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Stargard, dnia 18.07.2022 r. 
Sygnatura postępowania: ZP 05/A/2022 

 
 

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa 
(leasing operacyjny) fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe 
i HDS- II postępowanie opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  
2022/BZP 00248243/01 w dniu 14.07.2022 r. i 15.07.2022r. wpłynęły do Zamawiającego niżej wymienione 
pytania i wnioski dotyczące specyfikacji warunków zamówienia (zachowano oryginalną pisownię pytań 
wykonawców). Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców 
pytania i wnioski.  
 
Pytanie 1: 
Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert na 29.07.2022 (obecnie mamy sezon urlopowy i decyzje 
dot. akceptacji warunków leasingowych wydłużają się)  
Odpowiedź 1: 
Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 29.07.2022 r. godz. 10:00, natomiast termin 
otwarcia ofert na dzień 29.07.2022 r. godz. 10:30. 
 
Pytanie 2: 
Prosimy o wydłużenie terminu dostawy pojazdu do 12.12.2022 ( pojazd, który został przez Państwa 
wyspecyfikowany potrzebuje dłuższego czasu do skompletowania i dopuszczenia do ruchu, a do tego 
dochodzą jeszcze wydłużone terminy dostaw poszczególnych podzespołów zarówno w przypadku 
podwozia jak i zabudowy i dodatkowej instalacji).  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia. 
 
W związku z wydłużeniem terminu dostawy przedmiotu zamówienia i rozbieżnością w treści SWZ wykreśla 
się obowiązek realizacji zamówienia do dnia 30 listopada. Termin realizacji zamówienia pozostaje liczony 
w 120 dniach od dnia zawarcia umowy. 
 
Pytanie 3: 
Dotyczy SWZ Pkt 4.10 Szczegółowy zakres zamówienia ppkt 2) – Czy Zamawiający zgadza się na 
otrzymanie kopii świadectwa homologacji? Oryginał zostaje przekazany do urzędu celem rejestracji 
pojazdu zatem nie ma możliwości przekazania oryginału Zamawiającemu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający może otrzymać wyciąg ze świadectwa homologacji. 

Pytanie 4: 
Czy Zamawiający pokryje koszty rejestracji pojazdu poniesione przez Wykonawcę w formie refaktury? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na samodzielne rejestrowanie pojazdu. 

Pytanie 5: 
Czy Zamawiający pokryje koszt podatku od środków transportu na podstawie refaktury? Wartość podatku 
jest niezależna od Finansującego (danina lokalna)  i nie jest on w stanie przewidzieć stawek podatku przez 
cały okres finansowania.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ponoszenie kosztu opłaty podatków od środków transportu. 
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Pytanie 6: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na naliczanie odsetek od nieopłaconych terminowo rat w wysokości 
przewidzianej w art. 359 par. 2 (1) KC ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający pokryje koszty powstałe z jego winy tj. odsetki od nieopłaconych terminowo rat oraz 
monity wynikające z tych opóźnień. 
 
Pytanie 7: 
Ze względu na możliwości systemowe które posiada Wykonawca szablon  harmonogramu nie uwzględnia 
widoku wartości ubezpieczenia wliczonego w raty ani podatku VAT – Czy Zamawiający zgodzi się na 
harmonogram jaki Wykonawca jest w stanie wygenerować w posiadanym systemie?   
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 8: 
Ze względu na odmowe przez wszystkie Towarzystwa Ubezpieczeniowe (TU) z którymi współpracuje 
Finansujący ubezpieczenia przedmiotu w sposób wymagany przez Zamawiającego prosimy o dopuszczenie 
ubezpieczenia zgodnego z obowiązującymi standardowymi zasadami w TU. Jeżeli Zamawiający chciałby 
uzyskać dodatkową ochronę możemy zaproponować dodatkowe ubezpieczenie GAP, które do kwoty 
150 000PLN pokryje różnicę między wartością odszkodowania z polisy głównej a wartością fakturową 
przedmiotu zamówienia ( dotyczy kradzieży oraz szkody całkowitej).   
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 9: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na to aby gwarancja wymagana w SWZ została udzielona bezpośrednio 
przez dostawcę/producenta przedmiotu leasingu oraz aby to bezpośrednio dostawca był odpowiedzialny 
za świadczenie usług serwisowych? Wykonawca jest instytucją finansową i nie może, i nie udziela 
gwarancji za przedmiot leasingu a także nie świadczy  usług serwisowych, natomiast dostawca 
(podwykonawca Wykonawcy) jest podmiotem specjalizującym się w tego typu usługach. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 10: 
Czy Zamawiający dopuszcza kierowanie zgłoszeń serwisowych i gwarancyjnych dotyczących przedmiotu 
leasingu bezpośrednio do dostawcy (podwykonawcy Wykonawcy), który będzie podmiotem świadczącym 
te usługi? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 11: 
Czy szkolenie pracowników Zamawiającego (pkt 4.10 ppk 4) SWZ) może zostać przeprowadzone przez 
dostawcę (sprzedawcę) przedmiotu leasingu (zamiast Wykonawcy)?. Wykonawca jako instytucja 
Finansowa nie ma kwalifikacji do realizacji zadań gwarancyjnych, serwisowych ani do przeprowadzenia 
szkoleń. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 12: 
Zgodnie z pkt 18.3 SWZ Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 
wybranej oferty w zakresie m.in. wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, 
Wzór umowy nie został udostępniony w ramach dokumentów przetargowych. Prosimy o potwierdzenie, 
że załącznik został wskazany w SWZ omyłkowo bądź jego udostępnienie. Jeżeli natomiast takiego wzoru 
nie ma, prosimy o usunięcie tego punktu z SWZ. 
Odpowiedź: 
Punkt 18.3 SWZ otrzymuje brzmienie Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy 
w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp. 

 
W związku z powyższym, zmienia się następujące treści SWZ: 
 
1. W punkcie 5 SWZ 

Było: 
„Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2022 r.” 
 
Jest: 
„Termin wykonania zamówienia: do 120 dni od dnia podpisania umowy” 
 

2. W punkcie 11.1 SWZ 
Było: 
„Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert i upływa z dniem 21 sierpnia 2022 r.” 
 
Jest: 
„Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert i upływa z dniem 28 sierpnia 2022 r.” 
 

3. W punkcie 13.1 SWZ 
Było: 
„Oferty należy składać poprzez https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia 22 lipca 2022 r., do godz. 
12:00.” 
 
Jest: 
„Oferty należy składać poprzez https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia 29 lipca 2022 r., do godz. 
10:00.” 
 

4. W punkcie 13.2 SWZ 
Było: 
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lipca 2022 r., o godzinie 12:30, w siedzibie Zamawiającego 
w Stargardzie przy ul. Bogusława VI 15.” 
Jest: 
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 lipca 2022 r., o godzinie 10:30, w siedzibie Zamawiającego 
w Stargardzie przy ul. Bogusława VI 15.” 
 

5. W punkcie 18.3 SWZ 
Było: 
„Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 
w zakresie  
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 uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym 
Załącznik nr 2 do SWZ.” 

Jest: 
„Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp” 
 

Niniejszy komunikat stanowi integralną część SWZ.  
 
W związku z wprowadzonymi zmianami dodatkowo następuje zmiana ogłoszenia  
o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 
00259554/01  w dniu 18.07.2022 r. 
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