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Uczestnicy postępowania

dotyczy postępowania: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego
 (rok produkcji 2018)  trzyosiowego samochodu ciężarowego- śmieciarki jednokomorowej z

tylnym załadunkiem odpadów o pojemności min. 22 m3”
znak sprawy PZP:2/07/2018

 WYJAŚNIENIE  NR.1
do treści SIWZ 

Numer ogłoszenia nr 594163-N-2018 z dnia 2018-07-25 r. 
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia w

przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.  - Prawo zamówień publicznych (Dz.  U. z 2015 r.  poz.  2164 z późn.  zm),  wyjaśniam,  co
następuje: 

1. Pytanie:  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy 
stanowiła tabela opłat i prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży 
wniosek o wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie 
z płatnościami to obowiązany będzie do zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te 
wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie 
prawidłowo realizowana. Nie możemy się zgodzić na brak opłat za czynności jakie podejmujemy w 
wyniku nienależytej realizacji umowy przez klienta lub na jego wyraźny wniosek, ponieważ 
Wykonawca z tego powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia.                              
Odpowiedź:     wyrażamy zgodę na załączenie do umowy wyciągu z Tabeli opłat i prowizji 
dotyczącej ponoszenia przez Zamawiającego kosztów zawinionych wynikających z nienależytej 
realizacji umowy,

2. Pytanie: Zamawiający przewidział Istotne Postanowienia umowy. Czy mogą być one włączone do 
obowiązującej u Wykonawcy Umowy leasingowej w formie aneksu? Proszę o dopuszczenie takiego 
scenariusza działania.                                                                                                               
Odpowiedź:    wyrażamy zgodę,

3. Pytanie:  Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z 
uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 0,10% na 0,010%, z 2% na 1%.                               
Odpowiedź:    nie   wyrażamy zgodę na zmianę zapisu,

4. Pytanie : Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Koszt ten 
może być doliczony do ogólnej wartości składanej oferty, Zamawiający będzie zobowiązany do jego 
poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez 
Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, 
zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem i posiadaniem 
leasingowanego dobra, ponosi korzystający.                                                                            
Odpowiedź:      koszt opłaty rejestracyjnej powinien być doliczony do ogólnej wartości pojazdu

5. Pytanie: Proszę o dopuszczenie o zmian umowy w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa podatkowego.         
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza  zmianę umowy w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa podatkowego 
stosowny  zapis zawarto  w dziale XVI pkt.3 b „ SIWZ”

6. Pytanie:  Prosimy o wykreślenie pkt. 1a oraz pkt. 1b bądź pkt. 4 Formularza oferty, gdyż są 
powtórzeniem.                                                                                                                            
Odpowiedź:      niektóre firmy zapewniają dłuższą gwarancje fabryczną niż minimalna wymagana
w SIWZ, dlatego nie rezygnujemy z takiej możliwość                              
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