
 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW  
i USŁUG KOMUNALNYCH 
„EKOWOD” Spółka z o.o. 

ul. Mariańska 2 
46-100 Namysłów 

Namysłów, dnia 09.12.2020 r. 
Nr sprawy ZZP.XXVIII/PZP/PN/D/2020.MA 
 

 
ZMIANA 2 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, 4a w powiązaniu z art. 12a ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. 
zmianami), w związku z zapytaniami Wykonawców udziela się odpowiedzi, oraz 
zmienia się SIWZ poprzez wprowadzenie poprawionych załączników 1, 1.2 i 3 
(02 Załącznik nr 1 Formularz oferty - po Zmianie_2; 03 Załącznik nr 1.2 
Formularz wyliczenia ceny - po Zmianie_2; 06 Załącznik nr 3 Projekt umowy - 
po Zmianie_2), zmienia się termin wykonania zamówienia oraz zmienia się termin 
składania i otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na: Dostawę, w formie 
leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowego samochodu 
specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych (ogłoszenie o przetargu 
nieograniczonym ukazało się w BZP pod nr 616485-N-2020 dnia 26.11.2020 r.; 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu ukazało się w BZP pod nr 
540537573-N-2020 dnia 09.12.2020 r). 
 

I. Odpowiedzi na zapytania: 
 

1. Uprzejmie proszę o ujednolicenie zapisów dot. ilości rat oraz okresu trwania 
Umowy leasingu. W OPZ (warunki leasingu) Zamawiający zapisał, że oczekuje 60 
miesięcznych rat, natomiast w rozdziale 4 SIWZ, zapisano, że okres trwania 
Umowy wyniesie 62 miesiące, po czym we wzorze Umowy widnieje okres 61 
miesięcy. W przypadku leasingu operacyjnego okres trwania Umowy nie pokrywa 
się z ilością rat, np. przy 60 miesięcznym okresie trwania Umowy Zamawiający 
uiści 59 rat, w przypadku 61 miesięcznego okresu, uiści rat 60. 
Odp.  Zamawiający modyfikuje zapisy. Szczegóły w: zmianie do ogłoszenia 
o zamówieniu, zmianie do SIWZ i zmienionych załącznikach do SIWZ. 

2. Czy Zamawiający zgadza się aby opłata za wykup została zapłacona w terminie 
60 tej ostatniej raty leasingu?  
Odp.  Zamawiający zgadza się aby opłata za wykup została zapłacona w 
terminie 60-tej ostatniej raty leasingu. 

3. Czy Zamawiający ubezpieczy przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi u 
Finansującego wymogami w pełnym zakresie OC, AC i NW?  
Odp. Zamawiający ubezpieczy przedmiot zamówienia zgodnie z 
obowiązującymi u Finansującego wymogami w pełnym zakresie OC, AC i 
NW.  

4. Czy ubezpieczenie zgodnie z przepisami zostanie zawarte przez Zamawiającego 
po uprzedniej informacji o rejestracji w dniu rejestracji pojazdu aż do czasu 
wykupu pojazdu od finansującego, z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia przez 
cały okres trwania umowy?  
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Odp.  Ubezpieczenie zgodnie z przepisami zostanie zawarte przez 
Zamawiającego po uprzedniej informacji o rejestracji w dniu rejestracji 
pojazdu, aż do czasu wykupu pojazdu od Finansującego, z zachowaniem 
ciągłości ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy. 

5. Treść par. 4 wzoru umowy (zał. nr 3 do SIWZ) nie dotyczy umowy leasingu, ani 
stosunku leasingu – prosimy o wykreślenie.  
Odp.  W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie realizował zamówienia z 
udziałem podwykonawców, zapisy par. 4 projektu umowy dotyczące 
podwykonawców nie będą miały zastosowania. 
Zamawiający dopuszcza, aby stroną umowy z Zamawiającym był: 
 Finansujący, który z Dostawcą samochodu wstąpi w konsorcjum albo  
 tylko Finansujący, który będzie miał podwykonawcę w postaci Dostawcy 

samochodu. 
W zależności od potrzeby zostanie dostosowana strona umowy realizująca 
zamówienie: Dostawca na Wykonawcę zwanym również Finansującym i 
ewentualnie uzupełniona o trzeci podmiot - Dostawcę pojemników. Obie 
formy realizacji zamówienia są możliwe, a wszystko zależy od tego, czy i 
jakie oferty dostępne są na rynku. 

6. Prosimy o wykreślenie par. 6 ust. 1 pkt. 8 zał. nr 3 do SIWZ – zapis ten nie 
określa szczegółowo jakich przypadków dotyczy. Zapis  w takiej formie może 
powodować wiele krytycznych sporów, których rozstrzygniecie może nie być 
wykonalne ze względu na szeroką interpretacje. Wyjaśniając dodatkowo to 
umowa leasingu szczegółowo określa zakres praw i obowiązków obu stron w 
związku z finansowaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z Zamówieniem oraz 
przepisami prawa, wiec nie może być „innych obowiązków wynikających z 
umowy”.  
Odp.  Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania. 

 

II. W Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zmienia się termin 
realizacji zamówienia oraz termin składania i otwarcia ofert: 

 
1. W Ogłoszeniu w pkt. IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu: 
- wyrazy: „Data: 2020-12-11, godzina: 13:00” 
- zastępuje się wyrazami: „Data: 2020-12-16, godzina: 13:00”. 

2. W Ogłoszeniu w pkt. II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub 
okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został 
ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
- wyrazy: „miesiącach: 62” 
- zastępuje się wyrazami: „miesiącach: 60”. 

3. W Ogłoszeniu w pkt. II.9) Informacje dodatkowe:  
- wyrazy: „Wykonawca jest zobowiązany jest do dostarczenia samochodu w 
terminie: do 2 tygodni od daty podpisania umowy. Okres trwania leasingu – 62 
miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia” 
- zastępuje się wyrazami: „Wykonawca jest zobowiązany jest do dostarczenia 
samochodu w terminie: do 2 tygodni od daty podpisania umowy. Okres 
trwania leasingu – 60 miesięcy.”. 

4. W SIWZ w pkt. 4. Termin wykonania zamówienia: 
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- wyrazy: „Wykonawca jest zobowiązany jest do dostarczenia samochodu w 
terminie: do 2 tygodni od daty podpisania umowy. Okres trwania leasingu – 62 
miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia.” 
- zastępuje się wyrazami: „Wykonawca jest zobowiązany jest do dostarczenia 
samochodu w terminie: do 2 tygodni od daty podpisania umowy. Okres trwania 
leasingu – 60 miesięcy.”. 

5. W SIWZ w pkt. 12.1. Składanie ofert: 
- wyrazy: „3. Termin składania ofert upływa dnia 11.12.2020 r. o godz. 
13:00.” 
- zastępuje się wyrazami: „3. Termin składania ofert upływa dnia 16.12.2020 r.  
o godz. 13:00.”. 

6. W SIWZ w pkt. 12.3. Otwarcie ofert: 
- wyrazy: „1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.12.2020 r. o godz. 13:30 
w siedzibie Zamawiającego – w Zakładzie Wodociągów i Usług 
Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, w 
budynku administracji, w pokoju nr 1.” 
- zastępuje się wyrazami: „1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.12.2020 r. o 
godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego – w Zakładzie Wodociągów i Usług 
Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, w 
budynku administracji, w pokoju nr 1.” 
 

III. Zmiana załączników nr 1, 1.2 i 3 do SIWZ:  
 

1. Zmienia się załącznik o nazwie: „02 Załącznik nr 1 Formularz oferty”, 
wprowadzając w to miejsce nowy załącznik o nazwie: „02 Załącznik nr 1 
Formularz oferty - po Zmianie_2”. 

2. Zmienia się załącznik o nazwie: „03 Załącznik nr 1.2 Formularz 
wyliczenia ceny”, wprowadzając w to miejsce nowy załącznik o nazwie: 
„03 Załącznik nr 1.2 Formularz wyliczenia ceny - po Zmianie_2”. 

3. Zmienia się załącznik o nazwie: „06 Załącznik nr 3 Projekt umowy”, 
wprowadzając w to miejsce nowy załącznik o nazwie: „06 Załącznik nr 3 
Projekt umowy - po Zmianie_2. 

 

IV. Zmiana zapisów w załączniku nr 2 do SIWZ:  
 
Zmienia się zapisy w załączniku o nazwie: „05 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu 
zamówienia (OPZ)”, wprowadzając w to miejsce nowy załącznik o nazwie: „05 
Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - po Zmianie_2”: 
 

- wyrazy:  
„Finansowanie samochodu nastąpi w drodze leasingu operacyjnego. Wykonawca 
jest zobowiązany do przedstawienia w ofercie warunków leasingu z uwzględnieniem 
następujących wymagań Zamawiającego:  
1) forma leasingu – leasing operacyjny;  
2) waluta – PLN;  
3) opłata wstępna – w wysokości 20 % ceny leasingu, płatna po dostarczeniu 

samochodu;  
4) pozostałe raty leasingu – 60 równych miesięcznych rat płatnych w terminach 

zgodnych z warunkami umowy i umowy leasingowej;  
5) wartość wykupu w wysokości 1% ceny przedmiotu leasingu (cena wykupu);  
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6) Zamawiający zobowiązuje się do wykupu przedmiotu leasingu, a Wykonawca do 
jego sprzedaży po okresie trwania umowy, pod warunkiem spłacenia przez niego 
należności wynikających z umowy leasingu; raty leasingowe liczone wg 
oprocentowania stałego (raty stałe i niezmienne w całym okresie trwania umowy).  

7) Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy leasingu i ogólnych warunków 
umowy leasingowej na wzorze stosowanym przez Wykonawcę (Finansującego) z 
zastrzeżeniem, że postanowienia zawarte w SIWZ zostaną uwzględnione w 
umowie leasingowej. Umowa leasingowa stanowić będzie załącznik do umowy z 
Wykonawcą. 

8) Zamawiający dopuszcza następujące formy zabezpieczenia: zastaw, o którym 
mowa w pytaniu lub cesję wierzytelności lub weksel in blanco. Wycena 
rzeczoznawcy, powinna być skalkulowana w cenie oferty. Cena oferty musi 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

9) Ubezpieczenie pojazdu przez Zamawiającego.” 
 

- zastępuje się wyrazami:  
„Finansowanie samochodu nastąpi w drodze leasingu operacyjnego. Wykonawca 
jest zobowiązany do przedstawienia w ofercie warunków leasingu z uwzględnieniem 
następujących wymagań Zamawiającego:  
1) forma leasingu – leasing operacyjny;  
2) waluta – PLN;  
3) opłata wstępna (wpłata początkowa) – w wysokości 20 % ceny leasingu, płatna 

po dostarczeniu samochodu;  
4) pozostałe raty leasingowe (czynsze leasingowe) – 59 równych miesięcznych rat 

płatnych w terminach zgodnych z warunkami umowy i umowy leasingowej;  
5) wartość wykupu (końcowa) w wysokości 1% ceny przedmiotu leasingu;  
6) Zamawiający zobowiązuje się do wykupu przedmiotu leasingu, a Wykonawca do 

jego sprzedaży po okresie trwania umowy, pod warunkiem spłacenia przez niego 
należności wynikających z umowy leasingu; raty leasingowe liczone wg 
oprocentowania stałego (raty stałe i niezmienne w całym okresie trwania umowy).  

7) Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy leasingu i ogólnych warunków 
umowy leasingowej na wzorze stosowanym przez Wykonawcę (Finansującego) z 
zastrzeżeniem, że postanowienia zawarte w SIWZ zostaną uwzględnione w 
umowie leasingowej. Umowa leasingowa stanowić będzie załącznik do umowy z 
Wykonawcą. 

8) Zamawiający dopuszcza następujące formy zabezpieczenia: zastaw, o którym 
mowa w pytaniu lub cesję wierzytelności lub weksel in blanco. Wycena 
rzeczoznawcy, powinna być skalkulowana w cenie oferty. Cena oferty musi 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

9) Zamawiający ubezpieczy pojazd zgodnie z obowiązującymi u Finansującego 
wymogami w pełnym zakresie OC, AC i NW. Ubezpieczenie zgodnie z przepisami 
zostanie zawarte przez Zamawiającego po uprzedniej informacji o rejestracji w 
dniu rejestracji pojazdu, aż do czasu wykupu pojazdu od Finansującego, z 
zachowaniem ciągłości ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy. 

10) Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu.” 
 
 

Prezes Zarządu 

Artur Masiowski 


