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Ciechanów, dn. 05.08.2022 r.  

 

L.dz.KŚZPI / 1550  /2022                                                          

                                                                              WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ            

W POSTĘPOWANIU                                                        

Dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na na : 
„Dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów 

do odbioru odpadów komunalnych” Znak sprawy: PN/D/1/2022 

 

                   Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 

83, działając na podstawie art. 135  ust. 2 ustawy dnia 11.09.2019  r. Prawo  Zamówień 

Publicznych   (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. ) przekazuje pytania wraz z 

wyjaśnieniami.  

Pytanie 1.   Z uwagi na fakt, iż Umowa Finansującego jest nieedytowalna proszę o 

możliwość podpisania aneksu/dodatkowych postanowień umownych w terminie podpisania 

Umowy leasingu na wzorze Finansującego, w którym zostaną zawarte ogólne warunki 

umowy Zamawiającego. Jest to standardowe rozwiązanie praktykowane przez podmioty 

publiczne. Ogólne warunki przyszłej umowy będą mieć pierwszeństwo stosowania przed 

dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. 

Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania. 

Odpowiedź 1. Zamawiający dopuszcza stosowanie dodatkowych dokumentów 

regulujących prawidłowy przebieg umowy leasingowej, z tym zastrzeżeniem, że umowa 

stanowiąca załącznik nr 11 do SWZ ma pierwszeństwo stosowania.  

Pytanie 2.  Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy 

się z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 200 zł na 100 zł, z 10% na 5%. 

Odpowiedź 2. Zamawiający nie  wyraz zgody na zmianę.  

Pytanie 3. Uprzejmie proszę o zmniejszenie wysokości limitu kar umownych. 

Odpowiedź 3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar 

umownych.  

Pytanie 4. Zamawiający wprowadził kary umowne w stosunku do Wykonawcy za 

niewykonanie w sposób prawidłowy umowy, co powoduje brak równowagi kontraktowej 

między Wykonawcą, a Zamawiającym. Proszę o wprowadzenie zapisu dotyczącego karu 

mownych w stosunku do Zamawiającego.  Zapis w obecnym brzmieniu jest nie do przyjęcia 

przez Wykonawcę. 
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Odpowiedź 4. Zamawiający wprowadził zapis do OWU. 

Pytanie 5.      Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów §6 ust. 4 IPU – zdanie 

drugie na następujący: „Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają 

odpowiedzialności Dostawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.” 

Odpowiedź 5. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

Pytanie 6.     Zwracamy się z prośbą o zamianę zapisu §7 ust. 2.1 IPU i zastąpienie go 

następującym zapisem: „zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty”. Zapis w obecnym 

brzmieniu jest nie do przyjęcia przez Wykonawcę, gdyż wymusza ręczną obsługę Umowy, 

która z kolei może znacząco podnieść koszt oferty co nie jest w interesie Zamawiającego. 

Odpowiedź 6. Zamawiający zmienia zapis §7 ust. 2.1 OWU ( stanowiącym załącznik nr 

11 do SWZ) na następujący: 

Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy: 

1) w przypadku zwłoki z zapłatą co najmniej jednej  raty  leasingowej po uprzednim 

pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty z terminem nie krótszy niż 14 dni. 

Pytanie 7. Uprzejmie proszę o rozszerzenie zapisów §13 IPU o następujący zapis: 

„Finansujący oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy 

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych.” 

Odpowiedź 7. Zamawiający rozszerza §13 OWU o powyższy zapis.  

Pytanie 8. Prosimy o potwierdzenie, że każdy z samochodów będących przedmiotem 

zamówienia może być objęty odrębną Umową leasingu. Jest to korzystne rozwiązanie dla 

Zamawiającego w przypadku wystąpienia potencjalnej szkody całkowitej na pojeździe i 

ewentualnej konieczności wyłączenia takiego przedmiotu z Umowy Leasingu.   

Odpowiedź 8. Zamawiający zgadza się na  zawarcie odrębnej umowy na każdy z 

Przedmiotów objętych leasingiem.  

Pytanie 9. Prosimy o informację, czy Beneficjenci rzeczywistości Zamawiającego są lub w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy byli osobami fizycznymi zajmującymi eksponowane stanowisko 

polityczne (PEP)bliskimi współpracownikami PEPa lub członkiem rodziny PEPa. 

Zamawiający ma świadomość odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. Podstawa prawna: art.2 ust.2.pkt1),3),11),12) i art. 46 ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu. 

Przed ewentualnym zawarciem Umowy leasingu Wykonawca jest zobowiązany przepisami 

prawa do ustalenia i potwierdzenia BR i PEP Zamawiającego. W związku z tym, czy 



            

 

 
 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, KRS nr 0000127151  

NIP: 566-16-43-631, REGON: 130355722, BANK: PEKAO S.A. CK Ciechanów 60 1240 5282 1111 0000 4895 7414 

Kapitał zakładowy: 12.947.500 zł, Numer rejestrowy BDO: 000030912, Skrytka ePUAP: /pukciechanow/skrytkaESP 

 

 

wyrażają Państwo zgodę na udostępnienie tych informacji przed podpisaniem umowy i 

podpiszą Wykonawcy oświadczenie w tym zakresie? 

 

Odpowiedź 9. Beneficjenci Rzeczywiści Zamawiającego w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

nie byli osobami fizycznymi zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne (PEP), 

bliskimi współpracownikami PEPa lub członkiem rodziny PEPa. Zamawiający zgadza 

się na podpisaniem oświadczenia przed podpisaniem umowy.  

 

Pytanie 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na e-Fakturę dostarczaną na wskazany przez 

Zamawiającego na adres e-mail? 

 

Odpowiedź 10. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności rat leasingowych określić 

na 12 dzień każdego miesiąca? 

 

Odpowiedź 11. Zamawiający nie wyraża zgody, aby termin płatności rat leasingowych 

przypadał na 12 dzień każdego miesiąca. 

 

Pytanie 12. Czy Zamawiający poniesie rzeczywisty koszt pierwszej rejestracji na podstawie 

refaktury? 

 

Odpowiedź 12. Tak . 

 

Pytanie 13.  Czy Zamawiający poniesie koszty związane z czynnościami koniecznymi do 

załatwienia w wydziale komunikacji po pierwszej rejestracji pojazdu np. wtórnik dowodu 

rejestracyjnego, wtórnika zagubionych tablic, zniszczonej nalepki na szybę, wpisie haka 

holowniczego itp.? 

 

Odpowiedź 13. Tak 

 

Pytanie 14. Czy Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkach okresowych badań 

technicznych? 

 

Odpowiedź. Tak.  

 

Pytanie 15. Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie w postaci weksla in blanco? 

 

Odpowiedź 15. Zmawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 16. Prosimy o potwierdzenie, że pojazd będzie ubezpieczony w pełnym zakresie, tj. 

OC/AC/NW? 

 

Odpowiedź 16. Zamawiający potwierdza.  
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Pytanie 17. Prosimy o informację zwrotną, czy beneficjentem polis ubezpieczeniowych 

będzie Wykonawca? 

 

Odpowiedź 17. Tak.  

 

Pytanie 18. Prosimy o informacje, czy pojazd zostanie ubezpieczony od dnia rejestracji 

przedmiotu zamówienia w Wydziale Komunikacji? 

 

Odpowiedź 18 . Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie 19. Czy Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportowych w postaci 

kosztów rzeczywistych na podstawie re faktury? Koszt ten jest ustalony przez gminy co rok i 

wysokość kosztów jest zmienna dlatego nie można jej przewidzieć na moment składania 

oferty. Prosimy o potwierdzenie, że oferta nie zawiera tego kosztu. 

 

Odpowiedź 19 . Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 20. Czy Zamawiający zobowiązuje się do wykupu przedmiotu zamówienia po 

zakończeniu się okresu trwania umowy leasingu? 

 

Odpowiedź 20. Tak.  

 

Pytanie 21. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe koszty wynikające z aktualnie 

obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji Finansującego (Wykonawcy)? Charakter tych 

czynności jest ewentualny, dlatego nie można przewidzieć wysokość tego typu opłat i ująć ich 

w ofercie leasingowej. Aktualnie obowiązująca TOiP jest publikowana na stronie 

internetowej Wykonawcy. 

 

Odpowiedz 21. Zamawiający  nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie leasingu podać adres 

Podwykonawcy (Dostawcy) w celu bezpośredniego kontaktu w kwestiach gwarancji oraz 

czynności związanych z obsługą serwisową? 

 

Odpowiedź 22. Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 23. Czy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zdolność 

techniczna bądź zawodowa) Zamawiający dopuści złożenie Protokołu Odbioru podpisanego 

bez zastrzeżeń? 

 

Odpowiedź 23. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej uzna Protokół Odbioru . 

Protokół musi potwierdzać należyte  wykonanie dostawy.  
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Pytanie  24. Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty związane z udzielaniem odpowiedzi 

przez Wykonawcę na zapytanie Policji Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu 

Samochodowego itp.?  

 

Odpowiedź 24. Tak, o ile wystąpią. 

 

Pytania 25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby raty leasingowe były wystawiane na 

początku każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po odbiorze Przedmiotu 

zamówienia? 

 

Odpowiedź 25. Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 26. Czy zamawiający zaakceptuje wzór leasingu Wykonawcy (umowa leasingu, 

ogólne postanowienia leasing) które będą odnosiły się do istotnych postanowień Umowy. 

Istotne Postanowienia umowy przybrałyby formę załącznika do Umowy Leasingu, natomiast 

sama umowa zawierałaby zapis mówiący o tym że w kwestiach spornych lub nie 

uregulowanych w umowie leasingu pierwszeństwo stosowania mają zapisy SWZ. 

 

Odpowiedź 26. Tak. 

 

Pytanie 27. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje oszacowania oferty w 

oparciu o oprocentowanie stałe? 

 

Odpowiedź 27. Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 28. Prosimy o udostepnienie dokumentów finansowych Państwa Spółki: 

a) Pełnych sprawozdań finansowych wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta za 

ostatnie 2 lata 

b) Aktualnie dostępnych F-01 

c) Aktualnego zestawienia zobowiązań i należności kredytowej Państwa Spółki. 

 

Odpowiedź 28. Zamawiający udostępnił dokumenty na stronie prowadzonego 

postępowania.  

 

Pytanie 29. SWZ, rozdz. XV, pkt 3 – prosimy o potwierdzenie, iż cena nie zawiera również 

kosztów rejestracji i Podatku od Środków Transportu. 

 

Odpowiedź 29. Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie 30. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zwróci Finansującemu poniesiony 

koszt Podatku od Środków Transportu. 

 

Odpowiedź 30. Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 31. OPZ. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z 

pojazdem kopii karty pojazdu. Oryginał pozostanie w posiadaniu Finansującego, będącego 

właścicielem pojazdu, przez cały okres trwania Umowy Leasingu. 

 

Odpowiedź 31. Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 32. Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca (Finansujący) zobowiązany jest do 

zapewnienia wykonywania czynności określonych w punkcie 3 OPZ, tj. Gwarancja i serwis 

pogwarancyjny, przez Dostawcę/Producenta pojazdów.   

Finansujący/Wykonawca wyjaśnia przy tym, że w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej świadczy wyłącznie usługi finansowania inwestycji gospodarczych swoich 

Klientów; nie prowadzi produkcji rzeczy na potrzeby świadczonych usług leasingu oraz nie 

świadczy usług związanych z ich serwisem lub naprawą. 

Jednocześnie w związku z tym, że z chwilą nabycia przez Wykonawcę własności Przedmiotu 

Zamówienia na potrzeby wykonania umowy leasingu, na Zamawiającego przejdą wszelkie 

uprawnienia wynikające z tytułu wad rzeczy, w szczególności prawa z gwarancji, wobec 

czego zgoda Zamawiającego na wnioski objęte niniejszym pismem Wykonawcy w żaden 

sposób nie wpłynie negatywnie na dotychczasowe wymagania opisane w specyfikacji 

przedmiotowego zamówienia w zakresie gwarancji. 

 

Odpowiedź 32. Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie 33 OPZ. Pkt 4, ppkt. 3 – Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zapłatę 

pierwszej raty w miesiącu odbioru Przedmiotu Zamówienia? 

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje tzw. 

koszty prefinansowania, które naliczane są za używanie Przedmiotu Zamówienia od dnia 

odbioru do końca miesiąca, w którym nastąpił jego odbiór (koszty naliczane są 

proporcjonalnie do czasu użytkowania Przedmiotu Zmówienia)? Z uwagi na to, iż wysokość 

kosztów zależała będzie od czasu użytkowania Przedmiotu Zamówienia w pierwszym 

miesiącu, Finansujący nie będzie mógł skalkulować tego kosztu w ofercie. 

 

Odpowiedź 33. Zamawiający nie dopuszcza zapłaty pierwszej raty w miesiącu odbioru 

Przedmiotu Zamówienia 

 

Pytanie 34 OPZ Pkt 4, ppkt. 4 – prosimy o informacje, czy Zamawiający dopuści zapłatę 

opłaty wstępnej po podpisaniu umowy leasingu przed protokólarnym odbiorem Przedmiotu 

Zamówienia? 

 

Odpowiedź 34. Zamawiający nie dopuszcza opłaty wstępnej po podpisaniu umowy 

leasingu przed protokólarnym odbiorem Przedmiotu Zamówienia.  

 

Pytanie 35. OPZ Pkt 4, ppkt. 5 – Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza, aby 

ostateczna wartość stałego oprocentowania została ustalona w dniu płatności dokonanej przez 

Finansującego w oparciu o kwotowanie kontraktu IRS z systemu Reuters (stawka dla tenoru 

równego długości umowy leasingu publikowana na stronie serwisu Reuters „PLNIRS”), z 
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dnia dokonania płatności do Dostawcy? Finansujący informuje przy tym, iż kontrakt IRS 

zawierany jest najwcześniej w dniu zapłaty, którego na dzień składania ofert Finansujący nie 

jest w stanie dokładnie wskazać. Dzięki wyżej wskazanej formule Finansujący będzie w 

stanie zaoferować stawkę stopy bazowej niepodwyższonej o bufor zmienności na wypadek 

przyszłych zmian stawek IRS. 

 

Odpowiedź 35.  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie 36. OPZ Pkt 4, ppkt. 6 – prosimy o rozszerzenie zapisu poprzez dodanie słów – pod 

warunkiem spłacenia wszelkich należności wynikających z Umowy Leasingu, w tym po 

wniesieniu opłaty za wykup. 

 

Odpowiedź 36. Zamawiający dokonał rozszerzenia zapisu w dniu 20.07.2022 r. i 

udostępnił zmieniony OPZ na stronie prowadzonego postępowania.  

 

Pytanie 37. OPZ Pkt 4, ppkt. 10 – Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że polisa 

ubezpieczeniowa będzie obejmować: 

a. brak konsumpcji sumy ubezpieczenia; 

b. brak franszyzy integralnej; 

c. franszyza redukcyjna nie większa niż 500 PLN; 

d. wykup amortyzacji części; 

e. likwidację szkód w wariancie „warsztat” lub „serwis” (na podstawie faktur); 

f. płatność składki jednorazowo. 

 

Odpowiedź 37. Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie 38. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dokona ubezpieczenia Przedmiotów 

Zamówienia w pełnym zakresie OC/AC/NW. 

 

Odpowiedź 38. Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie 39. Prosimy o potwierdzenie, iż suma ubezpieczenia będzie równa wartości netto lub 

brutto Przedmiotu Zamówienia. 

 

Odpowiedź 39. Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie 40. Prosimy o informację, czy Zamawiający z uwagi na faktu ubezpieczenia pojazdu 

we własnym zakresie, pokryje koszt administrowania polisami obcymi w wysokości 200 

PLN/rok? 

 

Odpowiedź 40. Zamawiający nie pokryje kosztów administrowania polisami obcymi.  
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Pytanie 41. Załącznik nr 11 do SWZ: Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści 

zawarcie odrębnej umowy na każdy z Przedmiotów objętych leasingiem? 

 

Odpowiedź 41. Zamawiający dopuszcza zawarcie odrębnej umowy na każdy z 

Przedmiotów objętych leasingiem.  

 

Pytanie 42. Załącznik nr 11 do SWZ: Prosimy o informację, czy wzór umowy 

przedstawiony przez Zamawiającego może przyjąć formę dodatkowych postanowień umowy i 

stanowić załącznik do umowy leasingu stosowanej u finansującego, z zaznaczeniem, iż w 

przypadku sprzeczności z umową finansującego, pierwszeństwo stosowania będzie miał 

załącznik. 

 

Odpowiedź 42. Zamawiający dopuszcza stosowanie dodatkowych dokumentów 

regulujących prawidłowy przebieg umowy leasingowej, z tym zastrzeżeniem, że umowa 

stanowiąca załącznik nr 11 do SWZ ma pierwszeństwo stosowania. 

 

Pytanie 43. Załącznik nr 11 do SWZ: Prosimy o dopuszczenie, aby do rozliczeń stosować 

numerację umowy obowiązującą u Finansującego. 

 

Odpowiedź 43. Zamawiający dopuszcza, aby do rozliczeń stosować numerację umowy 

obowiązującą u Finansującego 

 

Pytanie 44. Załącznik nr 11 do SWZ:  Par 2 ust 3 – Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający 

zobowiązuje się do odkupu przedmiotów po zakończeniu okresu leasingu i zapłacie wszelkich 

należności wynikających z Umowy Leasingu. 

 

Odpowiedź 44. Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 45. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści standardowy proces wykupy 

stosowany u Finansującego, tj. złożenie w Umowie Leasingu nieodwołalnej oferty zakupu 

Przedmiotu Leasingu po upływie okresu leasingu za wartość końcową oraz zapłatę opłaty za 

wykup do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpi płatność ostatniej raty?  

Po zakończeniu okresu leasingu i zapłacie wszelkich należności wynikających z umowy (w 

tym kwoty wykupu) zamawiający otrzyma fakturę przenoszącą własność. 

Odpowiedź 45. Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawiony proces wykupu.  

Pytanie 46. Załącznik nr 11 do SWZ: Par 3 ust 4, ppkt 2 – prosimy o odstąpienie od 

możliwości potrącania kary z wynagrodzenia należnego finansującemu i dopuszczenie ich 

zapłaty na podstawie stosownego dokumentu księgowego z określonym terminem płatności. 

Pozwoli to na zachowanie przejrzystości w rozliczeniach pomiędzy Zamawiającym, 

Finansującym a Dostawcą/Sprzedawcą przedmiotu. 

 

Odpowiedź 46. Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. 

 

Pytanie 47. Załącznik nr 11 do SWZ:  Par 4 ust 9 – prosimy o zmianę słowa czynsz na ratę. 

Informujemy przy tym, iż czynsze występują w umowach najmu. 
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Odpowiedź 47. Zamawiający zmienia w  § 4 ust. 9 OWU 9 stanowiącym załącznik nr 11 

do SWZ) słowo czynsz na ratę. 

 

Pytanie 48. Par 4 ust 10 – prosimy o wyjaśnienie słów „ponosi niezbędne koszty leasingu”. 

 

Odpowiedź 48. Zapis §4 ust. 10 OWU ( stanowiącym załącznik  nr 11 do SWZ) brzmi: 

„Zamawiający dokonuje wyboru ubezpieczyciela OC, AC, NWW oraz ponosi niezbędne 

koszty ubezpieczenia”. 

 

Pytanie 49. Załącznik nr 11 do SWZ: Par 4 ust 15 -Co zamawiający ma na myśli pisząc o 

przedstawieniu odpowiednich dokumentów celem weryfikacji zasadności poniesienia przez 

Zamawiającego opłaty lub prowizji i weryfikacji jej wysokości? Opłaty będą zgodne z Tabelą 

Opłat i Prowizji i naliczone w związku z wnioskiem zamawiającego? 

 

Odpowiedź 49. Zamawiający dokonuję zmiany zapisu §4 ust. 4 na: 

Wykonawca nie może naliczyć Zamawiającemu opłat i prowizji innych niż określone w 

niniejszych Ogólnych Warunkach umowy. W przypadku konieczności wniesienia opłaty lub 

prowizji z winy Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić odpowiednie 

dokumenty celem weryfikacji zasadności poniesienia przez Zamawiającego opłaty lub 

prowizji. Wykonawca nie pobierze od Zamawiającego innych opłat lub prowizji. Integralną 

częścią umowy leasingu stanowić będzie przedłożona przez Wykonawcę przed zawarciem 

umowy tabela opłat i prowizji. 

 

Pytanie 50. Załącznik nr 11 do SWZ: Par 5 ust 1. Pkt 2 – Prosimy o informację czy rejestracji 

ma dokonać Finansujący, czy dokona jej Zamawiający? W przypadku dokonania rejestracji 

przez Finansującego, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zwróci Finansującemu koszt 

rejestracji oraz że koszt ten nie powinien być uwzględniany w cenie oferty. 

 

Odpowiedź 50. Rejestrację przedmiotu leasingu dokonuje finansujący, a Zamawiający 

zwraca koszty rejestracji Finansującemu.  

 

Pytanie 51 .Załącznik nr 11 do SWZ: Par 5 ust 2-16 – prosimy o potwierdzenie, iż w związku 

z tym, że Wykonawca ma zapewnić udzielenie gwarancji oraz wykonywanie usług 

serwisowych (w tym zapewnienie pojazdu zastępczego) przez Producenta/Sprzedawcę 

przedmiotu, obowiązki wynikające z gwarancji i serwisu będą wykonywane przez Gwaranta a 

nie przez Wykonawcę. 

 

Odpowiedź 51. Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 52. Załącznik nr 11 do SWZ:  Par 5 ust 17 – prosimy o potwierdzenie, iż 

oznaczenia oraz logo Zamawiającego zostaną umieszczone na pojazdach w ten sposób, aby 

przy ich ewentualnym usuwaniu nie spowodować uszkodzeń pojazdów. 

 

Odpowiedź 52. Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 53. Załącznik nr 11 do SWZ: Par 6 – prosimy o potwierdzenie, iż ewentualne kary 

będą naliczane dla każdego pojazdu osobno, od ceny netto autobusu. 
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Odpowiedź 53. Zamawiający informuję, że dla każdego przedmiotu objętego leasingem 

obowiązuje odrębna umowa ( OWU). Na stronie prowadzonego postępowania zostały 

zamieszczone zmienione umowy      

           

Pytanie 54. Załącznik nr 11 do SWZ: Par 6 – prosimy o dodanie kary dla Zamawiającego w 

przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, celem zachowania 

równowagi stron. 

 

Odpowiedź 54. Zamawiający wprowadził zapis do OWU. 

 

Pytanie 55. Załącznik nr 11 do SWZ: Par 6 ust. 2 – prosimy o zmniejszenie kary do 15%. 

 

Odpowiedź 55. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 

 

Pytanie 56. Załącznik nr 11 do SWZ: Par 6 ust. 4 – prosimy o odstąpienie od możliwości 

potrącania kar z wynagrodzenia należnego finansującemu wynagrodzenia, z pozostawieniem 

zapisu o ich zapłacie na podstawie stosownego dokumentu księgowego z terminem płatności 

21 dni. Czas ten pozwoli Wykonawcy na odniesienie się do zasadności naliczenia kary 

umownej. 

 

Odpowiedź 56. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 57. Załącznik nr 11 do SWZ:  Par 7 ust. 2 pkt 1 – prosimy o zmianę zapisu ´ w 

przypadku zwłoki z zapłatą co najmniej dwóch rat leasingowych po uprzednim pisemnym 

wezwaniu Zamawiającego do zapłaty z terminem nie krótszy niż 14 dni.” 

na „ w przypadku zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty leasingowej po uprzednim 

pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty z terminem 7 dni” 

 

Odpowiedź 57. Zamawiający zmienia zapis §7 ust. 2.1 OWU ( stanowiącym załącznik nr 

11 do SWZ) na następujący: 

Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy: 

1) w przypadku zwłoki z zapłatą co najmniej jednej  raty  leasingowej po uprzednim 

pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty z terminem nie krótszy niż 14 dni. 

 

Pytanie 58. Załącznik nr 11 do SWZ:  Par 8 ust 1  pkt 2 , w odniesieniu do par 4 ust 13– 

prosimy o potwierdzenie, iż zmiana stawki VAT nie będzie wymagała aneksu do Umowy 

Leasingu. Zmiana ta wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

 

Odpowiedź 58. Zmiana stawki VAT będzie wymagała aneksu do Umowy. 

 

Pytanie 59. Załącznik nr 11 do SWZ: Par 9 – Prosimy o dopuszczenie w czasie trwania 

umowy przelewu wierzytelności z umowy na instytucję finansującą Finansującego. Zapis 

związany jest programami sekurytyzacji aktywów poprzez które Finansujący od lat 

refinansuje istotną część swojej akcji leasingowej – tego typu przelew wierzytelności nie jest 

w żaden sposób odczuwalny przez Korzystającego, gdyż cały proces obsługi realizowany jest 

w dalszym ciągu przez Finansującego. 
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Odpowiedź 59. Zamawiający nie dopuszcza przelewu wierzytelności.  

 

 

Pytanie 60. Załącznik nr 11 do SWZ:  Par 10 – prosimy o dodanie miejsca na dane po stronie 

Dostawcy/Producenta autobusów. 

 

Odpowiedź 60. Zamawiający w § 10 OWU dodaje miejsce na dodał miejsce na wpisanie 

danych dostawcy  przedmiotu umowy.  

Pytanie 61. Prosimy o potwierdzenie, że: 

a) Zamawiający będzie dokonywał rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych 

i ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu tylko z Finansującym, 

b) Zamawiający będzie dokonywał rozliczenia (w tym z tyt. kar umownych), zgłoszeń 

wynikających z warunków gwarancji, serwisu przedmiotu leasingu bezpośrednio z 

Dostawcą? 

 

Odpowiedź 61. Zamawiający będzie dokonywał min. rozliczeń ( w tym kar umownych), 

zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu z 

Finansującym,   a wszelkie czynności dot. gwarancji i serwisu z Dostawcą pojazdów.  

 

Pytanie 62. Prosimy o potwierdzenie, iż po zakończeniu okresu gwarancji Zamawiający nie 

będzie wnosił roszczeń względem Finansującego dotyczących konieczności zapewnienia 

części zamiennych. 

 

Odpowiedź 62. Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 63. Prosimy o dopuszczenie aby harmonogram nie stanowił załącznika do umowy 

leasingu i został opublikowany na portalu klienta po uruchomieniu umowy? 

 

Odpowiedź 63. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.  

 

Pytanie 64. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie pobierał faktury z darmowego, 

dedykowanego portalu Klienta. 

 

Odpowiedź 64. Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie 65. Prosimy o dopuszczenie ustanowienia zabezpieczenia do umowy w formie 

weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

 

Odpowiedź 65. Zmawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 66. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie sam ponosił koszty mandatów, 

opłat związanych z przerejestrowaniem oraz związanym z tym wydaniem naklejek 

legalizacyjnych lub tablic rejestracyjnych. 
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Odpowiedź 66. Tak, o ile wystąpią. 

 

Pytanie 67. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w 

przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego? 

 

Odpowiedź  67. Tak.  

 

Pytanie 68. Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu 

przekaże Wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, numeru PESEL, 

oraz państwa urodzenia, a w przypadku osób podpisujących Umowę Leasingu dane w 

zakresie Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego, numeru 

PESEL, obywatelstwa oraz państwa urodzenia oraz dla beneficjentów rzeczywistych dane 

dotyczące imienia i nazwiska. 

Przedmiotowe dane są niezbędne Finansującemu/Wykonawcy w celu dopełnienia 

obowiązków wynikających z powołanej wyżej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018r (Dz.U. 2018 poz. 723). 

Odpowiedź 68. Zamawiający potwierdza,  przed podpisaniem umowy leasingu przekaże 

Wykonawcy dane dotyczące zarządu w w/w zakresie.  

Pytanie 69. Prosimy o informację, czy Zamawiający (osoby uprawnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego) wyrażają zgodę na złożenie i doręczenie 

Wykonawcy w wersji papierowej  bądź opatrzonej podpisem elektronicznym oświadczenia o 

treści przedstawionej w załączniku do niniejszych pytań? 

 

Odpowiedź 69. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 70. Z uwagi na znaczącą wartość kontraktu tym samym konieczność dokonania 

analizy finansowej Zamawiającego uprzejmie prosimy o: 

a) przedstawienie sprawozdań finansowych Zamawiającego za dwa ostatnie lata 

obrachunkowe wraz ze sprawozdaniami Zarządu z działalności, uchwałami 

Zarządu zatwierdzające ww. sprawozdania oraz  Raporty i opinie biegłego 

rewidenta (o ile sprawozdania podlegają badaniu), 

b) przedstawienie Rachunku wyników i Bilans (np. F-01) za ostatni dostępny okres 

sprawozdawczy dotyczący 2022r.  

c) przedstawienie aktualnego wykazu zobowiązań i należności bilansowych, i 

pozabilansowych (w tym aktualnego zestawienia kredytów/leasingów 

obejmującego: kwotę udzieloną/datę udzielenia/aktualne zadłużenie/ostateczny 

termin spłaty/miesięczną ratę). 

d) Przedstawienie wiekowania należności i zobowiązań za ostatni okres 

sprawozdawczy dotyczący 2022 r. tj. rozbicie na okresy  do 30 dni, 31-60 dni, 61-

90 dni , powyżej 90 dni, 
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e) przedstawienie prognoz finansowych Zamawiającego na okres umowy leasingu 

objętej niniejszym postępowaniem przetargowym, uwzględniające zobowiązanie 

Zamawiającego wynikające z tejże umowy leasingu, 

f) przedstawienie aktualnych (nie starszych niż 90 dni) zaświadczeń Zamawiającego 

o niezaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w Urzędzie Skarbowym, 

g) przedstawienie aktualnych (nie starszych niż 90 dni) opinii bankowych i 

leasingowych wystawionych przez banki oraz firmy leasingowe finansujące 

Zamawiającego.  

h) przedstawienie aktualnej umowy spółki Zamawiającego. 

i)  

Odpowiedź 70. Zamawiające udostępnił dokumenty na stronie prowadzonego 

postępowania pod adresem https://pukciechanow.pl 

 

Pytanie 71. Wobec udostępnienia przez Zamawiającego do Wykonawcy w treści 

dokumentacji przetargowej bądź w innych dokumentach lub nośnikach, danych osobowych 

osób występujących w imieniu Zamawiającego, w tym osób wskazanych jako osoby 

kontaktowe w realizowanym postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje się do 

poinformowania tych osób, poprzez doręczenie im załączonego dokumentu: 

a) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych 

Wykonawcy, 

b) o tym, że Wykonawca jest administratorem ich danych osobowych oraz że 

przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych w przekazywanym 

dokumencie, 

c) o tym, że jestem źródłem, od którego Wykonawca pozyskała ich dane, 

d) o prawach przysługujących tym osobom, w związku z przetwarzaniem ich 

danych przez Wykonawcę. 

Dodatkowo, na żądanie Wykonawcy, zobowiązuję się do dostarczenia spółce potwierdzenia 

przekazania ww. informacji. 

Odpowiedź 71. Zamawiający zobowiązuję się do poinformowania osób poprzez 

dostarczenia im odpowiedniego dokumentu.  

Pytanie 72. W punkcie 2,8 rozdziału nr 5. OPZ, Zamawiający zawarł następujący opis: 

Zamawiający wskazuje na możliwość rozbudowy systemu w przyszłości o „legalizowany 

system wagowy” Prosimy o wskazanie, jaki interfejsem system wagowy miałby się 

komunikować z systemem opisany w OPZ. Sugerujemy, że CleANopen CiA422 jest 

standardem powszechnie stosowanym w branży komunalnej (przez wielu dostawców 

systemów wagowych) i wskazanie go jako interfejs wymagany w punkcie 2,8 pozwoli 

zrealizować Przedmiot Zamówienia. 

https://pukciechanow.pl/


            

 

 
 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, KRS nr 0000127151  

NIP: 566-16-43-631, REGON: 130355722, BANK: PEKAO S.A. CK Ciechanów 60 1240 5282 1111 0000 4895 7414 

Kapitał zakładowy: 12.947.500 zł, Numer rejestrowy BDO: 000030912, Skrytka ePUAP: /pukciechanow/skrytkaESP 

 

 

Odpowiedź 72. Zamawiający nie narzuca interfejsu systemu wagowego, jednak 

powinien on działać w środowisku Zamawiającego i być zintegrowany z obecnie 

eksploatowanym systemem wykorzystywanym przez Zamawiającego. 

Pytanie  73. W punkcie 3.1 rozdziału nr 5 POZ, Zamawiający zawarł następujący opis: 

Zamawiający wskazuje jako minimalne wymaganie 10 calowy ekran tableta przemysłowego. 

Chcemy wskazać, że ze względu na wymagane zabezpieczenia mechaniczne i środowiskowe 

– 10 calowe tablety nie są powszechnie w za stosowaniach pokładowych ( stają się zbyt duże 

do zastosowania w pojeździe) co ogranicza lub wręcz uniemożliwia wybór. Sugerujemy 

zmniejszenie wymagania do 8 cali.  

Odpowiedź 73. Zamawiający dopuszcza tablet o przekątnej 8 cali. 

Pytanie 74. W punkcie 3.7.4, 3.7.5, 3.7.6, 3.7.8., 3.7.9, nr 5 OPZ, Zamawiający zawarł 

następujący opis: 

Zamawiający określa wymagania dotyczące automatycznego przełączania się „celów”, 

widoku 3d i przeliczania i optymalizacji trasy – co wymagałoby m.in. zastosowania 

automatycznej optymalizacji kolejności odbioru pojemników po stronie tablet/ mapy. Dla 100 

punktów ( zgodnie z wymaganiem 2.7) oraz uwzględnieniem specyfikacji pracy pojazdów 

komunalnych ( w tym faktu, że mogą one poruszać się drogami, które ni są dostępne dla 

innych pojazdów, a także faktu, że odbiór z altan nie mają konkretnego adresu). Wdg. naszej 

wiedzy obecnie sprawnie działające spełniające te wymagania nie istnieją. Proponujmy 

modyfikację zapisów tak, aby zapis zastąpić wskazane 4 punkty jednym o następującym 

brzmieniu: „System powinien umożliwiać: 

a. nawigację do wybranego ręcznie przez kierowcę zlecenia na mapie, 

b. wyświetlenie zleceń w tabeli z możliwością sortowania po: kolejności 

realizacji i odległości od aktualnej lokalizacji pojazdu, 

c. możliwość filtracji zleceń na mapie i w tabeli po statusie ( np. ukrywając 

zlecenia wykonane).  

Odpowiedź 74. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania zawarte w OPZ 

stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ 

Pytanie 75.W punkcie 3.7.10 nr 5 OPZ, zamawiający zawarł następujący opis: 

Zamawiający odnosi się do statusów: „Do zaakceptowania” , „Odrzucony”, „Niewykonane”. 

W kontekście możliwości wpisywania notatek, statusy takie komplikują dodatkowo 

procedury dla kierowców. Proponujemy ograniczenie wymaganych statusów do: Do 

realizacji”, „ w trakcie realizacji”, „Wykonane”  i „Niewykonane”. Po dodaniu odpowiedniej 
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notatki (choćby z listy) informacja o ewentualnej przyczynie braku wykonania ( np. 

odrzucenie czy brak możliwości realizacji) będzie jednoznaczna. 

Reasumując, całość zestawiona w jednej specyfikacji powoduje iż nie jest możliwym spełnić 

powyższe wymagania. Co w rezultacie sprawia, iż Zamawiający posługujący się oryginalną 

specyfikacją udostępnioną w niniejszym postępowaniu, nie ma gwarancji zakupu rozwiązań 

zgodnych z branżowymi normami i praktykami.  

Odpowiedź 75. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania zawarte w OPZ 

stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ 

Pytanie 76. Uprzejmie proszę o korektę warunku udziału w postępowania, dot. części II – 

zgodnie z SWZ Zamawiający oczekuje, że Wykonawca potwierdzi, że wykonał jedną 

dostawę lub jedną dostawę w formie leasingu operacyjnego samochodu typu śmieciarka z 

zabudową hakową o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto. 

Czy Zamawiający ma na myśli sam samochód typu hakowiec? czy samochód typu 

śmieciarka z zabudową hakową??? 

Odpowiedź 76. Na  potwierdzenie warunku udziału w postępowania dot. zdolności 

technicznej lub zawodowej Wykonawca  musi wykazać wykonanie jedną dostawę lub 

jedną dostawę w formie leasingu operacyjnego samochodu z zabudową hakową o 

wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto. 

Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ i ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie.  

Pytanie 77. Dla zadania I Zamawiający wymaga dla śmieciarki 2 osiowej 

1. „6. Skrzynia biegów manualna z automatycznym systemem zmiany biegów, 12 biegowa z 

dwoma biegami wstecznymi i pedałem sprzęgła.” 

Czy Zamawiający dopuszcza skrzynię biegów manualną z automatycznym systemem zmiany 

biegów, 8 biegowa i z biegiem wstecznym i pedałem sprzęgła? 

Wymagany jest w dostawie pojazd 2 osiowy który jest znacznie lżejszy niż pojazdy 3 osiowe. 

Skrzynia o mniejszej liczbie przełożeń jest wystarczająca dla takiego pojazdu, a dodatkowo 

wpływa na zwiększenie ładowności i zmniejszenie zużycia paliwa 

Odpowiedź 77. Zamawiający dopuszcza skrzynię biegów manualną z automatycznym 

systemem zmiany biegów, 8 biegowa i z biegiem wstecznym i pedałem sprzęgła. 

Pytanie 78. Dla zadania II Dostawa pojazdu hakowego Czy Zamawiający wymaga w 

dostawie systemów telematycznych tj dla zadania I śmieciarki? Uzupełnienie pojazdu w 

systemy na etapie gotowego pojazdu jest bardzo drogie 
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Odpowiedź  78. Zamawiający dla części I wymaga w dostawie systemów 

telemetrycznych opisanych w dziale/pkt. 5 OPZ stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ. 

Dla części  II Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyposażony w urządzenia GPS, e-

TOLL, dodatkową sondę paliwa, czujniki załadunku/wyładunku (monitorujące trasy, 

paliwo, załadunki/wyładunki oraz wszystkie parametry pojazdu). Urządzenia powinny 

być kompatybilne z systemem obecnie eksploatowanym przez Zamawiający tj. MyCar 

Busines firmy Tekom Technologia Sp. z o.o.  

Dostawca dokona integracji z systemem Zamawiającego i będzie ponosił opłaty 

abonamentowe za korzystanie z systemów przez czas trwania umowy. Opłaty za 

przejazd po płatnych odcinkach dróg w Polsce będzie ponosił Zamawiający. 

Pytanie 79. Pytanie do Załącznika nr 11 do SWZ, OGÓLNE WARUNKI UMOWY -CZĘŚĆ 

I, §5 pkt. 3, 8 i 9  Czy Zamawiający zgodzi się na dojazdy do serwisu stacjonarnego podwozia 

w celu naprawy ewentualnych usterek o charakterze gwarancyjnym oraz w celu wykonywania 

przeglądów okresowych? 

Odpowiedź 79. Zamawiający zgadza się na dojazdy do serwisu stacjonarnego podwozia 

w celu naprawy ewentualnych usterek o charakterze gwarancyjnym oraz w celu 

wykonywania przeglądów okresowych.  

Pytanie 80. do SWZ, XIX. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, pkt. 1, 2, 3. 

Czy Zamawiający może zweryfikować poprawność wartości punktowanych kryteriów? 

Wyjaśnienie: W punkcie 1 podane są dwa kryteria Cena 60% i Gwarancja 40%, następnie w 

punkcie 2 Cena stanowi wagę 80% a w punkcie 3 Zamawiający wskazuje dodatkowy 

parametr jako termin dostawy z wagą 20%. 

Odpowiedź 80. Zamawiający wyjaśnia że będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert : 

a) Cena (C) - waga kryterium 60%; 

b) Gwarancja jakości (G) - waga kryterium 40 %; 

Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ. 

Pytanie 81 do Rozdz. III pkt 4 SWZ Zamawiający wskazał, że: „Zgodnie z art. 257 p.z.p., 

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli 

środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 

części zamówienia, nie zostały mu przyznane.” 

Wobec tego, czy Zamawiający przewiduje finansowanie zamówienia środkami publicznymi?  

Odpowiedź 81. Zamawiający informuję, że  usuwa z rozdziału III punkt 4 SWZ.  



            

 

 
 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, KRS nr 0000127151  

NIP: 566-16-43-631, REGON: 130355722, BANK: PEKAO S.A. CK Ciechanów 60 1240 5282 1111 0000 4895 7414 

Kapitał zakładowy: 12.947.500 zł, Numer rejestrowy BDO: 000030912, Skrytka ePUAP: /pukciechanow/skrytkaESP 

 

 

Pytanie  82 do rozdz. VIII ust. 2 pkt 3 SWZ Czy jako dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, Zamawiający przyjmie certyfikat polisy? 

Odpowiedź 82. Tak.  

Pytanie 83 do rozdz. XIX SWZ Wykonawca wnosi o sprostowanie zapisów w zakresie wag 

kryteriów oceny ofert poprzez wskazanie odpowiednich procentowych progów: 60% /40% 

czy 80% / 20% oraz określenie, czy drugim z kryteriów oprócz ceny, jest okres trwania 

gwarancji czy termin dostawy pojazdów?  

 

Odpowiedź 83. Odpowiedź tak jak na pytanie 80.  

Pytanie 84  do §3 ust. 4 pkt 2 Załącznik nr 11 cz. I Wykonawca wnosi o usunięcie 

możliwości obniżenia wynagrodzenia, bowiem czynność usunięcia wad jest korzystniejsza 

zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy, a nadto zapobiegnie powstaniu ewentualnego 

sporu o wartość obniżonego wynagrodzenia.  

Odpowiedź 84. Zamawiający nie wyraża zgody.   

Pytanie 85  do §5 ust. 6 Załącznik nr 11 cz. I Czy termin 7 dni roboczych liczony jest od 

dnia zgłoszenia wady czy upływu 5-dniowego terminu na usunięcie wady? 

Odpowiedź 85. Termin 7 dni roboczych liczony jest od dnia zgłoszenia wady.  

Pytanie 86 do §6 ust. 1 pkt 1 Załącznik nr 11 cz. I Czy Zamawiający zgodzi się, aby kara 

umowna naliczana była od wartości brutto pojazdu, którego dotyczy zwłoka, nie zaś od 

całości dostawy?  

Odpowiedź 86. Zamawiający informuję, że dla każdego przedmiotu objętego leasingem 

obowiązuje odrębna umowa ( OWU). Na stronie prowadzonego postępowania zostały 

zamieszczone zmienione umowy.   

Pytanie 87 do §6 ust. 2 Załącznik nr 11 cz. I Wykonawca wnosi o obniżenie limitu kar 

umownych do poziomu stosowanego na rynku zamówień publicznych tj. 20% wartości 

wynagrodzenia brutto. 

Odpowiedź 87. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kary umownej.   

Pytanie 88  do §7 ust. 1 pkt 1 Załącznik nr 11 cz. I Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu 

pkt 1) bowiem Zamawiający zastrzegł już możliwość odstąpienia z tych samych przyczyn tj. z 

powodu niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków w pkt 2).  

Odpowiedź 88. Zamawiający usuwa z  §7 ust. 1 punkt 1  OWU. 
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Pytanie 89 Wykonawca prosi także o potwierdzenie, że prawo odstąpienia od umowy 

przysługujące Zamawiającemu wygasa w razie zastosowania się przez Wykonawcę do 

wezwania Zamawiającego.  

Odpowiedź 89. Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 90. Część II - dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego 

samochodu z zabudową hakową na podwoziu trzyosiowym” 

Dotyczy: „Automatyczne uniesienie ramienia hakowca nad ramę w czasie przesuwu 

poziomego” Czy zamawiający dopuszcza przesuw ramienia kątowego hakowca z 

zastosowaniem rolek pomocniczych do przesuwu kontenera. Automatyczne uniesienie 

ramienia kątowego powoduje nadmierne zużycie prowadnic poziomego wysuwu. 

Odpowiedź 90. Zamawiający dopuszcza przesuw ramienia kątowego hakowca z 

zastosowaniem rolek pomocniczych do przesuwu kontenera. 

Zamawiający działając na podstawie na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.  

dalej: ustawa Pzp) zmienia treść SWZ w następujący sposób:  

Specyfikacja Warunków Zamówienia: 

Rozdział III. TRYB UDZIELENIA ZMÓWIENIA wykreśla punkt 4. 

Rozdział VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU punkt 2 4).  

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonał należycie co najmniej ; 

Dla części 2 – jedną  dostawę  lub jedną dostawę w formie leasingu operacyjnego samochodu 

z zabudową hakową o wartości nie mniejszej niż  400  000 zł brutto . 

 

Rozdział XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ punkt 1.   

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 18.11.2022 r.  

Rozdział XVIII. SPOSÓB I  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT punkt 2 i 3 

2. Termin składania ofert: 

2.1. Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SWZ należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 19.08.2022., godz. 10:00 
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3. Termin otwarcia ofert: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2022r., o godzinie 11:00.   

XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert : 

a) Cena (C) - waga kryterium 80%; 

b) Termin dostawy (T) - waga kryterium 20 %; 

 

                   Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany ogłoszenia o 

zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone zostało na stronie prowadzonego 

postępowania.  
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