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Krosno Odrzańskie, dnia 01sierpnia 2017 r. 

MZGOK.271.4.2017.MM   

Do wszystkich wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego Dostawa w formie leasingu operacyjnego 
dwóch różnych pojazdów specjalistycznych do wywozu odpadów 
komunalnych z opcją wykupu.  

znak sprawy: MZGOK.271.4.2017.WZ 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1) 

Działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) w związku 
z wpłynięciem do Zamawiającego zapytań do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, udziela się następującego wyjaśnienia: 

Pytanie I: 

Proszę o  informację czy  możliwe  jest potraktowanie śmieciarek jako dwóch 
osobnych przedmiotów leasingów? Jeśli  tak to  proszę o  podanie ceny  i czy  mogą 
występować na osobnych umowach  leasingowych ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na potraktowanie jako osobne przedmioty leasingu. 
Cena łączna nie może przekroczyć kwoty 870000,00 PLN bez VAT. 
 Pojazdy mogą występować na osobnych umowach. 
 
Pytanie II:   
Czy możliwe jest przygotowanie oferty  z ratą opartą o zmienny  ( miesięcznie) 
wibor?  
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość rat opartych o zmienny (miesięcznie) wibor. 
 
 
 
 
 
 



Pytanie III: 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w żarowe urządzenie 
rozruchowe?  

Odpowiedź: 
 
Zamawiający dopuszcza wyposażenie pojazdu w żarowe urządzenie rozruchowe. 
 
Pytanie IV: 

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmiany w  SIWZ III.5 
 Ppkt.2 jest: „gwarancja na dostarczony sprzęt, tj. podwozia i zabudowy min. 36 
miesięcy”,  

Czy Zamawiający dopuszcza zapis : „gwarancja na dostarczone pojazdy min. 24 
miesięcy”, 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany. 

Pytanie V: 

- Ppkt.3 jest: „w ramach złożonej oferty Wykonawca zapewni Zamawiającemu przyjazd 
autoryzowanego serwisu do siedziby Zamawiającego w ciągu maksymalnie 36 godzin 
od zgłoszenia usterki” – proponujemy wykreślenie tego zapisu, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wykreśla zapisu. 

Pytanie VI: 

- Ppkt.4. jest: „w przypadku awarii niż 72 godziny od zgłoszenia usterki, Wykonawca 
na swój koszt udostępni Zamawiającemu pojazd zastępczy o parametrach podobnych do 
pojazdu będącego w naprawie na czas trwania usuwania awarii”, 

Czy Zamawiający dopuszcza zapis: „w przypadku usunięcia awarii, w okresie 
gwarancji, w czasie dłuższym niż 7 dni od przekazania pojazdu do serwisu, 
Wykonawca na swój koszt udostępni Zamawiającemu pojazd zastępczy o parametrach 
podobnych do pojazdu będącego w naprawie na czas trwania usuwania awarii powyżej 
7 dni”, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zapisu. 
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Pytanie VII: 

1. Czy zamawiający tytułem zabezpieczenia umowy leasingu wystawi weksel 
własny „in blanco” ? 
 

Odpowiedź: 
Nie wystawi 
 
Pytanie VIII: 
 

2. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmiany w zał. Nr 6 – Wzór Umowy : 
 §3 pkt 5 ppkt 3 jest: „dokumentację dopuszczającą samochody do ruchu 

drogowego (świadectwa homologacji)”, proponujemy wykreślić 
ten zapis ponieważ pojazdy przekazywane są do użytku 
zarejestrowane i wszelkie dokumenty dotyczące dopuszczenia 
pojazdów do ruchu znajdują się w odpowiednim urzędzie, 

 §3 pkt 7 jest: „Wykonawca zapewni przyjazd autoryzowanego 
serwisu w ciągu maksymalnie 36 godzin od zgłoszenia usterki” 
proponujemy wykreślić, 

 

 §3 pkt 8 jest: „Usunięcie usterki nastąpi w terminie nie dłuższym 
niż 72 godziny”, czy zamawiający dopuszcza zmianę treści na : 
„Usunięcie usterki nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni”?  

          

 §3 pkt 10 jest: „Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o 
okres użytkowania pojazdu zastępczego”, czy Zamawiający 
dopuszcza skreślenie tego punktu, skoro użytkuje pojazd 
zastępczy to wręcz powoduje to mniejsze zużycie pojazdu 
będącego w naprawie ?, 

 

 §6 – czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w §6 punktu 2b 
o treści: 

Przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu (UL), przedmiot leasingu 
(PL), Wykonawca (leasingodawca – finansujący-LD), Zamawiający 
(leasingobiorca-korzystający-LB), opłaty leasingowe (OL) 

a. UL ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, z dniem  
powiadomienia LD przez LB o utracie lub zniszczeniu PL, a w razie 
gdyby LD uzyskał wiadomość o tym w inny sposób - z dniem 
powiadomienia LB przez LD o rozwiązaniu UL. LB zobowiązany jest do 
uiszczania OL aż do dnia rozwiązania UL; wszelkie wpłacone kwoty nie 
podlegają zwrotowi. Ponadto LB zobowiązany jest, w terminie 14. dni od 



rozwiązania UL, do zapłacenia LD, niezależnie od uregulowania 
zaległych OL, umownego odszkodowania w kwocie równej  sumie 
zdyskontowanych na dzień rozwiązania UL otwartych OL; dla 
dyskontowania opłat stosuje się stopę równą  kredytu lombardowego 
NBP i formułę odsetek składanych dla okresów takich, jak ustalone w 
UL okresy dla wnoszenia OL. Po upływie ww. terminu LD ma prawo 
naliczać umowne odsetki za czas opóźnienia w wysokości odsetek 
ustawowych. Z chwilą zapłaty przez LB wszystkich ww. należności, LD 
przeleje na LB swe roszczenia z tytułu ubezpieczenia PL. W przypadku 
ich nieuregulowania przez LB uzyskane odszkodowanie 
ubezpieczeniowe LD ma prawo zaliczyć na poczet swych roszczeń z UL 
w następującej kolejności: na poczet umownych odsetek, wymagalnych 
OL oraz ww. odszkodowania umownego. Jeśli uzyskane odszkodowanie 
ubezpieczeniowe będzie odbiegało od należności LD, zwróci on LB 
nadwyżkę lub LB wyrówna LD niedobór. 

b. LD może rozwiązać UL, z dniem zawartym w powiadomieniu-
wezwaniu do zapłaty LB, jeżeli LB: - zalega z jedną okresową OL o 
więcej niż 30 dni; - używa PL niezgodnie z przeznaczeniem i 
instrukcjami producenta, zmienia jego przeznaczenie, substancję lub 
miejsce używania, oddaje osobie trzeciej do używania bez zgody LD, 
zaniedbuje PL w sposób narażający go na utratę, uszkodzenie lub 
przedwczesne zużycie oraz naraża na szkodę interesy LD jako 
właściciela i ubezpieczającego, przez nie wykonywanie ustalonych UL 
powinności; - staje się podmiotem postępowania naprawczego, 
układowego, upadłościowego lub reorganizacji prowadzącej do jego 
podziału lub połączenia. Wszelkie wpłacone przez LB kwoty nie 
podlegają zwrotowi. Ponadto LB zobowiązany jest w terminie 14. dni od 
rozwiązania UL do zapłacenia LD, niezależnie od uregulowania 
zaległych OL wraz z umownymi odsetkami w wysokości odsetek 
ustawowych, umownego odszkodowania w kwocie równej sumie 
zdyskontowanych na dzień rozwiązania UL okresowych OL; dla 
dyskontowania opłat stosuje się stopę równą  oprocentowaniu kredytu 
lombardowego NBP i formułę odsetek składanych dla okresów takich, 
jak ustalone w UL okresy dla wnoszenia OL. Po upływie ww. terminu 
LD ma prawo naliczać umowne karne odsetki za czas opóźnienia, w 
wysokości odsetek ustawowych. 

c. LD zwróci LB kwotę uzyskaną ze sprzedaży PL lub ustaloną przy 
przekazaniu go innemu LB, po potrąceniu poniesionych w związku z tym 
kosztów, w tym kosztów oceny stanu i wyceny wartości oraz kosztów 
przechowywania PL. Z innych przyczyn niż wymienione, 
przedterminowe rozwiązanie UL przez żadną ze stron nie jest 
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dopuszczalne. Nie powiadomienie LD o zmianie adresu przez LB 
skutkuje uznaniem za doręczone LB zawiadomienia o rozwiązaniu UL, 
wysłanego listem poleconym na ostatnio podany przez niego adres. 

 

 §6 pkt 5 jest: „  W przypadku niedostarczenia samochodów 
zastępczych o których wyżej mowa, Zamawiający może żądać 
zapłaty kary umownej 3% wartości przedmiotu zamówienia 
brutto, za każdy dzień opóźnienia dostawy lub za każdy dzień 
opóźnienia w terminie naprawy w okresie gwarancji” czy 
zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego zapisu ponieważ 
interes Zamawiającego jest chroniony przez zapis §6 pkt 7 ? 

 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody.               

     

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

 

/-/ Wiesław Zielazny 

Przewodniczący Zarządu 


