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INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 

Dot. zapytania ofertowego na dostawę pn.: 

Leasing z opcją wykupu nowego pojazdu ciężarowego brygadowego typu 

wywrotka o DMC do 3,5t  (SISK Z.3.2021). 

 

 

Zamawiający, Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o., działając na 

podstawie art. 135 ust. 6 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. poz. 2019 z późn. zm. Dalej 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 netto. 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 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.  

Pytanie 2 

Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej  z dedykowanego 

portalu klienta. 

Odpowiedź 2 

Zamawiający w Rozdziale V pkt 20 części I SWZ wyraził zgodę na otrzymywanie faktur w 

wersji elektronicznej.   

Pytanie 3 

Zamawiający oczekuje złożenia oferty w oparciu o WIBOR 3M. Czy możliwe jest 

kalkulowanie ofert w oparciu o WIBOR 1M? 

Odpowiedź 3 

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w oparciu o WIBOR 1M. 

Pytanie 4 

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 4 

W pkt 3 Formularza oferty (załącznik nr 1) Zamawiający wskazał że gwarancji udziela 

dostawca lub producent a nie wykonawca. 

W  rozdziale V pkt 3 20 części I SWZ Zamawiający wskazał że gwarancji udziela producent 

lub dostawca, którym w przypadku konsorcjum finansującego i dostawcy jest zbywca o 



którym mowa w art. 709 (1) k.c. Gwarancja dostawcy zostanie przedłożona przed 

zawarciem umowy.  

Powyższy zapis należy rozumieć w ten sposób, że wykonawca ma zapewnić gwarancję 

producenta pojazdu lub innego podmiotu posiadającego autoryzację producenta pojazdu 

do wykonywania napraw.  

 


