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INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 
Dot. zapytania ofertowego na dostawę pn.: 

Leasing z opcją wykupu nowego pojazdu ciężarowego typu furgon o DMC do 3,St (SISK 
Z.6.2020). 

Zamawiający, Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o., działając na podstawie art. 38 
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Ut. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 
z póżn. zm. - dalej ustawa Pzp), przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe 
postępowanie wraz wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu 
stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 zł. Opłata 
ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową 
obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę 
mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest 
częścią OWUL - co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy. 

Odpowiedź 1 
Zgodnie z pkt 2.16 SIWZ, Zamawiający dopuszcza zryczałtowaną opłatę zgodnie z tabelą opiat do kwoty 
1100,00 złotych w okresie obowiązywania umowy oraz stosowanie w pozostałej części tabelę opłat 
zgodnie z pkt 19.3 SIWZ. 

Oznacza to, że Zamawiający zgadza się aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, 
roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji, jeżeli łączny jej koszt w okresie leasingowania nie 
przekroczy kwoty 1100,00 zł netto, oraz opłata ta będzie zawierała dodatkowe koszty Zamawiającego 
przewidziane w pkt 2.14 i 2.15 SIWZ. 

Pytanie 2 
Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje jednak 
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 - umowy leasingu. Wzór stanowiący integralną część 
SIWZ może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo 
stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej 
sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania. 

Odpowiedź 2 
Zamawiający zgadza się na dopuszczenie takiego działania. 

W § 4 umowy głównej przewidziano, że załącznikami do tej umowy będą umowy zgodnie z 
standardowymi wzorcami stosowanymi przez wykonawcę. Pierwszeństwo stosowania reguluje § 2 pkt 
2 umowy. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy leasingu standardowo stosowanej przez 
Wykonawcę. 

Pytanie 3 
W pkt. 3 Formularzu oferty Zamawiający wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt. 
Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić 
udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o modyfikację istotnych 
postanowień na następujący zapis: ,,Na oferowany pojazd zapewniamy udzielenie gwarancji ... (. . .)". 

Odpowiedź 3 
Zamawiający uwzględnia wniosek i dokonuje zmiany w SIWZ 



Pytanie 4 

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zagrożeniem 
rozprzestrzeniania się i zarażania koronowirusem COVID-19 zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
wydłużenie terminu składania ofert do dnia 31.03.2020 r. 

Odpowiedź 4 
Zamawiający nie widzi przesłanek do wydłużenia terminu zbierania ofert do dnia 31.03.2020 r., ze 
względu na wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zagrożeniem 
rozprzestrzeniania się i zarażania koronawirusem COVID-19. Zamawiający w postępowaniu nie 
wymaga złożenia dodatkowych dokumentów, lub zaświadczeń, których w aktualnej sytuacji uzyskanie 
wiąże się z wydłużonym czasem oczekiwania, lub utrudniony jest dostęp do ich uzyskania, a jedynie 
Zamawiający oczekuje złożenia oferty i oświadczeń składającego ofertę. 

Przesłanką do wydłużenia czasu zbierania ofert i zmiany terminu ich otwarcia są wprowadzone istotne 
zmiany w SIWZ jak poniżej. 

Pytanie 5 
Czy do przetargu dopuszczony zostanie pojazd o długości całkowitej 4999 mm? 

Odpowiedź 5 
Zamawiający nie dopuszcza ofert pojazdów niezgodnych z Załącznik 3 SIWZ. Parametry określone w 
Załączniku 3 określają parametry, które dla Zamawiającego są istotne gdyż spełniają jego potrzeby i 
takowe muszą być spełnione. 

Pytanie 6 
Czy zamawiający dopuszcza dwuetapowy proces rejestracji pojazdu wynikający z montażu belki 
świetlnej. Zgodnie z nowym rozporządzeniem WL TP może być ona zamontowana dopiero po 
zarejestrowaniu pojazdu i po tej czynności należy dokonać wizyty w okręgowej stacji pojazdów, tak by 
zostało to wpisane do dowodu rejestracyjnego. Jest to więc jednoznaczne z faktem iż auto zostanie 
zarejestrowane przed dokonaniem odbioru pojazdu u zamawiającego. 

Odpowiedź 6 
Zamawiający nie określił postępowania związanego z rejestracją pojazdu. Dla Zamawiającego 
niezbędne jest, aby zaoferowany pojazd spełniał wszystkie wymagania prawne związane z jego 
użytkowaniem od chwili przekazania. Dokumenty te, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać 
Zamawiającemu w momencie przekazania przedmiotu zamówienia. To, czy dopuszczenia do 
użytkowania powstaną jednoetapowo, czy wieloetapowo nie jest dla Zamawiającego istotne. 

Pytanie 7 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania samochód o pojemności skokowej silnika równej 1 499 cm 
3.? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź 7 
Zamawiający nie dopuszcza ofert pojazdów niezgodnych z Załącznik 3 SIWZ. Parametry określone w 
Załączniku 3 określają parametry, które dla Zamawiającego są istotne i takowe muszą być spełnione. 
Zastosowanie silnika o mniejszej pojemności niż określona w dokumentacji zamówienia może 
spowodować zmniejszenie trwałości silnika przy przewidywanym zastosowaniu przez Zamawiającego. 

ZMIANY SIWZ 
Zmiana 1 
W rozdziale I pkt 7 po pkt 7.1. zostaje dodany pkt 7.2. 
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy zapewnią udzielenie przez 

dostawcę lub producenta sprzętu gwarancji w zakresie nie mniejszym niż określona w załączniku 
6. 

Zmiana 2 
W rozdziale I pkt 8.4. nadaje się następujące brzmienie: 
8.4. Wartość punktowa G, w kryterium Okres gwarancji, ustalona będzie w następujący sposób: 
• zaoferowanie 24 miesięcy okresu gwarancji - O pkt, 

• zaoferowanie 36 miesięcy okresu gwarancji - 1 O pkt, 



• zaoferowanie 48 lub więcej miesięcy okresu gwarancji - 20 pkt. 

Gwarancja nie może zawierać ograniczeń limitu kilometrów mniejszych niż 100 000,00 km w okresie 
obowiązywania. 

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Okres gwarancji 
wynosi 20 pkt. 

Wykonawca winien w ofercie zapewnić udzielenie jeden ze wskazanych powyżej okresów gwarancji 
przez dostawcę lub producenta sprzętu na zasadach określonych w załączniku 6. Zaoferowanie innego 
okresu spowoduje odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ. 

Zamiana 3 

W rozdziale I pkt 9 nadaje się następujące brzmienie: 

9. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą: 
a) harmonogram rat leasingowych załącznik 1 a 

b) pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), jeżeli 
zaistnieje taka sytuacja, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. W razie wyboru oferty podmiotów 
występujących wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy - stosownie do art. 23 
ust. 4 - umowy ustawy Pzp regulującej współpracę tych podmiotów. 

c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik 2) 

d) opis przedmiotu zamówienia z uzupełnieniem danych Wykonawcy (załącznik 3) 

e) zapewnienie o atestach (załącznik 4); 

f) karta gwarancyjna producenta lub dostawcy sprzętu o udzieleniu gwarancji w okresie 
zgodnym z ofertą wykonawcy a w pozostałym zakresie zgodnym z załącznikiem 6. 

Zamiana 4 

W rozdziale I pkt 13.10 w części nadaje się następujące brzmienie: 

„Leasing z opcją wykupu nowego pojazdu ciężarowego typu furgon o DMC do 3,5t SISK.Z.6.2020 
nie otwierać przed dniem 31 marca 2020 r., przed godz. 13:00" 
Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można by/o odesłać ją w przypadku złożenia 
oferty po terminie. 

Zmiana 5 
W rozdziale I pkt 14.1 w części nadaje się następujące brzmienie: 

Oferty należy przesiać na adres: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ulica Księżnej 
Anny z Przemyślidów 6A, 55 - 011 Siechnice lub złożyć w godzinach urzędowania w Biurze 
Zamawiającego, ulica Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55 - 011 Siechnice nie później niż do dnia 31 
marca 2020r. do godz. 12:00 

W rozdziale I pkt 14.4 w części nadaje się następujące brzmienie: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31 marca 2020r. o godz. 13:00, w Biurze Zamawiającego, 
ulica Księżnej Anny z Przemyślidów GA, 55 - 011 Siechnice. Otwarcie ofert jest jawne. Zostanie 
zbadana nienaruszalność kopert z ofertami. Oferty w kopertach naruszonych będą traktowane jako 
odtajnione i zwrócone Wykonawcom bez rozpatrywania. Pozostałe oferty będą otwierane według 
kolejności składania ofert. Po otwarciu każdej koperty, zostanie podana do wiadomości zebranych, 
nazwa danego Wykonawcy, cena oferowana oraz koszty opiat leasingowych. 

Zmiana 6 

Zamawiający zmienia załącznik 1 jak w załączeniu. 

Zmiana 7 

Zmienia się załącznik 3 jak w załączeniu. 

Zmiana 8 

Zamawiający dodaje załącznik 6 jak w załączeniu. 


