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P/1/2015 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SIWZ 

 

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do wywozu 

odpadów komunalnych z opcją wykupu”. 

 

 

 W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi treści SIWZ jakie wpłynęło do Zamawiającego 

od Uczestnika postępowania, Zamawiający udziela odpowiedzi jak poniżej. 
 

 

Pytanie 1. 

„Zamawiający wskazał na str. 5 SIWZ w wymaganiach dotyczących leasingu,  że koszty podatku od 

środków transportu ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w koszcie raty leasingowej. Uprzejmie 

informuję, że koszt podatku od środków transportu corocznie uchwala właściwa rada gminy. Nie jest zatem 

możliwe dla Wykonawcy określenie jego wartości na cały czas trwania umowy leasingu. Tym bardziej nie 

jest możliwe wliczenie tego kosztu w ratę leasingową. Zamawiający ponosi go na podstawie refaktury 

wystawionej przez Wykonawcę- Finansującego. Pierwotnie koszt ten ponosi właściciel, na podstawie faktury 

wystawionej przez właściwe instytucje samorządowe. Proszę zatem o modyfikację SIWZ w tym zakresie i 

rezygnację z wymogu doliczania kwot podatku od środków transportu do raty leasingowej.” 

 

Odpowiedź: 

 Koszty podatku od środków transportu ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w koszcie raty 

leasingowej. Zamawiający podtrzymuje zawarty w SIWZ zapis. 
 

Pytanie 2. 

„Zamawiający wskazał na str. 5 SIWZ w wymaganiach dotyczących leasingu,  że po spłacie ostatniej 

raty leasingowej przysługuje mu prawo pierwokupu. Proszę o usunięcie zapisu. W leasingu nie mówimy o 

prawie pierwokupu, a o prawie nabycia sprzętu po zakończeniu umowy leasingu, co z punktu widzenia 

prawa nie jest tożsame.” 

 

Odpowiedź: 

 Zamawiający informuje, iż „Wymagania dotyczące leasingu” znajdują się na stronie 4 SIWZ.  

Pytanie 3. 
„Proszę o ujednolicenie nazewnictwa w załączniku nr 6 do SIWZ „Wzór umowy”. Zamawiający powinien 

posługiwać się nazewnictwem „wykonawca”, „zamawiający”.”  

 

Odpowiedź: 

 Zamawiający informuje, iż zapisy w umowie uległy modyfikacji. 

 

W załączniku nr 6 do SIWZ – wzorze umowy dokonano następujących modyfikacji: 

 

 

Było: 

§ 3 

 

3. Dostawca dokona dostawy oraz rozładunku przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego tj. ul. 

Śląska 36, 66-620 Gubin, na własny koszt zapewniając należyte jego zabezpieczenia w czasie 

transportu oraz dbałość przy załadunku i rozładunku. 



4. Dostawca przekaże przedmiot umowy wraz z kompletem dokumentów na podstawie protokołu 

przekazania. Zamawiający podpisując protokół odbioru potwierdzi kompletność  dostawy oraz 

poprawność działania sprzętu. 

5. Dostawca dostarczy nieodpłatnie następujące dokumenty w języku polskim: 

 atesty na wbudowane urządzenia, 

 instrukcje obsługi, zawierające co najmniej katalog części zamiennych wraz ze schematami 

układu hydraulicznego i elektrycznego, ilość i rodzaj stosowanych olejów i płynów 

eksploatacyjnych w poszczególnych układach, 

 dokumentacje dopuszczającą samochód do ruchu drogowego (świadectwo homologacji), 

 książkę gwarancyjną pojazdu, 

 książkę przeglądów serwisowych, 

 książkę pojazdu lub kartę pojazdu. 

 

Jest: 

§ 3 

 

6. Wykonawca dokona dostawy oraz rozładunku przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego tj. ul. 

Śląska 36, 66-620 Gubin, na własny koszt zapewniając należyte jego zabezpieczenia w czasie 

transportu oraz dbałość przy załadunku i rozładunku. 

7. Wykonawca przekaże przedmiot umowy wraz z kompletem dokumentów na podstawie protokołu 

przekazania. Zamawiający podpisując protokół odbioru potwierdzi kompletność  dostawy oraz 

poprawność działania sprzętu. 

8. Wykonawca dostarczy nieodpłatnie następujące dokumenty w języku polskim: 

 atesty na wbudowane urządzenia, 

 instrukcje obsługi, zawierające co najmniej katalog części zamiennych wraz ze schematami 

układu hydraulicznego i elektrycznego, ilość i rodzaj stosowanych olejów i płynów 

eksploatacyjnych w poszczególnych układach, 

 dokumentacje dopuszczającą samochód do ruchu drogowego (świadectwo homologacji), 

 książkę gwarancyjną pojazdu, 

 książkę przeglądów serwisowych, 

 książkę pojazdu lub kartę pojazdu. 

 

 

 

Modyfikacja ta nie wpływa na istotne zmiany specyfikacji, dlatego Zamawiający nie przedłuża terminu 

do składania ofert. 

 


