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Środa Wielkopolska, dnia 01 października 2019 r.  

 

 

Postępowanie nr LUKS/07/2019 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Leasing 

operacyjny wraz z dostawą samobieżnej zamiatarki z osprzętem” 

 

 

1. Działając na podstawie art. 38 ust 1 oraz art. 38 ust. 4 PZP, w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o 

wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający podaje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami: 

 

1) Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Zamawiający będzie zobowiązany 

do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę 

– Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie 

podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem  i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi 

korzystający. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się ponieść koszt opłaty za rejestrację. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści 

SIWZ.  

 

 

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.  

 Odpowiedź: 

 Tę kwestię dokładnie precyzuje treść Działu XVII punkt 24 SIWZ. 

 

3) W 25 IPU 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: 

„Wykonawca zapewnia udzielenie … (…)”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu punktu XVII podpunkt 25 SIWZ na: "Wykonawca zapewnia 

udzielenie pisemnej gwarancji producenta zamiatarki min. 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 

zamiatarki bez zastrzeżeń i bez limitu motogodzin". Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ.  

  

 

4) Czy Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu? Koszt ten przewidywany jest corocznie 
uchwałą rady danej gminy. Z góry więc nie można przewidzieć jego kosztu w czasie trwania umowy leasingu. 
Ponoszenie jej przez Zamawiającego jest zgodne z kodeksową regulacją, która wskazuje, że ciężary i podatki 
związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu ponosi korzystający.  
Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się ponieść koszt podatku od środków transportu. Zamawiający dokona stosownej zmiany 

treści SIWZ.  

 

5) Z uwagi na fakt, że sprzęt jest sprzętem używanym proszę o informację czy Zamawiający poniesie dodatkowy 
koszt w postaci wyceny. Wartość wyceny może być doliczona do ogólnej wartości oferty. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się ponieść koszt wyceny zamiatarki. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ.  
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2. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 PZP, Zamawiający dokonuje zmiany:  

1) Działu III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 3, który otrzymuje brzmienie: 

„Zamiatarka przeznaczona do czyszczenia oraz utrzymania ulic i dróg z głowicą do szorowania na mokro 

powierzchni utwardzonych oraz z możliwością zamiatania bez wody w temperaturach ujemnych a także 

utrzymania zieleni. 

Zamiatarka wyposażona w dodatkowe akcesoria współpracujące: 

1) Myjkę ciśnieniową 

2) Zestaw koszący z możliwością zbierania pokosu do zbiornika 

3) Hydrauliczne nożyce do cięcia żywopłotów. 

4) Stojak do zbiornika. 

Zamiatarka musi być kompletna, wolna od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych), 

technicznych oraz prawnych, spełniająca poniższe wymagania, przy czym zamawiający dopuszcza złożenie 

oferty z wyposażeniem zamiatarki wyższym (lepszym) niż opisane. Przedmiot zamówienia powinien 

odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym, jakościowym, posiadać niezbędne 

homologacje i certyfikat zgodności CE.” 

2) Działu III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 10, który otrzymuje brzmienie: 

       „Hydrauliczne nożyce do cięcia żywopłotów: 

a) Na ramieniu hydraulicznym 

b) Ostrza z napędem hydraulicznym 

c) Regulowana wysokość cięcia z kabiny operatora” 

3) Działu III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 11, który otrzymuje brzmienie: 

„Inne:  

a) Poziom hałasu na zewnątrz mierzony nad maszyną zgodny z obowiązującymi normami. 

b) Pojazd zabezpieczony antykorozyjnie. 

c) Koła jezdne ogumione o wymiarze nie mniej niż 12” 

d) Sterowanie osprzętem z kabiny operatora. 

e) Przyłącze hydrantowe do napełniania wody z sieci wodociągowej. 

f) Zestaw kluczy i narzędzi (skrzynka narzędziowa). 

g) Trójkąt ostrzegawczy. 

h) Gaśnica. 

i) Apteczka. 

j) Komplet kluczyków.” 

 

3. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, działając na podstawie art. 38 ust. 6 PZP, Zamawiający przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 

 

Nowy termin składania ofert: 09 października 2019 roku do godz. 10:00. 
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Nowy termin otwarcia ofert: 09 października 2019 roku do godz. 10:15. 

 

4. Zmianie ulegają zapisy części I SIWZ (IDW): 

1) Dział XI punkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„2. Opakowanie oferty 

Ofertę wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu 

(kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości oferty bez jego uszkodzenia, w biurze Lidera Usług 

Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. w sekretariacie, ul. Wiosny Ludów 3, w Środzie Wielkopolskiej 

Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób: 

Koperta zewnętrzna: 

OFERTA na wykonanie zamówienia pn. 

"Leasing operacyjny wraz z dostawą samobieżnej zamiatarki z osprzętem” 

Nie otwierać przed 09.10.2019r. godz. 10:15 

Koperta wewnętrzna:   

Należy umieścić nazwę i adres oferenta” 

 

2) Dział XII punkt 6 i 7 SIWZ otrzymują brzmienie: 

„6. Termin składania ofert: 

a) Ofertę należy składać na adres Zamawiającego: w biurze Zamawiającego tj. ul. Wiosny Ludów 3, 63-

000 Środa Wielkopolska, sekretariat do dnia 09.10.2019r. godz. 10.00; 

b) Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2019. r. godz. 10.15; w biurze Zamawiającego tj. ul. Wiosny Ludów 3, 63-

000 Środa Wielkopolska, sekretariat. 

a) Otwarcie ofert jest jawne. 

b) Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.” 

5. SIWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej modyfikacji.  

 

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

 

 

Załącznik: 

SIWZ – LUKS_07_2019 – ze zmianami 01.10.2019 r.  

 

 

 

 


