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                                                                          DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE TRMINU 

SKŁADANIA OFERT 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego 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: 

Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający ubezpieczy przedmiot leasingu w zakresie AC, OC i 

NW wymaganym przez Wykonawcę na jego rzecz w całym okresie trwania umowy leasingu 

w Towarzystwie Ubezpieczeniowym akceptowanym przez Wykonawcę.  

 Odpowiedz: 

Zamawiający ubezpieczy przedmiot leasingu w zakresie AC, OC i NW w całym okresie 

trwania umowy u wybranego przez siebie ubezpieczyciela. Do Ubezpieczeń 

Komunikacyjnych u Zamawiającego stosowane jest Pzp i ubezpieczyciel został wyłoniony w 

drodze przetargu w związku z czym nie ma możliwości akceptacji ich przez Wykonawcę. 

Pytanie 2: 

Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający w całym okresie trwania umowy leasingu będzie 

ponosił koszt podatku od środków transportu opłaconego przez Wykonawcę jako właściciela 

przedmiotu. Koszt podatku będzie refakturowany na Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w całym okresie trwania umowy leasingowej będzie ponosił koszt podatku od 

środków transportu opłaconego przez Wykonawcę, refakturowany na Zamawiającego. 

Pytanie 3: 

W związku z koniecznością dokonania oceny kredytowej Zamawiającego zwracam się           

z prośbą o udostępnienie dokumentów finansowych Zamawiającego z 2011, 2012 r. i za okres 

bieżący, a także informację o zobowiązaniach leasingowych i kredytowych wg załączonego 

formularza. 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni dokumenty finansowe  oraz informacje o zobowiązaniach w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

Zamawiający, działając na podstawie  art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych  

dokonując zmiany ogłoszenia i przedłuża termin składania ofert do dnia 26.07.2013 r. do 

godz. 11
00

. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 26.07.2013 r. o godz. 11
30

.  

                                                                                                                                                                                                       

                            
                                                                                                     

 Prezes Zarządu 

      Dyrektor 

 Renata Miziuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      


