszym przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami: 

Pytanie 1: 

Zamawiający przewidział w SIWZ i formularzu ofertowym 60 rat leasingowych. Uprzejmie 

informuję, że w leasingu operacyjnym mamy o jedną ratę mniej niż faktycznie trwa umowa. 

Zatem przy 60 miesiącach trwania umowy faktyczna ilość rat to 59. Proszę o dopuszczenie 

kalkulowania oferty na 60 miesięcy, z 59 ratami leasingowymi. Dodatkową płatnością jest 

wykup. Nie jest on jednak ratą leasingową 

Odpowiedz: 

SIWZ ROZDZIAŁ XVIII – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści umowy - Wymagane warunki płatności - określa, że pierwsza wpłata (opłata wstępna) 

oraz kwota wykupu nie stanowią rat leasingu. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 Pytanie 2: 

W uwagach zawartych na stronie 5 pkt a. Zamawiający powołuje się na załącznik nr 4 do 

SIWZ jakim ma być wzór umowy. Takiego załącznika jednak nie ma. Są natomiast istotne 

postanowienia umowne. Proszę o wykreślenia zapisu o załączniku nr 4 z pkt a i stosowną 

korektę zapisu w zakresie kar umownych. 

Odpowiedź: 

Zmienia się brzmienie  „PARAMETRY SAMOCHDU” - Uwagi: a): 

Było: a) W przypadku, gdy odbiór samochodu będzie niemożliwy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w terminie określonym w ofercie lub gdy samochód będzie niezgodny  z 

opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

lub gdy będzie brak jednego z dokumentów, o których mowa w pkt 4h, lub treść tych 

dokumentów nie wyczerpuje warunków określonych w SIWZ, Zamawiający odmówi odbioru 

samochodu i wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie przez Wykonawcę wad lub braków 



w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający 

odstąpi od umowy w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu 

powyższych okoliczności oraz naliczy karę umowną zgodnie z wzorem umowy - 

załącznikiem 4 do SIWZ. 

Jest: a) W przypadku, gdy odbiór samochodu będzie niemożliwy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w terminie określonym w ofercie lub gdy samochód będzie niezgodny z 

opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

lub gdy będzie brak jednego z dokumentów, o których mowa w pkt 4h, lub treść tych 

dokumentów nie wyczerpuje warunków określonych w SIWZ, Zamawiający odmówi odbioru 

samochodu i wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie przez Wykonawcę wad lub braków 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający 

odstąpi od umowy w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu 

powyższych okoliczności oraz naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto 

przedmiotu umowy. 

Pytanie 3: 

Zamawiający wskazał, że dokona pierwszej wpłaty (opłaty wstępnej) stanowiącej 5% 

wartości przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu z odbioru 

przedmiotu umowy. Uprzejmie informuję, że zasadą jest dokonywanie płatności opłaty 

wstępnej w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy leasingu. Kwota ta pomniejsza wartość 

udzielonego Zamawiającemu kredytu i powinna być wniesiona wraz z zawarciem umowy 

leasingu, nie później niż w terminie 7 dni od jej zawarcia. Proszę o dopuszczenie takiego 

wariantu płatności opłaty wstępnej. 

Odpowiedź: 

Zapisy SIWZ ROZDZIAŁ XVIII - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do treści umowy - Wymagane warunki płatności – pkt 1 b) pozostają bez 

zmian. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

  

 

 Prezes Zarządu 

                                                                                           Dyrektor  

  Renata Miziuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


