
 

DO WYKONAWCÓW 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZNIA O 

ZAMÓWIENIU.  
 

Nasz Znak: ES.ZP.15/2020/01   Data: 2020-12-29 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup dwóch fabrycznie nowych 

samochodów ciężarowych o DCM do 3,5 tony w ramach leasingu operacyjnego z 

opcją wykupu” - CZĘŚĆ 1, CZEŚĆ 2” – ES.ZP.15/2020 

Działając na podstawie art. 38 ust 1 pkt 3), ust. 2, 4, 4a. 1) ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 

zm.), Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o. w 

Makowie Podhalańskim, ul. 3 Maja 40a, w odpowiedzi na złożone zapytanie wyjaśnia i 

zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu.  

Zapytanie Nr 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. 

Wyjaśnienie Nr 1: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe opłaty, ponieważ zgodnie z pkt 24. SIWZ - Opis 

sposobu obliczania ceny oferty, a w szczególności zgodnie z pkt 24.1, 24.2. i 24.3. SIWZ: 

ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty - załączniku nr 1 do SIWZ, cena 

powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i 

uwzględniać wszystkie podatki, cła, opłaty manipulacyjne. 

 

Zapytanie Nr 2: 

Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ  leży po stronie Zamawiającego, 
proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami 
ubezpieczeniowymi rok rocznie w wysokości 200 zł netto.  

Wyjaśnienie nr 2: 

Zamawiający nie wyraża zgody na pokrycie kosztów administrowania polisami 
ubezpieczeniowymi rok rocznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru polisy 
ubezpieczeniowej, jeżeli uzyska ofertę korzystniejszą niż polisa ubezpieczeniowa 
Wykonawcy, zgodnie z zapisami pkt 4.1) e) i 4.2) n)  SIWZ. 
 
Zapytanie Nr 3: 

Uprzejmie proszę o korektę zapisu rozdziału 3, pkt. 4.2 f) SIWZ  z uwagi na fakt, że zgodnie z 
zapisem puntu wcześniejszego pkt. 4.2 e) SIWZ – „koszty opłat za rejestrację pojazdu i 



 

podatku od środków transportu w trakcie trwania umowy leasingowej ponosi Zamawiający na 
podstawie re-faktury wystawionej przez Wykonawcę”. 

Wyjaśnienie nr 3: 

Zamawiający dokonuje korekty zapisu rozdziału 3, pkt. 4.1) f) i 4. 2) o) SIWZ, które otrzymują 

następujące brzmienie: 

„koszty powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu, takie jak transport ponosi 
Wykonawca” 
 
oraz odpowiedniej zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w pkt. II.4) Krótki opis przedmiotu 
zamówienia. 
 
Zapytanie Nr 4: 

Uprzejmie proszę o korektę zapisu rozdziału 3 pkt. 3d) SIWZ, koszt przeprowadzenia w 
okręgowej stacji kontroli pojazdów dodatkowego badania technicznego pokrywa 
Korzystający, zgodnie z zapisem art. 4a pkt. 9a lit. a)-d) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.). 

Wyjaśnienie nr 4: 

Zamawiający dokonuje korekty zapisu rozdziału 3 pkt. 3d) SIWZ, który otrzymuje następujące 
brzmienie: 

d) Pojazdy spełniające wymagania wykonania dodatkowego badania technicznego 
(badanie VAT) przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów. 
Przeprowadzenie takiego badania powinno być potwierdzone wydanym przez tę 
stację zaświadczeniem, na podstawie którego podatnik ma obowiązek uzyskać 
właściwą adnotację w dowodzie rejestracyjnym o spełnieniu tych wymagań. Koszt 
przeprowadzenia w okręgowej stacji kontroli pojazdów dodatkowego badania 
technicznego pokrywa Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 4a pkt. 9a lit. a)-d) 
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.).  

oraz odpowiedniej zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w pkt. II.4) Krótki opis przedmiotu 

zamówienia. 

 

Zapytanie Nr 5. 

Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest 
zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania 
wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych, 
które umożliwią przeprowadzenie takich czynności: 

 bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2017, 2018, 2019; 

 bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec III kwartału 2020 zamiennie 
sprawozdanie wg. wzoru F01 za III kwartał 2020. 

Wyjaśnienie nr 5: 

Zamawiający informuje, że w/w dokumenty finansowe na potrzeby przeprowadzenia analizy 

finansowej Zamawiającego, zostaną udostępnione indywidualnie na wniosek Wykonawcy, na 



 

adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego zostały wysłane zapytania do 

Zamawiającego. 

 
Zapytanie Nr 6: 

W rozdziale 28, pkt. 5 SIWZ Zamawiający zapisał, że opłata wstępna zostanie uiszczona w 
ciągu 3 dni od daty dostarczenia Sprzętu.  Uprzejmie informuję, że wartość opłaty wstępnej 
pomniejsza wartość udzielonego Zamawiającemu kredytu i powinna być uiszczony w terminie 
nie późniejszym jak 7 dni od daty zawarcia Umowy Leasingu. Proszę zatem o modyfikację 
zapisów w tym zakresie i dopuszczenie płatności czynszu inicjalnego w terminie 7 dni od daty 
zawarcia Umowy leasingu. 

Wyjaśnienie nr 6: 

Zamawiający uwzględnia zapytanie Wykonawcy i dokuje zmiany zapisu pkt. 28.5. SIWZ, który 
otrzymuje następujące brzmienie: 

Zamawiający dokona zapłaty opłaty wstępnej stanowiącej 30 %(CZĘŚĆ 1), 45 % (CZĘŚĆ 2) 
wartości przedmiotu dostawy tj. kwotę brutto ……………………..  zł w terminie 7 dni od daty 
zawarcia Umowy Leasingu, na podstawie wystawionej faktury VAT. 
 
Zapytanie Nr 7: 

Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj. 
oprocentowania zmiennego  - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w 
przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M 
w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty oprocentowania stałego  - 
stałe i niezmienne raty w trakcie trwania leasingu. 

Zamawiający informuje, że oczekuje oferty z oprocentowaniem stałym tj. stałe i niezmienne 
raty w trakcie trwania leasingu, zgodnie z zapisem 28.8. SIWZ. 

Zapytanie Nr 8: 

W pkt. 4 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: „Zapewniam udzielenie gwarancji… 

Wyjaśnienie nr 8: 

Zamawiający uwzględnia zapytanie Wykonawcy i dokonuje zmiany zapisów w Formularzu 
ofertowym  w pkt 4 a. i b., który otrzymuje następujące brzmienie: 

4. Zapewniam udzielenie gwarancji: 
a. w okresie ……… od daty odbioru przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 1, 
b. w okresie ……… od daty odbioru przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 2. 

Zapytanie Nr 9: 

Z uwagi na konieczność oceny sytuacji finansowej Zamawiającego (wymóg wniesienia 
wadium) oraz trudności w procesowaniu transakcji (wymóg zawarcia Umowy konsorcjum z 



 

dostawcą, uzyskanie zgód korporacyjnych poszczególnych departamentów) zwracamy się o 
wydłużenie terminu składania ofert do dnia 08.01.21 r.  

Wyjaśnienie nr 9: 

Zamawiający uwzględnia zapytanie Wykonawcy i wydłuża termin składania ofert do 
08.01.2021 r. do godz. 11.00., jednocześnie dokonując:  

1) zmiany SIWZ w następujących punktach: 16.13., 16.15., 16.16., 21.1., 21.2., 22. 

16.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w 

sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta 

koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na:  

Zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych o DCM do 3,5 tony w ramach 

leasingu operacyjnego z opcją wykupu” – CZĘŚĆ 1*, CZEŚĆ 2*, oznaczenie sprawy: 

ES.ZP.15/2020 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 08.01.2021 r., godz. 11:30. 

*niepotrzebne skreślić 

16.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że 

ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w 

zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na:  

Zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych o DCM do 3,5 tony w ramach 

leasingu operacyjnego z opcją wykupu” – CZĘŚĆ 1*, CZEŚĆ 2*, oznaczenie sprawy: 

ES.ZP.15/2020 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 08.01.2021 r., godz. 11:30. 

*niepotrzebne skreślić 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, 

treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  

16.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty 

wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi 

zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na:  

Zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych o DCM do 3,5 tony w ramach 

leasingu operacyjnego z opcją wykupu” – CZĘŚĆ 1*, CZEŚĆ 2*, oznaczenie sprawy: 



 

ES.ZP.15/2020 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 08.01.2021 r., godz. 11:30. 

*niepotrzebne skreślić 

 

21.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Przedsiębiorstwo Wodno 
– Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o., ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków 
Podhalański, pokój nr 4, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  08.01.2021 r. do godz.  11:00 

 

21.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 
kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o. 

ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański  
 

Oferta w postępowaniu na: 

Zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych o DCM do 3,5 tony w ramach 

leasingu operacyjnego z opcją wykupu” – CZĘŚĆ 1*, CZEŚĆ 2*, oznaczenie sprawy: 

ES.ZP.15/2020 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 08.01.2021 r., godz. 11:30. 

*niepotrzebne skreślić 

22. Otwarcie Ofert nastąpi w  siedzibie Zamawiającego, tj.: Przedsiębiorstwo Wodno – 

Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o., ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański: 

 

dnia  08.01.2021 godz.  11:30 

 

2) zmiany ogłoszenia o zamówieniu w punkcie IV.6.2) Termin składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 08.01.2021, 
godzina: 11:00 

Marek Guzik 

Prezes Zarządu 
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