
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne znak: P/1/2014 na leasing z dostawą (leasing 
operacyjny) używanego samochodu ciężarowego oraz zabudowy hakowej, asenizacyjnej i pługa z 
opcją wykupu – pytania w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ.

W dniu 26.02.2014 do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczace treści SIWZ:

1. Zamawiający przewidział wzór Umowy. Czy zaakceptuje on Umowę Leasingową i Ogólne 
Warunki Umów, jakie standardowo stosuje Wykonawca?? Wzór stworzony przez 
Zamawiającego nie reguluje wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem 
umowy leasingowej, nie zapewnia prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o 
dopuszczenie dodatkowych dokumentów, standardowo stosowanych przez Wykonawcę – 
Finansującego. Umowa będąca załącznikiem SIWZ może przybrać wówczas postać umowy 
w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentami 
proponowanymi przez Wykonawcę w przypadku sprzeczności.

       

Tak, zamawiający uwzględni dodatkowe dokumenty, standardowo stosowane przez 
Wykonawcę – Finansującego.

2. Proszę o wskazanie, co Zamawiający miał na myśli wskazując we wzorze umowy, że        
Zamawiający dokonuje usunięcia usterki we własnym zakresie na koszt Wykonawcy w 
przypadku:

1)      bezskutecznego upływu terminu usunięcia usterki,

2)     pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w   

terminie usunięcia usterki. 

Ad 1) W sytuacji, gdy z przyczyn technicznych usunięcie usterki nie jest możliwe w terminie 
określonym w § 4 ust. 1 pkt 8) umowy (upłynie termin usunięcia usterki),  Zamawiający 
usunie ją we własnym zakresie, obciążajac kosztami  Wykonawcę. 

Ad 2) Istnieje możliwość zwrócenia się na piśmie o przesunięcie terminu usunięcia usterki, 
jednakże termin nie może być dłuższy niż 7 dni. 

3. Zamawiający wskazuje, termin realizacji Zamówienia wynosi 14 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Uprzejmie informuję, że termin realizacji, czyli dostawy, liczymy zazwyczaj od t
erminu zawarcia umowy leasingu. Nie możemy uzależniać terminu dostawy od samego 
tylko rozstrzygnięcia, ponieważ nie znamy terminu zawarcia umowy, a to on jest kluczowy i 
inicjuje dostawę sprzętu. Proszę zatem o modyfikację SIWZ w tym zakresie i wskazanie, że 
realizacja zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy leasingu.

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ – dot. iż realizacja zamówienia nastąpi w 
terminie 14 dni od daty zawarcia umowy leasingu. 


