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Do wszystkich wykonawców 
 
 
dot.: przetargu nieograniczonego ZP-2/2018 na zadanie: „Leasing z dostawą nowego pojazdu 
komunalnego typu śmieciarka .” 
 
            Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579),  Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o. o. ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba  zwane dalej 
Zamawiającym udziela odpowiedzi na następujące pytania dotyczące treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia: 
 
Pytanie 1: 
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia: 
• II. Warunki gwarancji: 
Czy Zamawiający potwierdza, iż, z uwagi na udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na 
przedmiot zamówienia, wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 
rękojmi? 
Odpowiedź na pytanie 1: 
Nie. Zamawiający nie potwierdza, iż z uwagi na udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na 
przedmiot zamówienia, wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 
rękojmi. 
 
Pytanie 2: 
Załącznik nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia: 
• IV. Wydanie przedmiotu zamówienia 

- Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia, gdy stwierdzi jego 
wady lub nie będzie on odpowiadał warunkom określonym w SIWZ i ofercie 
Wykonawcy. 

Czy Zamawiający potwierdza, iż wyraża zgodę, iż w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu 
umowy w toku czynności odbioru wyznaczy termin na usunięcia stwierdzonych wad 
przedmiotu zamówienia? 



Odpowiedź na pytanie 2: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 3: 
W załączniku nr 1 do SIWZ – par. II, w warunkach gwarancji, zamawiający zawarł zapis: 
 „Wykonawca zapewni bezpłatne serwisowanie przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji. 
Bezpłatne serwisowanie obejmuje koszty wszystkich zużytych materiałów i części zamiennych, 
a także koszt robocizny oraz przeglądów technicznych i napraw bieżących, które nie wynikły z 
winy Zamawiającego tj. eksploatacji przedmiotu zamówienia niezgodnie z zasadami 
określonymi w instrukcji obsługi lub innych dokumentach przekazanych wraz z przedmiotem 
zamówienia. Dojazd do serwisu postronnie Zamawiającego”. 
Prosimy o doprecyzowanie.  
Czy zamawiający oczekuje od dostawcy pakietu przeglądów gwarancyjnych – tj. przeglądy 
wynikające z interwałów przewidzianych w gwarancji wraz materiałami (filtry, oleje) wraz z 
dojazdem serwisanta do siedziby zamawiającego? Wówczas wszelkie czynności odbywają się 
bez konieczności dojazdu pojazdu do serwisu. 
Czy może zamawiający oczekuję od dostawcy pełnego zakresu usług związanego z eksploatacją 
pojazdu – tzw. Kontraktu serwisowego, obejmującego przeglądy gwarancyjne i dodatkowo 
wszystkie elementy eksploatacyjne – np. klocki ślizgowe w zabudowie i inne elementy 
podlegające zużyciu w trakcie eksploatacji pojazdu. Kontrakt serwisowy podnosi znacząco cenę 
przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź na pytanie 3: 
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SIWZ zał. nr 1 ust. II, wykreślając z treści powyższy 
zapis o bezpłatnym serwisowaniu. 
  
Pytanie 4: 
Zamawiający wskazał w rozdziale V PZO, że czas trwania umowy powinien wynosić 60 miesięcy, 
w tym samym czasie zamierza on uiścić 60 rat. Uprzejmie informuję, że w l. operacyjnym 
występuje o jedną ratę mniej niż faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 60 miesięcy 
Zamawiający uiści zatem 59 rat. Dodatkową opłatą, ale nie ratą leasingową, jest czynsz 
inicjalny. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą. Proszę o 
akceptację takiego sposobu kalkulacji oferty w taki sposób, by znalazła się w nim liczba 59 rat, 
czas trwania umowy 60 miesięcy. 
Odpowiedź na pytanie 4: 
Ofertę należy złożyć zgodnie z zał.nr 4 do SIWZ. 
Na potrzeby niniejszego zamówienia pierwsza wpłata /inicjalna/ nazwana jest też ratą stąd 
ilość rat 60. 
 
Pytanie 5: 
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 na pytanie 5: 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, zgodnie z którym zostanie podpisany Akt umowy 
wymieniający wszystkie dokumenty składające się na umowę, w tym:  



1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i warunki określone w załączniku nr 1 do 
SIWZ, 2) umowa według wzoru przedłożonego przez Finansującego, 3) inne dokumenty 
Finansującego, jak: ogólne warunki umów, regulaminy, cenniki itp., oraz wprowadzający ich 
hierarchię poprzez wyraźne wskazanie, że w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy 
dokumentami wymienionymi w pkt 1) – 3) pierwszeństwo będą mają dokumenty ujęte wyżej, 
tj. w punkcie wcześniejszym. 
 
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu z filtrem powietrza umieszczonym standardowo w 
komorze silnika. 
Odpowiedź na pytanie 6: 
Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu z filtrem powietrza umieszczonym w komorze 
silnika. 
 
Pytanie 7: 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na e-Fakturę? 
Odpowiedź na pytanie 7: 
Tak. 
 
Pytanie 8: 
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 itp. ? 
Odpowiedź na pytanie 8: 
Tak.  
 
Pytanie 9: 
Czy Zamawiający będzie ponosił koszty ewentualnych mandatów?  
Odpowiedź na pytanie 9: 
Tak, Zamawiający będzie ponosił koszty ewentualnych mandatów, tych które będą wynikiem 
przewinień Zamawiającego. 
 
Pytanie 10: 
Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty związane z udzielaniem odpowiedzi przez Wykonawcę 
na zapytania Policji,  Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Samochodowego itp.? 
Odpowiedź na pytanie 10: 
Nie 
 
Pytanie 11: 
Czy Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych? 
Odpowiedź na pytanie 11: 
Tak 
 
Pytanie 12: 
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. 
Odpowiedź na pytanie 12: 



Zamawiający będzie ponosił dodatkowe koszty wynikające z Tabeli Opłat i Prowizji oraz Umowy 
Leasingu obowiązującej u Wykonawcy/Finansującego za dodatkowe czynności związane 
z obsługą przedmiotowej umowy wykonywane przez Wykonawcę/Finansującego na wniosek 
Zamawiającego. 
 
Pytanie 13: 
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 na pytanie 13: 
Tak 
 
Pytanie 14: 
Czy Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji szczegółowy zakres ubezpieczenia 
przedmiotu zamówienia? 
Odpowiedź na pytanie 14: 
Polisa ubezpieczeniowa będzie obejmować : 
a) brak konsumpcji sumy ubezpieczenia; 
b) brak franszyzy redukcyjnej; 
c) wykup amortyzacji części; 
d) likwidację szkód w wariancie „warsztat” lub „serwis” (na podstawie faktur); 
e) płatność składki jednorazowo. 
 
Pytanie 15: 
Czy Zamawiający może wskazać w którym Towarzystwie Ubezpieczeniowym będzie 
ubezpieczony przedmiot zamówienia? 
Odpowiedź na pytanie 15: 
Uniqa TU S.A. 
 
Pytanie 16: 
Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie będzie dokonane od dnia rejestracji przedmiotu 
zamówienia w Wydziale Komunikacji do momentu wykupu pojazdu.  
Odpowiedź na pytanie 16: 
Zamawiający dostarczy Wykonawcy/Finansującemu kopię polisy ubezpieczeniowej wraz 
z potwierdzeniem opłacenia składki najpóźniej w dniu rejestracji Przedmiotu Leasingu jednakże 
nie wcześniej niż 7 dni przed wydaniem pojazdu i pod warunkiem przekazania Zamawiającemu  
danych niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia (w szczególności nr VIN) co najmniej  
3 dni robocze przed rejestracją. Ubezpieczenie będzie kontynuowane do momentu wykupu 
pojazdu. 
 
Pytanie 17: 
Czy Wykonawca będzie beneficjentem polisy? 
Odpowiedź na pytanie 17: 
Tak 
 
Pytanie 18: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rekalkulację harmonogramu umowy w przypadku zmiany 
powszechnie obowiązującego prawa np. zmiany stawki podatku VAT? 
 



Odpowiedź na pytanie 18: 
Tak, Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 16 „Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy, 
w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP”. Okoliczności 
wymienione w tym artykule obejmują zmiany stawki podatków od towarów i usług. 
 
Pytanie 19: 
Czy Zamawiający zobowiązuje się do wykupu Przedmiotu zamówienia po zakończeniu okresu 
leasingu? 
Odpowiedź na pytanie 19: 
Tak 
 
Pytanie 20: 
Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z silnikiem o mocy 320KM i pojemności min 7,7 l oraz 
momencie obrotowym 1200Nm? 
Odpowiedź na pytanie 20: 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza dostawy pojazdu z silnikiem o mocy 320KM i pojemności min 
7,7 l oraz momencie obrotowym 1200Nm. 
 
Pytanie 21: 
Czy Zamawiający dopuszcza termin dostawy do 40 dni od daty podpisania umowy? 
Odpowiedź na pytanie 21: 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza terminu dostawy do 40 dni od daty podpisania umowy 
 
 
 
 

 Zatwierdzone przez 
 
 

    Prezes Zarządu 
             (…) 
Mariusz Grabarczyk 

 
 
 


