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Sygnatura sprawy: ZP-1/2020  
  
                                                                                                                           Konin, dnia 31.03.2020 r.  
  
  
  

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA 
  
  
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługi „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie 
nowej zamiatarki chodnikowej” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod numerem: 
526124-N-2020, data zamieszczenia: 23.03.2020 r.  
  
  
Na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   (tj. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm – dalej zwanej Ustawą)  Zamawiający udziela wyjaśnień treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (dalej zwanej SIWZ), w postępowaniu prowadzonym    
w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 
 
1. Czy Zamawiający zaakceptuje Ogólne Warunki Leasingu (OWL) obowiązujące u Wykonawcy , które 

regulują szereg kwestii związanych z leasingiem, których nie reguluje sama Umowa Leasingu  -                  
np. rozliczenie umowy na skutej jej wcześniejszego rozwiązania, rozliczenie odszkodowania 
umowy w przypadku szkody, itp.? 
Zamawiający zaakceptuje Ogólne Warunki Leasingu jeżeli zapisy nie będą sprzeczne z SIWZ. 
  

2. Czy Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy stanowiła Tabela Opłat i Prowizji (TOIP), 
która reguluje kwestię opłat za czynności związane z umową leasingu, które będą związane                              
z ewentualnymi wnioskami Zamawiającego o niestandardową obsługę umowy leasingu, aneks, 
rozliczenie umowy, itp., które na dzień zawarcia umowy nie są Wykonawcy znane? 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty 

wszelkich kosztów, które poniesie w związku z realizacją umowy leasingu tj. prowizje, opłaty 

manipulacyjne, koszty dostarczenia pojazdu do siedziby Zamawiającego w Koninie                                      

ul. Marii Dąbrowskiej 8, wszystkie podatki i opłaty. 

 
3. Czy Zamawiający przewiduje ustanowienie zabezpieczenia terminowej spłaty rat leasingowych                      

w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną na rzecz Wykonawcy? 
Zamawiający zaakceptuje zabezpieczenie umowy leasingu w formie weksla in blanco. 
 

4. Czy Zamawiający zgadza się na e-fakturę (nieodpłatną), co umożliwi Zamawiającemu 
dysponowanie fakturą w dniu jej wystawienia przez Wykonawcę i uniknięcie opóźnień                                
w dostarczaniu faktur? 
Zamawiający zgadza się na e-fakturę. 
 

5. Czy Zamawiający zgadza się pokrywać koszty mandatów, zapytań osób trzecich, oraz innych opłat 
za czynności związane z użytkowaniem przedmiotu Umowy? 
Zamawiający będzie pokrywał koszty ewentualnych mandatów oraz innych opłat za czynności 
związane z użytkowaniem przedmiotu umowy. 
 

6. Czy Zamawiający zgadza się, aby jako dzień zapłaty ustalić dzień uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy wskazanego na fakturze? Pytanie wynika z faktu, iż długi pieniężne w kodeksie 
cywilnym są traktowane jako długi oddawcze? 
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Zamawiający wyraża zgodę. 
 

7. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie ograniczenia (maksymalnej wielkości) 
zsumowanych kar umownych do określonej wartości względnej wynagrodzenia brutto - proponuję 
ograniczenie do 10% wynagrodzenia brutto lub inne, spełniające oczekiwania Zamawiającego? 
Brak wprowadzenia takiego ograniczenia w postaci konkretnej wartości powoduje nieważność 
tych zapisów (na co wskazuje liczne orzecznictwo sądów). 
Zamawiający zgadza się na ustalenie maksymalnej wielkości zsumowanych kar umownych. 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dokonuje następujących zmian                       
w SIWZ: 
 W rozdz. XVII dopisuje się pkt 27 lit. f): 
„Łączna wysokość naliczonych kar nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto 
przedmiotu umowy” 
  

8. Czy Zamawiający zgadza się na ubezpieczenie przedmiotu umowy przez cały okres umowy po 
stronie Wykonawcy i rozliczanie kosztów ubezpieczenia w formie refaktury? 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Ubezpieczenie przedmiotu umowy pozostanie w gestii Zamawiającego. 
Zamawiający zobowiązuje się ubezpieczyć przedmiot leasingu w zakresie OC, AC, NNW. 
 

9. Czy Zamawiający zgadza się aby opłata za rejestrację przedmiotu leasingu będzie rozliczana                        
w formie refaktury? 
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia jest pojazd wolnobieżny o prędkości 
transportowej do 25 km/h, który nie wymaga rejestracji. 
 

10. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu dot. oświadczenia o opcji wykupu na proponowany 
zapis: 
„§ 7 NABYCIE PL PRZEZ KORZYSTAJĄCEGO 
1. Po upływie Podstawowego Okresu UL Korzystającemu przysługuje prawo do nabycia PL za Cenę 
Sprzedaży, pod warunkiem, że: 
a) nie później, niż 30 dni przed zakończeniem UL Korzystający zawiadomi Finansującego                             
o zamiarze nabycia PL, 
b) Korzystający nie będzie zalegał z zapłatą żadnych wymagalnych zobowiązań na rzecz 
Finansującego, w tym w szczególności z tytułu UL i z tytułu innych umów zawartych                                      
z Finansującym.  
2. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 
prawo Korzystającego do nabycia PL wygasa, a Korzystający zobowiązany jest do zwrotu PL 
Finansującemu na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Leasingu. 
3. Cena Sprzedaży płatna jest na rachunek wskazany na fakturze.” 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
11. Czy Zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu składania ofert – proponowany termin 14 

dni? Prośba jest związana z faktem, iż jest bardzo krótki okres od ogłoszenia przetargu do terminu 
złożenia ofert, co w okresie trwającej pandemii koronowirusa, stanowi problem w przygotowaniu 
dokumentów. 
W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego                                  
z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zarażania koronowirusem COVID-19 Zamawiający zmienia 
termin składania ofert. 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dokonuje następujących zmian w 
SIWZ: 
 W rozdz. XII pkt 2: 
„Termin składania ofert upływa w dniu 03.04.2020 r., godz. 10:30.” 
W rozdz. XII pkt. 4: 
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„Komisja przetargowa dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin 
składania ofert, tj.: 03.04.2020 r., godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 101.” 
 

12. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o przedstawienie dokumentacji umożliwiającej 
standardową weryfikację kondycji finansowej Zamawiającego, tj.: 

 Bilans i RZiS za 2018 r. 

 Bilans i RZiS za 2019 r. lub Bilans i RZiS za III kw. 2019 r. + F01 za IV kwartał 2019 

 Informację dotyczącą zobowiązań kredytowych/ leasingowych/ warunkowych firmy? -                         
w zakresie jak w załączniku 

Zamawiający zamieszcza dokumenty finansowe na swojej stronie internetowej. 
 

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby pkt. 27 e) przyjął brzemiennie: „e) za odstąpienie od umowy 
z przyczyn leżących bezpośrednio po stronie Wykonawcy w wysokości 5% łącznego 
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.”? 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dokonuje 
następujących zmian w SIWZ: 
W rozdz. XVII pkt 27 lit. b): 
„w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w pkt. 25 – 
w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy”. 
 W rozdz. XVII pkt 27 lit. e): 
„za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 
łącznego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy”. 
 

14. Odnośnie pkt. 27 - czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego podpunktu                  
o treści: „Łączna wysokość naliczonych kar nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu 
dostawy?” 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dokonuje następujących zmian                          
w SIWZ: 
 W rozdz. XVII dopisuje się pkt 27 lit. f): 
„Łączna wysokość naliczonych kar nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto 
przedmiotu umowy” 
 

15. Odnośnie pkt. 27 - czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego podpunktu                  
o treści „Z naliczenia kar wyklucza się okoliczności spowodowane w sposób bezpośredni lub 
pośredni przez tzw. siłę wyższą oraz sytuacje pandemii, globalnych i krajowych zdarzeń typu 
epidemie itp.”? 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

16. Czy Zamawiający, jako rozwiązanie równoważne, dopuszcza zamiatarkę fabrycznie nową z 2020 
roku z systemem kierowania 4-ma kołami (kompaktowa) – zamiast konstrukcji przegubowej – 
osiągającą promień zawracania 3.400 mm ? 
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 

17. Czy Zamawiający, jako rozwiązanie równoważne, dopuszcza zamiatarkę wyposażoną w zbiornik 
wody czystej min. 190 litrów, zbiorniki wody obiegowej (recyrkulacja) min. 170 litrów oraz 
dodatkowa ilość wody obiegowej do 200 litrów ? Ww. koncepcja systemu wodnego daje 
użytkownikowi w sumie do 560 litrów wody w układzie zraszania – w porównaniu do innych 
rozwiązań dostępnych na rynku o pojemności np. 300 litrów + 130 litrów = 430 litrów. 
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 

18. Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę o dopuszczalnej masie własnej – max. 3.050 kg? 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
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19. Czy Zamawiający, jako rozwiązanie równoważne, dopuszcza zamiatarkę wyposażoną w zbiornik na 
zmiotki wykonany z odpornego na korozję aluminium (AIMg3)? 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

20. Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę z regulacją obrotu szczotek w zakresie 0-100 obr/min? 
Jest to sprawdzone rozwiązanie, seryjnie produkowane w tego typu zamiatarkach oraz 
dostarczane na terenie całej Europy. 
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 

21. Czy Zamawiający, jako rozwiązanie równoważne, dopuszcza ramię trzeciej szczotki przedniej 
umożliwiające montaż ciężkiej szczotki ze specjalnymi wsadami (z tulejami usztywniającymi                      
w górnej części) wykonanymi ze stalowych płaskowników do usuwania chwastów? 
Zamawiający wymaga, aby konstrukcja ramienia trzeciej szczotki umożliwiała montaż ciężkiej 
(wyposażonej w liny stalowe) szczotki do usuwania chwastów. 
 

22. Czy Zamawiający, jako rozwiązanie równoważne, dopuszcza zamiatarkę z silnikiem spełniającym 
najnowszą (aktualną) normę emisji spalin EuroMot 5? 
Ponieważ Zamawiający w SIWZ wymaga zamiatarkę jako pojazd wolnobieżny, prędkość 
transportowa – maksymalnie 25 km/godz., nie wymaga ona rejestrowania a więc taka emisja 
spalin EuroMot 5 jest dopuszczalna. 
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania 
 

23. Czy Zamawiający, jako rozwiązanie równoważne, dopuszcza zamiatarkę z kabiną operatora 
zawieszoną na elastycznych elementach (nieodchylaną) oraz z hydro-pneumatycznym 
zawieszeniem całej konstrukcji zamiatarki ? 
Ww. konstrukcja gwarantuje dostęp eksploatacyjny oraz serwisowy bez konieczności odchylania 
kabiny. 
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania 
 

24. Czy Zamawiający dopuści wentylator z bezstopniowo regulowaną prędkością obrotową w zakresie 
2000-3300 obr/min i przepływem powietrza 9.150 m3/h, osiągający podciśnienie słupa wody                    
530 mm H2O? 
Jest to sprawdzone rozwiązanie, seryjnie produkowane w tego typu zamiatarkach oraz 
dostarczane na terenie całej Europy. 
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania 
 

25. Czy zapis „maszyna wyposażona w system centralnego smarowania wszystkich punktów 
smarowania” dotyczy również punktów smarowania na szczotkach bocznych? 
Zamawiający nie wymaga aby system centralnego smarowania dotyczył również punktów 
smarowania szczotek bocznych. 
 

26. Czy Zamawiający wymaga automatycznego układu smarowania, czy tylko maksymalnie 2 miejsc 
blokowego smarowania (w centralnym układzie manualnego smarowania)? 
Zamawiający wymaga automatycznego układu smarowania 
 

27. Czy Zamawiający dopuści zamiatarkę w kolorze białym RAL 9016? 
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania 
 

28. Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 31.07.2020r.? 
Zamawiający nie wydłuży terminu dostawy. 
 

29. Zwracamy się z prośbą o sprawdzenie poprawności zapisu punktu 27 e) Istotnych Postanowień 
Umowy i modyfikację treści. Według zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
ww. punkt brzmi: 
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„e) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% łącznego 
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.”. 
W naszej ocenie w ww. punkcie nastąpiła omyłka pisarska i nie powinien on zawierać zapisu „za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”. 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dokonuje następujących zmian w 
SIWZ: 
 W rozdz. XVII pkt 27 lit. b): 
„w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w pkt. 25 – 
w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy”. 
 
W rozdz. XVII pkt 27 lit. e): 
„za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 
łącznego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy”. 

 
 
 
 

Uwaga: Na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu publikacji ogłoszenia, zamieszczona 
zostanie aktualizacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w której zawarte zostaną 
zmiany wynikające z udzielonych wyjaśnień do treści Specyfikacji. 


