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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.5
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: 

Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę nazewnictwa w stosunku do stron Umowy – tzn. z 
dostawcy na WYKONAWCĘ.                                                                                               
Odpowiedź:    wyrażamy zgodę

Pytanie nr 2

Zamawiający wskazał w SIWZ, że wraz z pojazdem powinien otrzymać świadectwo homologacji. 
Uprzejmie informuję, że oryginał świadectwa musi znajdować się u Wykonawcy (Finansującego), 
który jest właścicielem pojazdu. Zamawiający może otrzymać wyciąg ze świadectwa homologacji. 
Proszę o akceptację takiego scenariusza działania i modyfikację SIWZ w tym zakresie.      
Odpowiedź:    wyrażamy zgodę, wystarczy wyciąg ze świadectwa homologacji

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie czy treść par. 4 ust. 2 załącznika nr 8 (jak się wydaje omyłkowo nazwany 
przez Zamawiającego załącznikiem nr 4) dotyczy wszystkich płatności wynikających z umowy 
leasingu. Wobec faktu, że Zamawiający wskazał termin płatności liczony od daty doręczenia f-ry 
prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgodzi się na otrzymywanie faktur za pośrednictwem 
Internetu tzw. e-faktury. Tylko bowiem w ten sposób Wykonawca będzie mógł obliczyć okresy 
odsetkowe, dla poszczególnych rat leasingowych. Wykonawca bowiem nie ma wpływu na doręczanie 
korespondencji w sposób tradycyjny - przez operatora pocztowego.                                                        
Odpowiedź:    wyrażamy zgodę na e-fakturę oraz prosimy o telefoniczne potwierdzenie wysłania 
e-faktury, 

                                                           

/---/ Jacek Lange-Prezes Zarządu


