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Zawiercie, 14 września 2018 r. 
Znak sprawy 2/2018 
 
 
          Wg rozdzielnika 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z 
opcją wykupu dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych dla 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zawierciu”. 
 
I. Na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwaną 
w dalszej części „ustawą Pzp”, Zamawiający w związku z zapytaniami do treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poniżej udziela na nie 
odpowiedzi: 

 
ZESTAW I 
 
1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy 

stanowiła tabela opłat i prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający 
złoży wniosek o wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający 
spóźniał się będzie z płatnościami to obowiązany będzie do zapłaty określonych w tabeli 
opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego 
i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana. Nie możemy się zgodzić na 
brak opłat za czynności jakie podejmujemy w wyniku nienależytej realizacji umowy przez 
klienta lub na jego wyraźny wniosek, ponieważ Wykonawca z tego powodu ponosiłby 
koszty jakie nie miałyby pokrycia. 
 

2. W pkt. 8 OPZ oraz w §7 ust. 2 Umowy Zamawiający wskazał, iż nabycie przedmiotu nastąpi 
po zakończeniu umowy leasingu. Płatność opłaty końcowej nastąpi w ciągu 30 dni od daty 
płatności  ostatniej raty leasingowej. Uprzejmie informuję, że opłata za wykup powinna 
być uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej 
na fakturze. Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, 
opiewającą na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa 
własności leasingowanego dobra. Proszę o akceptację takiego scenariusza działania. 

 
3. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Koszt ten 

może być doliczony do ogólnej wartości składanej oferty, Zamawiający będzie 
zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania 
umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z 
kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne 
ciężary związane z korzystaniem  i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi 
korzystający. 

 
4. Zamawiający przewidział Istotne Postanowienia umowy. Czy mogą być one włączone do 

obowiązującej u Wykonawcy Umowy leasingowej w formie aneksu? Proszę o 
dopuszczenie takiego scenariusza działania. 

 
5. Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z 

uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 0,1% na 0,01%, z 5 % na 2%.\ 
 
6. Czy przedmiotem zamówienia jest również ubezpieczenie przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę?  
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Odpowiedź. 
 
Ad. 1. 
Zamawiający nie znając treści dokumentów nie może złożyć oświadczenia, że zgodzi się na 
jego akceptację. Jednakże Zamawiający nie wyklucza, że wyrazi taką zgodę po zapoznaniu 
się z tabelą opłat i prowizji przedstawionej przez Wybranego Wykonawcę, z zastrzeżeniem, 
że opłaty będą dotyczyły niestandardowej obsługi lub w przypadku opóźnień lub braku 
płatności przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że nie przewiduje 
opóźnień w dokonywaniu płatności.  
 
Ad. 2. 
Zamawiający akceptuje taki scenariusz z tym zastrzeżeniem, że możliwość wykupu 
Przedmiotu Leasingu nastąpi w ciągu 30 dni od uiszczenia ostatniej raty leasingowej i 
zapłaceniu wszystkich rat leasingowych. 
 
Ad. 3. 
Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ w raty leasingowe powinny być włączone 
wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający, jako korzystający. W szczególności cena 
powinna obejmować: koszty nabycia przez finansującego przedmiotu zamówienia (leasingu), 
wszelkie podatki i opłaty w tym m.in. opłatę za rejestrację pojazdów (z wyłączeniem podatku 
od środków transportu – koszt podatku będzie refakturowany bez dodatkowych kosztów). 
 
Ad. 4. 
Zgodnie z postanowieniami SIWZ dopuszcza się podpisanie oddzielnych umów leasingowych 
wg wzoru umowy Wykonawcy na każdy pojazd, które będą załącznikiem do umowy 
zasadniczej określonej w SIWZ przez Zamawiającego (Istotne dla stron postanowienia, które 
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego – 
załącznik odpowiednio nr 4.1 i 4.2. do SIWZ), z zastrzeżeniem, że w przypadku wątpliwości i 
rozbieżności pomiędzy umową zasadniczą a umowami leasingowymi rozstrzygające 
znaczenia mają zapisy umowy określone przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza, 
jako załączników umów leasingowych zawierających zapisy sprzeczne w stosunku do zapisów 
umowy z Zamawiającym i/lub naruszających postanowienia SIWZ oraz ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Umieszczenie takich zapisów w umowie leasingowej jest 
bezskuteczne wobec Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie wzoru 
umowy leasingowej - Leasingodawcy z uwzględnieniem Istotnych postanowień umowy 
(załącznik odpowiednio nr 4.1 i 4.2). 
 
Mając na względzie powyższe zapisy SIWZ Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa leasingu 
została podpisana na podstawie standardowej umowy Wykonawcy, natomiast załączone do 
SIWZ Istotne postanowienia umowy stanowiły załącznik lub aneks do tej umowy z 
zastrzeżeniem, że w przypadku sprzeczności zapisów w pierwszej kolejności wiążące będą 
postanowienia SIWZ i Istotnych postanowień umowy, a następnie standardowej umowy 
Wykonawcy. Zapisy standardowej umowy wykonawcy nie mogą być sprzeczne z SIWZ, w tym 
Istotnymi postanowieniami umowy. 
 
Ad. 5. 
Zamawiający pozostawia wysokość kar umownych bez zmian. 
 
Ad. 6. 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje ubezpieczenia przedmiotu umowy. Ubezpieczenia 
przedmiotu umowy dokona Zamawiający.  
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ZESTAW II 
 
W związku z w/w postępowaniem przetargowym prosimy o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania Wykonawcy: 
1. Zgodnie z SIWZ okres leasingu to 60 miesięcy, ilość rat 59 oraz wykup 30 dni po dacie 

ostatnie raty. Jednocześnie raty powinny być wymagalne do ostatni dzień miesiąca.  
Przy takiej konstrukcji, w zależności od daty uruchomienia umowy, termin wykupu może 
wypaść poza 60 miesięczny okres leasingu. Prosimy zatem o wydłużenie okresu leasingu 
prze zachowaniu ilości rat 59 

 
2. W ust. 8 pkt. 16) rozdział III SIWZ jest zapis : 

 
„Dopuszcza się podpisanie oddzielnych umów leasingowych wg wzoru umowy 
Wykonawcy na każdy pojazd, które będą załącznikiem do umowy zasadniczej określonej 
w SIWZ przez Zamawiającego (Istotne dla stron postanowienia, które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik 
odpowiednio nr 4.1 i 4.2. do SIWZ), z zastrzeżeniem, że w przypadku wątpliwości i 
rozbieżności pomiędzy umową zasadniczą a umowami leasingowymi rozstrzygające 
znaczenia mają zapisy umowy określone przez Zamawiającego. Zamawiający nie 
dopuszcza, jako załączników umów leasingowych zawierających zapisy sprzeczne w 
stosunku do zapisów umowy z Zamawiającym i/lub naruszających postanowienia SIWZ 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a także niekorzystnych dla Zamawiającego. 
Umieszczenie takich zapisów w umowie leasingowej jest bezskuteczne wobec 
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie wzoru umowy 
leasingowej - Leasingodawcy z uwzględnieniem Istotnych postanowień umowy (załącznik 
odpowiednio nr 4.1 i 4.2).” 
 
Prosimy o wykreślenie z tego punktu zapisu „a także niekorzystnych dla Zamawiającego” 
ponieważ to zapis bardzo ogólny i bardzo niekorzystny dla Wykonawcy. Wszystkie kary i 
warunki związane z nieterminowym regulowaniem rat, a także rozwiązanie  umowy tym 
spowodowane itp. itd. są niekorzystne dla Zamawiającego, natomiast są wymagane żeby 
chronić interes Finansującego w razie problemów z prawidłową realizacją umowy przez 
Zamawiającego. Zgodnie z tym zapisem Wykonawca nie mógł by dochodzić swoich praw. 
 
Prosimy o akceptację wzorów umowy i OWL o ile ich zapisy nie są sprzeczne z SIWZ. 

 
3. Prosimy o określenie kto ma ubezpieczać pojazdy w zakresie OC/AC/NNW w czasie 

trwania umowy leasingu - Zamawiający czy Wykonawca. Jeśli Wykonawca to w jaki 
sposób składki mają  być rozliczane. 
 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie weksla in blanco jako zabezpieczenie do 
umowy leasingu. 

 
5. Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie jako załącznik do umowy leasingu  Tabeli Opłat 

i Prowizji stosowanej w przypadku jeśli czynności związane z obsługą umowy ze strony 
Wykonawcy miały by przekroczyć standardowy zakres. 

 
6. Prosimy o wykreślenie lub sprecyzowanie punktu 8. w par. 10.  Wzoru Umowy 

Zamawiającego. Według tego punktu Zamawiający zawsze może uznać, że wezwanie 
pomocy drogowej jest zasadne, nawet w przypadku przebicia opony. 

 
7. Prosimy o udostepnienie wyników finansowych za rok 2016, 2017, i pierwsze półrocze 

2018 oraz aktualnego stanu zobowiązań. 
 



Strona 4 z 13 

 

8. Ze względu na bardzo krótki termin składania ofert prosimy o jego o wydłużenie do 
21.09.2018. 

 
 
Odpowiedź. 
 
Ad.1. 
Zmawiający cytowane zapisy interpretuje w następujący sposób: Okres leasingu 60 miesięcy, 
w tym: 59 rat leasingowych, do 30 dni od ostatniej raty - wykup przedmiotu leasingu.  
 
Ad. 2. 
Zamawiający wykreślił ten zapis. Stosowna zmiana SIWZ vide pkt II.1). 
Zgodnie z postanowieniami SIWZ dopuszcza się podpisanie oddzielnych umów leasingowych 
wg wzoru umowy Wykonawcy na każdy pojazd, które będą załącznikiem do umowy 
zasadniczej określonej w SIWZ przez Zamawiającego (Istotne dla stron postanowienia, które 
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego – 
załącznik odpowiednio nr 4.1 i 4.2. do SIWZ), z zastrzeżeniem, że w przypadku wątpliwości i 
rozbieżności pomiędzy umową zasadniczą a umowami leasingowymi rozstrzygające 
znaczenia mają zapisy umowy określone przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza, 
jako załączników umów leasingowych zawierających zapisy sprzeczne w stosunku do zapisów 
umowy z Zamawiającym i/lub naruszających postanowienia SIWZ oraz ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Umieszczenie takich zapisów w umowie leasingowej jest 
bezskuteczne wobec Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie wzoru 
umowy leasingowej - Leasingodawcy z uwzględnieniem Istotnych postanowień umowy 
(załącznik odpowiednio nr 4.1 i 4.2). 
 
Mając na względzie powyższe zapisy SIWZ Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa leasingu 
została podpisana na podstawie standardowej umowy Wykonawcy, natomiast załączone do 
SIWZ Istotne postanowienia umowy stanowiły załącznik lub aneks do tej umowy z 
zastrzeżeniem, że w przypadku sprzeczności zapisów w pierwszej kolejności wiążące będą 
postanowienia SIWZ i Istotnych postanowień umowy, a następnie standardowej umowy 
Wykonawcy. Zapisy standardowej umowy wykonawcy nie mogą być sprzeczne z SIWZ, w tym 
Istotnymi postanowieniami umowy. 
 
Ad. 3. 
Ubezpieczenia pojazdów w zakresie OC/AC/NNW dokona Zamawiający. 
 
Ad. 4. 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Ad. 5. 
Zamawiający nie znając treści dokumentów nie może złożyć oświadczenia, że zgodzi się na 
jego akceptację. Jednakże Zamawiający nie wyklucza, że wyrazi taką zgodę po zapoznaniu 
się z tabelą opłat i prowizji przedstawionej przez Wybranego Wykonawcę, z zastrzeżeniem, 
że opłaty będą dotyczyły niestandardowej obsługi lub w przypadku opóźnień lub braku 
płatności przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje opóźnień w dokonywaniu 
płatności.  
 
Ad. 6. 
Zamawiający skreśla ten zapis – vide pkt II.3). 
 
Ad. 7. 
Zamawiający w załączeniu udostępnia sprawozdanie finansowe na, które składa się: 

- Bilans na dzień 31.12.2017 r. 
- Rachunek zysków i strat za 2017 r. 
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- Bilans na dzień 30.06.2018 r. 
- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. 

 
Ad. 8. 
Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert – vide pkt III. 
 
 
ZESTAW III 
 

 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający w załączeniu udostępnia sprawozdanie finansowe na, które składa się: 

- Bilans na dzień 31.12.2017 r. 
- Rachunek zysków i strat za 2017 r. 
- Bilans na dzień 30.06.2018 r. 
- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r., 

oraz umowę Spółki. 
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Odpowiedzi. 
 
Ad. 1. 
Tak. 
 
Ad. 2. 
Opłata wstępna (czynsz inicjalny) wynosi 5%. Oczywiście, że netto plus podatek VAT. 
 
Ad. 3. 
Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany SIWZ w tym zakresie. Oczywistym jest, że opłata 
resztowa – końcowa (wykupu) obejmuje kwotę netto plus podatek VAT. 
 
Ad. 4. 
Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany SIWZ i załączników nr 4.1. i 4.2 do SIWZ w tym 
zakresie – vide pkt II. 4) i 5). Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, ubezpieczenia pojazdów w 
zakresie OC/AC/NNW dokona Zamawiający. 
 
Ad. 5. 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje ubezpieczenia przedmiotu umowy. Ubezpieczenia 
pojazdów w zakresie OC/AC/NNW dokona Zamawiający w całym okresie trwania umowy 
leasingu. 
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Ad. 6. 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Ad. 7. 
Zamawiający nie znając treści dokumentów nie może złożyć oświadczenia, że zgodzi się na 
jego akceptację. Jednakże Zamawiający nie wyklucza, że wyrazi taką zgodę po zapoznaniu 
się z tabelą opłat i prowizji przedstawionej przez Wybranego Wykonawcę, z zastrzeżeniem, 
że opłaty będą dotyczyły niestandardowej obsługi lub w przypadku opóźnień lub braku 
płatności przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że nie przewiduje 
opóźnień w dokonywaniu płatności.  
 
Ad. 8. 
Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany SIWZ oraz załączników nr 4.1 i 4.2 do SIWZ w 
tym zakresie – vide pkt II.6) i 7). 
 
Ad. 9. 
W pytaniu wystąpiła najprawdopodobniej oczywista omyła - § 10 ust. 9 reguluje zupełnie inne 

kwestie. Poniżej jego treść. 

W przypadku, gdy uzyskane przez Wykonawcę warunki gwarancji jakości określonego w 

dokumencie gwarancyjnym przekazanym Zamawiającemu są niezgodne z wymaganiami 

wskazanymi w § 10 umowy, Zamawiający ma prawo nie przyjąć przedmiotu umowy i odstąpić 

od umowy. 

Wykonawcy najprawdopodobniej chodzi o ust. 8 o treści: „Wykonawca ponosi koszty pomocy 
drogowej, jeśli zaistnieje według Zamawiającego taka konieczność”. Zamawiający skreśla ten 
zapis – vide pkt II.3). 
 
Ad. 10. 
Zgodnie z postanowieniami SIWZ dopuszcza się podpisanie oddzielnych umów leasingowych 
wg wzoru umowy Wykonawcy na każdy pojazd, które będą załącznikiem do umowy 
zasadniczej określonej w SIWZ przez Zamawiającego (Istotne dla stron postanowienia, które 
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego – 
załącznik odpowiednio nr 4.1 i 4.2. do SIWZ), z zastrzeżeniem, że w przypadku wątpliwości i 
rozbieżności pomiędzy umową zasadniczą a umowami leasingowymi rozstrzygające 
znaczenia mają zapisy umowy określone przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza, 
jako załączników umów leasingowych zawierających zapisy sprzeczne w stosunku do zapisów 
umowy z Zamawiającym i/lub naruszających postanowienia SIWZ oraz ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Umieszczenie takich zapisów w umowie leasingowej jest 
bezskuteczne wobec Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie wzoru 
umowy leasingowej - Leasingodawcy z uwzględnieniem Istotnych postanowień umowy 
(załącznik odpowiednio nr 4.1 i 4.2). 
 
Ponadto Wykonawca wnioskuje o zmianę charakteru i tytułu Załącznika nr 6. W tym miejscu 
Zamawiający wyjaśnia, że SIWZ nie zawiera takiego załącznika. Wykonawca 
najprawdopodobniej ma na myśli załącznik nr 4.1 i 4.2, które zawierają właśnie Istotne dla 
stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
 
Ad. 11. 
Przedmiot zamówienia w Części nr 1 będzie wykorzystywany jako samochód ciężarowy, a w 
Części nr 2 w części jako samochód ciężarowy, a w części jako samochód specjalny (mniej 
więcej po połowie). 
Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SIWZ – koszt podatku będzie refakturowany 
bez dodatkowych kosztów – vide rozdz. III pkt 8 ppkt 14 SIWZ. 
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Przedmiot zamówienia nie obejmuje ubezpieczenia przedmiotu umowy. Ubezpieczenia 
przedmiotu umowy dokona Zamawiający. 
 
Ad. 12. 
Pytanie nr 12 składa się z dwóch pytań. Odpowiadając na pytanie pierwsze Zamawiający 
wyjaśnia, że przewidział zmianę umowy w związku ze zmianą stawki podatku VAT – vide § 12 
lit. a) Istotnych postanowień umowy – Załącznik nr 4.1 i 4.2 do SIWZ. 
Odnosząc się do drugiej części pytania – Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie treści 
§ 12 Istotnych postanowień umowy. 
 
Ad. 13. 
Zamawiający nie widzi potrzeby doprecyzowania tych zapisów. Zapisy są jasne i zrozumiałe, 
a Wykonawca jedynie próbuje nadać im nowe brzmienie. 
Termin składania i otwarcia ofert został przez Zamawiającego zmieniony – vide pkt III.  
 
 
 
 
 
II. Powyższe wyjaśnienia powodują, że Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w 

poniższym zakresie: 
 
1) W SIWZ w rozdziale III pkt 8 ppkt 16 o treści: 

Dopuszcza się podpisanie oddzielnych umów leasingowych wg wzoru umowy 
Wykonawcy na każdy pojazd, które będą załącznikiem do umowy zasadniczej 
określonej w SIWZ przez Zamawiającego (Istotne dla stron postanowienia, które 
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego – załącznik odpowiednio nr 4.1 i 4.2. do SIWZ), z zastrzeżeniem, że w 
przypadku wątpliwości i rozbieżności pomiędzy umową zasadniczą a umowami 
leasingowymi rozstrzygające znaczenia mają zapisy umowy określone przez 
Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza, jako załączników umów 
leasingowych zawierających zapisy sprzeczne w stosunku do zapisów umowy z 
Zamawiającym i/lub naruszających postanowienia SIWZ oraz ustawy Prawo 
zamówień publicznych, a także niekorzystnych dla Zamawiającego. Umieszczenie 
takich zapisów w umowie leasingowej jest bezskuteczne wobec Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza również zastosowanie wzoru umowy leasingowej - 
Leasingodawcy z uwzględnieniem Istotnych postanowień umowy (załącznik 
odpowiednio nr 4.1 i 4.2). 
 
otrzymuje brzmienie: 
Dopuszcza się podpisanie oddzielnych umów leasingowych wg wzoru umowy 
Wykonawcy na każdy pojazd, które będą załącznikiem do umowy zasadniczej 
określonej w SIWZ przez Zamawiającego (Istotne dla stron postanowienia, które 
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego – załącznik odpowiednio nr 4.1 i 4.2. do SIWZ), z zastrzeżeniem, że w 
przypadku wątpliwości i rozbieżności pomiędzy umową zasadniczą a umowami 
leasingowymi rozstrzygające znaczenia mają zapisy umowy określone przez 
Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza, jako załączników umów 
leasingowych zawierających zapisy sprzeczne w stosunku do zapisów umowy z 
Zamawiającym i/lub naruszających postanowienia SIWZ oraz ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Umieszczenie takich zapisów w umowie leasingowej jest 
bezskuteczne wobec Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza również 
zastosowanie wzoru umowy leasingowej - Leasingodawcy z uwzględnieniem 
Istotnych postanowień umowy (załącznik odpowiednio nr 4.1 i 4.2). 
 



Strona 11 z 13 

 

2) W SIWZ w rozdziale IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA o treści: 
 
Termin realizacji poszczególnych dostaw: 

1) Dla Części nr 1: 30 listopada 2018 r. 

2) Dla Części nr 2: 31 października 2018 r. 

 
otrzymuje brzmienie: 
1. Termin realizacji poszczególnych dostaw: 

1) Dla Części nr 1: 30 listopada 2018 r. 

2) Dla Części nr 2: 31 października 2018 r. 

2. Okres leasingu 60 miesięcy, w tym: 59 rat leasingowych, do 30 dni od ostatniej raty 
- wykup przedmiotu leasingu.  

 
 
3) W załącznikach nr 4.1. i 4.2. do SIWZ – Istotne postanowienia umowy w § 10 

skreśla się ust. 8 o treści: 
Wykonawca ponosi koszty pomocy drogowej, jeśli zaistnieje według 

Zamawiającego taka konieczność. 

 
W związku z tym dotychczasowe ust. 9 i 10 otrzymują numerację odpowiednio 
8 i 9. 
 
 

4) W SIWZ w rozdziale III pkt 8 ppkt 8 o treści: 
Możliwość wykupu Przedmiotu Leasingu w ciągu 30 dni od ostatniej raty 
leasingowej. 
 
Otrzymuje brzmienie: 
Możliwość wykupu Przedmiotu Leasingu w ciągu 30 dni od ostatniej raty 
leasingowej. Prawo własność przedmiotu leasingu przechodzi na Zamawiającego 
pod warunkiem uregulowania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy 
Leasingu, takich jak rat leasingowych, odsetek, wszelkich opłat oraz podatków 
(podatek drogowy) związanych z wykonaniem Umowy Leasingu oraz zapłaty kwoty 
opłaty resztowej – wartości końcowej (wykupu) przedmiotu leasingu plus naliczony 
podatek VAT. 
 
 

5) W załącznikach nr 4.1. i 4.2. do SIWZ – Istotne postanowienia umowy § 9 
o treści: 
Zamawiającemu przysługuje prawo pierwszeństwa kupna przedmiotu umowy za 

kwotę wyrażoną w złotych polskich (PLN) w wysokości do 5% ceny zakupu 

przedmiotu leasingu. Możliwość wykupu Przedmiotu Leasingu nastąpi w ciągu 30 

dni od uiszczenia ostatniej raty leasingowej i zapłaceniu wszystkich rat 

leasingowych. 

 

Otrzymuje brzmienie: 
Zamawiającemu przysługuje prawo pierwszeństwa kupna przedmiotu umowy za 

kwotę wyrażoną w złotych polskich (PLN) w wysokości do 5% ceny zakupu 

przedmiotu leasingu. Możliwość wykupu Przedmiotu Leasingu nastąpi w ciągu 30 

dni od uiszczenia ostatniej raty leasingowej i zapłaceniu wszystkich rat 

leasingowych. Prawo własność przedmiotu leasingu przechodzi na Zamawiającego 

pod warunkiem uregulowania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy 
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Leasingu, takich jak rat leasingowych, odsetek, wszelkich opłat oraz podatków 

(podatek drogowy) związanych z wykonaniem Umowy Leasingu oraz zapłaty kwoty 

opłaty resztowej – wartości końcowej (wykupu) przedmiotu leasingu plus naliczony 

podatek VAT. 

 

 

6) W SIWZ w rozdziale III pkt 11 (ostatnie zdanie) o treści: 
Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
Autoryzowany serwis winien znajdować się w odległości nie większej niż 100 km 
od siedziby Zamawiającego. 
 
Otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca w okresie trwania umowy leasingu zapewni autoryzowany serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny. Organizację oraz koszt transportu przedmiotu 
zamówienia (pojazdów) do autoryzowanej stacji serwisowej, jak również koszt 
okresowych przeglądów w okresie trwania umowy leasingu ponosi wyłącznie 
Zamawiający. Autoryzowany serwis winien znajdować się w odległości nie większej 
niż 100 km od siedziby Zamawiającego. 
 
 

7) W załącznikach nr 4.1. i 4.2. do SIWZ – Istotne postanowienia umowy w § 10 
ust. 6 o treści: 
Wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw oraz przeglądów przedmiotu 
umowy w okresie gwarancyjnym ponosi gwarant. 
 

Otrzymuje brzmienie: 
Wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw przedmiotu umowy w okresie 
gwarancyjnym ponosi gwarant. Wszelkie koszty związane z wykonaniem 
okresowych przeglądów w okresie trwania umowy leasingu ponosi wyłącznie 
Zamawiający. 
 
 

8) W załączniku nr 5B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Część nr 2 – w 
części dotyczącej opisu PODWOZIA pkt 47 o treści: 
Wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw oraz przeglądów przedmiotu 
umowy w okresie gwarancyjnym ponosi gwarant. 
Tylny zaczep do przyczepy do przyczepy do 3,5 t wraz z gniazdem elektrycznym 

12V 

 

Otrzymuje brzmienie: 
Tylny zaczep jak do przyczepy ciężarowej wraz z gniazdem elektrycznym 24V 

 
 
 

III. Powyższe zmiany treści SIWZ powodują zmianę terminów: 
 

a) składania ofert: z 17.09.2018r. do godz. 09:00 na 21.09.2018r., do godz. 09:00, 
 
b) otwarcia ofert: z 17.09.2018r. o godz. 09:15 na 21.09.2018r., o godz. 09:15. 

 
Tym samym: 
Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w 
zamkniętym opakowaniu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
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wykonawcy, zaadresowane na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w 
Zawierciu  42-400 Zawiercie ul. Krzywa 3   oraz opisane w następujący sposób: 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Wykonawca Zamawiający 
 
 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
…………………………… ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie 
……………………………. sekretariat pokój nr 3 

………………………… 
 
 

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch fabrycznie 
nowych samochodów ciężarowych dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

Spółka z o.o. w Zawierciu 
 – część nr …………...1” 

 
 

 

Nie otwierać przed dniem 21.09.2018 r. godz. 09:15 
 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

*ramkę można wyciąć i nakleić na kopertę 

 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
1) Sprawozdanie finansowe na, które składa się: 

- Bilans na dzień 31.12.2017 r. 
- Rachunek zysków i strat za 2017 r. 
- Bilans na dzień 30.06.2018 r. 
- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. 

2) Umowa spółki. 
 

Rozdzielnik: 
- Wykonawcy zadający pytania;  
- strona internetowa: http://www.pukzawiercie.pl/  
 
Kopia: 
-a/a. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Wpisać nr części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę. 

http://www.pukzawiercie.pl/

