
 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Skwierzynie   Skwierzyna 22 grudnia 2020r. 
ul. Chrobrego 5 
66-440 Skwierzyna 

Do wszystkich zainteresowanych  
 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych                
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli poniżej 214.000 euro pn.” Usługa leasingu 
operacyjnego z opcją wykupu używanej koparko- ładowarki”  
nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/11/2020   
 
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły zapytania do 
SIWZ. 
Na podstawie art.38 ust.1 pkt.1 ustawy Zamawiający  udziela  następujących wyjaśnień. 
 

 

 

ZAPYTANIA  DO  TREŚCI  SIWZ  WRAZ  Z  PROPOZYCJĄ  ODPOWIEDZI 
 

1. Czy Zamawiający  dopuści na zasadzie równoważności wzór umowy Wykonawcy? Wzór umowy 

Zamawiającego nie precyzuje szeregu kwestii właściwych dla leasingu operacyjnego maszyn. Ponadto 

Wykonawca wskazuję również, że przedsiębiorstwa leasingowe należące do grup bankowych stosują 

własną dokumentację, wobec powyższego jeśli Zamawiający oczekuję bankowego kosztu finansowania, 

Wykonawca wnosi jak na wstępie niniejszego pytania (proponowane formularze w załączeniu)  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, jednakże umowa ta ma zawierać wszystkie warunki określone 

w SIWZ oraz ma zostać załączona do oferty w celu akceptacji przez Zamawiającego.  

2. Czy cena za maszynę ma obejmować koszty serwisu w okresie leasingu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuję, że koszt serwisu w okresie leasingu ma nie być częścią ceny. 

3. Przez cały okres leasingu maszyna musi być ubezpieczona w zakresie OC komunikacja oraz AIIRisk, czy 

cena w ofercie przez nas przedstawianej ma również obejmować ubezpieczenie na cały okres? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuję, że składnikiem ceny ma nie być wspomniane ubezpieczenie. 

4. Czy Zamawiający dopuści jako zabezpieczenie weksel in blanco? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza jako zabezpieczenie weksel in blanco. 

5. Czy Zamawiający zaakceptuje naszą Tabelę Prowizji i opłat? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem załączenia jej do oferty w celu akceptacji. 

6. Czy Zamawiający ze względu na okres świąteczny a zatem dużo krótszy okres pracy zaakceptuje 

wydłużenie terminu składania ofert o dwa tygodnie? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne zapisy SIWZ bez zmian. 

7. W SIWZach prosimy o sprostowanie zapisów w par. 3 pkt. 2 ppkt. 1 Opis przedmiotu zamówienia 

ponieważ jest w nim mowa o parametrach sprzętu medycznego. Co wydaję się oczywistą pomyłką. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuję, że nastąpiła oczywista omyłka pisarska. 

8. Czy Zamawiający dopuszcza okres rękojmi równy okresowi udzielonej gwarancji? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza aby okres rękojmi równy okresowi udzielonej gwarancji. 

9. Czy Zamawiający we wzorze umowy w §14 ust. 5 potwierdza, że nie wymaga przeniesienia praw 

patentowych i autorskich dotyczących przedmiotu umowy na Korzystającego? Wszelkimi prawami 

dysponuje Producent maszyny i nie ma możliwości przenoszenia tych praw na osoby trzecie. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, nie wymaga przeniesienia praw patentowych i autorskich dotyczących 

przedmiotu umowy na Korzystającego. 

10. Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga wliczenia kosztu przeglądów gwarancyjnych w cenę ofertową? 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że nie wymaga wliczenia kosztu przeglądów gwarancyjnych w cenę ofertową 

 

Udzielone wyjaśnienia stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) i są wiążące 

dla wszystkich Wykonawców. 

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN. 

       
  Z poważaniem, 

        /podpis na oryginale/          
     
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 22 grudnia 2020r., na podstawie art.38 ust.2 i 4 ustawy prawo zamówień publicznych – niniejsze pismo 

zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.zuk-skwierzyna.pl 

  

http://www.zuk-skwierzyna.pl/
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