
Krosno Odrzańskie, dnia 23 listopad 2017 r. 

MZGOK.271.7.2017.WZ   

Do wszystkich wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu 
specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu.”  

znak sprawy: MZGOK.271.7.2017.WZ 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2) 

Działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) w związku z wpłynięciem do 
Zamawiającego zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela się 
następującego wyjaśnienia: 

 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby zabezpieczeniem prawnym umowy był weksel in 
blanco wraz z deklaracja wekslową? 
Odpowiedź: Nie 

2. Czy Zamawiający zgadza się na zastosowanie TOiP? 
Odpowiedź: Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi, gdyż nie zna rozwinięcia 
skrótu. 

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby przeniesienie własności nastąpiło po zapłacie 
wartości wykupu, ale pod warunkiem zapłacenia wszystkich rat leasingowych oraz 
opłat, o ile staną się wymagalne w ramach umowy leasingu np. noty odsetkowe.? 
Odpowiedź: Tak 

4.  Czy Zamawiający zgadza się, aby warunki SIWZ w zakresie gwarancji zostały 
spełnione, o ile Finansujący zapewni udzielenie gwarancji przez dostawcę Przedmiotu 
Leasingu. W ramach bowiem umowy leasingu Finansujący zapewnia tylko nabycie 
PL, natomiast sprawa roszczeń z tytułu gwarancji dotyczyć powinna dostawcy. Co 
więcej w myśl przepisów KC uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji przechodzą z 
mocy prawa bezpośrednio na Korzystającego. 
Odpowiedź: Nie. 

5. Prosimy o wykreślenie poniższego pkt wymagań  dotyczących leasingu: 
Koszty podatku od środków transportu: ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w 
koszcie raty leasingowej, 



Wysokość podatku drogowego jest zależna od decyzji gminy, w której pojazd jest 
zarejestrowany i w każdym kolejnym roku wysokość tego podatku może ulec zmianie, 
na co Wykonawca nie ma wpływu. Prosimy zatem o wyrażenie zgody na obciążenie 
Zamawiającego podatkiem od środków transportu w formie refaktury lub zapewnienie 
Wykonawcy możliwość zwiększenie raty leasingu w przypadku zwiększenia stawki 
podatku. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że Wykonawca obniży ratę 
leasingu w przypadku obniżenia stawki podatku. 
 

6. Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego ubezpieczeń w takim zakresie, aby koszt 
ubezpieczenia ustalany był zgodnie z regułami rynkowymi co roku a Zamawiający 
obciążany nim w formie refaktury. Ubezpieczenie wieloletnie nie jest możliwe ze 
względu na wiek pojazdu który jest dopuszczony w SIWZ tj. 2016. Firmy 
ubezpieczeniowe przewidują zawarcie umów wieloletnich które z góry ustalają koszt 
ubezpieczenia dla pojazdów nowych na maksymalny okres 5 lat oraz dla pojazdów 
używanych ale na okres nie dłuższy niż ubezpieczenie i wiek pojazdu łącznie 5 lat. 
Zatem w przypadku rocznego pojazdu oraz okresu leasingu 5 lat nie możemy 
zastosować ubezpieczenia wieloletniego. 
Z tego też powodu nie mamy technicznej możliwości wliczenia wartości 
ubezpieczenia rocznego na 5 lat z góry do raty leasingu gdyż koszt ten co roku będzie 
ulegał zmianie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 

7. Prosimy o wykreślenie z formularza ofertowego punktu : „akceptuję warunki płatności 
określone przez Zamawiającego we wzorze umowy dołączonym do SIWZ”. Zgodnie z 
XIX SIWZ Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wzoru Wykonawcy i nie 
dołącza własnego. 
Odpowiedź : Zamawiający odmawia wykreślenia zapisu, gdyż wyraził zgodę na 
zastosowanie wzoru umowy Wykonawcy. 
 
 
 

  /‐/ Wiesław Zielazny 
  Przewodniczący Zarządu 


